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Równość w życiu publicznym

Wstęp

Wcześniejsze tomy serii Etyka i Życie Publiczne poświęcone były 
wolności i władzy, kłamstwu oraz autentyczności. Kolejnym proble-
matycznym zagadnieniem etyki życia publicznego, które podejmuje-
my, jest równość. 

Równość w demokratycznym porządku życia społeczno-poli-
tycznego uznano za jedną z podstawowych wartości. Jednak jako 
norma relacji społecznych jest to wartość dosyć kontrowersyjna, 
szczególnie po doświadczeniach związanych z ideologiami kolek-
tywistycznymi. Współcześnie, po zdyskredytowaniu tych ideolo-
gii, zalicza się ją najczęściej do grupy „wartości protestu”. W takim 
ujęciu jest ona normą stymulującą aktywne działania przeciwko 
pojawiającym się nadmiernym nierównościom w dystrybucji dóbr. 
Takie zawężenie zakresu ważnego dla kultury pojęcia, wobec toczą-
cych się przez tysiąclecia dyskusji dotyczących istoty „równości”, jej 
związków z pojęciami sprawiedliwości, dobra wspólnego, godności 
itd. skłania do refleksji nad zakresem i rolą tej wartości we współcze-
snym życiu publicznym.

Redaktorzy tomu nie narzucali autorom jakiegoś wybranego spo-
sobu rozumienia „równości”, czy zakresu jej badania, dzięki czemu 
problematyka równości ukazana została wielopostaciowo, w różno-
rodnych, często zaskakujących, aspektach. Redaktorzy, by uporząd-
kować nieco tę różnorodność, zdecydowali się podzielić tom na trzy 
części: pierwsza jest poświęcona równości rozumianej jako wyzwa-
nie dla współczesności, druga ma w większym stopniu charakter hi-
storyczny i prezentuje równość w odniesieniu do klasycznych ujęć 
filozoficznych, z kolei trzecia ukazuje problematykę równości z per-
spektywy życia sąsiadów. 

Skalę problemów związanych z równością sygnalizuje już 
pierwszy tekst tomu. Magdalena Żardecka-Nowak, wychodząc od  
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zauważenia powszechnej (i powierzchownej) akceptacji zasady 
równości w społeczeństwie, analizuje różne spojrzenia na reali-
zację tego ideału i ich konsekwencje. Zapewne wątpliwości co do 
ważności stosowania kryterium równości w życiu publicznym 
może wywołać artykuł Pavla Dancáka, który uważa, że nierów-
ność (wartościowanie) jest warunkiem koniecznym edukacji. Autor 
wskazuje, że egalitaryzm współczesnego wychowania jest skorelo-
wany z relatywizmem moralnym. Egalitaryzm może być szkodli-
wy – pewna doza nierówności bowiem jest niezbędna w procesie 
wychowawczym, bez niej dziecko nie jest w stanie w dorosłym ży-
ciu akceptować istniejących hierarchii oraz budować prawidłowych 
relacji z innymi. 

Również artykuł Mariusza Makowskiego, napisany z perspekty-
wy psychologicznej, dotyczy kwestii wychowania. Punktem wyjścia 
jest tu koncepcja Karen Horney, dotycząca neurotycznej osobowości, 
przyjmującej formę narcystyczną. Autor zastanawia się, jak zaimple-
mentować normę równości do „Generacji Ja”, przekonanej o swojej 
wyjątkowości i przyjmującej postawy roszczeniowe. Czy jest możli-
we uniknięcie niepowodzeń przedstawicieli tej generacji w zetknięciu 
z rzeczywistością, poprzez odpowiedni proces wychowania? 

Problemy równości w wychowaniu wiążą się z kwestiami ko-
munikacji. Irena Trzcieniecka-Schneider analizuje metazałożenia 
filozoficznego i publicznego dyskursu, wskazując, że nie zawsze 
słuszne jest ustanowienie równości jako ideału, do którego się dąży. 
Aby ludzie mogli stać się równi – zauważa autorka – muszą stać się 
identyczni. Michał Miklas odwołujący się do koncepcji racjonalnej 
komunikacji Jűrgena Habermasa wskazuje, że nierówność jest wa-
runkiem koniecznym dla zaistnienia komunikacji. Istotną kwestią po-
zostaje oszacowanie efektów otwarcia sfery publicznej na wszystkich 
„nierównych” uczestników dyskursów publicznych. Ten problem 
w innej perspektywie ukazuje artykuł Antoniny Sebesty. Autorka 
rozważa kwestię parytetu i jego praktyczną realizację w odniesieniu 
do różnych koncepcji sprawiedliwości. W efekcie podjętych analiz 
pojawia się wątpliwość – czy miejsce zarezerwowane dla kobiety 
w parlamencie przyznawane jest sprawiedliwie? Z kolei Maja Bed-
narska, poruszając temat równości w komunikacji interpersonalnej, 
podkreśla, że zachodzi ona w ontycznej płaszczyźnie przekazu i jest 
niezależna od nierówności fizycznych, społecznych, a nawet od tego, 
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kto jest odbiorcą, a kto nadawcą. Fundamentem tej równości – we-
dług autorki – jest norma personalistyczna.

Tematy związane z komunikacją i równością dostępu uzupełnia-
ją rozważania nad rolą mediów. Sławomir Drelich porusza kwestię 
równościowego dyskursu w mediach w kontekście wyników wybor-
czych, a intrygujący tytułem artykuł Małgorzaty Majewskiej porusza 
ważny problem kolokwializacji języka mediów. Autorka stara się ana-
lizować zależności pomiędzy oglądalnością i prymitywizacją języka 
mediów, wskazując, że stosowanie takiego języka wzmacnia poczucie 
równości odbiorców z dziennikarzami i bohaterami programów. 

Inny wymiar rozważań nad kwestiami równości otwiera artykuł 
Piotra Michalika. Egzekwowana prawnie równość, zakazująca dys-
kryminacji, paradoksalnie staje się często przyczyną wykluczenia 
osób o wyrazistych poglądach. Jakimś rozwiązaniem tego pozornego 
paradoksu byłoby uznanie, wraz z Anną Marek-Bieniasz, komple-
mentarności różnych sposobów wyjaśniania tajemnic rzeczywistości, 
ale takie założenie być może przekracza wyobrażenia urzędników 
ustalających zasady poprawności politycznej. Dochodzimy tu do pro-
blemu pluralizmu kulturowego, który porusza Grażyna Bilik. Plura-
lizm kultur wymaga tolerancji, ale czy przekłada się to na wymóg 
uznania za równe wszystkich kultur? Czy tolerancja, która wymaga 
identycznego traktowania wszystkich kultur, nie ogranicza debaty 
na tematy kulturowe? Autorka stara się przekonać nas, że to nie rów-
ność kultur, lecz równość ludzi powinna być podstawowym proble-
mem dyskursu wielokulturowego. 

Kończący pierwszą część artykuł Piotra Bartuli został napisany 
w nietypowej dla współczesnej filozofii konwencji dialogu. Dialog 
dotyczy prozaicznego a zarazem istotnego dla pracowników dy-
daktycznych wyższych uczelni „sporu o pensum”. Na kanwie tego 
dialogu autor zastanawia się, czy sprawiedliwość w naszej ziemskiej 
rzeczywistości jest w ogóle możliwa. Artykuł godny polecenia rów-
nież ze względu na walory literackie.

W drugiej części tomu autorzy starają się przybliżyć czytelni-
kom różne podejścia do zagadnienia równości, obecne w uznawa-
nych już za klasyczne koncepcjach filozoficznych. Nie ograniczają 
się przy tym tylko do relacjonowania poglądów wybranych auto-
rów, lecz pokazują ich implikacje, możliwe zastosowania, oraz nie-
jednokrotnie polemizują z nimi, wskazując pola do dalszych analiz. 
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Prezentacja problematyki równości w czasach skupionych na kwe-
stiach ekonomicznych nie może obejść się bez pytania o równość 
także w tej perspektywie. Dariusz Juruś zastanawia się zatem nad 
statusem homo oeconomicus i właściwym podejściem do pienią-
dza w obrębie chrześcijaństwa. Z kolei artykuł Doroty Probuckiej 
ukazuje paradoks utylitaryzmu, związany z postulatem równego 
traktowania i utylitarystyczną regułą maksymalizowania użytecz-
ności. Warte przemyślenia są analizy Jakuba Synowca dotyczące 
równości w koncepcji Petera Singera. Autor wykazuje, że konse-
kwencją postulowanej przez Singera zasady równego rozważania 
interesów może być… odrzucenie tej zasady. Dwa ostatnie artykuły 
tomu koncentrują się na możliwościach urzeczywistniania równo-
ści w życiu publicznym. W tym kontekście Marek Jakubiec pyta, jak 
wyglądałoby państwo, w którym zapanowałaby autentyczna rów-
ność, a Wojciech Zieliński porównuje koncepcję państwa Tomasza 
Morusa i Karola Marksa. 

W ostatniej, trzeciej części tomu problematyka równości ukazana 
zostaje z punktu widzenia sąsiadów Polski. Tę część otwiera artykuł 
autorstwa Cyryla Diatki o równości jako kategorii i zasadzie. Autor, 
podkreślający wieloznaczność pojęcia „równość”, analizuje problem, 
czy równość odnosi się wyłącznie do kwestii dystrybucji dóbr (kryte-
rium egalitarne), czy też raczej do kryteriów merytarnych, konstytu-
ujących ją jako kryterium. Z kolei Andrea Lesková, Mária Klobušická 
zastanawiają się, czy media powinny i w jakiej formie mogą propago-
wać ideę równości, aby nie ulegała ona zniekształceniom. 

Inny wymiar rozważań nad kwestiami równości otwiera arty-
kuł Radki Gábrišovej. Autorka wskazuje, że równość jest podsta-
wowym prawem człowieka, elementem natury ludzkiej, a jedyną 
kwestią, wobec równości wszystkich ludzi, pozostaje uwzględnienie 
odmienności każdej jednostki. W tej części Zbigniew Waleszczuk, 
omawiający zagadnienie równości praw i obowiązków w myśli Ka-
rola Wojtyły, zadaje ważne pytanie: co to znaczy, że obowiązek jest 
równy prawu? Milan Jozek i Roman Králik analizują Kierkegaarda 
ujęcie równości, a Ondrej Čechvala podejmuje problem szacunku 
do odmienności w myśli Michaela Foucaulta. Również tu pojawia 
się istotny problem: czy w imię równości odmienność ma być rów-
nie mocno obecna w życiu publicznym, jak to, co powszechnie uwa-
ża się za odpowiednie?
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Zebrane artykuły pokazują, jak wielopostaciową, trudną do 
uchwycenia wartością jest równość i jak trudno stosować ją jako nor-
mę w życiu publicznym. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że zebrane 
teksty nie tylko przybliżą czytelnikowi problematykę równości, ale 
również pokażą jej znaczenie i konsekwencje – zarówno te wynika-
jące z przyzwalania na nierówność, jak i z absolutyzowania niektó-
rych jej postaci w życiu publicznym. 

Joanna Mysona Byrska 
Władysław Zuziak





1. Równość  
jako wyzwanie 
dla współczesności





Równość w życiu publicznym

Magdalena Żardecka-Nowak

Polityczna idea równości  
oraz oblicza nierówności

Wprowadzenie

Równość to jedna z najważniejszych idei społecznych obok wol-
ności, sprawiedliwości i pokoju1. Pojawiła się w polityce po obaleniu 
mitu arystokracji rodowej i naturalnych różnic między ludźmi. Mówi 
ona o tym, że w podobnych sytuacjach, które są moralnie istotne, po-
dobnych ludzi należy traktować podobnie. W innym sformułowaniu 
zasada równości stwierdza, że władza nie powinna nikogo dyskrymi-
nować ani faworyzować ze względu na pewne cechy, zwłaszcza te, 
na które jednostka nie ma wpływu (płeć, kolor skóry, wiek). Zasada 
równości zyskała niemal powszechną, choć powierzchowną, akcep-
tację w społeczeństwach Zachodu. Przytoczone powyżej sformuło-
wania przy próbie analizy okazują się ogólnikowe i problematyczne. 
Generują wiele pytań, np. jakie sytuacje są podobne; jacy ludzie są po-
dobni; co to znaczy traktować pewnych ludzi podobnie; jakie są stop-
nie tego podobieństwa; które sytuacje są moralnie istotne; czym jest 
dyskryminacja, czym faworyzowanie; które cechy liczą się przy re-

1  Zob. R. J. Arneson, Równość, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, 
red. R. E. Goodin, Ph. Pettit, przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 1998, s. 628–651; 
K. Chojnicka, Egalitaryzm, [w:] B. Szlachta, Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 155–164; 
R. Scruton, Równość i Równość szans, [w:] Słownik myśli politycznej, red. tenże, przeł. 
T. Bieroń, Poznań 2002, s. 350–352. 
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spektowaniu zasady równości (narodowość, wiek, wyznanie, stan 
zdrowia, wykształcenie, prezencja, stan cywilny); czy nieprzyjmo-
wanie do pracy osoby bez specjalistycznego wykształcenia jest formą 
dyskryminacji; czy preferowanie absolwentów określonego kierunku, 
określonej uczelni jest faworyzowaniem; czy równość wobec prawa 
nie jest przykładem pustej, blankietowej formuły o znaczeniu kon-
cyliacyjnym i konsolacyjnym, ważnym dla samych prawodawców, 
którzy asekurują się przed wszelkimi możliwymi zarzutami? 

Nierówności 
Tym, co rzuca się w oczy, jest fakt nierówności. Ludzie bardzo 

się od siebie różnią pod wieloma względami, z których wszystkie 
z pewnego punktu widzenia mogą zostać uznane za istotne: uro-
da, zdrowie, wiek, znajomości, kondycja psychiczna, wykształcenie, 
zamożność, powodzenie itd. Wszelkie nierówności budzą emocje: 
podziw lub pogardę; zazdrość, gniew, oburzenie, smutek, przygnę-
bienie tych, którzy znaleźli się w gorszym położeniu lub butę, aro-
gancję, pychę tych, którzy znaleźli się w lepszym położeniu; pokrętny 
resentyment słabszych lub fałszywą skromność silniejszych. W takich 
przypadkach mamy do czynienia z grą ludzkich wad, która nie pod-
lega i nie może podlegać regulacjom prawno-politycznym. 

Wobec wielości form nierówności należy zadać pytanie, jakie jej 
rodzaje są istotne z perspektywy społecznej i politycznej oraz o ja-
kie jej rodzaje warto byłoby zabiegać za pomocą środków politycz-
nych? Bieda, marginalizacja, wykluczenie, poniżenie, stygmatyzacja, 
opresja oraz inne formy nieszczęścia dotykają różnych grup i jedno-
stek (ludzie zbędni, na przemiał)2. Wszelkie nierówności polityczne, 
prawne, społeczne i ekonomiczne podlegają ocenie moralnej i mogą 
być przedmiotem politycznych działań. 

Ideał równości prostej
Ideał równości prostej mówi, że każdy powinien mieć tyle samo 

wszystkiego. Postulat ten wydaje się tyleż niewykonalny, co absur-
dalny (wszyscy nie mogą mieć tyle samo lat, takich samych stanowisk 

2  Zob. Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2004.
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ani talentów). Zwolennicy prostej równości zwykle koncentrowali się 
na wybranym aspekcie życia i głosili potrzebę zrównania wszystkich 
pod tym jednym względem. Najczęściej chodziło o dobra materialne 
i sytuację ekonomiczną. Nawet przy takim ograniczeniu idea równości 
prostej budzi kontrowersje. Jej wprowadzenie wymagałoby ustanowie-
nia silnej władzy, która korygowałaby nieustannie powstające różnice, 
wprowadzałaby powszechną kontrolę, unicestwiała indywidualną wol-
ność. Przedstawiciele tej władzy nie byliby równi reszcie społeczeństwa, 
co oznaczałoby zanegowanie zasady równości i popadnięcie w we-
wnętrzną sprzeczność. Poza tym radykalne wyrównanie stanu posiada-
nia wszystkich musi prowadzić do powszechnego zubożenia. Nikt nie 
będzie chciał solidnie pracować skoro dochody dzielone będą po równo, 
ponieważ nikt nie zechce, by na jego wysiłkach pasożytowali inni.

Wynika z tego, że stan prostej równości nie jest możliwy do zreali-
zowania ani nawet nie jest wart realizacji. Ceną za jego wcielenie w ży-
cie byłaby utrata wolności, tyrania władzy i powszechne zubożenie. 

Politycznie istotne rodzaje równości
Istnieją jednak takie obszary życia, w których przestrzeganie zasady 

równości jest możliwe i pożądane. Należy do nich np. równość wobec 
prawa oraz równość polityczna obywateli. Kwestią sporną pozostaje to, 
czy zasada równości odnosi się tylko do jednostek, czy również do grup; 
czy rządy powinny otaczać szczególną troską grupy społeczne w prze-
szłości dyskryminowane; jak dalece powinny wspomagać te grupy? 
Dyskusyjne są również kwestie równości startu, szans, punktu wyjścia, 
rezultatów, warunków, a także równości wolności, szacunku, uznania 
oraz równości dostępu do edukacji, wiedzy, kultury, opieki medycznej 
itp. Rozstrzygnięcie tych kwestii w dużej mierze zależy od zdefiniowa-
nia podstawowych pojęć, takich jak: zasoby, wolność, uznanie itd.

Uproszczony podział rodzajów równości rozgranicza równość 
demokratycznego obywatelstwa oraz równość warunków i szans 
życiowych. Równość demokratycznego obywatelstwa to gwarancja 
równych podstawowych praw: wolności słowa, wyznania, sumienia, 
praw wyborczych, ochrony prawnej, wolności od arbitralnego aresz-
towania i konfiskaty mienia itd. Nie ma zgody co do tego, czy ten 
rodzaj równości obejmuje powszechne prawo do bezpłatnej eduka-
cji (a jeżeli tak, to do jakiego poziomu; jaki poziom edukacji pozwala 
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adekwatnie wypełniać obowiązki obywatela?), prawo do bezpłatnej 
opieki medycznej (w jakim zakresie?) itd.

Równość warunków i szans, czyli równość życiowych perspek-
tyw, to problem jeszcze bardziej złożony. Wiadomo, że warunki życia 
i perspektywy życiowe zależą od bardzo wielu czynników, takich jak: 
zamożność, wykształcenie, zdrowie, możliwości rozwoju i awansu, 
znajomości, talenty i uzdolnienia, silna wola, szczęśliwe zbiegi oko-
liczności. Sama równość demokratycznego obywatelstwa może iść 
w parze z olbrzymimi różnicami między ludźmi, gdy chodzi o wa-
runki, szanse i perspektywy życiowe. 

Według niektórych równość życiowych perspektyw zależy od rów-
ności zasobów. Co składa się na te zasoby? Niewątpliwie dochód, 
majątek, bogactwo. Ale czy tylko? Gdy dwie osoby mają ten sam ma-
jątek, lecz jedna ciężko pracuje, a druga jest dziedzicem fortuny, to nie 
są one sobie równe. Do zasobów należy także czas wolny i swoboda, 
jaką on daje. Czy to wyczerpuje kwestię zasobów? Jeżeli dwie osoby 
mają równy majątek i tyle samo czasu wolnego, ale jedna jest chora, 
a druga zdrowa, jedna stara, a druga młoda itp., to i tak nie ma między 
nimi równości. Zatem zasoby materialne oraz ilość wolnego czasu nie 
są wystarczającą miarą równości. Może zatem równość należy mierzyć 
możliwością wykorzystania zasobów i osiągania zamierzonych celów. 
Chodziłoby o stopień, w jakim jednostki potrafią realizować wybrane 
cele, czyli o równość dobrobytu, rezultatu. Cele, jakie sobie ludzie sta-
wiają, bywają jednak bardzo różne, trudno je porównywać, trudno też 
niekiedy ocenić stopień ich realizacji. Jeden pragnie sławy, inny spoko-
ju, jeszcze inny stanowisk i urzędów, a inny urody i sprawności fizycz-
nej. Sława szybko przemija, stanowisko łatwo stracić, a spokój zakłócić. 
Jak zatem mielibyśmy określić, czy dwie osoby są sobie równe?

Pośród zasobów, jakimi dysponuje jednostka, można wyróżnić 
dające się mierzyć zasoby zewnętrzne i niemierzalne – wewnętrz-
ne. Zewnętrzne to dochód i majątek oraz czas wolny, wewnętrzne 
to zdrowie, siła, pogoda ducha, wytrwałość, a także talenty i uzdolnie-
nia, które przytrafiają się nielicznym. Zasoby wewnętrzne jednostek 
są nieporównywalne i nie można ich dystrybuować. Można komuś 
odebrać pogodę ducha albo uniemożliwić rozwijanie talentu, można 
zatem zawsze równać w dół, ale czy w ideale równości o to chodzi? 
Koncepcja równego zaspokojenia potrzeb, równej satysfakcjonują-
cej konsumpcji jest nierozsądna. Społeczeństwo nie może wspierać 
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wiecznie niesytych egoistów, a zabierać tym, którzy są skromni i nie 
mają wielkich potrzeb. Musimy też zadać pytanie o charakter różnych 
potrzeb, o ich hierarchię oraz o to, czy w ogóle niektóre z nich nale-
ży zaspokajać, czy raczej wykorzeniać (np. potrzeby żarłoka, zazdro-
śnika, pedofila). Rawls zawsze podkreślał, że potrzeby nie są czymś 
danym, ale czymś, co z jednej strony jest społecznie i kulturowo kon-
struowane, z drugiej zaś podlega naszej woli. Ludzie powinni brać 
na siebie odpowiedzialność za cele, które obierają, za swe pragnienia 
i potrzeby, powinni niektóre z nich rozwijać, a inne ograniczać.

Poza tym istnieją różne dobra. Niektórych z nich nie można roz-
dzielać (sympatia, przyjaźń, miłość, talenty, dobry charakter, a także 
np. dzieła sztuki, które występują najczęściej w pojedynczych egzem-
plarzach). Różne mogą być ich hierarchie. Różni ludzie w różnym okre-
sie swego życia albo w różnych sytuacjach mogą mieć różne zdanie 
na temat dóbr i celów życiowych, zawsze też mogą je zmienić. Trudno 
zatem o jakąś obiektywną miarę zaspokojenia potrzeb i realizacji ce-
lów. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do dóbr materialnych jest błę-
dem. Dobra te są środkami do innych celów, które być może dałoby się 
osiągnąć również przy użyciu innych środków. Trudno wprowadzać 
w życie zasadę równości, gdy nie mamy dla niej dobrej miary.

Ponadto zauważyć trzeba, że zasada równości wchodzi w kon-
flikt z zasadą efektywności. Pareto podkreśla, że schemat wynagra-
dzania powinien promować wyższą aktywność jednostek i grup. 
Zasada równości natomiast demobilizuje. Zdaniem Pareto zawsze na-
leży zmierzać od stanu suboptymalnego do stanu optymalnego. Stan 
optymalny ma miejsce wówczas, gdy nie można już poprawić niczy-
jego położenia, nie powodując, że sytuacja innych się pogorszy, nato-
miast stan rzeczy jest suboptymalny, gdy można poprawić czyjś los, 
bez powodowania pogorszenia sytuacji pozostałych. Dążąc do osią-
gnięcia stanu optymalnego, zabiegamy już jednak o realizację zasad 
w określony sposób pojętej sprawiedliwości, nie zaś o samą równość.

Nie chodzi o równość, lecz o sprawiedliwość
Harry Frankfurt proponuje, by kryterium równości uczynić samo-

wystarczalność. Nie jest ważne, ile jednostka posiada, ale to, że jest 
samowystarczalna i zadowala się posiadaną ilością dóbr. Frankfurt 
pragnie uniknąć porównywania ludzi ze sobą. Uważa, że porówny-
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wanie antagonizuje jednostki i jako takie nie ma wartości moralnej 
albo ma wartość negatywną, jest czystą stratą (czasu, energii). Być 
samowystarczalnym to znaczy mieć wystarczająco dużo, by prowa-
dzić przyzwoite życie3. Trudno jednak określić, jaki poziom życia jest 
przyzwoity. Subiektywne poczucie satysfakcji może być głęboko my-
lące – jedni nigdy nie są syci, inni – pozbawieni nadziei na poprawę 
sytuacji – zadowalają się tym, co mają. Poza tym człowiek nigdy nie 
jest samowystarczalny – żyje w społeczeństwie i w kulturze, zatem za-
wsze jest powiązany z innymi siecią złożonych i wielokierunkowych 
zależności. Niezależność i samowystarczalność jest pozorem, na jaki 
nabrać się mogą ludzie zadufani w sobie i mało przenikliwi. Frankfurt 
w zasadzie zrywa z egalitaryzmem, ponieważ nie chodzi mu o rów-
ność, lecz o wspomaganie najsłabszych do poziomu, w którym osią-
gną oni samowystarczalność (wymóg transferu). Z moralnego punktu 
widzenia właśnie to jest istotne, nie zaś dążenie do równości. Mamy 
tu zatem do czynienia z koncepcją sprawiedliwości, a nie równości.

Walzer modyfikuje ideę równości i wprowadza koncepcję rów-
ności złożonej. Wyróżnia odrębne sfery dystrybucji oraz zasady 
obowiązujące wewnątrz każdej ze sfer. Zdaje sobie sprawę, że sfery 
dystrybucji są uwarunkowane kulturowo – dobra uznawane w jednej 
kulturze nie muszą mieć (takiego samego) znaczenia w innej. Równość 
polega jego zdaniem na zachowaniu odrębności poszczególnych sfer. 
Chodzi o to, by zasady obowiązujące w jednej sferze nie przenikały 
do innych. Wadliwe są wszelkiego rodzaju hegemonie i monopoliza-
cje4. Walzer sam przyznaje, że formułuje teorię sprawiedliwości, a nie 
równości. Równość w jego ujęciu okazuje się tylko jednym z aspektów 
sprawiedliwości, podobnie jak np. w teorii Rawlsa, który rozważając 
kwestię sprawiedliwości, uwzględniał trzy niezależne perspektywy: 
1) równości, bo pod pewnymi względami jesteśmy równi i powinni-
śmy być jednakowo traktowani; 2) zróżnicowania, bo każdy jest inny 
i respekt dla tej indywidualności jest istotnym składnikiem sprawie-
dliwości; 3) wyrównywania upośledzeń (strat, szkód), bo sprawie-
dliwość nie może ignorować nędzy i wykluczenia oraz całkowitego 
braku nadziei niektórych istot ludzkich. 

3  Zob. H. Frankfurt, Equality as a Moral Idea, „Ethics”, 1987, nr 98, s. 21–43.
4  Zob. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, przeł. 

M. Szczubiałka, Warszawa 2007.
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To, co nas najbardziej oburza, to niesprawiedliwość, nie zaś sama 
nierówność; oburza nas wszelka arbitralność rozstrzygnięć, brak pro-
porcjonalności między wysiłkiem a osiąganymi przez jednostkę rezul-
tatami, pasożytowanie jednych na życiu i pracy innych. Na ogół jednak 
oburza tylko pokrzywdzonych. Uprzywilejowani zawsze mają skłon-
ność postrzegać swą sytuację jako uzasadnioną (przez szlachetne uro-
dzenie, wolę Boga, wspaniałe przymioty ducha). Tylko nieliczni zdolni 
są po refleksji dojść do wniosku, że np. stali się dziedzicami wielkiej 
fortuny w sposób całkowicie bezzasadny lub należą do grupy spo-
łecznej, która jest w sposób nieuprawniony uprzywilejowana. Jeszcze 
mniej liczni zdolni są ująć własną sytuację w kategoriach moralnego 
zobowiązania względem tych, dla których los był mniej łaskawy.

Korzystna nierówność
Autorem, który zrywa z tradycyjną krytyką nierówności, jest Peter 

Sloterdijk. Jego zdaniem należy wykorzystać istniejące nierówności dla 
dobra wszystkich, lecz w sposób całkowicie odmienny, niż propono-
wał Rawls. Sloterdijk podkreśla, że dotychczasowe próby wspomaga-
nia biednych nie powiodły się; rozmiary nędzy ciągle się poszerzają. 
Nie powiodły się także próby ocalenia świata przez powierzenie jego 
losu pokrzywdzonym. Hasła rewolucji proletariackiej, gloryfikacja 
ubóstwa, wiara w dobre serce biedaczków i prostaczków oraz inne nie-
gdysiejsze sentymentalizmy zostały ostatecznie zdyskredytowane. Slo-
terdijk proponuje zawiesić walkę z istniejącymi różnicami, zwłaszcza 
w obliczu obecnych globalnych zagrożeń. Jest zdania, że tylko bogaci 
mogą uratować świat, to znaczy zatroszczyć się o jego przyszłość, roz-
sądnie pomyśleć o losach planety i ludzkości; tylko bogatym na tym 
świecie zależy. Uniwersalizm ich oglądu i interesów wiąże się z ich 
władzą i zamożnością. Biedni marzą tylko o tym, żeby nasycić swój 
głód. Tworzą niebezpieczną wspólnotę ogarniętych gniewem, po-
zbawionych nadziei, trawionych przez głuchy resentyment, wolnych 
od skrupułów, autystycznych z powodu rozgoryczenia5. Sloterdijk 
zdaje się mówić: żadnej równości, bo wszyscy zginiemy.

5  Por. P. Sloterdijk, Tylko bogaci mogą uratować świat, rozmowa M. Nowickiego 
„Magazyn Idei Newsweeka”, 2009, wrzesień, nr 1 (282), s. 1–3.
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Sprawiedliwe nierówności
Nie brakuje zwolenników poglądu, że podstawową zasadą ży-

cia społecznego i ekonomicznego jest zróżnicowanie. Nozick, Hayek, 
Friedman i in. libertarianie i neoliberałowie przyjmują, że punktem 
wyjścia wszelkich rozważań politycznych powinna być wolność jed-
nostki pojmowana jako prawo do pomnażania zysków i bogacenia 
się. Równość polega ich zdaniem na tym, że wszyscy mają takie samo 
prawo zaspokajać swoje potrzeby i walczyć o swoje interesy. Inne ro-
dzaje równości nie mają żadnej wartości, hamują wzrost ekonomicz-
ny i są z tego względu niesprawiedliwe. Rynkowa gra jest dostępna 
wszystkim, jej zasady są jasne. Jeżeli ktoś popada w biedę, to znaczy, 
że sam jest sobie winien. Bogaci nie mają obowiązku dzielić się z nim 
swymi uczciwie wypracowanymi dochodami. Zamożność jest na-
grodą za pracowitość i bystrość, bieda jest słuszną karą za lenistwo 
i tępotę. Bogacenie się najsilniejszych jest tym bardziej uzasadnione, 
że w efekcie zyski przenoszą się na wszystkich. Gra egoizmów przy-
nosi powszechne dobroczynne skutki.

Przeciwnicy powiadają, że polityka neoliberalna prowadzi 
do wzrostu biedy i niezadowolenia, agresji, frustracji i wykluczenia 
dużych grup społecznych oraz całych regionów. W czasach globaliza-
cji pojawiają się nowe postaci nierówności, niosące ze sobą katastro-
falne skutki6. Piszą o tym szeroko autorzy tacy, jak Klein, Chomsky, 
Martin, Schuman, Riffkin i in.

Niszcząca nierówność
Jednym z autorów wskazujących na negatywne skutki nierówno-

ści jest Richard Wilkinson, brytyjski epidemiolog i ekonomista. Autor 
ten na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza, że kondycja 
danego społeczeństwa jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego 
zróżnicowania. Choroby serca, otyłość, nerwice, choroby psychiczne, 
anoreksja, autoagresja, nawet przeziębienia i anginy zdarzają się czę-
ściej w społeczeństwach podzielonych i zróżnicowanych. Kondycja 
psychiczna jednostek oraz dominujący nastrój w społeczeństwie zale-

6  Por. J.-P. Fitoussi, P. Rosanvallon, Czas nowych nierówności, przeł. S. Amsterdamski, 
Kraków 2000.
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żą od poziomu nierówności. W przypadku dużych nierówności cier-
pią nie tylko ci, którzy znajdują się na dole drabiny społecznej, ale też 
ci, którzy są beneficjentami społeczno-ekonomicznej struktury, po-
nieważ trawi ich lęk przed utratą majątku, ściga ich zawiść biedniej-
szych, nie mogą uwolnić się od nastroju braku zaufania i wrogości.

Zdaniem Wilkinsona nierówności są niekorzystne nawet z eko-
nomicznego punktu widzenia. Wraz z ich wzrostem rosną koszty 
związane z ochroną osób i mienia, z systemem penitencjarnym, z le-
czeniem chorób wynikających ze stresu itp. Większa równość oznacza 
natomiast współpracę oraz wolę współdziałania i w efekcie przynosi 
stałe zyski w różnych sferach życia (sukces krajów skandynawskich).

Osobną kwestią jest moralna ruina społeczeństw rozwarstwio-
nych lub zupełnie podzielonych, w których zanika więź, poczucie 
solidarności, zdolność do współczucia i wszelkie humanitarne od-
ruchy. Dominuje wrogość, wzajemne oskarżanie się, szukanie kozła 
ofiarnego. Rozwarstwienie społeczne oznacza wzrost przestępczości, 
a także wzrost zagrożenia rozruchami ulicznymi, przemocą, destabi-
lizacją, wojną domową, nawet wojną międzynarodową. Nierówność, 
zdaniem Wilkinsona, generuje wszelkie społeczne patologie7.

Nierówność uznania
Rażące nierówności istnieją nawet tam, gdzie teoretycznie i for-

malnie zrównano prawa wszystkich istot ludzkich, wszystkich 
obywateli (prawa człowieka, prawa obywatela) oraz tam, gdzie po-
wszechnie uznawane wydaje się religijne przekonanie, że wszyscy 
jesteśmy dziećmi jednego Boga i pozostajemy równi w Jego oczach. 
Oficjalne deklaracje nie są w stanie zmienić faktów; w praktyce żywe 
pozostają stare seksistowskie, arystokratyczne, nacjonalistyczne, ra-
sistowskie mity naturalnych różnic między ludźmi. Biedni, wyklu-
czeni, niewykształceni wyglądają inaczej i żyją inaczej, zatem mają 
inną naturę i żyjąc w biedzie i poniżeniu, żyją w zgodzie ze swoją na-
turą. Diaboliczne szyderstwo zmienia się w zwykłą zasadę codzien-
nego życia.

7  R. Wilkinson, Nierówność niszczy życie każdego z nas, „Newsweek”, 31 VII 2010, 
s. 14–15 oraz R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszyst-
kim żyje się lepiej, przeł. P. Listwan, Warszawa 2011. 
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Najważniejszym autorem, który relacje społeczne zaczął opisy-
wać w kategoriach uznania lub jego braku, był Hegel. Jego zdaniem 
nasza indywidualna tożsamość bierze początek z uznania, którym 
obdarzają nas inni. Społeczeństwo określa, kim jesteśmy i kim mo-
żemy być. Brak uznania oznacza odebranie szans na ukonstytuowa-
nie się podmiotowości, skazanie jednostki na społeczny, polityczny, 
kulturowy niebyt. Pewne grupy społeczne lub narodowościowe de-
finiują siebie jako istoty więcej warte od innych, realizujące lepszą 
wersję człowieczeństwa, bardziej podobne do Boga, szlachetnie uro-
dzone itp. Odmawiają innym grupom uznania i szacunku, okazują 
im pogardę. Pierwotnie siłą, potem w sposób bardziej wyrafinowany 
ugruntowują swą dominację, narzucają podporządkowanym swo-
je definicje i swoją wizję świata jako obowiązującą. Możliwość po-
niżania innych jest dla nich „dobrem” samym w sobie, bez którego 
nie wyobrażają sobie sensownego życia (demoniczno-sadystyczny 
aspekt natury niektórych ludzi). Za zniewagę uznaliby myśl, że są 
równi innym. Skrajnie niesprawiedliwe różnice między ludźmi 
przedstawiają jako „naturalne” i przez to niepodlegające dyskusji. 
Nie ma niczyjej zasługi ani winy w tym, że jedni urodzili się arysto-
kratami, a inni plebejuszami, jedni Grekami, a inni barbarzyńcami, 
a jednak fakt ten rozstrzyga o wszystkim. 

Walzer, widząc rozmiary społecznej niesprawiedliwości, od któ-
rej mimo wysiłków nie można się uwolnić, mówi o społecznej magii 
i biblijnym przekleństwie, które nie traci swej mocy. Bourdieu pisze 
o klasach społecznych jako klatkach przeznaczenia, z których, pomi-
mo największych wysiłków, jednostka nie jest w stanie się uwolnić, 
rzadko też próbuje (pleoneksja jest czymś wyjątkowym), ponieważ jest 
wychowana w przeświadczeniu, że należy jej się tylko to, co jest typo-
we dla danej klasy. Habitusy kształtują się w wyniku długotrwałego 
treningu i nie dają się w żaden sposób oddzielić od tożsamości oso-
by. Definicja nas jako indywidualnych jednostek nie jest naszą auto- 
definicją. Przychodzi do nas z zewnątrz, jest naszym losem. Czytając 
teksty Bourdieu, można odnieść wrażenie, że stoimy na gruncie sta-
rożytnego fatalizmu, który zaprzecza nowoczesnemu przekonaniu, 
iż ekonomiczna sytuacja jednostki wyznacza jej miejsce w hierarchii 
społecznej. Marks się mylił: to nie byt określa świadomość, to nie baza 
decyduje o nadbudowie; jest raczej tak, że stabilne uznanie wartości 
jednostki (lub grupy) sprawia, że znajduje się ona zawsze w dobrej sy-
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tuacji materialnej, społecznej, kulturowej. Niektórzy ludzie są w takim 
położeniu względem reszty społeczeństwa, że wszystko, co zrobią, 
uznane zostaje automatycznie za wartościowe. Ich sposób ubierania 
się, poruszania, mówienia będzie wzorcowy, a czynności, jakie wy-
konują, staną się najlepiej opłacaną pracą i będzie to dla wszystkich 
oczywiste. Inni ludzie z kolei są tak usytuowani, że wszystko, cokol-
wiek zrobią, uważane będzie za mało wartościowe. 

Współcześnie nie ma żadnego poważnego zachodniego intelektu-
alisty, który sławiłby naturalną wyższość rasy białej lub dowodziłby 
wyższości rodowej arystokracji albo określonego narodu. Istnieje jed-
nak ostatnie residuum tego typu niesprawiedliwości. Jest nim stosunek 
do kobiet. Niektórzy nadal mówią o naturalnych różnicach między 
płciami – mężczyźni i kobiety mają odmienne powołanie i wykonywać 
powinni inne prace; przy czym zasług ani prac wykonywanych przez 
jedną ze stron nie szanuje się, a niska ocena ich wartości traktowana 
jest jako oczywista. Wypowiedzi takie odzwierciedlają i utrwalają tra-
dycyjny porządek społeczny. Walzer podkreśla, że społeczna i eko-
nomiczna sytuacja kobiet jest zawsze gorsza od sytuacji mężczyzn, 
pomimo że w niektórych regionach i krajach są one lepiej wykształ-
cone i mają cechy bardziej pożądane z punktu widzenia pracodaw-
ców. Walzer pisze też o pewnych pracach, które wymagają trudu 
i poświęcenia, i nie przynoszą niczego prócz ujmy i poniżenia. Takie 
prace przydzielane są w społeczeństwie obcym lub zdegradowanym. 
„W wielu społeczeństwach najważniejszą grupą naszych obcych 
są kobiety, którym przypadają prace pogardzane przez mężczyzn”8. 
Do prac tych należy tradycyjnie gotowanie, usługiwanie przy stole, 
zmywanie, sprzątanie, pranie, opieka nad dziećmi, chorymi i starca-
mi, wszelkie czynności nużące, otępiające, udręczające9. Podział pracy 
jest klarowny: do gorszych zajęć – gorsi ludzie. Poniżenie związane 
z wykonywaniem pogardzanej pracy zostaje uwewnętrznione przez 
osoby je wykonujące, tak, że nie są one w stanie szanować siebie. Wal-
zer zauważa, że gdy skazańcy wykonywali ciężką pracę, można było 

8  Zob. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości, dz. cyt., s. 256.
9  Rozważania H. Arendt – brzemię, mozół, trud. Do niedawna pracą mozolną 

i udręczającą była praca na roli, obecnie jednak została ona sprofesjonalizowana i zme-
chanizowana, nie jest już niedolą, lecz zawodem, który może zostać swobodnie wybra-
ny, przynosić zysk i zadowolenie.
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przynajmniej powiedzieć, że pokutowali za swoje winy, w pozosta-
łych przypadkach trudno zrozumieć dlaczego praca niektórych ludzi 
jest ich trwałym poniżeniem. Próbuje też odtworzyć prawdopodobny 
tok myślenia utrwalający nierówność – nie trzeba cenić (ani opłacać) 
pracy kobiet (zwłaszcza wykonywanej w domu), bo kobiety z natu-
ry służą, pomagają, opiekują się, karmią; te prace nie są przedmio-
tem ich wyboru, lecz przeznaczeniem. Jak las daje drewno, a krowa 
mięso i mleko, tak kobieta sprząta, pierze, gotuje, pielęgnuje dzieci 
i chorych, daje miłość i wsparcie – taki jest po prostu porządek natu-
ry. W pracy zawodowej natomiast kobieta jest nie na swoim miejscu, 
więc można jej mniej zapłacić (ze względu na mniejszą wartość jej oso-
by), a ona musi się na to zgodzić i okazywać wdzięczność, że w ogóle 
ktoś zechciał ją zatrudnić. Po przełamaniu najbardziej niesprawiedli-
wych przesądów i obyczajów zatrzymaliśmy się w martwym punk-
cie. Walka o sprawiedliwe wynagrodzenia dla kobiet zawsze zaczyna 
się od początku, ponieważ każdy zawód wykonywany w większości 
przez kobiety staje się „automatycznie” zawodem źle płatnym. Trosz-
czymy się o sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę i osiągnięcia, lecz 
nagle zdajemy sobie sprawę, że płacimy za (nie wiadomo jak osza-
cowaną) wartość osób, a lista ewentualnych cenionych osiągnięć jest 
tak skonstruowana, że odzwierciedla cechy, umiejętności i interesy 
wyłącznie niektórych ludzi.

W różnych grupach zawodowych trwa stała walka o prestiż. 
Szpital jest dobrym przykładem budowania hierarchii. Na jej szczy-
cie znajdują się lekarze i to im przypada prawie cała wdzięczność 
i szacunek pacjentów i ich rodzin (a także najbardziej godziwe wyna-
grodzenie). Znacznie niżej lokują się pielęgniarki, które broniąc swej 
pozycji zawodowej, przerzucają najgorsze prace na salowe. To salowe 
krzątają się przy chorych i umierających, których świat już skreślił. 
Najniżej opłacane, przepracowane, na samym dole hierarchii statusu 
są ostatnimi pocieszycielkami ludzkości, które swym podopiecznym 
są w stanie dać dokładnie tyle otuchy i nadziei, ile same mają10. 

Historia ludzkości to dzieje wynoszenia się jednych nad drugich, 
dzieje upokarzania i poniżania słabszych, pokazywania im, gdzie jest 
ich miejsce (albo że w ogóle nie ma tu dla nich miejsca), czynienia 
z nich istot niewidzialnych (pariasi w Indiach, kobiety przyodziane 

10  Zob. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości, dz. cyt., s. 278.
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w burki w państwach islamskich), tych, którzy muszą schodzić z dro-
gi prawdziwym ludziom11. Wykluczenie i poniżenie eksponowane 
jest języku, zarówno w jego strukturze, gramatyce, słownictwie, jak 
i w fakcie, że o niektórych ludziach mówi się dużo, o innych zaś się nie 
wspomina (o żonach, matkach i córkach w islamie); są też tacy, którzy 
nie mają nawet imienia (niedotykalni, niewidzialni, bezimienni). Naj-
bardziej krwawe postaci walka przybiera nie wtedy, gdy w jej powo-
dem jest głód, lecz wówczas, gdy chodzi o respekt, poważanie prestiż, 
status, opinię, godność, rangę, wzgląd, podziw, dystynkcję, szacunek, 
uznanie, chwałę itp. (większość wojen, pojedynki, zabójstwa hono-
rowe). Od społecznego prestiżu i poważania zależy poczucie naszej 
wartości (indywidualnej, grupowej, narodowej). We współczesnym 
społeczeństwie liberalnym i demokratycznym przyjmuje się, iż teo-
retycznie każdy jest potencjalnym kandydatem do najwyższych dóbr 
społecznych i kulturowych, nikt nie rodzi się ich niegodny. Każdy 
w punkcie wyjścia otrzymuje minimum uznania w postaci podmio-
towości prawnej (równość wobec prawa), a społeczeństwo określane 
jest jako związek osób wzajemnie się uznających (wyrażenie zaczerp-
nięte z dzieł Hegla, przejęte przez Rawlsa, Habermasa i in.).

Polityka tożsamości
Nowe ruchy społeczne angażują się w tzw. politykę tożsamości, 

w której za najważniejsze uznawane są dobra kulturowe, symboliczne. 
Nie walczą już wyłącznie o poprawę sytuacji materialnej, ale o równe 
uznanie w przestrzeni społecznej. Żądanie równego uznania jest dla nich 
priorytetowe, ponieważ okazuje się warunkiem równego traktowania 
we wszystkich sferach życia. Ekonomiczna nierówność interpretowana 
jest jako pochodna nierównego uznania i szacunku – tej fundamentalnej 
krzywdy, która jest notorycznie zakłamywana. Cierpienie wynikające 
z braku równego uznania ma szczególnie niszczący charakter. Jego ce-
chą jest to, że odbiera poczucie własnej wartości, nadzieję na przyszłość 
i… zdolność do mówienia. Upokorzeni, wykluczeni, lekceważeni, mar-
ginalizowani nie znajdują słów, żeby wyartykułować swój ból, nie znaj-
dują też nikogo, kto zechciałby ich wysłuchać.

11  Zob. A. Finkielkraut, Zagubione człowieczeństwo, przeł. M. Fabjanowski, Warszawa 
1999.
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Polityka tożsamości polega na walce (toczonej najczęściej przez 
intelektualistów) o uznanie przekonań i wartości reprezentowanych 
przez mniejszości. Jest to walka o kształt kultury (kulturowe uznanie). 
Dopiero z perspektywy polityki uznania dostrzeżono takie zjawiska, 
jak np. feminizacja biedy czy bezrobocia. Bieda i bezrobocie prowadzą 
do izolacji społecznej, dezorganizacji życia i degradacji psychicznej. Ży-
cie społeczne okazuje się dialektyczną grą, w której to, co jawne i oficjal-
ne, jest w dużej mierze iluzoryczne i służy do maskowania i utrwalania 
tego, co faktyczne, ale wstydliwe. Formalna równość między ludźmi 
przysłania nierówności, władza jednych utrwala bezsilność innych, to, 
co racjonalne, gwarantuje nienaruszalność temu, co irracjonalne, dojrza-
łe stosunki międzyludzkie przysłaniają infantylne i sadomasochistycz-
ne relacje pasożytowania na kimś, poniżania, dręczenia kogoś. Te formy 
okrucieństwa wymykają się regulacjom prawnym, a ten, komu wyrzą-
dza się krzywdę, zawsze dodatkowo zostaje obarczony winą. 

Axel Honneth jest zdania, że tego rodzaju problemy społeczne naj-
trafniej wyrazić można w języku teorii uznania w ramach krytycznej 
teorii społecznej12. Autor ten podkreśla, że doświadczenie lekceważenia 
i poniżenia charakteryzowane jest przez ofiary jako dużo bardziej do-
tkliwe niż bieda. Próbuje w związku z tym opisać te formy społecznego 
cierpienia, które nie zostały jeszcze wyrażone w postaci ruchów spo-
łecznych i politycznych programów, nie doczekały się abstrakcyjnej, 
politycznej artykulacji. Chce zwrócić uwagę na problemy niezauwa-
żane, usunąć kulturowy filtr postrzegania, który każe pewne sprawy 
pomijać, uważać za czysto prywatne lub należące do porządku natury. 

Brak uznania to samo jądro doświadczenia nierówności, ucisku 
i krzywdy13. Społeczne naruszenie poważania i godności, różne for-
my upokarzania i lekceważenia stanowią istotę społecznie powodo-
wanego cierpienia. Zasady dystrybucji dóbr materialnych okazują się 
wtórne w stosunku do określonych hierarchii uznania, które trwają 
pomimo formalnej równości wszystkich obywateli. Formalna rów-
ność wobec prawa jest pierwszym krokiem w stronę zniesienia nie-
równości i krzywdy, nie jest jednak wszystkim, co można i należy 
zrobić. „Nie da się przecenić zmiany strukturalnej, która towarzyszy 

12  Zob. N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie?, przeł. M. Bobako, 
T. Dominiak, Wrocław 2005, s. 113.

13  Por. tamże, s. 128.
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instytucjonalizacji idei równości prawnej, ponieważ prowadzi ona 
do usamodzielnienia się dwóch całkowicie odmiennych sfer uznania 
i tym samym do zrewolucjonizowania porządku moralnego społe-
czeństwa: pojedyncza jednostka – co prawda jeszcze nie w rzeczywi-
stej praktyce, ale jednak w zgodzie z ideą normatywną – może czuć się 
szanowana jako osoba prawna posiadająca takie same równe prawa, 
jak wszyscy inni członkowie społeczeństwa, podczas gdy szacunek 
społeczny w dalszym ciągu zależy od hierarchicznie ułożonej skali 
wartości, aczkolwiek również opartej na nowej podstawie”14. 

Zinstytucjonalizowana idea normatywnej równości powołuje 
do życia sferę respektu prawnego, który z kolei prowadzi do dowarto-
ściowania pracy zawodowej i indywidualnej aktywności oraz uznania 
społecznego znaczenia pojedynczej osoby. Jednostka staje się norma-
tywnie niezależna od swego pochodzenia i cech biologicznych. Już nie 
przynależność do grupy stanowej z jej kodeksami honorowymi, lecz 
osobiste osiągnięcia decydują o tym, ile szacunku należy się jednostce 
w społeczeństwie. Honneth mówi o rozszczepieniu pojęcia godności 
na dwa komponenty: część zdemokratyzowaną, polegającą na respek-
towaniu godności i autonomii każdego członka społeczeństwa jako 
osoby prawnej oraz część hierarchiczną, podlegającą ocenie według 
indywidualnych zasług i osiągnięć. W ten drugi obszar jednak znowu 
wkrada się arbitralność, bowiem miarą osiągnięć jednostki okazuje się 
praca pojęta jako działalność zdrowego, silnego mężczyzny należącego 
do stanu mieszczańskiego, z wykluczeniem ciężkiej pracy kobiet w go-
spodarstwie domowym. Mamy tu do czynienia z gradacją szacunku 
społecznego zgodnie z wartościami przemysłowego kapitalizmu. He-
gemonicznie nacechowana, na wskroś jednostronna ocena osiągnięć 
wyznaczyła kryteria i zasady dystrybucji zasobów we współczesnym 
społeczeństwie. Przykład ten pokazuje, że działania gospodarcze nie 
są wolne od norm, a dystrybucja materialna dokonuje się według dys-
kusyjnych zasad wartościowania, na które niektórzy przystali chętnie, 
inni pod przymusem, a jeszcze inni zupełnie nieświadomie. 

W nowoczesnych społeczeństwach Zachodu bez trudu można 
dostrzec strukturalną asymetrię pomiędzy pracą a wynagrodzeniem. 
Tylko niektóre rodzaje pracy są doceniane, a wynagrodzenie nie jest 
nigdy adekwatne do wkładu pracy. Wszystko to sprawia, że legitymi-

14  Tamże, s. 135.
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zacja istniejącego porządku społecznego jest zawsze krucha i moralnie 
podejrzana. Społeczeństwo stwarza różne sfery uznania i różne obsza-
ry możliwego lekceważenia. „Społeczna konstrukcja pól aktywności 
zawodowej przesiąknięta jest na wskroś uprzedzeniami dotyczącymi 
profilu kobiecych zdolności i granic umiejętności”15. Każda profesja 
traci na wartości w społecznej hierarchii statusu, gdy zaczynają w niej 
dominować kobiety. Zatem nie rzeczywista „treść pracy” ma znaczenie 
przy jej ocenie. Porządek dystrybucyjny nie zależy od wkładu pracy i jej 
znaczenia dla społeczeństwa. Kulturowe mechanizmy pomniejszania 
kobiecych uzdolnień i osiągnięć wcale nie są trudne do zdemaskowa-
nia. „Głęboko zakotwiczone w kulturze społeczeństwa mieszczańsko-
-kapitalistycznego wzory definicji i schematy ocen ustalają nie tylko to, 
które czynności lub działania mogą zostać w ogóle uznane za prace i czy 
w związku z tym mogą ulec profesjonalizacji, lecz także to, jak wysoki 
powinien być dochód z czynności przekształconych w profesję”16. Nie-
równość i niesprawiedliwość stoi u podstaw życia społecznego i spra-
wia, że niektórzy doświadczają ciągłego lekceważenia swej osoby, swej 
pracy i osiągnięć. Kulturowe przesądzenia są decydujące dla ekonomii. 

Z etycznego punktu widzenia społeczeństwa mogą zostać uzna-
ne za prawomocne struktury porządku tylko w tej mierze, w jakiej 
są w stanie zapewnić niezawodność wzajemnego uznania. Integracja 
społeczeństwa ma charakter moralny, a jej wyrazem jest instytucjonali-
zacja zasady równego uznania. „Sprawiedliwość i dobro społeczeństwa 
mierzone są bowiem stopniem jego zdolności do zapewnienia warun-
ków wzajemnego uznania, w których mógłby pomyślnie dokonać się 
proces formowania się osobistej tożsamości i tym samym indywidu-
alnej samorealizacji”17. Normatywne zasady etyki politycznej muszą 
odwoływać się do czegoś, co Habermas trafnie określił jako quasi-
-transcendentalne interesy ludzkiego gatunku, emancypacyjne interesy 
realizowane poprzez likwidowanie społecznych asymetrii i ekskluzji.

Oczekiwania społecznego uznania mogą zmieniać swą treść w za-
leżności od czasu i struktury danego społeczeństwa. Celem może być 
wyrównanie szans na pełne uczestnictwo (partycypację) w życiu spo-
łecznym lub na ukształtowanie dojrzałej, w pełni rozwiniętej osobowo-

15  Tamże, s. 145.
16  Tamże, s. 146.
17  Tamże, s. 161.
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ści. Bez względu na to, jak określi się cel i tak warunkiem jego realizacji 
będzie równe wzajemne uznanie wszystkich członków społeczeństwa. 
Honneth podkreśla, że troska o jakość społecznych stosunków uznania 
stanowi istotę politycznej etyki i społecznej moralności. Umożliwienie 
wszystkim członkom społeczeństwa wolnego od krzywd uczestnic-
twa i rozwoju to miara pomyślnego urzeczywistnienia idei równo-
ści18. Rawls podkreślał, że szacunek do siebie jest fundamentalny dla 
naszego życia psychicznego, moralnego, społecznego i politycznego. 
Właściwie pojęty szacunek do siebie (w odróżnieniu od zdegenero-
wanych form egocentryzmu i narcyzmu) można w sobie wykształcić 
tylko w społeczeństwie sprawiedliwym, w którym wszyscy uznają się 
nawzajem za wolnych i równych. Teoria tożsamości i osobowości, teo-
ria moralności i polityki spotykają się w tym właśnie punkcie. 

Honneth, wykraczając poza granice filozofii polityki, powiada, 
że konieczne jest uogólnienie naszej wiedzy o społeczeństwie w an-
tycypującą koncepcję dobrego życia. Taka koncepcja nie jest niczym 
innym, jak „rozległą doktryną etyczną”, aksjologią i teleologią życia 
społecznego, która, potraktowana jako fundament polityki, może stać 
się zarzewiem konfliktów osłabiających lojalność obywateli w stosun-
ku do liberalnej demokracji. Sytuacji takiej starał się uniknąć Rawls, 
dystansując się od wszelkich rozległych doktryn i wykluczając per-
spektywę całej prawdy z dyskusji publicznych. Honneth nie po-
dziela obaw Rawlsa. W ramach swojej teorii wyróżnia (korzystając 
z inspiracji Hegla) trzy sfery uznania: miłość, prawo i zasługę. Uważa, 
że indywidualny podmiot może osiągnąć autonomię i rozwinąć swą 
osobową tożsamość tylko wówczas, gdy nie doświadcza poniżenia 
w żadnej z tych sfer. Sfery te są niezależne od siebie nawzajem i rzą-
dzone przez odrębne standardy sprawiedliwości19. 

Zasada równej troski i szacunku
Innym autorem, który podkreśla priorytetowy charakter równości 

w życiu społeczno-politycznym, jest Ronald Dworkin. Jego koncepcja 
liberalizmu opiera się na moralnej idei godności człowieka i świętości 
ludzkiego życia. Stąd wywodzi koncepcję równości między ludźmi, 

18  Por. tamże, s. 164.
19  W tym miejscu teoria Honnetha upodabnia się do teorii Walzera.
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którą uważa za samą istotę sprawiedliwej polityki. Dworkin pisze: „In-
dywidualizm etyczny to teza, iż ważne ze swej istoty – ważne jakby 
z perspektywy kosmicznej – jest to, co każda poszczególna osoba może 
zrobić i faktycznie robi ze swoim życiem. Teza ta głosi, iż w tym znacze-
niu każde indywidualne życie jest święte”20. Zatem istota liberalizmu 
leży poza nim – w etyce, z której liberalizm czerpie swoją moc. Indywi-
dualne ludzkie życie nie może być zbyt łatwo poświęcane na rzecz cze-
goś innego. Troska o nie powinna być celem polityki. Świętości życia 
nie pojmuje się tu na sposób religijny; chodzi wyłącznie o podkreśle-
nie, że życie jednostki ma wartość autoteliczną. Wymóg szacunku dla 
osoby nie potrzebuje żadnych transcendentalnych założeń, a jednost-
ki, aby być godne szacunku, nie muszą wykazywać się szczególnym 
związkiem z transcendencją. Nie dobra, jakie w swym życiu realizują, 
ale fakt, że są osobami, czyni je podmiotami godnymi szacunku.

Religijne i filozoficzne koncepcje człowieka zachęcają do reali-
zacji określonego dobra i prowadzenia dobrego życia. Aby odróżnić 
od nich swoją teorię, Dworkin woli mówić o udanym życiu, choć 
konsekwentne unikanie określenia „dobre życie” okazuje się niewy-
konalne. Udane życie możliwe jest tylko w warunkach wolności. „Li-
beralizm chroni wolność jednostki nie dlatego, że oficjalnie nie dba 
o to, co ludzie robią ze swoim życiem, ale ponieważ wierzy, że wol-
ność ma fundamentalne znaczenie, jeśli ludzie mają żyć dobrze”21.

Dworkin podkreśla, że każde ograniczenie wolności musi mieć 
mocne uzasadnienie. Mocnym uzasadnieniem może być wykazanie, 
że dany sposób wykorzystania przez jednostkę wolności prowadzi 
do zanegowania zasad indywidualizmu etycznego i sprzeciwia się 
zasadzie równiej ważności jednostek22. Fundamentalnym liberalnym 
prawem każdego jest prawo do bycia traktowanym w sposób równy. 
Wolność nie wyrasta ponad to prawo, lecz jest jednym z jego aspek-
tów, musi więc ustąpić, gdy równy szacunek do wszystkich zostaje 
zagrożony. Równość jest najbardziej bezpośrednio związana z moral-
ną wartością, jaką jest godność i świętość życia każdego człowieka. 
Polityka musi stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą etyka. 

20  R. Dworkin, Wolność, równość, wspólnota, przeł. A Pawelec, [w:] Społeczeństwo libe-
ralne. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1996, s. 65.

21  Tamże.
22  Por. M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Warszawa 2003, s. 116.
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Etyka nakłada na nią zadanie takiego kształtowania stosunków mię-
dzyludzkich i tworzenia takich instytucji społecznych, aby świętość 
życia została uszanowana. Liberalny indywidualizm byłby niezrozu-
miały bez moralnej idei równości. Polityka dokonuje przekładu war-
tości moralnych na język praktyki społecznej.

Dworkin wyróżnia dwa sposoby politycznego rozumienia rów-
ności – równość motywacyjną i równość dystrybucyjną23. Powiada, 
że równość motywacyjna realizowana jest wówczas, gdy decyzje 
i uzgodnienia polityczne wyrażają jednakową troskę o wszystkich 
członków wspólnoty, a instytucje i struktury polityczne i gospodar-
cze odzwierciedlają ten cel. Równość dystrybucyjna polega natomiast 
na tym, że instytucje i reguły życia politycznego zapewniają każdemu 
mniej więcej równe szanse na udane życie, czyli mniej więcej równy 
podział zasobów. Istnieją teorie uznające wagę wyłącznie równości 
pierwszego rodzaju (np. libertarianie) oraz teorie skupiające się wy-
łącznie na równości drugiego typu (np. utylitaryści, kolektywiści). 
Tymczasem niezbędne jest uzgodnienie ze sobą obu rodzajów rów-
ności i dostrzeżenie, że egalitaryzm motywacyjny (który ma charakter 
bardziej abstrakcyjny) implikuje jakąś postać egalitaryzmu dystrybu-
cyjnego. Stan odzwierciedlający słuszny kompromis między równością 
motywacyjną i dystrybucyjną Dworkin nazywa względną równością 
zasobów i wyraźnie odróżnia go od równości dobrobytu. Równy do-
brobyt to ten sam poziom zadowolenia i sukcesu w życiu. Ma on cha-
rakter bezwzględny i jest głęboko nieegalitarny, ponieważ przyznaje 
wszystkim tyle samo bez względu na to, jak poszczególni ludzie kie-
rowali swoim życiem. Można w związku z tym powiedzieć, że rów-
ność tego typu opiera się na fundamentalnej nierówności, ponieważ 
nie traktuje ludzi z jednakową troską, jest niewrażliwa na dokonywane 
przez nich wybory i zwalnia z odpowiedzialności za nie. Tymczasem 
równość zasobów współgra z poczuciem osobistej odpowiedzialno-
ści – zakłada, że ludzie ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób 
wykorzystują dostępne im zasoby i w jakim stopniu realizują własne 
plany życiowe24. Te same środki w rękach różnych ludzi okazują się 
mieć różną wartość. Nie jest sprawą państwa wspieranie tych, którzy 
w sposób lekkomyślny marnotrawią dostępne im zasoby. Do ważnych 

23  Zob. R. Dworkin, Wolność, równość, wspólnota, dz. cyt., s. 67–70.
24  Por. tamże, s. 71.
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zadań politycznych należy natomiast ustalenie sprawiedliwych zasad 
dystrybucji, bez pomniejszania ludzkiej zdolności do samodzielnego 
decydowania o sposobie wykorzystania zasobów25. Szacunek dla mo-
ralnej równości osób musi znaleźć wyraz w tym, że nierówności nieza-
winione, wynikające z okoliczności, w jakich jednostkom przyszło żyć, 
są do pewnego stopnia kompensowane. Wiąże się to z koniecznością 
dokonywania redystrybucji zasobów, która z kolei musi zostać solid-
nie uzasadniona wobec wszystkich, a przede wszystkim wobec tych, 
którzy na niej stracą. Redystrybucję należy przedstawić jako konieczny 
wymóg sprawiedliwości, jako jedyny sposób na zapewnienie niektó-
rym ludziom środków niezbędnych do godnego życia. 

Zakończenie
Dworkin podkreśla, że idea równości nie jest antagonistyczna w sto-

sunku do idei wolności, lecz komplementarna. Wolność stanowi jądro 
koncepcji równości; swobody, takie jak: wolność słowa, wyznania, su-
mienia, wyboru zajęcia itp. mają zasadnicze znaczenie dla sprawy rów-
ności26. Równość i wolność to oświeceniowe ideały, których jednoczesna 
realizacja jest nie tylko możliwa, ale i logicznie konieczna. Trzecie hasło 
rewolucji francuskiej – braterstwo – żyje we współczesnej teorii liberal-
nej w postaci świadomości znaczenia wspólnoty dla jednostki. Względ-
nie zintegrowana wspólnota polityczna może powstać tylko wtedy, gdy 
państwo troszczy się o realizację wartości politycznych wyznaczonych 
przez indywidualizm etyczny27. Głównym składnikiem wspólnotowej 
więzi jest wzajemne sprawiedliwe traktowanie oraz szacunek dla wol-
ności i równości wszystkich. Rzeczywista wspólnota polityczna to nie-
zależny podmiot, który wykazuje się moralną jednością. Jest to możliwe 
tylko pod warunkiem, że państwo i prawo traktuje wszystkich obywa-
teli równo, czyli z jednakową troską i szacunkiem28.

25  Równość zasobów jest zrealizowana wówczas, gdy zasoby, jakimi dysponują 
różni ludzie, są równe pod względem kosztów alternatywnych, tzn. pod względem 
wartości, jaką miałyby one w rękach innych ludzi. Zob. R. Dworkin, Wolność, równość, 
wspólnota, dz. cyt., s. 72.

26  Por. tamże, s. 76.
27  Por. tamże, s. 79.
28  Por. tamże, s. 82.



Równość w życiu publicznym

Pavol Dancák

Nierówność  
jako warunek konieczny wychowania

Kwestia równości i życia publicznego jest w istotny sposób obec-
na w wychowaniu już od najdawniejszych czasów, dlatego też pod-
czas rozważań na temat wychowania w warunkach współczesnych 
niezwykle pomocne jest przypomnienie sobie refleksji dotyczących 
tej problematyki w starożytnej Grecji i przeprowadzenie konfrontacji 
współcześnie pojmowanego wychowania z koncepcjami starożytny-
mi, które stanowią archetyp wychowania. Ten wysiłek filozoficzny 
należy wykonać po to, aby podstawowe pojęcia wychowania ochro-
nić przed redukcjonistycznymi wpływami współczesności. Celem 
artykułu jest zakwestionowanie powszechnie wymaganej równości 
i skierowanie myślenia ku rozważaniu sensu wychowania człowieka 
w społeczeństwie postmodernistycznym, które domaga się zachowa-
nia pluralistycznego podejścia do rzeczywistości, ale z drugiej strony 
na poziomie praxis często dogmatycznie domaga się podejścia egali-
tarnego. Wychowanie odbywa się w społeczeństwie zorientowanym 
na wydajność ekonomiczną, w którym być jest ignorowane, a mieć fa-
woryzowane z niespotykanym impetem1. 

W reakcji na sofistyczną niwelację wartości w życiu publicznym 
platońska paideia styka się z koncepcją wychowania arystokratyczne-
go, która kwestionuje równość w sposób zasadniczy, ale daje rozezna-
nie sytuacji, w której znajduje się człowiek. Wgląd uzyskany, dzięki 
schole, w której rodzi się paideia, nie jest egalitarnie roszczeniowy, ale 

1  Por. E. Fromm, Mít, nebo být?, Praha 2001. 
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nie jest też osiągnięciem silnego osobnika, który szczególnie góruje 
w sprawach dnia powszedniego. W micie Platona to nie uwolniony 
osobnik jest aktywny, ale jest to tajemnicza instancja, która uwalnia 
i ciągnie wychowanka stromą ścieżką. Uwolniony cechuje się szere-
giem słabości, jest oślepiony, nieprzystosowany do zmian, wszystko 
go skłania do przyjęcia dawnej wygodnej pozycji, do której przywykł, 
w której co prawda rozdawano odznaczenia, ale wszyscy byli tak 
samo spętani. Paideia nie przedstawia stosunku między silniejszym, 
zdolniejszym, mądrzejszym, bardziej wykształconym i starszym czło-
wiekiem – wychowawcą a słabszym człowiekiem – wychowankiem. 
Silna jest tutaj anonimowa, tajemnicza i nienazwana instancja2. Uwol-
nienie stawia człowieka w nierównym położeniu wobec wspomnia-
nej tajemniczej instancji i wobec współmieszkańców jaskini.

Warunkiem koniecznym wychowania jest ustalenie relacji. Sokra-
tes relację tę opiera na dialogu, w którym przekazuje świadomość po-
znania nieświadomości, w którym chodzi o logos, istotę i sens, rozumny 
wgląd, ale także o doświadczenie życiowe tych, którzy biorą udział 
w dialogu3. Dialog jest tylko pomocą z zewnątrz. Wyzwolone wnętrze 
nie oznacza samowolnego postępowania, ponieważ właśnie samo-
wolne postępowanie jest spętaniem. Wyzwolone wnętrze jest otwartą 
możliwością dla zrodzenia się wglądu. Zrodzony jest tajemniczego 
pochodzenia, jest darem. To nie my jesteśmy tymi, którzy wymyśla-
ją pomysł4. Wychowanek nie jest więc pouczany przez wychowawcę, 
sztuka położnicza – techné maieutiké – polega bardziej na sztuce zada-
wania właściwych pytań we właściwym czasie5. Rozmowa jest dla So-
kratesa drogą, metodos, do właściwego działania. Rozmowy pozornie 
nie dają efektu, ale ten przecież istnieje. Wszystkie próby zdefiniowa-
nia istoty tej, której działania prowadzą do poznania, pokazują dyna-
mizm poszukiwania. Dynamizm ten okazuje się być dynamizmem 
nierówności. Z punktu widzenia akcentacji równości w wychowaniu 
i kulturze bardzo ważna jest opinia Protagorasa, że wychowanie nie 
kończy się z opuszczeniem szkoły, ale że w prawdziwym znacze-
niu zaczyna się właśnie w tej chwili. Według niego prawo państwa 

2  Por. R. Palouš, Čas výchovy, Praha 1990, s. 60–61.
3  Por. tenże, K filozofii výchovy, Praha 1991, s. 38. 
4  Por. tamże, s. 45.
5  Por. Z. Kratochvíl, Výchova, zřejmost, vědomí, Praha 1995, s. 28. 
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jest bowiem nauczycielem politycznej arete, i w ten sposób właściwe 
wychowanie zaczyna wtedy, kiedy młodzież wchodzi w praktyczne 
życie – wówczas państwo zmusza młodego człowieka do tego, żeby 
poznał prawa i postępował według nich, budując swoje życie, a więc 
żeby przestrzegał wzoru i przykładu, paradygmatu6. 

Nierówność w wychowaniu zauważa J. Maritain, który postrzega 
człowieka jako niepowtarzalną i wciąż otwartą istotę, która realizuje 
swoje plany. Dojrzałość osobista człowieka łączy się z ideą wolności 
wewnętrznej, przy czym rozróżnia się wolność wyboru i autonomię7. 
Wolność wyboru jest podstawowym prawem życiowym każdego nor-
malnego człowieka i stanowi naturalny atrybut jego osoby. Autonomia 
jest efektem wewnętrznej pracy człowieka. Do celów wychowawczych 
należy również zdolność nabywania, chronienia i stosowania wolno-
ści wewnętrznej. Dojrzała wolność wewnętrzna prowadzi człowieka 
do posłuszeństwa i ofiarności. Jej brak doprowadza człowieka do nie-
wolnictwa. Wolność łączy się z ideą emancypacji, która może być rozu-
miana w sposób właściwy lub niewłaściwy. Rzeczywista wolność nie 
ogranicza się do sektora ekonomicznego lub politycznego, ale odnosi się 
do wewnętrznego życia duchowego człowieka i jego stosunku do Boga 
jako źródła wszelkiego dobra i miłości. Maritain twierdzi, że nie istnieje 
wolność bez Boga i przeciwko Bogu. Autentyczne wyzwolenie osiąga 
się za pośrednictwem duchowego zjednoczenia z Nim8.

Nierówność jako warunek wychowania wynika również z faktu, 
że społeczeństwo to skomplikowana struktura, w którą człowiek zo-
staje włączony właśnie za pomocą wychowania. Celem wychowania 
jest przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie. Człowiek 
jest istotą społeczną i należy do różnych grup społecznych (naród, 
rodzina, szkoła, zakład pracy, środowisko zawodowe, środowisko 
polityczne, religijne…). Wychowanie musi odzwierciedlać społeczny 
charakter istnienia człowieka oraz przygotowywać dzieci i młodzież 
do współpracy z innymi ludźmi. Skrajny indywidualizm zminima-
lizował kwestię powiązań społecznych człowieka i jego odpowie-
dzialności wobec innych ludzi. Wolność rozumiał abstrakcyjnie 
i jednostronnie. Właściwie rozumiana wolność jest wolnością odpo-

6  Por. Platón, Protagoras, 326c–d, przeł. J. Špaňár, Bratislava 1990.
7  Por. J. Maritain, Education at the Crossroads, New Have 1943, s. 159–172.
8  Por. tamże, s. 176–178.
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wiedzialną, która nie koliduje z wymaganiami życia społecznego. 
Duchowo dojrzały człowiek swobodnie decyduje się na nieuniknio-
ne ograniczenia ze względu na życie społeczne. W ujęciu perso-
nalistycznym życie społeczne nie jest zagrożeniem osoby, wręcz 
odwrotnie – więzi społeczne wzbogacają i aktualizują integralność 
osoby. Zagrożenie człowieka i jego wolności przychodzi ze strony 
niektórych socjologicznych koncepcji życia społecznego9, np. ze stro-
ny kolektywizmu, który społeczeństwu przyznaje prawo absolutne 
w sferze aksjologicznej. Utylitaryzm i pragmatyzm pedagogiczny 
prowadzą do wychowania, które ignoruje potrzeby wewnętrzne 
i indywidualne aspiracje człowieka. Sensem życia społecznego jest 
rozwój osobowości człowieka, a nie jej ograniczenie. Dynamiczny 
charakter życia społecznego wymaga ciągłej adaptacji do zmieniają-
cych się kontaktów interpersonalnych, co prowadzi do nierówności 
między jednostką i społeczeństwem.

Nowoczesny relatywizm wzmocnił podejście egalitarne, któ-
re w końcowym efekcie doprowadziło do zaskakujących wymagań 
o charakterze politycznym. Tematy, takie jak parytety, gender, political 
correctness itp. ad absurdum zmieniają się w terroryzm mniejszości. 
Absolutyzowana prosta równość jest utopijna i niebezpieczna, ponie-
waż w jej wyniku powstaje społeczeństwo osobników zamiennych. 
Każda próba jej zrealizowania prowadzi do ograniczenia wolności, 
do totalitaryzmu. Reżimy totalitarne stanowią wzorcowe ostrzeże-
nie przed efektami akceptacji zasady równości. Równość etatystycz-
na wabi licznymi na pierwszy rzut oka korzystnymi możliwościami, 
które wydają się być humanitarne. Można powiedzieć, że właśnie 
chrześcijaństwo daje znaczące impulsy państwowym gwarancjom 
równości. Czy jest niewłaściwe, kiedy politycznie domaga się takiej 
samej opieki dla chorych bez względu na ich możliwości finansowe? 
Czy w ogóle jest możliwe, żeby człowiek o orientacji chrześcijańskiej 
nie nalegał na polityków, aby państwo prawnie zagwarantowało taką 
samą opiekę dla ludzi starych, przede wszystkim dla tych, którzy nie 
mają zabezpieczonej materialnie swojej starości? Czy nie po chrześci-
jańsku jest konsekwentnie żądać od społeczeństwa, żeby zapewniało 
podstawowe, jeśli nie średnie, wykształcenie równo dla wszystkich 
bez wyjątku? Żeby zatem niektórzy nie byli preferowani z powodu 

9  Por. S. Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992, s. 51.
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swojego pochodzenia lub rodzinnego majątku? Czyż nie jest w duchu 
równych możliwości ludzi przed Bogiem nalegać na równe możliwo-
ści przy zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych? Przy ob-
sadzaniu stanowisk politycznych? Czy nie jest konieczne żądać, żeby 
państwo pomagało odróżniać dobrych od złych?10

Do tego, jak się wydaje, zmierza chrześcijańska orientacja du-
chowa, a co więcej – ku temu ciąży natura człowieka. Człowiek chce 
być pozbawiony skrajnego ryzyka, bezsilności w razie zagrożenia 
zdrowia, na starość, niepewności o przyszłość potomstwa lub jego 
przygotowanie do przyszłego życia, ale także ryzyka, które wynika 
z możliwego konfliktu ze złymi, tj. nie tylko z przestępcami i przemo-
cą, ale też z różnymi oszustami, zręcznymi żonglerami w rzemiośle, 
w handlu i w polityce. Jakże chętnie człowiek przyjmuje gwarancje 
państwa, które wyposażył w tym celu w moc prawa, a także środki 
władzy. Któż sam wpuszcza się w niebezpieczeństwo, które wpro-
wadza immanentnie przeżywane życie w stan lęku. Radim Palouš 
stwierdza, że to jest właśnie życie przeżywane immanentnie, które 
jest przyczyną różnych tendencji totalitarnych. Chodzi o życie, które 
jest samo dla siebie, które jest więc zamknięte samo w sobie. Umowa 
społeczna contract social jest koniec końców traktowana jako umowa 
społeczna, jest właśnie umową dotyczącą tego, że my wszyscy równo 
będziemy uczestniczyć i wzajemnie wspierać się w utrzymywaniu sie-
bie. Ale to już jest bardzo odległe od żądania Chrystusa, który wyma-
ga od nas przekraczania tego egalitarnego bytowego utrzymywania 
się. Zaprzyj się samego siebie! Kto swoje życie odda za Pana, odzyska 
je! Chrystus w ten sposób daje człowiekowi wyłączne transcendent-
ne prawo do odpowiedzialności i odpowiedzialnego życia. Nawet ci, 
którzy nie ulegli sekularyzacji, ci, którzy według swojej wiary żyją 
po chrześcijańsku, nie są z góry chronieni przed niebezpiecznymi 
pokusami gnozy społecznej. Kiedy więc nagle „znajdą” rozwiązanie 
polityczne, wtedy nagle przestaną być pokornie otwarci na wezwa-
nie przekraczające każdy program polityczny, wtedy nagle, mówiąc 
po sokratejsku, przestaną „być w drodze” lub mówiąc po platońsku 
„przestaną obracać swoją szyję i pielgrzymować do agathon”, albo 
mówiąc religijnie przestaną pielgrzymować jako naśladowcy Pana, 

10  Por. R. Palouš, Česká zkušenost, Praha 2000, s. 106–111. 
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kiedy więc stracą dynamizm drogi, w tej chwili – nawet jeśli są człon-
kami tego czy innego Kościoła – otwierają drzwi totalitaryzmowi11.

Także postulat, aby państwo w równym stopniu gwarantowało 
wykształcenie całego potomstwa, jest ucieczką od wyjątkowej odpo-
wiedzialności rodziców za swoje dzieci. Realność silnie etatyzowa-
nych nowoczesnych jednostek pokazała wszystko, co może oznaczać 
takie delegowanie odpowiedzialności za wychowywanie na pań-
stwo. Niesie ze sobą ideologizację, sekularyzację, a w sferze konkret-
nych osiągnięć kontrolę nad wszystkim i wszędzie, kwalifikowanie, 
zarządzanie nakazowe dotyczące tego, co kto powinien robić oraz 
rozrastanie się egzekutywy aparatu wojskowo-policyjnego. Nad ru-
inami „wiecznych” systemów, które miały nas wieść w „świetlaną” 
przyszłość, z egzystencjalną uporczywością pojawia się pytanie: „Co 
robić?”. Człowiek jest przecież niewątpliwym zoon politikon, a więc 
istotą, która nie może istnieć bez innych, bez przyjaciół, bez bliź-
nich. I to nie tylko biologicznie, rodzinnie, rodowo, więc właściwie 
prywatnie, ale także społecznie, w gminie, w państwie. Idea wspól-
nego dobrobytu dla polis nie jest przecież niechrześcijańska ani anty- 
chrześcijańska. Odwrotnie, przecież troska o bliźnich, ale nie tylko 
o jednostki, lecz także o ludzkie społeczeństwo jako całość, należy 
do czołowych zadań wierzącego chrześcijanina. Nie pozostaje więc 
nic innego, jak przyjąć całą nałożoną odpowiedzialność, osobistą 
i tę za społeczeństwo państwa, za ludzkość i świat w ogóle. Jednak 
przy tym wszystkim nie przekraczać granic ludzkiego przeznaczenia, 
co właśnie oznacza tworzenie dla wszystkiego podporządkowanego 
przestrzeni odpowiedzialności indywidualnej wobec wyznaczonej 
instancji i zaniechanie prób jej zastępowania. 

Gnoza, która oferuje równość jako jasne i ostatecznie ważne pozna-
nie stanu rzeczy, nie jest w chrześcijaństwie niczym nowym. Możemy 
nawet stwierdzić, że jest zjawiskiem permanentnie powracającym. 
Wydaje się, że w chrześcijaństwie chodzi o zjawisko marginesowe, 
ale z drugiej strony, Radim Palouš analizując czeskie doświadczenia 
historyczne na przykładzie Komenskiego, Bolzana i Masaryka, zwra-
ca uwagę, że gnoza jest obecna w stanie uśpionym i kusi myślicieli, 
a ci nieraz w dobrej wierze się jej oddają.

11  Por. tamże, s. 150–155. 
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Wychowanie musi uwzględniać sytuację życiową człowieka 
i uczyć go poszanowania swojego własnego miejsca, które ma cha-
rakter dynamiczny. Człowiek jest bytem w świecie (M. Heidegger: 
in-der-Welt-Sein). Człowiek jako wolny podmiot decyduje o swoim 
charakterze, o swoich celach i wartościach oraz wnosi nierówność 
w życie społeczeństwa, którego jest naturalnym członkiem. Budu-
je siebie za pośrednictwem decyzji kontynualnych, w których traci 
i znajduje siebie12. Odkrywa najintymniejsze, najgłębiej skryte ma-
rzenia i pragnie ich realizacji i w ten sposób rozwija się. Sens tego 
stawania się polega na tym, żeby człowiek z osoby, jaką jest za po-
średnictwem swojej naturalności, zmienił się w osobowość, to znaczy, 
żeby osiągnął pełen rozwój swoich sił duchowych i cielesnych13.

Człowiek dojrzewa do pełnego rozwoju w kontekście personal-
nym i społecznym. Ten fenomen znała już filozofia grecka. Zwłasz-
cza Arystoteles w etyce dokładnie analizuje stosunki międzyludzkie. 
W myśleniu chrześcijańskim więzi tej nadano zupełnie nowy wymiar, 
jednostka zyskuje wartości personalne, które poganom były zupełnie 
obce. Wynika to z biblijno-chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka 
jako „obrazu Boga”, na wolność wyboru i na przykazanie miłości. 
Dzięki temu zaczyna w pełni obowiązywać absolutna wartość istnie-
nia. Fichte określił specyfikę więzi personalnej słowami: „Człowiek 
staje się człowiekiem tylko między ludźmi – jeżeli w ogóle mają być 
ludźmi, powinno ich być więcej”14. Człowiek powinien być zaprasza-
ny, wzywany do podejmowania wolnej decyzji, musi być pouczany 
i wychowywany. A jest to możliwe wyłącznie w społeczeństwie, 
wśród innych ludzi, którzy przecież stanowią ograniczenie, ale rów-
nocześnie możliwość. Człowiek bez uświadomienia sobie egzystencji 
innego człowieka nie miałby pewności tego, kim jest, nie znalazłby 
całej prawdy o swojej egzystencji i nie odkryłby zakresu całej swojej 
odpowiedzialności za swoją egzystencję oraz za egzystencję innych.

Jednostka żyje w społeczeństwie i jest na nie skazana, powinna 
więc zależnie od swoich możliwości służyć i pomagać mu. Eleutheria 
nawet w starożytnej Grecji nigdy nie oznaczała bezprawia i samo-

12  Por. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka, Kraków 1991, s. 12.
13  Por. tenże, Jak żyć, Wrocław 1997, s. 9.
14  J. G. Fichte, Grundlange des Naturrechts, WW III, s. 39, [w:] E. Coreth, Co je člověk? 

Praha 1994, s. 160.
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woli. Zawsze była traktowana w powiązaniu z prawem i przepisa-
mi. Zobowiązywała obywatela, żeby w swojej odmienności, a więc 
nierówności, odpowiedzialnie działał na rzecz swojego polis15. Istnieją 
wzajemne powiązania między tym, co ogólne, a tym co, poszczegól-
ne, jedno jest uwarunkowane przez drugie. Odbiciem tej rzeczywi-
stości jest zasada solidarności, według której jednostka jako istota 
społeczna żyjąca i związana ze społeczeństwem i społecznością od-
czuwa współodpowiedzialność. Z kolei zasada subsydiarności mówi, 
że każda forma społeczności zostaje zawiązana ze względu na dobro 
jednostek. Formacja społeczna ma zasadniczo subsydiarną funkcję, 
tj. pomocniczą i służebną, powinna wykonywać tylko to, czego jed-
nostka albo odpowiednia grupa nie jest w stanie wykonać, a więc to, 
w czym są uzależnieni od interwencji wyższej formacji społecznej16.

Pierwszym naturalnym miejscem, w którym człowiek (ja) spo-
tyka się z innym człowiekiem (ty), jest rodzina zawierająca w sobie 
nierówność, która jest par excellence naturalna. Żadne inne natu-
ralne społeczeństwo nie ingeruje w osobę człowieka i życie ludzkie 
w takim stopniu, jak małżeństwo i rodzina. „Pośród tych wielu dróg 
rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 
powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną 
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. […] 
Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można 
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. 
A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat czło-
wiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz 
niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. […] człowiek 
wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życio-
we powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności — to i tutaj 
rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem 
jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społecz-
ne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych ”17. 

W procesie wychowania dziecko jest w kontakcie interpersonal-
nym, z którego nie można wyjść i którego nie można zastąpić niczym 

15  Por. J. Letz, Filozofická antropológia, Bratislava 1994, s. 71.
16  Por. E. Coreth, Co je člověk?, dz. cyt., s. 168. 
17  Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, nr 2, http://www.opoka.org.pl/

biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html, [09.10.2012]. 
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innym. Dla dziecka opieka dorosłego jest warunkiem koniecznym roz-
woju fizycznego i umysłowego. Wychowanie zaczyna się wtedy, kiedy 
rozpoczyna się odpowiedzialna opieka nad dzieckiem, kiedy dorosły 
się o nie boi i cieszy się z nim. Tylko osoba, która potrafi tworzyć bogac-
two relacji człowieka ze światem, ludźmi, Bogiem, jest zdolna do wy-
chowywania. Osoba jest gotowa do transcendencji, a więc przekroczenia 
siebie, ma obok siebie kogoś lub coś innego, na którym zależy jej tak 
samo, jak na niej samej lub bardziej. Człowiek jest istotą o niezwykle 
wyjątkowej wartości i w pełni może realizować się tylko „w bezinte-
resownym darze z samego siebie”18. Tu nierówność w wychowaniu 
ukazuje się jako naturalna część procesu przekraczania samego siebie, 
charakterystycznego dla osoby, której właściwe jest samostanowienie 
o sobie. „Ono właśnie wiąże oraz integruje różne przejawy dynami-
zmu człowieka na poziomie osoby. Ono również ten poziom stale kon-
stytuuje, wyznacza i unaocznia. Człowiek jest dany w doświadczeniu 
(przede wszystkim w samo-doświadczeniu) jako osoba poprzez samo-
stanowienie”19. Istnienie człowieka, które aktualizuje się w dialogu jako 
istnienie z innymi, ontologicznie odnosi się do całości. Nierówność po-
wstaje przez to, że na pytanie, czym jest człowiek, nie można odpowie-
dzieć rozważaniem o „byciu sobą” jako takim, ale tylko rozważaniem 
o istotnej przynależności ludzkiej osoby do wszelkiego istnienia20.

Refleksja filozoficzna E. Finka dotycząca wychowania pokazuje, 
że rzeczywistość wychowania jest o wiele bardziej skomplikowana. 
Problem polega na tym, że dysponujemy wieloma pozytywnymi na-
ukami, które dostarczają nam szeregu istotnych wiadomości o człowie-
ku, ale same nauki pozytywne nie są w stanie ułatwić nam szukania 
wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czym jest człowiek. Z samej 
natury człowieka wynika, że jakakolwiek odpowiedź wywołuje ko-
lejne pytania. Ta świadomość niedoskonałości zmusza nas do szu-
kania punktu wyjścia, a takim szukaniem jest wychowanie. Według 
Finka wychowanie nie wynika z tego, czym jest człowiek, ale prze-
ciwnie – człowieka możemy pojmować tylko jako istotę wychowującą 
i wychowywaną. Pojmowanie człowieka jako homo educans i homo edu-
candus wywodzi się z tego, co jest fundamentalne, a więc z wychowa-

18  Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes o Cirkvi v súčasnom svete, nr 24.
19  K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 153.
20  Por. M. Buber, Problém človeka, Praha 1997, s. 114.
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nia. Tylko człowiek dzięki swojej zasadniczej otwartości, niegotowości 
i niedoskonałości stoi przed zadaniem, aby za pośrednictwem wycho-
wania stać się tym, kim jest, a więc nadać sobie formę. Otwartość jest 
wolnością, a właśnie wolność umożliwia jakiekolwiek wychowanie21.

Dzięki wolności człowiek wstępuje w obszar dobra i zła, przyswa-
ja sobie dobro i zło, ale też przyswaja sam siebie dobru i złu. Według 
niego, świat wartości wyznacza granice naszej wolności: Nie jesteśmy 
bezgranicznie wolni. Jesteśmy wolni wobec dobra i zła i z tego musi-
my się rozliczyć. Każdy akt wyboru między dobrem i złem, między 
wartością niższą a wyższą wpływa na nas i tworzy nasz charakter. 
Jeżeli jest to wybór dobra, wtedy jesteśmy na drodze do wyzwolenia, 
wtedy „wyzwolenie jest wyzwoleniem od tego, co zniewala. A co 
zniewala? Zniewala zło” – ono stoi jak przeszkoda na naszej drodze 
do szczęścia i zbawienia. „Wiele w tym życiu musimy. Ale nie mu-
simy czynić zła”22. Wolność jest siłą, która daje nadzieję, ponieważ 
dzięki wolności człowiek nigdy nie jest całkiem pokonany. Zawsze 
może podnieść się z upadku, z przepaści rozpaczy. Wolność pozo-
staje najściślej związana z dobrem, ten stosunek rozgrywa się przede 
wszystkim we wnętrzu człowieka. Aby konkretny człowiek był do-
bry, nie może nie chcieć być dobry. Chcenie dobra musi być wolne. 
Wolność tłumaczy i oswaja dobro. Dobro nie może istnieć tylko samą 
siłą konieczności, musi zostać wybrane i potwierdzone wolnym wy-
borem, wyborem świadomego podmiotu. Dobro, aby było dobrem, 
musi samo chcieć być dobrem, podobnie jest ze złem, aby było złem, 
musi samo chcieć być złem23. Zło, w przeciwieństwie do dobra, jest 
samoujarzmieniem, jest bowiem splecione z nienawiścią. Zło jest de-
strukcyjne dla rozwoju człowieka. Zło i dobro są wartościami, które 
stanowią cele zewnętrzne. Człowiek „pragnie” dobra albo zła i w ten 
sposób sobie przywłaszcza wartość, którą mu dano do wyboru. 
W ten sposób uczestniczy w dobru lub złu24.

Inni nie są dla człowieka piekłem, jak twierdził Sartre, ponieważ 
spotkanie z drugim jest dla człowieka wezwaniem do spełnienia i roz-
winięcia wolności. Odpowiedź na to wezwanie pozwala wolności stać 

21  Por. E. Fink, Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung, Würzburg 1999, s. 66–67. 
22  J. Tischner, Pomoc w rachunku sumienia, Kraków 2000, s. 42–43.
23  Por. tenże, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 317.
24  Por. tamże, s. 305–308.
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się dojrzałą i odpowiedzialną. Wolność według Tischnera wywodzi 
się z refleksji „ja”, ale równocześnie jest wolnością dla innego25. Przy 
nawiązaniu autentycznego kontaktu z drugim, „ja” człowieka musi 
się oczyścić ze wszystkiego, co nie jest godne człowieczeństwa – musi 
wejść w siebie, aby tam znalazło pewność zdolną wejść w uwalniającą 
komunikację, której istotą jest zauważanie wolności drugiego26. Kto gar-
dzi wolnością drugiego, tak samo gardzi własną wolnością27. Tischner 
podkreśla, że „[…] chodzi o ścisłe połączenie między doświadczeniem 
wolności a doświadczeniem drugiego człowieka”28, że bez spotkania 
drugiego, który nas obdaruje swoją wolnością, to okrycie wolności 
w ogóle nie byłoby możliwe. Wolność nie wnika w człowieka po prze-
czytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego 
człowieka29. Wolność nie może polegać na niepodległości, ponieważ zo-
stałaby pusta i niewykorzystana30, a należy do takich wartości, którymi 
musimy dzielić się z innymi. Ukoronowaniem wolności jest My31.

Człowiek bez uświadomienia siebie egzystencji drugiego czło-
wieka nie mógłby mieć pewności tego, kim jest, nie znalazłby całej 
prawdy o dynamizmie swojej egzystencji i nie odkryłby zakresu całej 
swojej odpowiedzialności za egzystencję swoją i innych. Z doświad-
czeniem drugiego człowieka przez pryzmat wartości nierozłącznie 
splata się przeżycie jakiejś nadziei. Zawsze jest tak, że albo ja propo-
nuję drugiemu jakąś wartość do realizacji i mam nadzieję, że drugi 
przyjmie moją propozycję, albo drugi mi proponuje coś podobnego, 
żywiąc wobec mnie podobną nadzieję32. Wychowanie jest rzeczywi-
stością dynamiczną i zakłada nierówność naturalną, na której polega 
niepowtarzalność bytu człowieka, ale równocześnie pojawia się limit 
równości w wychowaniu, który przedstawia autentyczną wolność, 
ponieważ w wolności wszyscy jesteśmy równi, co tworzy fundament 
dla gwarancji poszanowania godności człowieka, a następnie dla hu-
manizacji życia ludzkiego społeczeństwa.

25  Por. tamże, s. 299.
26  Por. J. Tischner, Polski młyn, Kraków 1991, s. 254–255.
27  Por. tenże, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1996, s. 11.
28  Tenże, Wezwani do wolności, „Znak”, 1985, nr 362 (1), s. 205.
29  Por. tenże, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 298.
30  Por. K. Jaspers, Malá škola filozofického myslenia, Bratislava 2002, s. 148.
31  Por. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 2007, s. 208.
32  Por. tenże, Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, Poznań 1982, s. 87.





Równość w życiu publicznym

Mariusz Makowski

Narcystyczna osobowość naszych czasów; 
wyjątkowi wśród zwyczajnych

Wszyscy jesteśmy robakami, ale wydaje mi się,  
że ja jestem świetlikiem. 
   Winston Churchill1

74 lata temu psychoanalityczka i pisarka, uczennica Freuda Ka-
ren Horney podjęła się próby opisu kolorytu – postrzeganej okiem 
klinicysty – osobowości ówczesnego pokolenia. Prace te ukazały się 
w znaczącym dziele zatytułowanym Neurotyczna osobowość naszych 
czasów. Spostrzeżenia i tezy Horney zachowały aktualność do dzisiaj, 
jednak współczesność przyniosła nowe wyzwania, które zdają się za-
barwiać ową neurotyczną osobowość w charakterystyczny sposób2. 
Współczesne młode pokolenie jest wyraźnie narcystyczne. To już nie 
neurotyzm, lecz głębsze zmiany o charakterze osobowościowym3. 

1  T. Marks, Astrologia głębi, Łódź 1996, s. 48.
2  Por. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1982. Autorka 

w tej pracy poddaje analizie związki kultury z nerwicą oraz społeczne zjawiska „wtła-
czające” jednostkę w kokon neurotyzmu. Obszarami jej zainteresowań były m.in. 
związki lęku z wrogością, seksualności z przeżywaniem miłości, jak również władzy, 
współzawodnictwa z masochizmem.

3  C. Lasch dowodzi, iż różnica między czasami opisywanymi przez Karen Horney 
polega na typach zaburzeń charakterystycznych dla pokolenia. O ile w połowie 
XX w., w społeczeństwach Zachodu dominowały nerwice i fobie, dziś w początkach 
XXI w. coraz więcej diagnozuje się zaburzeń osobowości oraz zaburzeń pomiędzy ner-
wicą a psychozą (borderline).
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Ujęta w tytule koncepcja „naszych czasów” dotyczy generacji osób 
urodzonych po 1970 roku; współczesnych 20-, 30-, a nawet 40-latków. 

Teza niniejszego opracowania znajduje umocowanie – jeśli 
można bez zbytniej przesady powiedzieć – w przełomowej pracy 
amerykańskiej psycholog Jean Twenge zatytułowanej Pokolenie Ja. 
Dlaczego współcześni młodzi Amerykanie są dziś bardziej pewni siebie, 
asertywni i roszczeniowi, a zarazem bardziej nieszczęśliwi niż kiedykol-
wiek wcześniej4.

Warto zauważyć, iż sama koncepcja narcystycznej generacji nie jest 
nowa i od czasu do czasu ukazują się opracowania podejmujące na grun-
cie socjologicznym, kulturoznawczym lub pedagogicznym próby opisu 
i wyjaśniania trendu atomizacji społeczeństw Zachodu. Wiele się mówi 
o zindywidualizowaniu w życiu społecznym, wartości wolności oso-
bistej, znaczeniu samorealizacji i ograniczeniach, jakie zbiorowość na-
rzuca jednostce. Część tych opracowań ma charakter eseistyczny, część 
opisowy; spory obszar eksploruje psychologia popularna.

Wartość prac Twenge polega na ich charakterze empirycznym, au-
torka porównała 20 projektów badawczych poświęconych różnicom 
międzygeneracyjnym, przeprowadzonych na przestrzeni półwiecza. 
Przebadano w nich – bagatela – milion trzysta tysięcy Amerykanów!5 
Termin „Generacja Ja” nie tylko jest nośnym hasłem, lecz konkluzją 
wynikłą z obszernej analizy postaw, wartości i zachowań współcze-
snych młodych Amerykanów. 

Wnioski autorki dają do myślenia; dowodzi ona, iż pokolenie 
młodych ludzi w USA jest najbardziej narcystyczną generacją w hi-
storii badań. Ludzi tych cechuje silny indywidualizm, koncentracja 
na sobie, wiara w swoje możliwości, wysoka samoocena, poczucie 
wyjątkowości i przekonanie o możliwości zmiany rzeczywistości. Jed-
nocześnie grupie tej silnie doskwiera samotność, oraz cechuje ją wy-
soki wskaźnik występowania depresji. Zestawienie może zdawać się 
paradoksalne, lecz nawet pobieżna analiza psychologiczna w zesta-
wieniu z kontekstem aktualnej sytuacji w USA ukazuje bezpośredni 
związek „charakteru generacyjnego” z jakością życia.

4  J. Twenge, Generation Me: Why Today`s Young Americans Are More Konfident, Assertive, 
Entitled and More Miserable Than Ever Before, 2006. Praca Twenge nie została przełożona 
na język polski (2011). Przekłady pojęć używanych w tej pozycji mają charakter autorski.

5  Por. tamże, s. 3.
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Można tu zapytać, co wspólnego mają spostrzeżenia dotyczące in-
nego kręgu kulturowego z generacją młodych Polaków? Powinniśmy 
liczyć się z tym, że opisywany narcystyczny syndrom w niedługim 
czasie znajdzie podatny grunt w naszym kraju; być może już dziś po-
siada mocne przyczółki, zważywszy, iż wiatr wpływów kulturowych 
dmie z Zachodu, a jego natężenie narasta. Znajdujemy jego wpływy 
w popkulturze, trendach wychowawczo-edukacyjnych, kulturze or-
ganizacji. Być może zalążkiem tego pokolenia jest tzw. subkultura 
hipsterów, której przedstawiciel w następujący sposób określa siebie: 
„Mam 28 lat, 70 tatuaży, chodzę na imprezy, pracuję w knajpie, mam 
w dupie kredyt i nie myślę o przyszłości”6. 

Jesień 2011 roku to czas niepokojów społecznych i naglących pytań 
o przyszłość Europy. Strefa euro stanęła na granicy krachu, nad Gre-
cją zawisło widmo rychłego bankructwa. Młodzi wychodzą na ulice. 
Aktualnie stworzono tymczasową kategorię socjologiczną: „Oburzo-
nych”. W kontekście dociekań niniejszego artykułu interesujące byłoby 
postawienie pytania: Oburzonych na kogo? Albo Oburzonych na co?

Z szeregu doniesień prasowych dowiadujemy się, że młodzi obu-
rzenie swe kierują wobec rządzących (bo nie potrafią zapewnić miejsc 
pracy), wobec krezusów światowej finansjery (gdyż poprzez spe-
kulacje doprowadzili do kryzysu ekonomicznego), jak też w stronę 
banków (dlatego, że są chciwe i poprzez promocje kart kredytowych 
skłaniają do niekontrolowanego zadłużania). Jak widać, zawsze jest 
to pretensja, oburzenie kierowane do instytucji zewnętrznej, postrze-
ganej jako winowajczyni, odpowiedzialnej za postępujący kryzys 
i związaną z nim frustrację.

Warto zastanowić się, na ile ta ekspresja niezadowolenia mło-
dych ma swe źródła w ich kryzysie wewnętrznym, kryzysie hołubio-
nych przekonań o świecie; własnego w nim miejsca oraz osobistego 
znaczenia. Jest on na tyle bolesny, trudny i wstydliwy, że prowadzi 
do uruchomienia nieświadomych mechanizmów ochrony ego, pro-
jekcji niezadowolenia na zewnątrz, czego nieuchronną konsekwencją 
jest wykrzywienie obrazu postrzeganego świata.

Młodzi czują się sfrustrowani faktem, iż częstokroć wykształceni 
nie mogą znaleźć pracy. Tymczasem istnieją przesłanki, że dyssatys-

6  B. Janiszewski, Są modni, ale czy są?, „Newsweek”, 5 XI 2011, s. 60.
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fakcja ta wiąże się z ruiną ich wizji pracy, to znaczy tego, czym ona dla 
nich jest i jakie wiążą z nią nadzieje, oczekiwania. Okazuje się, że ist-
nieje zauważalny dysonans pomiędzy tym, co młodzi mogą realnie 
zaoferować pracodawcy (i może być to przezeń premiowane finanso-
wo), a tym, jakie posiadają mniemanie o swej roli w miejscu pracy oraz 
aspiracjami ekonomicznymi. Choć nie jest proste zbadanie tego zjawi-
ska w sposób naukowy – a i tak dane ankietowe skażone są potrzebą 
aprobaty społecznej – dostępnych jest coraz więcej danych od praco-
dawców pochodzących z Internetu oraz prasy. Można usłyszeć bardzo 
zbliżone w konstatacjach refleksje przełożonych, którzy mieli kontakt 
z aplikującymi do pracy przedstawicielami pokolenia „Oburzonych”.

Przytoczone poniżej wypowiedzi pracodawców, zebrane w re-
portażu Izabeli Żbikowskiej i Izabeli Wójcińskiej uderzają jedno-
głosem7: „O sensownych pracowników jest bardzo trudno. Młodzi 
po szkołach mają głowy nabite teoriami i zero doświadczenia. Za to 
spore oczekiwania finansowe. Często 2–3 tysiące na rękę na dzień 
dobry. Nie ma sprawy. Mogę tyle zapłacić. Cieszę się i ja, i kandy-
dat, póki nie spytam: Co zrobisz dla mojej firmy, by zarobić na swoją 
pensję? I tu pomysłów brak. Umiejętności też”. Psycholog z dzia-
łu HR w banku zauważa: „Ludzie z tego pokolenia są przekonani, 
że są fantastyczni. Bardzo często nikt ich jeszcze nie skonfrontował 
z faktem, że są lepsi od nich, może nieznający najnowszych trendów 
naukowych czy niemówiący tak dobrze w obcych językach, ale wie-
dzący, co w praktyce danej organizacji się sprawdza”. Dodaje też: 
„W przeciwieństwie do dzisiejszych trzydziestoparolatków – nie 
działa na nich perspektywa, że może za dziesięć lat nie będą praco-
wać w open space, tylko dostaną gabinet, służbowy samochód i do-
brą pensję. Oni chcą to już. […] Podobne pensje mają ludzie, którzy 
pracują latami. Więc dlaczego oni mieliby dostawać inne?”. Wiele 
wypowiedzi łączy zaskoczenie pracodawców roszczeniowością mło-
dych pracowników: „Dziś spotykam się głownie z postawą «to mi się 
należy». 5, 7, a nawet 10 tysięcy miesięcznie. Tyle chcą dostać. Nie 
komentuję tych kwot. Jedynie pytam: «Jak zarobisz dla firmy te pie-
niądze». I wtedy pustka. Brak pomysłów, nic” – relacjonuje właściciel 
agencji reklamowej. Inny pracodawca wyraża niepokój takim stanem 

7  I. Żbikowska, A. Wójcińska, Oburzonych zapraszam do pracy, „Duży Format”, 
nr 44 (952), s. 4–6, dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza”, 17 XI 2011.
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rzeczy: „Jeśli ktoś na wejściu żąda kilku tysięcy na rękę, to nie wiem, 
czego będzie oczekiwał za pół roku, jak się sprawdzi”8.

Biorąc pod uwagę, iż rodzime „Pokolenie Ja” wciąż czeka 
na przekrojowe, empiryczne zbadanie, przyjrzyjmy się realiom ame-
rykańskim. Według J. Twenge „Generację Ja” tworzą współcześni 
amerykańscy 20–30-latkowie, choć rozciąga się ona do urodzonych 
na początku lat 709. Grupę tę w badaniach porównano do zbioro-
wości urodzonych wcześniej, aż do pokolenia powojennego wyżu 
demograficznego, urodzonych w latach 1946–1964, nazywanego 
„Baby Boomers”. Z pewnym przybliżeniem, „Generację Ja” można 
uznać za tożsamą z tym, co inni autorzy nazywają „Pokoleniem Y”. 
W tej klasyfikacji, pomiędzy pokoleniem „Baby Boomers” a „Pokole-
niem Y” ulokowano generację pośrednią nazywaną „Pokolenie X”10. 
Badaczka zauważa, iż cechy narcystyczne narastały sukcesywnie, 
osiągając swój szczyt u „Generacji Millenijnej”.

Główne obszary, w których Twenge upatruje przyczyn „zbioro-
wego charakteru” „Pokolenia Ja” to: błędny system wychowawczy 
i edukacyjny w Stanach Zjednoczonych, zacieranie się społecznych 
zasad poprzez założenie, iż są niemodne, tradycjonalistyczne i ogra-
niczające jednostkę, egocentryzm młodych ludzi, któremu nie jest 
w stanie dać odporu otoczenie, oraz nierealistyczne oczekiwania mło-
dych co do przyszłości, wspierane poprzez psychologię popularną.

W Stanach Zjednoczonych termin „poczucie własnej wartości” 
zrobił zawrotną karierę. O ile w latach 50. mało kto o nim słyszał, 
pod koniec wieku, od lat 80. zyskał równoważny status wśród takich 
pojęć psychologicznych, jak „osobowość”, „postawa” i „motywacja”.  
Self-esteem, działania ukierunkowane na jego rozwój stały się punktem 
centralnym dyrektyw wychowawczych, jak też programów eduka-
cyjnych. Ujmując w pewnym uproszczeniu, szkoła podjęła działania, 
aby nagradzać ucznia bardziej za to, kim jest, niż za to, co sobą re-
prezentuje, w sensie wiedzy, dyscypliny, postaw i wartości. Innymi 

  8  Tamże.
  9  Autorka urodzona w 1971 r. zalicza siebie do opisywanej generacji.
10  Np. Linda Gravett i Robin Throckmorton proponują klasyfikację 5-pokolenio-

wą: „Radio Babies” (1930–1945), „Baby Boomers” (1946–1964), „Generation X” (1965–
1976), „Generation Y” (1977–1990) oraz „Generation Millenium” (urodzeni po 1991). 
Zob. L. Gravett i R. Throckmorton Bridging the generation Gap. How to Get Radio Babies, 
Boomers, Gen Xers, and Gen Yers to Work Together and Achieve More, New York 2007.
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słowy, placówki edukacyjne poddały się autocenzurze, jeśli chodzi 
o negatywną informację zwrotną na temat uczniów. Motywem przy-
świecającym była ostrożność, aby nie naruszyć ich poczucia własnej 
wartości. W ten sposób pokolenie dorastało w iluzorycznym kokonie 
akceptującej szkoły. W podobny sposób funkcjonowały permisywne 
systemy wychowawcze, bezkrytycznie przyjęte w milionach domów 
Ameryki. Zasada „dzieciństwo ma być dostatnie, pełne wolności, 
wszelkie potrzeby dziecka winne być zaspokajane natychmiast” zna-
lazła podatny grunt, napotykając „zdroworozsądkowe” (choć nieko-
niecznie psychologiczne) potwierdzenie, iż warto fundować dzieciom 
bezstresowe dzieciństwo i młodość, gdyż w późniejszym życiu prę-
dzej czy później lawina stresu w pracy i życiu i tak ich dosięgnie.

Innym, niczym mantra powtarzanym przekazem, który słyszą 
młodzi ludzi od ponad 30 lat jest zapewnienie: „Możesz być kimkol-
wiek/czymkolwiek tylko pragniesz”11. Jakkolwiek trudno przecenić 
jego wartość afirmatywną, problem w tym, że slogan ten przyjmowany 
był przez osoby niedojrzałe emocjonalnie w sposób literalny. Tak jakby 
proces dojrzewania uległ zakłóceniu i egocentryczne dziecko (którego 
większość pragnień jest w krótkim czasie zaspokajana) przeistaczało 
się w młodego człowieka stojącego u progu pierwszej pracy, z pomi-
nięciem etapów pośrednich wymagających urealnienia możliwości, na-
uki krytycyzmu, autodyscypliny i pierwszych frustracji, rozczarowań.

Istotną cechą „Pokolenia Ja” jest indyferencja młodych na spra-
wy społeczno-państwowe. Nie są oni zainteresowani bieżącymi wy-
darzeniami w polityce, nie są na bieżąco, jeśli chodzi o wiadomości 
w mediach, zaś ich wiedza o podstawowych problemach nurtujących 
amerykańskie społeczeństwo jest bardzo słaba12. Być może dzieje się 
tak za sprawą postrzegania tej sfery życia jako odległej i dosyć abs-
trakcyjnej dla młodych, nauczonych lokowania energii w sferach 
obiecujących natychmiastową gratyfikację.

Twenge w pierwszym rozdziale swej pracy podkreśla coraz 
większe rozmywanie się dotychczas akceptowanych i respektowa-
nych zasad społecznych13. Takich jak stosowność strojów (dress code) 

11  J. Twenge, Generation Me…, dz. cyt., s. 7.
12  Por. D. Mindich, Tuned Out: Why Americans under 40 Don`t Follow the News, 

Oxford 2004.
13  Por. J. Twenge, Generation Me…, dz. cyt., s. 17–43.
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w określonych kontekstach społecznych, sposób zwracania się i mó-
wienia (formalny – nieformalny), przestrzeganie przepisów i dotrzy-
mywanie umów społecznych. Młodzi ludzie zdają się dbać przede 
wszystkim o własnych komfort i interesy; zastane obyczaje i rytuały, 
jako nastręczające trudność, klasyfikują jako przestarzałe, anachro-
niczne i opresyjne. Tak jakby „Armia Ja”14 – rozdęte ego jednostki 
wciąż poszukiwało przestrzeni życiowej dla nieskrępowanego roz-
woju i ekspansji, traktując otoczenie – porządek społeczny, kulturę 
i innych – eksploatatorsko. Powszechne credo życiowe przedstawi-
ciela „Generacji Ja” brzmi: „Bądź sobą”. Oznacza to – między inny-
mi – aby za kompas życiowy brać to, co myśli się o samym/samej 
sobie, nie zaś to, co mówią o nas inni15.

„Pokolenie Ja” jest generacją ludzi, którą cechuje wysoki odsetek 
depresji i poczucia osamotnienia. Są „wspaniali”, „wyjątkowi” „peł-
ni potencjału”, a jednak rozczarowani rzeczywistością (a być może… 
sobą), sfrustrowani brakiem znaczących związków z innymi, a ich 
system wartości – tych które nie posiadają zaczepienia w indywidu-
alnym ego – jest stosunkowo wątły. Nierzadko ludziom tym towa-
rzyszą postawy cynizmu społecznego, charakterystycznego przecież 
dla ludzi starszych i rozczarowanych życiem. Nietrudno znaleźć przy-
czyny takiego stanu rzeczy. Rozbuchane, nierealistyczne oczekiwania, 
przekonanie o własnej wyjątkowości i zdolnościach, niepoparte rze-
czywistymi talentami ulegają konfrontacji z trudną rzeczywistością 
amerykańską pierwszej dekady XXI wieku. Rynek pracy stał się mało 
przewidywalny, tak dotychczas hołubione i traktowane jako skład-
nik american dream życie na kredyt poddano krytyce. Rzeczywistość 
przynosi im dziś potężną dawkę rozczarowania. A niepowodzeń 
i frustracji w sferze profesji i zarabiania na życie nie bardzo potrafią –  
z racji kiepskich kompetencji zaistnienia w związkach – kompensować 
w życiu prywatnym. Jak podaje Twenge, ankietowani nastolatkowie 
w 1999 roku oczekiwali, iż gdy osiągną trzydziestkę, będą zarabiać 

14  „Armia Ja” – Army of One – to slogan kampanii reklamowej US Army z 2001 r. 
Zob. tamże, s. 51.

15  Psycholog zauważy tutaj iluzoryczność rozdziału „ja – inni”, gdyż „Ja” oso-
by tworzy się poprzez uwewnętrznianie innych. U osób narcystycznych pragnienie 
„bycia sobą” uzewnętrznia tęsknotę z przeszłości, pierwszych lat życia, za tym, aby 
móc wyrażać autentyczne przeżycia i potrzeby, a nie to, co było akceptowane przez 
rodziców.
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75 000 dolarów rocznie. Aktualnie przeciętny dochód amerykańskiego 
trzydziestolatka wynosi 27 000 dolarów16. To może rozczarowywać.

Autorka Generation Me podaje jeszcze inny, zaskakujący powód 
wysokiego odsetka zaburzeń zdrowia psychicznego u swoich bada-
nych. Otóż jest on pośrednim skutkiem opóźniania się przeciętnego 
czasu zawarcia małżeństwa oraz wcześniejszym rozpoczęciem miło-
snych przygód i randkowania. Twenge przyjmuje, iż główną przy-
czyną depresji młodych są niepowodzenia w relacjach, „złamane” 
serce i poczucie straty (a czasem wykorzystania). W porównaniu 
z pokoleniem swych rodziców, współcześni młodzi ludzie narażeni 
są na ponad dwukrotnie dłuższy okres pozostawania poza stałym, 
zalegalizowanym związkiem. A wiadomo, na podstawie szeregu ba-
dań, iż satysfakcjonujące małżeństwo jest istotnym determinantem 
zdrowia psychicznego i poczucia szczęścia. 

Być może najistotniejszą cechą „Pokolenia Ja” jest cecha, którą 
Keith Campbell określa jako entitlement17. Oznacza to „bycie upraw-
nionym”, „uprzywilejowanie”, ale również pośrednio rodzaj rosz-
czeniowości. Młodzi ludzie czują się szczególni, wyjątkowi, a więc 
przyjmują za oczywiste, że będą traktowani przez otoczenie w taki 
sposób. To kluczowy składnik narcyzmu, a mówiąc ściślej – osobo-
wość narcystycznej. 

Klasyfikacja DSM-IV (system diagnozy psychologiczno-psychia-
trycznej APA) opisuje 7 postaw i zachowań związanych z osobowo-
ścią narcystyczną. Jest to przeświadczenie o własnej wyjątkowości 
i związane z tym domaganie się podziwu otoczenia i specjalnych 
przywilejów dla siebie (entitlement). Osoba taka okazuje wyższość 
wobec innych, jak też traktuje ludzi w sposób nonszalancki i aroganc-
ki. Fantazjuje o własnej sile, sławie, wybitnych osiągnięciach, władzy, 
zaś wobec innych stosuje podejście instrumentalne i eksploatator-
skie. I – przede wszystkim – charakteryzuje go nienaturalnie wyso-
ka, zawyżona samoocena, którą cechuje labilność. Klinicyści upatrują 
korzeni tego typu osobowości w uszkodzeniu zawiązków poczucia 
własnej wartości w dzieciństwie jednostki. Za najbardziej nośną kon-
cepcję tłumaczącą powstawanie tego zaburzenia uznaje się koncepcję 

16  Por. J. Twenge, Generation Me…, dz. cyt., s. 79.
17  Por. J. M. Twenge, W. K. Campbell, The Narcissism epidemic: Living in the Age 

of Entitlement, New York 2009.
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tzw. rany narcystycznej. Posiada ona psychodynamiczny rodowód; 
jest ujmowana jako uraz, którego dziecko doświadcza w swym biegu 
rozwojowym pierwszych lat życia. Po okresie pierwszego rozdzie-
lenia od matki, autonomii, w okresie między pierwszym a drugim 
rokiem życia w fazie tzw. podobnego zbliżenia dziecko doświadcza 
niemożności doświadczenia prawdziwego self („Ja”). Dzieje się tak 
z powodu wymuszania na nim określonych zachowań przez opieku-
nów i sterowania ich akceptacją. Dziecko stara się spełniać te oczeki-
wania i „pomysły na siebie”, wiedząc, że będzie wtedy nagradzane 
miłością. Jednocześnie to, co prawdziwe, autentyczne będące wy-
razem dziecięcych potrzeb, zostaje zablokowane. Ekspresja praw-
dziwego „Ja” zostaje silnie stłumiona. Będzie to miało bezpośredni 
wpływ na niskie poczucie własnej wartości u osoby dorosłej. Warto 
zauważyć, że narcyzm jest przekazywany generacyjnie, ranę narcy-
styczną zadają dziecku zwykle rodzice o cechach narcystycznych, 
traktujący dziecko jako przedłużenie własnego „ja”, często w aspek-
cie kompensacyjnym18. Psychoterapeuta Wojciech Eichelberger me-
taforycznie przedstawia ten proces w następujący sposób: „Rodzice 
są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci 
nie ma takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasion-
ka wyrośnie i instrukcji, jak się o nasionko troszczyć. Wszystko jest 
wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze, co popadnie. Gdy 
rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, 
by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wte-
dy rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić 
dąb. W rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś 
hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego i skrzywdzi to nasienie. Mądry 
rodzic w takiej sytuacji dowie się, jak hodować bratki, i zrobi wszyst-
ko, by jego bratek był jak najbardziej udany”19.

Kiedy mowa o koncepcji self-esteem, warto przyjrzeć się jej bliżej, 
gdyż zdaje się ona mieć kluczowe znaczenie przy analizie charakte-
rystyki „Pokolenia Ja”. Badaczka częstokroć na łamach swej pracy 

18  Interesującej analizy rozwoju cech narcystycznych z perspektywy psychologii 
rozwoju podjął się S. Johnson w oparciu o syntezę trzech ujęć teoretycznych: psycholo-
gii self, teorii relacji z obiektem oraz psychologii ego. Zob. S. M. Johnson, Humanizowanie 
narcystycznego stylu, Warszawa 1993. 

19  L. Kowalik i W. Eichelberger, Elementarz Wojciecha Eichelbergera dla kobiety i męż-
czyzny, Kraków 2003, s. 77–78.
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poddaje krytyce absolutyzowany w kulturze i pedagogice stosunek 
do poczucia własnej wartości. Zdaje się konkludować: cóż z tego, 
że mamy pokolenie obywateli o (wyjątkowo) wysokim poczuciu 
własnej wartości, skoro są to ludzie sfrustrowani, samotni, apatycz-
ni i nieprzygotowani do mierzenia się z wymogami życia. W tym 
miejscu należałoby dokonać rozróżnienia pojęć i wskazania kluczowej 
dystynkcji pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną. Bez 
tego rozróżnienia wnioski z badań Twenge rodziłyby się kuriozalne, 
rewolucyjne wobec tego, co psychologia na temat poczucia własnej 
wartości wie od kilkudziesięciu lat.

Przyjmuje się, iż samoocena (uogólniona postawa wobec ważnych 
obszarów „Ja”) dotyczy deliberowanych sądów, myśli i mniemań 
na temat własnej osoby. Ma ona zabarwienie racjonalno-intelektu-
alne, generowana jest jako skutek porównań, zarówno z innymi, jak 
i wewnętrznym wzorcem ideału osobowego (tzw. Ja idealne). Z ko-
lei poczucie własnej wartości wiąże się z odczuciami na własny te-
mat, pochodzi bardziej z wnętrza osoby, jest względnie niezależne 
od wzmocnień otoczenia (lub ich braku); jego natura jest uczuciowo-
-emocjonalna. Kiedy Twenge poddaje krytyce pedagogiczno-psy-
chologiczne programy rozwoju self-esteem, prawdopodobnie ma ona 
na myśli samoocenę o kruchych podstawach. W innym przypadku 
jej wnioski wymagałyby weryfikacji sporego obszaru uznanej psy-
chologii rozwojowej lub świadczyłyby o jej ignorancji. W psycholo-
gii, jak dotychczas nie stwierdzono, jakoby „zbyt wysokie” poczucie 
własnej wartości miało prowadzić do rozczarowań rzeczywistością, 
innymi ludźmi lub wiązać się w jakikolwiek sposób z osobowością 
dysfunkcjonalną (np. narcystyczną). A lektura Generation Me mogłaby 
do takich wniosków prowadzić. Jest wręcz przeciwnie, stabilne, silne 
poczucie własnej wartości jest istotnym determinantem zdrowia psy-
chicznego, a co za tym idzie ważnym zasobem radzenia sobie z rze-
czywistością, jak też potencjalnym składnikiem szczęścia osobistego. 

Wydaje się raczej, iż przyczyn dysfunkcyjnej zbiorowej osobowo-
ści narcystycznej należałoby szukać w tych obszarach wychowania 
i edukacji, gdzie kształtowane są szeroko rozumiane umiejętności 
społeczne. A jeszcze wcześniej – i ten okres zdaje się mieć znaczenie 
kluczowe dla tworzenia się narcyzmu – w tych krytycznych okre-
sach rozwoju człowieka, kiedy winien on wyrastać z prawidłowego 
rozwojowo narcyzmu dziecięcego na rzecz dojrzałości emocjonal-
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nej oraz indywiduacji. Przyglądając się uważniej dorosłym osobom 
narcystycznym, łatwo dostrzec u nich szereg cech przynależnych 
do wcześniejszych okresów rozwoju, są one jak gdyby zamrożone 
w strukturze mechanizmów pochodzących z przeszłości. Prakty-
ka terapeutyczna dowodzi, iż ludzie „zastygają” w mechanizmach 
obronnych i stylach przystosowania, które mają związek z dziecięcy-
mi obszarami deficytu, frustracji i traumy. Toteż osoba narcystyczna 
„używa” sfery samooceny do leczenia deficytów niskiego poczucia 
własnej wartości. Takie też są korzenie postawy dzisiejszych młodych 
Amerykanów, „uprawnionych”, oczekujących specjalnych praw i ży-
ciowych spełnień: dziś domagają się tego, czego nie otrzymali kiedyś.

W próbach diagnozy przyczyn charakteru generacji narcystycz-
nej, jaką podejmuje Twenge, trop związany z powszechnością przeka-
zu psychologii poradnikowej wydaje się mocno dyskusyjny. Sugeruje 
ona, że „mówienie ludziom, iż aby móc pokochać innych, powinni naj-
pierw kochać siebie, skłania do rozwoju cech narcystycznych”. Póki 
co, nie ma danych empirycznych na potwierdzenie takiej tezy. Wia-
domo od dawna za to, iż osoby z deficytami samoakceptacji, poczucia 
własnej wartości wchodzą w związki oparte na wymianie świadczeń, 
wzajemnej manipulacji oraz stosowaniu gier (w rozumieniu analizy 
transakcyjnej Erica Berne`a). Autorka Generation Me poddaje kryty-
ce sugestie Wayne`a Dyera, autora poradników służących pracy nad 
poczuciem własnej wartości. Dyer w swojej bestsellerowej pracy Your 
erroneous zone (Pokochaj siebie)20 cały rozdział trzeci poświęcił ekspli-
kacji zasady „Nie potrzebujesz ich aprobaty”. Twenge zatytułowała 
tak rozdział pierwszy swej książki; co ciekawe, każdy z autorów zu-
pełnie inaczej postrzega i wartościuje tę psychologiczną tezę. Ame-
rykańska psycholog – jak już wcześniej tu wzmiankowano – upatruje 
w tej postawie korzeni egoizmu młodych, erozji zasad społecznego 
współżycia, zasklepiania we własnym, narcystycznym „Ja”. Dyer 
z kolei tłumaczy wartość uniezależniania się od aprobaty innych po-
szerzaniem obszaru wolności osobistej dla indywidualnego wzrostu, 
autoakceptacji, czego dalszym skutkiem ma być zdolność kochania 
innych w sposób wolny i niezawłaszczający21. W psychologii istnie-

20  W. W. Dyer, Pokochaj siebie, Warszawa 2008. (W polskiej wersji niezbyt fortunne 
tłumaczenie oryginału: Your Erroneous Zones).

21  Por. tamże, s. 41–42.
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je ugruntowany podział na motywacje braku i motywacje rozwoju. 
Pierwsze uruchamiane są na gruncie deficytu, frustracji, głodu, a za-
spokojenie potrzeby powoduje wygaszanie motywacji. Motywacje 
rozwoju mają charakter samonapędzający się, cyrkularny, podstawą 
ich aktywizacji jest przyrost pewnej wartości lub umiejętności, której 
kumulacja uruchamia potrzebę dalszego rozwoju. Tak – w pracach 
Dyera – rozumiana jest zdolność do kochania siebie, a w konsekwen-
cji innych. Uruchomiona, doświadczona na sobie umiejętność kocha-
nia ulega ekspansji na obiekty zewnętrzne, inne od „Ja”. Wydaje się, 
że autorka „Pokolenia Ja” nieświadomie wpada w pułapkę nadinter-
pretacji zasady „You don`t need their approval”, uznając, że prowa-
dzi ona do niebezpiecznego leseferyzmu, kontestacji zasad kultury 
współżycia i skupienia wyłącznie na sobie. W istocie chodzi o to, aby 
osoba potrafiła stwarzać zdrowe granice między poczuciem własnej 
wartości a potokiem społecznych nagród i kar. Nie oznacza to bez-
krytycyzmu wobec siebie ani samouwielbienia. Zresztą Wayne Dyer 
nie absolutyzuje owej niezależności od informacji zwrotnej otoczenia: 
„Aplauz jest przyjemny, a aprobata to cudowne przeżycie. To, czego 
poszukujesz, to odporność na ból, gdy nie ma wiwatów”22. Wobec ta-
kiej wykładni trudno powiedzieć, by autor poradnika hołdował roz-
wijaniu osobowości narcystycznej.

Skoro mowa o narcyzmie w kontekście dominanty osobowości, 
warto podkreślić, iż właściwość ta ma charakter kontinualny; u jed-
nych osób cech tych znajdujemy niewiele, inne mają ich sporo, u nie-
których zaś stanowią one centralny zrąb osobowości. Kiedy narcyzm 
staje się patologią? Choć nie jest łatwo wskazać jednoznaczna cezu-
rę, na pewno znaczącymi kryteriami stają się: sztywność zachowania 
osoby, brak w jej repertuarze alternatywnych nie-narcystycznych spo-
sobów funkcjonowania między ludźmi oraz doświadczane cierpienie 
i poczucie osamotnienia. Warto dodać – cierpienie i ból nie tylko nar-
cystycznej osoby, ale i ludzi wchodzących z nią w znaczące interakcje. 
Wtedy można mówić o syndromie narcystycznych zaburzeń osobo-
wości, które cechuje szereg poziomów głębokości23. Biorąc pod uwa-

22  Tamże, s. 86.
23  Otto Kernberg, psychiatra specjalizujący się w problematyce narcyzmu, wska-

zuje różne stadia narcystycznej patologii osobowości. Rozpościerają się od łagodnych 
zaburzeń łączonych z regresyjną regulacją poczucia własnej wartości (na sposób dzie-
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gę wysoki poziom występowania depresji i poczucia osamotnienia 
wśród badanych przez amerykańską badaczkę młodych ludzi (Gene-
ration Me), nasuwa się wniosek, iż spory odsetek badanych posiada 
osobowość narcystyczną. Nie jest to już koloryt charakteru związany 
z indywidualizmem, wiarą w siebie i wybujałym poczuciem wolności 
osobistej, lecz zaburzenie w znaczący sposób obniżające poziom zdro-
wia psychicznego.

Opracowanie niniejsze byłoby niekompletne, gdyby nie dopuścić 
w nim do głosu Christophera Lascha, amerykańskiego historyka, au-
tora pojęcia „kultura narcyzmu”. Już w późnych latach 70. XX wieku 
dociekał on przyczyn umacniania się cech narcystycznych w społe-
czeństwie. Uważa on, iż problem narcyzmu jest problemem lekar-
stwa, które chwilowo uśmierzając ból, prowadzi do uzależnienia oraz 
stopniowego pogarszania stanu zdrowia tego, kto się nim leczy. Lasch 
łączy perspektywę psychoanalityczną z socjologiczno-kulturową, do-
strzega zarówno znaczącą rolę „traum dziecięcego pokoju”, jak i przy-
jaznego kontekstu społecznego dla niektórych ekspresji narcyzmu. 
Środowiskiem takim są współczesne organizacje biznesowe, gdzie 
cechy narcystyczne są aprobowane lub – co najmniej – tolerowane. 
Rozbuchana pewność siebie (cóż że na kruchych fundamentach…), 
zracjonalizowany stosunek do podwładnych/współpracowników, 
entuzjazm, chęć udowodnienia swych przewag jawią się jako przy-
datne. Czasami brane są za jedno ze zdolnościami przywódczymi, 
transformacyjnymi lub charyzmatycznymi. Jednakowoż będzie tak 
tylko wtedy, gdy obszar dążeń narcystycznego menadżera („karie-
ra”) będzie miał coś wspólnego z sukcesem organizacji i realizacją 
żywotnych jej celów. Warto pamiętać, że jedną z mroczniejszych cech 
osobowości narcystycznej jest fiksacja na realizacji potrzeb egocen-
trycznych, osoba taka niezdolna jest do rozszerzenia własnego ego, 
inkorporacji weń cudzych sukcesów, pomyślności i spełnień. 

Christopher Lasch w eseju Narcystyczna osobowość naszych czasów 
nie tworzy jakiejś cezury, która oddzielałaby narcyzm patologiczny 

cięcy), aż do trwałych syndromów o cechach psychopatii (osobowości antysocjal-
nej), w których znacząco uszkodzona jest sfera superego (sumienia). Zob. Materiały 
V Krakowskiego Sympozjum Psychoanalitycznego „Narcyzm – aspekty kliniczne”, 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński, wrzesień 2002, http://www3.uj.edu.pl/Alma/
Alma/45/01/18a.html [dostęp: 13.11.2011].
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od zwyczajnego. Szereg cech z narcystycznej mozaiki nosi każdy 
z nas. Amerykański historyk mówi o osobowości „wyzwolonej”, 
która z racji powszechności zyskała status normy statystycznej. 
W kontekście tego, co wiemy o antyadaptacyjnej funkcji narcy-
zmu (cytowane badania Jean Twenge ujawniające wysoki poziom 
samotności i depresji Amerykanów), można powiedzieć, że osoba 
narcystyczna jest wyzwolona, ale nie od tego, co potrzeba. Mówiąc 
precyzyjniej, zdaje się ona uwalniać od rzeczywistych i pozornych 
zagrożeń i ograniczeń świata, tworząc świat konkurencyjny. Co się 
składa na ową mozaikę cech narcystycznych w ujęciu Lascha? Wy-
mienia on: „roztaczany (na zewnątrz) powab, pseudoświadomość 
własnych uwarunkowań, rozwiązłą panseksualność, fascynację 
seksem oralnym, lęk przed kastrującą matką (pani Portnoy), hipo-
chondrię, unikanie zależności, niezdolność do żałoby i strach przed 
starością i śmiercią”24. U wielu nienarcystycznych ludzi odnajdzie-
my niektóre wzmiankowane cechy, jednak dopiero ich współwy-
stępowanie u danego człowieka nadaje jego osobowości koloryt 
narcystyczny. 

Niepokojące skłonności jednostki znajdują podatny grunt 
do wzrostu w kulturze, którą – jak podaje Lasch – cechuje strach 
przed starością i śmiercią, zaburzone poczucie czasu, fascynacja sła-
wą, lęk przed współzawodnictwem, upadek ducha zabawy oraz roz-
pad relacji między mężczyzną a kobietą25. Konfrontacja z procesem 
starzenia się, utratą uprzedniej atrakcyjności stanowi dla narcyza 
doświadczenie wielce bolesne. Mechanizm stabilizujący samoocenę 
przestaje działać. Coraz słabszy rezonans, jaki własna osoba wywo-
łuje w otoczeniu, nie tylko przynosi cierpienie, ale dostarcza osobie 
narcystycznej doświadczenia kurczenia się własnej istoty, zapadania 
w pustkę, niebyt. Taki jest skutek implozji fasadowego „Ja”, gdy ule-
ga odsłonięciu to, co dotychczas zdawało się być ostoją tożsamości, 
a okazało – grą pozorów. Hipochondria narcyza zahacza się o te same 
lęki. Zakłada on, że wczesne wykrywanie chorób pozwoli mu uzy-
skać kontrolę na ciałem i procesem starzenia się.

24  Ch. Lasch, Narcystyczna osobowość naszych czasów, „Res Publica Nowa”, 2002, 
nr 1. W cytacie – „kastrująca matka pani Portnoy” – autor nawiązuje do znanej powie-
ści P. Rotha Kompleks Portnoya.

25  Por. tamże, s. 6.
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Obawy przed podjęciem realnej rywalizacji z innymi wiążą się 
z lękiem przed porażką, gdyż niepowodzenie z jednej strony mówi 
osobie narcystycznej: „nie jesteś tak wspaniały jak mniemasz”, 
z drugiej rodzi strach przed odrzuceniem przez innych, którzy za-
chwytów zwykle nie kierują w stronę przegranych. Tym, co napę-
dza, jest pragnienie popularności, sławy. Kiedy ujrzymy konstrukcję 
umysłu narcyza, w którym świat otaczający jawi się jako lustro 
„Ja”, wtedy łatwo zrozumieć, jakim fetyszem jest zainteresowanie 
innych. Popularność obudowuje człowieka gigantyczną panoramą 
zwierciadeł, w których może ujrzeć on swe zwielokrotnione odbi-
cie. Dają one wrażenie obfitości, wypełnienia „Ja”. W istocie karmią 
wiecznie głodne ego, skazane na zależność od zewnętrznych po-
twierdzeń. Znakiem czasów jest sfera celebrity people, ludzi znanych 
z tego, że są znani. Znamienny jest mechanizm funkcjonowania 
społecznego celebrytów i ich „wyznawców”, gdyż stanowią oni ra-
zem układ symbiotyczny. Popularni tego rodzaju karmią się uwa-
gą i admiracją tłumów, zaś ci, którzy śledzą ich losy, chcą się grzać 
w aurze idoli. Z perspektywy klinicznej dobrze znana jest dynamika 
związków osób o charakterystyce narcystycznej – ujmując to języ-
kiem kolokwialnym – zakompleksieni pod maską narcystycznego 
„sukcesu” przyciągają do siebie jeszcze bardziej zakompleksionych. 
Być może ci ostatni liczą na korepetycje u „profesjonalnych” nar-
cyzów w sposobie doboru dekoracji życiowych i psychicznych ma-
sek? Celebryci jawią się niczym latarnie morskie na wzburzonym 
morzu dla zbłąkanych żeglarzy. Jednak gdy ich łodzie – kierując się 
światłem – osiągną swój cel, ujrzą, że latarnie te stoją na otwartym 
morzu, a nie na oczekiwanym, zbawczym lądzie. Dają bałamutną 
nadzieję, tak samo zagubione w odmętach.

Trudność w budowaniu relacji między mężczyzną a kobietą wiąże 
się, z często nieuświadamianym, a potężnym lękiem przez zależnością 
od drugiego człowieka. Przyznanie się do zależności implikowałoby 
uświadomienie sobie własnej niekompletności, niedoskonałości; są to 
doświadczenia trudne i unikane przez narcyza. Woli on instrumen-
talnie wyzyskiwać bliską osobę w charakterze osobistego lustra ego, 
a kiedy partner zaprotestuje przeciw tej redukcji, kończy związek 
i poszukuje nowego „dawcy dobrego samopoczucia”.

Strach przed zależnością zawarty jest również w tabuizacji staro-
ści w społeczeństwie narcystycznym.
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Jakie związki łączą narcystyczną generację z pojęciem równości? 
Czego lub kogo ta równość miałaby dotyczyć? W niniejszym artyku-
le autor stawia tezę, mówiącą, iż odwołanie do wartości równości lu-
dzi jako takich okazuje się pomocne zarówno w stawianiu diagnozy 
rodzenia się narcyzmu, jak i we wskazaniu zdrowych, pragmatycz-
nych i rozwojowych podstaw relacjom między ludźmi. Nieco wcze-
śniej wzmiankowano tutaj o krytycznym okresie rozwoju człowieka 
(kilkuletniego), kiedy tzw. pierwotny narcyzm dziecka winien ulec 
wygaszeniu. Staje się to możliwe, gdy najbliższe otoczenie, podtrzy-
mując swą miłość i akceptację, komunikuje dziecku, iż oprócz niego 
są też inne ważne osoby na świecie. Czyni to, aby uzmysłowiło so-
bie, a raczej poczuło, że dotychczasowa idylla, komfortowa postawa 
„pępka świata” odchodzi w przeszłość. Jest to doświadczenie dla 
dziecka trudne i bolesne. Jednak większość najmłodszych dobrze 
sobie z nim radzi, pokonując kryzys, osiąga wyższy poziom psy-
chicznego rozwoju. Jest im znacznie trudniej, kiedy rodzice – świa-
domie lub nie – chcą przedłużyć arkadię ich egocentrycznego świata, 
ukrywając przed maluchem prawdę, że oprócz niego glob zaludnia 
7 miliardów równie wyjątkowych ludzi. Że inni również posiada-
ją potrzeby, prawa, przywileje, ego. Zdaje się, iż w tym przypadku 
wysiłek wychowawczy winien skupiać się na uzyskaniu swoistego 
equilibrium: równowagi między bezwarunkową akceptacją dziecka 
jako osoby oraz rzeczową, obiektywną i szczerą informacją zwrotną 
(również negatywną) dotyczącą jego postępowania. Na tym polega 
budowanie zdrowego dziecięcego „Ja”. Otrzymując miłość w sposób 
bezwarunkowy, uzyskuje ono grunt dla budowania osobowości ak-
ceptującej zasadę równości między ludźmi. Równości, która w do-
rosłym życiu umożliwia partnerstwo, przejście od niezależności 
do współzależności, stabilność psychiczną oraz szacunek dla siebie 
i innych ludzi. Akceptacja warunkowa uruchamia procesy psychicz-
ne prowadzące do ugruntowania przekonania „muszę być wyjąt-
kowy”, aby zasłużyć na miłość rodziców i ich akceptację. Rodzice, 
bezkrytycznie chwaląc i nagradzając uczuciem określone sposoby 
funkcjonowania dziecka, budują w nim poczucie, że „miłość można 
wypracować” – określonym zachowaniem, osiągnięciami, wyglą-
dem, przybieraniem masek, które podobają się opiekunom. W ten 
sposób wzrasta osoba o „rozdętym” fałszywym „Ja”, która czuje 
się szczególna, bo zadośćuczyniła wyśrubowanym wymaganiom 
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rodziców; wręcz może odczuwać dumę, iż znalazła źródło kontroli 
dopływu uczuć. Ten mechanizm, utrwalany latami, już na poziomie 
nieświadomym da o sobie znać w dorosłym życiu w postaci osobo-
wości narcystycznej. 

W kontekście opisanego powyżej funkcjonowania w oparciu 
o narcystyczne, fałszywe „Ja” nasuwa się autorowi – być może ryzy-
kowny – przykład. Mam na myśli casus południowoamerykańskiego 
sportowca, biegacza Oscara Pistoriusa, który pozbawiony własnych 
kończyn rywalizuje na bieżni wyposażony w protezy. O ile karierę 
rozpoczynał na paraolimpiadzie, zawodach dla niepełnosprawnych, 
o tyle aktualnie rywalizuje z pełnosprawnymi rywalami. Jego dobre 
wyniki wywołały falę kontrowersji związanych z „legalnością” jego 
udziału w zawodach. Nie rola i kompetencje autora, aby rozstrzy-
gać, czy powinien on być dopuszczony do zawodów, czy nie. Czy 
zaawansowane technologicznie protezy stanowią wciąż obciążenie, 
czy już wspomaganie. Natomiast intrygująco zbieżna jest droga spor-
towa Pistoriusa ze strategią osób narcystycznych. W oparciu o coś 
sztucznego osoby te chcą komuś coś udowodnić. Jednakże określo-
ne osiągnięcia nie oznaczają zmiany pewnego stanu faktycznego. To, 
że Oscar Pistorius pokona na bieżni posiadających własne kończyny 
biegaczy, nie sprawi, że stanie się w pełni sprawnym sportowcem. 
Silny motyw kompensacyjny u takiej osoby może sugerować, iż nie 
godzi się ona ze swym statusem, nie akceptuje siebie (nawet jako mi-
strza paraolimpijskiego), lecz pragnie potwierdzenia wśród najlep-
szych spośród w pełni sprawnych. Poczuje się ona równa zdrowym, 
kiedy wystartuje w rywalizacji na ich warunkach. 

Reasumując, został tu zgłoszony postulat równości w oddzia-
ływaniu wychowawczym: „po równo kochać i wymagać”, ale 
i nieco więcej. Znaczącym czynnikiem w relacji dziecko – rodzi-
ce, tamującym rozwój wtórnych cech narcystycznych jest emana-
cja26 postawy rodzicielskiej dotyczącej wzajemnych ustosunkowań. 
Chodzi tu o to, jaki stosunek do siebie samej posiada matka (ojciec) 

26  Użyto tu określenia „emanacja” dla podkreślenia, że w relacjach rodzice – dziecko 
znacznie większe znaczenie mają sygnały odzwierciedlające ustosunkowanie emocjonal-
ne niż werbalne, deklaratywne przekazy. Dziecko, z racji swej szczególnej wrażliwości 
emocjonalnej i zależności od otoczenia, wyczulone jest na przekazy niewerbalne opieku-
nów, jakości głosowe, charakter dotyku oraz spójność kanałów emisji.
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i jak się do tego stosunku jawi fakt „posiadania”27 potomka. Zdro-
wa – w aspekcie przeciwdziałania narcyzmowi – postawa polega 
na umiejętności zrównoważenia znaczenia własnej osoby i osoby 
dziecka. Nikt nie jest ważniejszy. Nieświadome strategie relacyjne 
podejmowane przez rodziców polegające na „przeniesieniu akcentu 
na dziecko” kosztem własnego znaczenia (w sensie ograniczenia lub 
zaprzestania troski o własne „Ja” i jego potrzeby) odbijają się ryko-
szetem „wyhodowanych” u dziecka cech narcystycznych. Poświę-
cenie osoby dorosłej dla latorośli ma swoje drugie dno, człowiek 
próbuje tu realizować te sfery osobowości, których we własnym 
życiu, z określonych powodów nie potrafił urzeczywistnić. Dziec-
ko staje się wtedy zakładnikiem rodzicielskich aspiracji, marzeń, 
nadziei, ale też kompleksów. Taki rodzaj zniewolenia przyjmuje 
się za podstawowy faktor tworzenia się u dziecka fałszywego „Ja”, 
do którego – już jako dorosła narcystyczna osoba – będzie się ono 
nieustannie odwoływać. Będzie ono dlań niczym koło ratunkowe 
w odmętach życia społecznego; kurczowy jego uchwyt jawi się jedy-
ną szansą utrzymania na powierzchni.

Popularnie postrzegany obraz narcyza jako osoby zakochanej 
w sobie i z tego powodu niezdolnej pokochać drugiego człowieka 
należy poddać demitologizacji. Krytyka Jean Twenge skierowana 
w stronę – kształtujących postawy pokolenia – poradników psycholo-
gicznych afirmujących zdolność kochania samego siebie zdaje się być 
chybiona; nie tam tkwią ziarna, z których wyrasta narcyzm. Został 
on zaszczepiony, zanim naznaczone nim dzieci nauczyły się czytać. 
Nasza zdolność kochania innych zasadza się na wzorach miłości, jakie 
nosimy w sobie od wczesnego dzieciństwa. Jak trafnie to ujął van der 
Waals: „To nieprawda, że osoby narcystyczne kochają siebie i nikogo 
więcej; one siebie kochają tak okrutnie jak innych”28. Klinicysta rozu-
mie przez to transfer „zasad miłości”, jakiego dokonuje osoba ze swe-
go dzieciństwa w dorosłą rzeczywistość relacji interpersonalnych. Dla 

27  Określenie „posiadanie” dziecka niesie w sobie nieco zakamuflowany wydźwięk, 
iż potomek jest własnością rodzica, co legalizowałoby postawę przedmiotową w sto-
sunku do dziecka. Wiele ojców i matek o cechach narcystycznych w taki sposób pod-
chodzi do swoich dzieci. Dlatego w tym miejscu tekstu słowo to zostało opatrzone  
cudzysłowem.

28  H. G. van der Waals, Problems of Narcissism, „Bulletin of the Menninger Clinic”, 
1965, nr 29, s. 293–311, cyt. za: O. F. Kernberg, Związki miłosne, Poznań 1998, s. 174.
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jednostki narcystycznej godne zainteresowania (specyficznego „po-
kochania”) stają się osoby wyrażające podziw, utwierdzające ją w po-
czuciu wyjątkowości. W istocie z miłością nie ma to wiele wspólnego, 
gdyż inni traktowani są instrumentalnie w charakterze „stabilizato-
rów” fasadowego „Ja” i chwiejnej, nieadekwatnej samooceny. Na tym 
polega mroczny wymiar opisywanego „Pokolenia Ja” wytwarzające-
go „sztuczną nierówność” – enitlement – aby poczuć się równymi in-
nym; godnymi miłości. Jest to o tyle niepokojące i smutne, iż osoby 
narcystyczne, patrząc na innych z góry swego rozdętego sztucznie 
„Ja”, w istocie żywią do nich pogardę. Projektują na bliźnich swe wła-
sne, głęboko ukrywane rozdarcie, samoponiżenie i nieakceptację. 

Innym znaczącym kontekstem funkcjonowania osób narcystycz-
nych w zbiorowości jest swoista legalizacja egocentryzmu. Stabilne 
funkcjonowanie społeczeństw opiera się na względnej równowadze, 
równości dawania i brania przez obywateli. Powszechność i znaczenie 
tej wymiany legły u podstaw wytworzenia społecznej normy wzajem-
ności. Prawdopodobnie nieprzypadkowo dziś, w zbieżności z „narcy-
stycznym duchem czasu” w literaturze popularnej wspomina się o tej 
zasadzie w kontekście technik psychomanipulacji wedle reguły: „za-
oferuj bliźniemu fikcyjne dobro, w zamian uzyskasz prawdziwą kon-
trybucję”29. W tym świetle pokolenie przekonane o swej wyjątkowości 
postrzega zbiorowość w aspekcie tego, co może mu ona zaoferować, 
znacznie mniej zaś pod kątem tego, co sama ma wartościowego do da-
nia. Wielu młodych ludzi liczy na wygórowane dochody, przywileje; 
karierę, zaś pracę postrzegają głównie jako obszar własnej – opatrznie 
rozumianej – samorealizacji. Jakby wierzyli, że rozbuchana autopro-
mocja, otoczenie się symbolami statusu, bezkrytyczne postrzeganie 
swych kompetencji, zdolność do rywalizowania i tupet stanowi-
ły wystarczające zasoby do podjęcia wymiany ze społeczeństwem 
w kontekście pracy zawodowej. Kiedyś przecież wystarczyło potu-
pać nóżkami i wydać z siebie nieznoszący sprzeciwu ryk, aby rodzice 
natychmiast przybyli z oczekiwanym dobrem na tacy. Kilkadziesiąt 

29  Aktualnie modne są publikacje i kursy oferujące naukę umiejętności mani-
pulacji, wiele z nich eksploruje – a precyzyjniej mówiąc – pasożytuje na społecznej 
zasadzie wzajemności. Szereg z metod wykorzystuje zasady neurolingwistycznego 
programowania, technik zapożyczonych z terapii, do sterowania reakcjami innych 
ludzi.
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lat później odnajdziemy ślad histeryzującego dziecka w zorganizo-
wanych grupach nacisku, które pod sejmem podpalają opony i mio-
tają kostką brukową, domagając się od „mamusi – rządu” spełnienia 
swych postulatów, uzyskania szczególnych przywilejów.

Społeczna sfera wzajemnych usług posiada stałe zapotrzebowa-
nie na zawody służebne. Począwszy od rzemieślników, sprzątających, 
pracowników gastronomii czy służby zdrowia, na nauczycielach 
skończywszy. Narcystyczne osoby patrzą na te zawody z wyższością 
i pogardą, lokując siebie na zawodowych scenach tam, gdzie mogą 
błyszczeć i czuć się wyróżnione. Takich jak profesja menedżerska, 
przemysł filmowy, galerie sztuki. Nie mniej atrakcyjny jest dla nich 
świat polityki. Aktywność zawodowa jawi się wielu młodym jako sfe-
ra samorealizacji, co oznacza, że chcą w niej zachować duży margines 
wolności oraz czerpać pozytywne emocje. Kiedy słyszą, że to również 
obowiązek, powszedniość, dyscyplina, subordynacja i służebność, 
przyjmują to za anachronizm. Następująco ujął to pewien 31-latek 
w rozmowie z dziennikarkami „Gazety Wyborczej”: „Słowa «praca» 
bardzo nie lubię. Kojarzy mi się z przymusem, a ja nie lubię robić 
niczego, do czego mnie przymuszają”30. Pojęcie dobra wspólnego jest 
dla nich abstrakcyjne, ściślej rzecz biorąc dla osób narcystycznych 
ma ono specyficzną definicję. Jest to ta pula dóbr w otoczeniu, która 
jest im w oczywisty sposób należna; należy jedynie znaleźć sposoby 
dojścia do niej i ich konsumpcji. Jak łatwo się domyśleć, zaburzenie 
tego rodzaju równowagi prowadzić będzie z czasem do deterioracji 
społeczeństwa, mówiąc obrazowo „nowotwór” roszczeniowych grup 
będzie osłabiał organizm zbiorowości. Zwrócił uwagę na ten pro-
blem Mahatma Gandhi, wskazując na bogacenie się bez pracy jako 
jeden z „siedmiu grzechów śmiertelnych” współczesnej cywilizacji. 
Jak pisze znany teoretyk zarządzania Stephen Covey: „Istnieją dziś 
profesje zbudowane na idei bogacenia się bez pracy, zarabiania du-
żej ilości pieniędzy bez płacenia podatków, korzystania z rządowych 
programów pomocy bez uczciwego uczestniczenia w obciążeniach 
finansowych, korzystania z dobrodziejstw obywatelstwa danego kra-
ju lub członkowstwa w korporacji bez ponoszenia ryzyka i odpowie-

30  K. Pawłowska-Salińska, M. Piątkowska i A. Zadroga, Studiuj dziecko do czter-
dziestki, [w:] „Duży Format”, nr 45/953, s. 12–14, dodatek do dziennika „Gazeta 
Wyborcza”, 24 XI 2011.
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dzialności”31. Zarabianie bez pracy rozumiane jest tutaj jako skutek 
„sterowania ludźmi i biegiem spraw”, polegające na manipulowaniu 
rynkiem i zasobami innych ludzi, bez wnoszenia wartości dodanej. 
Wygląda na to, że idea wygodnego „ustawienia się” przedstawicieli 
„Generacji Ja” względem wspólnych, społecznych zasobów jest dla 
nich oczywistym światopoglądem, biorąc pod uwagę przeświadcze-
nie o swej wyjątkowości, własnym uprawnieniu do szczególnych ról, 
stanowisk i spełnień.

Idea ludzkiej równości niesie wiele ważkich implikacji psycholo-
gicznych. Między innymi takich, że każdy dorosły człowiek jest odpo-
wiedzialny za siebie. Że winien strzec względnej równowagi w tym, 
co daje od siebie społeczeństwu i co odeń czerpie. Potrafi kochać bliź-
niego, jak siebie samego. Jego poczucie własnej wartości nie zasadza 
się na porównaniach „w dół” i „w górę” względem innych, lecz opie-
ra się na wewnętrznym przekonaniu, że każdy ma swą niezbywal-
ną indywidualność, wartość. Pragmatyzm tych zasad znalazł kształt 
w tzw. zbiorze praw Fensterheima odnoszących się do reguły aser-
tywności32. Platformą dla ich sformułowania było przekonanie o fun-
damentalnej równości między ludźmi wyrażone w zasadzie: „moje 
prawa i potrzeby są tak samo ważne, jak twoje potrzeby i prawa”. 
Dla „Pokolenia Ja” akceptacja asertywnej zasady może nastręczać 
trudność, gdyż przekonanie o swej wyjątkowości (zbudowane – jak 
wzmiankowano wcześniej – na kruchych psychologicznie podsta-
wach) utrudnia, jeśli w ogóle nie uniemożliwia, dostrzeżenie wyjąt-
kowości innych.

Równość między ludźmi można ujrzeć w hołubionej w wielu sfe-
rach biznesowych zasadzie mówiącej, że rynek płaci za wytworzone 
dobro określoną cenę. Ludzka praca uzyskuje zobiektywizowaną, eko-
nomiczną wartość. Akceptacja tej zasady konserwuje zasady porząd-

31  S. R. Covey, Zasady skutecznego przywództwa, Poznań 2004, s. 87.
32  Herbert Fensterheim jest amerykańskim psychoterapeutą; sformułował pięć 

zasad asertywnego zachowania służących regulacji stosunków międzyludzkich opar-
tych na wzajemnym poszanowaniu, przekonaniu o równości i respektowaniu wza-
jemnych granic. Warto zauważyć, iż przyjęcie postawy asertywności jako światopo-
glądu społecznego nie absolutyzuje jej zasad. Jedno z praw asertywności mówi o moż-
liwości odstąpienia od zachowania asertywnego (np. decyzja o zachowaniu uległym 
lub agresywnym), lecz w sposób świadomy, z przejęciem odpowiedzialności za skutki 
tych działań.
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ku społecznego. I choć – od czasu do czasu – dobrze zorganizowane 
grupy za pośrednictwem oręża strajku i burd ulicznych „wydzierają” 
od rządu nieuzasadnione z punktu wiedzenia ich produktywności 
ekonomicznej świadczenia, większość ludzi pozostaje świadoma i ak-
ceptuje rynkowe wyceny ich pracy. Jest to istotny korelat dojrzałości 
emocjonalnej i społecznej. „Pokolenie Ja” zdaje się nie dopuszczać 
do świadomości, wzmiankowanej zależności. Z banalnego powodu: 
oni nie czują się równi innym; czują się lepsi. Przekonanie o własnej 
wyjątkowości leży u podstaw ich partycypacji w życiu zbiorowości. 
Prawdopodobnie idea równości między ludźmi jawi im się jako z lek-
ka przykra i niebezpieczna. Chcą specjalnych zasad dla siebie, wyno-
szących ich ponad innych. 

Jednak świat ten rychło się zawali. Już jesteśmy świadkami po-
stępującego „otrzeźwienia” młodych. Konfrontują się z realnością 
gospodarczą, rzeczywistością trudnego rynku pracy; „rynku pra-
codawcy”. Rozdęte bańki nadaprecjowanych biznesów – takich jak 
rynek kredytów hipotecznych czy przedsięwzięcia sieciowe – pękły. 
Rozprysnąć musi się również bańka przerośniętego ego narcystycz-
nych młodych. Chociażby z tego powodu, że ich światopogląd zderza 
się z istotną wartością wspólnoty, jaką jest poczucie sprawiedliwości 
i równości. Będzie to proces bolesny, niemniej jednak nieuchronny.

 Warto też spojrzeć na pojęcie wyjątkowości człowieka bez opisa-
nego narcystycznego odium: jako na szczególną wartość wnoszoną 
przez osobę do zbiorowości. Indywidualność, wyjątkowość – jako nie-
powtarzalny, unikalny zbiór właściwości osoby. W pedagogice per-
sonalistycznej Emmanuela Mouniera przyjmuje się, że siłę i koloryt 
społeczeństwa tworzy przyzwalająca w wychowaniu atmosfera dla 
różnorodności jednostek. Czasem krnąbrnych, dziwacznych, odręb-
nych, jednak niezmiennie wzbogacających – niczym zestaw świeżych 
genów – dopływ energii w tkankę zbiorowości. Ludzi wyjątkowych, 
a niezmiennie równych sobie. Co więcej, wychowywanych z dbało-
ścią o równowagę w uczestnictwie w życiu wspólnoty jak rozwoju 
indywidualnym.

Po zarysowanym szkicu zjawiska tworzenia się generacji narcy-
stycznej czas na konkluzje. Wydaje się, że aplikacja zasady równości 
posiada szereg dalszych implikacji. Może ona dotyczyć programów 
wychowawczych, w których w równym stopniu będzie się dbać 
o rozwój zdrowego poczucia własnej wartości, jak i o wrażliwość wo-
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bec innych ludzi. W taki sposób, aby jednostka nie zyskiwała – tak 
charakterystycznej dla rysu narcystycznego – pozornej niezależ-
ności od otoczenia, będącej w istocie ukrytą odeń zależnością, lecz 
odkrywała piękno współzależności. Natura ludzka jest złożona, po-
limotywacyjna, częstokroć wewnętrznie sprzeczna. Przekazy niosące 
jednowymiarowe treści w rodzaju: „ nieważne, co mówią inni o tobie, 
istotne jest to, co sam myślisz o sobie” z daleka rażą swym oderwa-
niem od psychologicznej rzeczywistości. Tworzą szkodliwe złudze-
nia odrębności jednostki od ogółu. Stabilną, realistyczną samoocenę 
buduje zdolność wytworzenia zbalansowanego ustosunkowania mię-
dzy przekonaniami na temat siebie a tym, co dociera jako informacja 
zwrotna na nasz temat z otoczenia. Przekonanie o swoich zaletach 
i przewagach względem innych nie musi łączyć się z arogancją i próż-
nością. Poczucie wyjątkowości może znaleźć wartościową dla wspól-
noty realizację w postaci służby społecznej, gdzie szczególne talenty 
utylizowane są dla pomnażania wspólnego dobra, a nie wyłącznie 
karmienia – wiecznie głodnego – ego wyjątkowej jednostki.





Równość w życiu publicznym

Irena Trzcieniecka-Schneider

O matematycznej strukturze pojęć społecznych

Wielu filozofów i uczonych zwracało uwagę na założenia, które 
przyjmujemy milcząco i najczęściej nieświadomie, ale bez których roz-
ważania filozoficzne czy naukowe nie byłyby możliwe. Albert Einstein 
zwracał uwagę, że aby badać świat, musimy wierzyć w istnienie rze-
czywistości niezależnej od podmiotu poznającego. Kazimierz Ajdukie-
wicz pokazywał, w jakim stopniu wybór aparatury poznawczej wpływa 
na wynik poznania. Zakładamy milcząco, że porozumiewamy się tym 
samym językiem (a nie gromadą idiolektów), że zmysły są niezłym na-
rzędziem poznawania świata, choć nie należy wierzyć im bezkrytycznie, 
że ludzie na ogół nas nie okłamują, jeśli nie mają po temu powodów 
(maksyma jakości Grice’a) i wiele innych rzeczy. Założenia te miewają 
charakter epistemiczny, społeczny i kulturowy, czasem psychologiczny 
bądź ontologiczny. Wątkiem powtarzającym się w rozważaniach o rów-
ności jest przeświadczenie, że równość jest pożądana, natomiast nierów-
ność jest zawsze czymś złym. Jeśli ludzie nie są równi, zawsze jeden musi 
być lepszy, a drugi gorszy. Wynika to z podobnego założenia, co poda-
wane wyżej, ale tym razem ma ono charakter matematyczny – zakłada 
się, że porządek aksjologiczny jest porządkiem liniowym. Tymczasem 
w matematyce porządek liniowy nie jest jedynym możliwym. 

 Już w przestrzeni R×R, której elementami są pary liczb rzeczywi-
stych, nie ma naturalnego porządku liniowego, choć można go wpro-
wadzić. Na przykład możemy uznać, że w sposób naturalny (2,3) ≤ (4,5), 
bo 2≤4 i 3≤5, ale pary (2,5) oraz (3,4) będą w tym porządku nieporówny-
walne. Oczywiście, jak to zostało powiedziane, można umówić się co do 
wprowadzanego w tym zbiorze porządku, np. uznać, że bierzemy pod 
uwagę tylko pierwszy człon pary, bez względu na drugi (matematycy 
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nazywają to rzutem na jedną oś). Każdej wartości pierwszej składowej 
będzie odpowiadał wtedy nieskończony zbiór par, które musimy w tym 
porządku uznać za równe. Matematyk nie widzi w tym nic złego, choć 
sytuacja taka na ogół nie jest dla niego zbyt interesująca poznawczo, 
ale intuicje przeciętnego niematematyka mówią co innego – tak wpro-
wadzona równość jest sztuczna, czyli, intuicyjnie rzecz biorąc, te pary 
nie są naprawdę równe. Jest to problem: założenia kontra ewidencja. 
Zgodnie z przyjętym założeniem pary (2,5) oraz (2,278) są równe, ale 
równocześnie dla przeciętnego podmiotu poznającego w rażący sposób 
są one odmienne. Skonfrontowany z przyjętym założeniem odpowie 
prawdopodobnie: „Ale przecież widać, że nie są równe”. 

Aby przybliżyć ten problem załóżmy, że rozpatrujemy równość 
w dostępie do wykształcenia. Załóżmy następnie, że równy dostęp 
zależy od dwóch aspektów – statusu majątkowego rodziny ucznia 
i aspiracji samego ucznia. Załóżmy ponadto, że poszczególnym po-
ziomom tych aspektów przyporządkujemy liczby naturalne. Uczeń 
będzie wtedy charakteryzowany przez parę liczb naturalnych, czyli  
elementy przestrzeni N×N. W przestrzeni tej można określać po-
rządek całkowity lub częściowy na różne sposoby, m.in. takie, jak 
omówione wyżej. Załóżmy, że za główną przeszkodę w równym do-
stępie do wykształcenia uznamy nierówny status materialny. Status 
ten, przynajmniej teoretycznie, można wyrównać. Można uczniom 
uboższym przyznać stypendia, a wszystkich umieścić w szkole z in-
ternatem i ubrać w mundurki, aby bogatsi nie wzbudzali zazdrości 
lepszym ubraniem, jedzeniem czy elektronicznymi gadżetami. Uzy-
skamy wtedy efekt wyrównania pierwszej składowej pary – matema-
tycznie rzecz biorąc wszystkie pary liczb charakteryzujące naszych 
uczniów znajdą się na prostej m równoległej do osi OY.

O

Y
m

X
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Po wyrównaniu statusu majątkowego nasi uczniowie w dalszym 
ciągu nie będą równi. Różnić się będą jeszcze aspiracjami, a więc je-
śli chcemy osiągnąć pełną równość, musimy aspiracje jednych nieco 
obniżyć, a innych podwyższyć. Inaczej mówiąc, jednych bardziej za-
chęcimy i lepiej zmotywujemy, a innych trochę zniechęcimy w ich dą-
żeniu do wiedzy, wyrównując także i drugi człon pary1. W wyniku 
tych zabiegów prosta z powyższego rysunku skurczy się do punktu. 
Tak więc chęć uczynienia ludzi równymi poprzez wyrównywanie 
różnic prowadzi do całkowitej unifikacji. W tym modelu ludzie, aby 
być równi, muszą stać się identyczni.

Opisany wyżej przykład uwidacznia niektóre trudności związa-
ne z dyskusją o równości. Przyjęcie założenia, że równość to iden-
tyczność niesie daleko idące konsekwencje w wymiarze społecznym. 
Żaden człowiek nie jest bytem jednowymiarowym, zatem trafienie 
na dwie osoby identyczne jest praktycznie niemożliwe. W wielbicie-
lach równości za wszelką cenę rodzi to pokusę stworzenia owej iden-
tyczności, narzucenia jej odgórnie. Można to osiągnąć identycznym 
strojem, nakazując jedne zachowania, a zabraniając innych, wreszcie 
eliminując jednostki nienaginające się do jednolitego wzorca. Wszyst-
kie te eksperymenty miały już miejsce w historii ludzkości i nadal 
są stosowane, choć już zazwyczaj nie na tak wielką skalę. 

Porządek zaproponowany powyżej nie jest jedynym możli-
wym. Możemy zsumować dwa człony pary i porównywać powstałe 
w ten sposób liczby. Tak więc (a,b)≤(c,d) wtedy i tylko wtedy, gdy 
(a+b)≤(c+d). W naszym przykładzie znaczyłoby to, że niski status 
majątkowy można nadrobić wysokimi aspiracjami lub odwrotnie. Po-
rządek taki jest słabym porządkiem liniowym, tak więc nadal niektó-
rzy mają lepszy dostęp do wykształcenia niż inni, ale wyrównywanie 
szans nie czyni ich identycznymi, ponieważ można to robić na różne 
sposoby – modyfikując tylko status majątkowy, tylko aspiracje lub jed-
no i drugie. Trzecia możliwość to powrót do porządku częściowego, 
czyli uznanie, że niektóre pary liczb, a zatem także i reprezentowani 
przez nie ludzie, są nieporównywalne. Przyjęcie istnienia elementów 
nieporównywalnych nie przeczy ideałom równości – w takim przy-
padku żaden z nich nie jest gorszy ani lepszy.

1  Por. J. Byrska, Sfera poza demokracją, [w:] Filozofia edukacji i etos rodziny, red. 
M. Rembierz, W. Wójcik, Bielsko-Biała 2007, s. 30–37. 
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Należy tu podkreślić, że nasze pojmowanie równości ma także 
wpływ na rozumienie innych pojęć dotyczących przestrzeni społecz-
nej, np. na rozumienie pojęcia sprawiedliwości czy dobra wspólnego. 
Kazimierz Ajdukiewicz opiera pojęcie sprawiedliwości na zasadzie 
równej miary: te uprawnienia, które przypisujemy jednej osobie 
(a zwłaszcza samym sobie), powinniśmy przyznać każdemu inne-
mu w tych samych warunkach. Równość definiuje negatywnie, pi-
sząc: „Żadne wyjątkowe uprawnienia nie przysługują nikomu za to, 
co otrzymał w darze od losu, a do czego się sam nie przyczynił”2. 
Zasada ta mogłaby mieć niebezpieczne konsekwencje, prowadząc 
na przykład do odbierania w imię równości wszelkiego dziedzictwa 
bądź „wyrównywania szans” będącego często promowaniem ludzi 
głupich i niezdolnych, zamiast mądrych i zdolnych. Ajdukiewicz jed-
nak nie postuluje absolutnej równości tego typu, dodając: „Wyjątko-
we uprawnienia mogą przysługiwać ludziom tylko za to, co jest ich 
własnym dziełem”3. Wypowiada to jeszcze inaczej: „Za coś, co nie jest 
dziełem pewnego człowieka, nie należy mu się nic dobrego ani nic 
złego, chyba że należy się to każdemu”4. W tym miejscu dochodzimy 
do pojęcia dobra wspólnego, czyli tego, co należy się każdemu. Po-
jęcie to również kryje pewne intuicje tak topologiczne, jak i logiczne. 
Zauważmy, że zazwyczaj dobro wspólne jest niematerialne, lecz nad-
budowane nad pewnym materialnym nośnikiem, z którym często jest 
utożsamiane. O ile można podzielić między parę osób ten materialny 
nośnik, o tyle właściwe dobro wspólne jest niepodzielne, tzn. do jego 
elementów nie można zastosować aksjomatów oddzielania, bądź 
podział logiczny nie spełnia warunku spójności, czyli po dokonaniu 
podziału suma zbiorów, na które dzielimy, nie daje całego zbioru wyj-
ściowego. Jest tak, ponieważ równy dostęp do wspólnego dobra nie 
polega na podziale tego dobra pomiędzy użytkowników, ale na rów-
nym użytkowaniu. Próby podziału niszczą dobro wspólne, ponieważ 
likwidują równość w dostępie doń, zastępując ją posiadaniem. Współ-
posiadanie nie jest bynajmniej równe posiadaniu części. Aby to sobie 
uświadomić, wyobraźmy sobie typowy w ubiegłym wieku przykład 

2  K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, [w:] tenże, Język i poznanie, t. 1, Warszawa 2006, 
s. 375.

3  Tamże.
4  Tamże.
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dobra wspólnego – wspólne pastwisko. Było własnością wspólną jako 
obszar, ale właściwe dobro wspólne stanowiło współużytkowanie. Po-
dzielenie tego obszaru na działki nie zadowoliłoby nikogo, ponieważ 
przyniosłoby mniejszy zysk niż współużytkowanie, a ponadto po do-
konaniu podziału dobro wspólne przestałoby istnieć.

Powróćmy do pojęcia równości. Wyobraźmy sobie ludzi stojących 
w dość długiej kolejce, np. do okienka w urzędzie pocztowym. Wy-
obraźmy sobie ponadto, że w pewnym momencie kierownik placówki 
stwierdza, że od tego momentu klienci będą przyjmowani w określo-
nym porządku – nie będzie o nim decydował moment ustawienia się 
w kolejce, ale wzrost. Klienci doświadczają w ten sposób zdecydowa-
nej i niesprawiedliwej nierówności, ale równocześnie czują się równi 
pod każdym, innym niż wzrost, względem. W kolejce przestają liczyć 
się różnice płci, wieku, wykształcenia, majątkowe i wszelkie inne 
poza różnicą wzrostu. Ludzie doświadczający niesprawiedliwej nie-
równości pod jednym względem, czują się równi pod każdym innym. 
Pokazaliśmy poprzednio, że w przypadku zrównania ludzi pod jed-
nym względem ujawniają się silniej różnice pod innymi względami. 
Ludzie różniący się między sobą pod wieloma względami niekoniecz-
nie muszą odczuwać owe różnice jako nierówności. W rzeczy samej 
nierówność przeszkadza nam jedynie wtedy, gdy pociąga za sobą 
niesprawiedliwe traktowanie. W przypadku wystarczająco bogatej 
różnorodności jedne różnice rekompensują inne. Jeśli w imię równo-
ści zaczynamy likwidować różnorodność, każda nierówność zaczy-
na być odczuwana jako niesprawiedliwa… Różnice między ludźmi 
niekoniecznie muszą oznaczać spychanie jednych na gorsze miejsca 
niż innych. Różnorodność może być także bogactwem, a wolność jest 
wartością wyższą niż równość.





Równość w życiu publicznym

Michał Miklas

Nierówność w działaniach komunikacyjnych  
– deliberacja a wykluczenie

Celem artykułu jest rozważenie idei równości w kontekście teorii 
racjonalności komunikacyjnej sformułowanej przez Jurgena Haber-
masa. Będę starał się odpowiedzieć na pytanie, czy wszelkie prze-
szkody na drodze do spełnienia równości w komunikacji mają – jak 
twierdzi Habermas – charakter jedynie empiryczny, czy może już 
sama sytuacja deliberacji zorientowanej na konsens wiąże się z ko-
niecznością asymilacji bądź wykluczenia części zainteresowanych.

Zarzut legitymizowania nierówności i wykluczenia w odniesie-
niu do teorii działania komunikacyjnego, a szczególności do nad-
budowanej na niej koncepcji polityki deliberatywnej jest o tyle 
zauważalny, co jednak zastanawiający. Z jednej strony pod adresem 
każdej teorii racjonalności z góry formułuje się zarzut arbitralności, 
a co za tym idzie opisuje się je jako instrumenty narzucania władzy, 
chociażby na poziome symbolicznym. Rozum w takiej interpreta-
cji implikuje dyskryminację, ponieważ to, co z natury wewnętrznie 
nietożsame, różnorodne sprowadza do czegoś tożsamego, zunifi-
kowanego, homogenicznego. Z drugiej strony nie sposób nie za-
uważyć, że idea równości stanowi dla koncepcji Habermasa punkt 
wyjścia. Nie zważając na faktyczne istnienie nierówności na róż-
nych poziomach, Habermas przyjmuje pewną idealizację w posta-
ci koncepcji osoby, która zdefiniowana jest przez samą zdolność 
do komunikacji. Równość osoby jako podmiotu komunikacji stano-
wi jej transcendentalny warunek, zapewnia symetryczność działań 
komunikacyjnych.



76 Michał Miklas

W historii filozofii wciąż obecna jest swoista narracja genesis filo- 
zofii, w postaci historii Talesa, pierwszego filozofa, który abstrahu-
jąc od zastanej wiedzy, przewidział zaćmienie słońca, zmieniając 
paradygmat myślenia z dogmatycznych kategorii mitologii na reflek-
syjność i niezależność filozofii utożsamiającej rozum. Filozofia posłu-
giwała się zatem paradoksalnym mitem założycielskim, swoistym 
mitem o przezwyciężeniu mitu. Wzorzec racjonalności zauważalny 
już w tej historii nadał filozofii swoistą dynamikę, która w sposób nie-
mal dialektyczny doprowadziła do zanegowania rozumu. Nie sposób 
bowiem nie zauważyć, że pojęcia rozumu i racjonalności są współcze-
śnie przez wielu traktowane jako „brzydkie słowa”. W toku dialekty-
ki rozwoju filozofii one same zostały nie bez racji potraktowane jako 
formy mitu, które są nie tylko skostniałe, ale również groźne jako in-
strument narzucania władzy i panowania. Jeżeli przyjąć owe utożsa-
mienie racjonalności i władzy, rozumu i przemocy, jasny staje się ich 
wewnętrzny związek z legitymizacją nierówności i wykluczenia. Każ-
da władza w jakimś sensie implikuje nierówność. Nierówność władzy 
rozumu jest jednak szczególnie dotkliwa, ponieważ legitymizuje się 
sama pod pozorem związku z obiektywnością i prawdą. Nierówno-
ści w dostępie do władzy we współczesnym państwie są łagodzone 
poprzez idee demokracji, która daje choćby pozór tego, że władza 
mimo wszystko jest zależna od woli każdego obywatela. Norma-
tywne pojęcie demokracji samo w sobie zakłada równość wszystkich 
jako obywateli. Ten warunek nie zostanie jednak – według Haberma-
sa – spełniony, jeżeli faktyczna suwerenność będzie miała miejsce nie 
w świecie życia, a systemach gospodarki czy biurokracji państwowej 
posługujących się racjonalnością instrumentalną. 

Wydaje się, że głównym powodem atrakcyjności koncepcji Ha-
bermasa jest próba zniesienia sprzeczności pomiędzy racjonalnością 
a demokracją. Obie idee można potraktować jako dwa przeciwstaw-
ne sposoby legitymizacji. Uprawomocnienie poprzez odwołanie do 
racjonalności wskazywało dotychczas na niezależne wobec indywi-
dualnych czy grupowych świadomości kryteria prawdy, słuszno-
ści czy skuteczności. Skrajnym wyrazem rządów racjonalności jest 
technokracja, władza ekspertów, kiedy cała treść polityki sprowa-
dzana jest do rozwiązywania problemów technicznych. Źródłem 
uprawomocnienia demokratycznego jest natomiast upodmiotowienie 
jednostki i społeczeństwa jako faktycznego suwerena władzy. Legity-
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mizacja odbywa się nie poprzez odwołanie do czegoś zewnętrznego 
i obiektywnego, ale poprzez same reguły i procedury gry politycznej. 
W przeciwieństwie do systemów politycznych opartych na ideologii 
marksistowskiej, gdzie legitymizacja polegała na odniesieniu do spe-
cyficznej metanarracji, teologii dziejów, których zwieńczeniem miał 
być komunizm jako społeczeństwo bezklasowe, w demokracji upra-
womocnienie władzy musi odbywać się permanentnie, chociażby po-
przez wyraz woli obywateli w cyklicznych wyborach.

Synteza racjonalności i demokracji w teorii Habermasa jest moż-
liwa dzięki medium języka. Język umożliwia transformacje, a nie 
jedynie agregacje partykularnych przekonań i wypracowanie kon-
sensu poprzez argumentację. Zasady takiej argumentacji są wyra-
żone w kontrfaktycznej „idealnej sytuacji komunikacyjnej”, której 
podstawowym założeniem jest równość wszystkich zaangażowanych 
w komunikację podmiotów. Pomysł ten jest ufundowany na istotnym 
i z pewnością nietrywialnym przekonaniu, że poszczególne jednost-
ki czy też grupy nie są izolowane wewnątrz własnych języków, dys-
kursów czy schematów pojęciowych, ale są w stanie porozumiewać 
się ponad nimi. To stanowisko odrzuca nieprzekraczalny monadyzm 
niekompatybilnych dyskursów, wierzy natomiast w medium języka, 
który umożliwia porozumienie na metapoziomie.

W pewnym sensie jest to pogląd przełomowy, ponieważ odrzu-
ca wizje racjonalności jako czegoś niezależnego i transcendentnego 
wobec świadomości podmiotu. Kryterium racjonalności usytuowane 
jest nie w metodzie odkrywania prawdy lub adekwatnych środków 
do celu, ale, podobnie jak w racjonalizmie krytycznym Karla Poppe-
ra, w sposobie regulacji współdziałań, czy to w obrębie wspólnoty 
komunikacyjnej, czy też wspólnoty badaczy. Wcześniej bliski temu 
był Kant, który w nawiązaniu do Rousseau powiązał pojęcie rozu-
mu z ideą autonomii. Dla Kanta „kamieniem probierczym praw, jakie 
można uchwalić i nałożyć na lud, jest pytanie, czy lud sam mógłby 
nałożyć na siebie tego rodzaju prawo”1. Kant zakłada jednak ściśle 
określoną koncepcję człowieka jako skończonej istoty rozumnej. Au-
tonomia polega nie na zgodności prawa z jednostkową wolą (Will-
kur), ale na przezwyciężeniu własnej empirycznej natury. Podmiot, 

1  I. Kant, Co to jest Oświecenie, [w:] tenże, Przypuszczalny początek ludzkiej historii 
i inne pisma historiozoficzne, Toruń 1995, s. 57.
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dając posłuch jedynie własnemu rozumowi, ustanawia prawa, któ-
rym sam podlega. One to, z racji tego, że pochodzą z samego rozumu, 
mają charakter uniwersalny i ważny dla każdej osoby. Racjonalność 
ma zatem pierwszeństwo nad demokracją, gdyż wolność ustanawia-
nia praw musi być zgodna z rozumem, a wręcz jest z nim tożsama. 
Idea równości realizuje się tutaj na poziomie metafizycznym w poję-
ciu osobowości moralnej rozumianej jako „wolność określonej istoty 
rozumnej, która poddaje się prawom moralnym”2.

Jurgen Habermas, a także Karl Otto Apel w pewnym sensie kon-
tynuują kantowską ideę racjonalności, która jest zorientowana na uni-
wersalizację przyjmowanych zasad, tak aby miały one ważność dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. Obaj filozofowie kwestio-
nują jednak podmiotowy charakter kantowskiej koncepcji rozumu. 
Racjonalność w ujęciu Kanta ma charakter podmiotowy, charakte-
rystyczny dla filozofii oświeceniowej w tym sensie, że podstawy 
racji nakazuje szukać w autorefleksyjnie penetrowanej świadomo-
ści podmiotu3. W wyniku przyjętej przez Habermasa zmiany para-
dygmatu z filozofii świadomości na filozofię języka miarą ludzkiej 
racjonalności może być jedynie kompetencja komunikacyjna umożli-
wiająca dochodzenie do porozumienia i tym samym formowanie się 
intersubiektywnego obrazu świata. Ukierunkowana lingwistycznie 
transformacja filozofii transcendentalnej w transcendentalną pragma-
tykę znamionuje przeciwieństwo imperatywu kategorycznego Kan-
ta oraz zasady dyskursu Habermasa, jako dwóch odmiennych form 
zasady uniwersalizacji. W pierwszej chodzi o powszechną ważność, 
natomiast w drugiej o intersubiektywne porozumienie. Konstrukcje 
Habermasa i Apla przyjmują zatem ugruntowanie rozumu teore-
tycznego na rozumie praktycznym i rozumu praktycznego na rozu-
mie komunikacyjnym, który jest wobec nich pierwotny4. Wszystko 
to stanowi element tego, co Habermas nazwał przejściem do myślenia 
postmetafizycznego, kiedy to następuje detranscendentalizacja rozu-
mu lub – jak to ujął Jerzy Kmita – uwolnienie racjonalności od hipo-

2  Tenże, Metafizyka moralności, Warszawa 2005, s. 30.
3  Por. J. Kmita, Racjonalność uwolniona od hipoteki metafizycznej, [w:] J. Habermas, 

Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Warszawa 2004.
4  Por. H. Schnadelbach, Uwagi o racjonalności i języku, [w:] tenże, Rozum i historia, 

Warszawa 2001, s. 97.
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teki metafizycznej. Pisze Habermas: „Detranscendentalizacja, z jednej 
strony umieszcza uspołecznione podmioty wewnątrz kontekstów 
świata życia, z drugiej strony zdolność poznawczą splata z językiem 
i działaniem”5.

Owa zmiana implikuje wzrost znaczenia równości. Roszczenie 
do bezwarunkowej prawomocności może się obronić jedynie w sy-
tuacji dyskusji, dla której spełnione jest idealizujące założenie, że doj-
dą w niej do głosu wszystkie racje oraz wszystkie możliwe w ogóle 
do osiągnięcia informacje. Faktyczna komunikacja zmniejsza swój dy-
stans do idealnej sytuacji komunikacyjnej proporcjonalnie do równej 
inkluzji wszystkich, którzy mają w danej sprawie coś do powiedzenia.

Równość nabiera zatem znaczenia jako główny postulat i trans-
cendentalny warunek komunikacji bez przemocy, bo tylko w ta-
kiej jest możliwy konsens, jako faktyczne uzgodnienie stanowisk 
i definicji sytuacji, a nie jedynie bierna zgoda, która może być wy-
muszona przemocą lub manipulacją. Językowo zapośredniczone 
interakcje działań komunikacyjnych muszą być wolne od przymu-
su, działań strategicznych i dyskryminacji. Dlatego też Habermas 
przedstawia swoje stanowisko jako ściśle proceduralne, a co za tym 
idzie nienarzucające żadnych ograniczeń na zakres deliberacji. Taka 
deliberacja według interpretacji Seyli Benhabib musi posiadać na-
stępujące cechy:

(A) Uczestnictwem w takiej deliberacji rządzą normy rów-
ności i symetrii; wszyscy mają taką samą szansę zainicjowa-
nia aktów mowy, zgłaszania wątpliwości, zadawania pytań 
i wszczynania debaty;

(B) Wszyscy posiadają prawo do zakwestionowania ustalo-
nych tematów rozmowy;

(C) Wszyscy mają prawo do inicjowania dyskusji dotyczą-
cych reguł samej procedury dyskursu oraz sposobu, w jaki 
się je stosuje i wprowadza w życie. Nie ma żadnych prima 
facie reguł ograniczających program rozmowy, tożsamość 

5  J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Warszawa 
2004, s. 13.
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uczestników, jeśli tylko wykluczona osoba lub grupa potrafi 
w uzasadniony sposób dowieść, że w istotny sposób doty-
czy jej norma proponowana jako temat debaty6.

Habermas w punkcie wyjścia swojej filozoficznej koncepcji ra-
cjonalności przyjął fikcyjny obraz dyskursu w warunkach idealnych. 
Uczestnikami takiego dyskursu są sztuczne „superrozumne” jed-
nostki, dążące do ustalenia tego, co prawdziwe, słuszne, szczere czy 
dobre7. Założenia tak skonstruowanej teorii oraz podstawowe normy 
i procedury organizujące komunikację uzyskują ważność na zasadzie 
samofundowania. Są implicite zawarte w samej idei wolnej komuni-
kacji oraz demokracji i jedynie uświadamiane. Jednocześnie zarówno 
„idealna sytuacja komunikacyjna”, jak i konsens jako cel komunika-
cji mają charakter praktyczny. Funkcjonują jako idee regulatywne, 
byty postulowane, choć równocześnie Habermas z różnym skutkiem 
próbował ugruntować swoją koncepcję, wskazując, że fundamen-
ty normatywnej teorii komunikacji są zakładane również w fak-
tycznych sytuacjach komunikacyjnych, odbywających się w świecie 
życia. Założenie, że teoria Habermasa dotyczy sztucznych podmio-
tów, w sztucznych sytuacjach oraz że mają one charakter idei regu-
latywnych, w pewien sposób uodparnia ją na zarzut implikowania 
nierówności. Trudno bowiem zarzucić Habermasowi, że procedury 
rządzące racjonalną komunikacją są arbitralne, skoro ich akceptacja 
jest zakodowana już w jego koncepcji osoby, czyli podmiotu biorą-
cego udział w komunikacji. Jednocześnie jeżeli będziemy upierać się 
przy twierdzeniu, że teoria opisuje nie to, jak jest lub być może, ale to, 
jak być powinno, założenia idealnej sytuacji komunikacyjnej pozosta-
ną odporne na zarzut niemożliwości ich empirycznego spełnienia. Ich 
ważność jako postulatów jest logicznie niezależna od jakiejkolwiek 
weryfikacji czy falsyfikacji. Co najwyżej możemy stwierdzić, że taka 
teoria jest zwyczajnie nieużyteczna.

Problemy pojawiają się w momencie próby implementacji teo-
rii racjonalności komunikacyjnej na grunt konkretnych rozwiązań 

6  Por. S. Benhabib, Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy, 
„Constellations”, April 1994, vol. 1, 1, s. 30, cyt. za: Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, 
Wrocław 2005, s. 66.

7  Por. T. Buksiński, Dylematy demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena 
Habermasa, [w:] Rozum jest wolny, wolność – rozumna, red. R. Marszałek, E. Nowak- 
-Juchacz, Warszawa 2002. 
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instytucjonalnych. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której pewne 
idealistyczne założenia muszą znaleźć odzwierciedlenie w faktycz-
nych instytucjach i rządzących nimi procedurach. Problem równości 
zmienia się radykalnie, jeżeli dotyczy faktycznych jednostek „z krwi 
i kości”. O ile wartość teorii filozoficznej zależy w dużej mierze od za-
łożeń towarzyszących, o tyle projekty konkretnych rozwiązań mogą 
być oceniane pod kątem skutków i konsekwencji owych instytucji 
i procedur. O ile na przykład Kant zakładał, że ideał świętości, czyli 
doskonałości moralnej jest możliwy tylko przy założeniu nieskończo-
nego procesu doskonalenia się osobowości, która w tym celu musi 
być wyposażona w nieśmiertelną duszę8, o tyle Habermas wykazuje 
się „niecierpliwością”, próbując zinstytucjonalizować ideał komuni-
kacji już w warunkach skończoności.

W takiej sytuacji można Habermasowi postawić zarzut legitymi-
zowania nierówności jakby na dwóch poziomach. Po pierwsze (1), 
instytucjonalizacja rozumu komunikacyjnego w sferze publicznej 
może w praktyce nie być w stanie zrealizować założonego w teorii 
postulatu równości wszystkich zainteresowanych podmiotów komu-
nikacji. Jest to problem – można powiedzieć – techniczny. Po drugie 
(2), można stwierdzić, że sama konstrukcja racjonalności komunika-
cyjnej zorientowanej na konsens implikuje konieczność wykluczenia 
lub w najlepszym razie asymilacji części zainteresowanych. To z kolei 
problem immanentnych założeń, o ile stosujemy je w do faktycznych, 
a nie idealnych, uczestników komunikacji.

(1) W swojej pracy habilitacyjnej Strukturalne przeobrażenia sfery 
publicznej przedstawił Habermas historyczny model burżuazyjnej 
sfery publicznej, powstałej w okresie nowożytności wraz z wyłonie-
niem mieszczaństwa jako klasy społecznej. Była ona uprzywilejowa-
na gospodarczo, ale dyskryminowana politycznie9. Istotny jest fakt, 
że tak rozumiana sfera publiczna była domeną jednego dyskursu. Za-
sada równości wszystkich ludzi nie obowiązywała, ponieważ tylko 
niektórzy mieli status obywatela. Opinia publiczna reprezentowała 
rozum, który z jednej strony miał mieć charakter uniwersalny, ale 
z drugiej – można powiedzieć po marksistowsku – stanowił instru-
ment reprezentujący ideologie i interesy burżuazji. Dyskusje i delibe-

8  Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 2004, s. 197–198.
9  Por. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
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racje odbywały się w ramach jednego w miarę spójnego dyskursu. 
Tak rozumiana sfera publiczna upadła w wyniku procesu demokra-
tyzacji, kiedy coraz szersze warstwy społeczeństwa uzyskiwały status 
obywatela. Paradoksalnie zwiększenie politycznej równości sprzyjało 
upadkowi sfery publicznej. Stawała się ona technicznie niemożliwa 
wobec inkluzji mas i zdana na pośrednictwo rozwijających się me-
diów, które raczej ją zniekształcały. 

Habermas w pracy Faktyczność i obowiązywanie10 stworzył norma-
tywny model sfery publicznej dostosowany do współczesnych społe-
czeństw. Uwzględniał on pluralizm zarówno interesów, jak i wartości, 
był jednak oparty na uniwersalnej racjonalności komunikacyjnej. We-
dług Habermasa „komunikacyjne struktury sfery publicznej tworzą 
szeroko rozpiętą sieć czujników, które reagują na nacisk ogólnospo-
łecznych problemów i stymulują wpływowe opinie”11. W wymiarze 
instytucjonalnym opierałyby się one na sieci niezależnych od pań-
stwa instytucji i zrzeszeń społeczeństwa obywatelskiego, które 
pewne problemy, a zarazem propozycje ich rozwiązań podnosiłyby 
na forum publicznym jako wyraz dobra ogólnego. Moja wątpliwość 
dotyczy tego, że o ile nawet deliberacja wewnątrz tych organizacji by-
łaby możliwa i nieodbiegająca zanadto od ideału, o tyle na zewnątrz 
ich relacja przybrałaby raczej formę walki o uznanie. Przypuszczal-
nie jednostki najbardziej wykluczone społecznie miałyby mniejsze 
szanse, żeby w ogóle działać w sferze publicznej i tworzyć instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego. Na tym wszakże w dużej mierze po-
lega wykluczenie. Nierówności ekonomiczne pociągają za sobą nie-
równości w dostępnie do sfery publicznej. Alternatywą mógłby być 
pomysł (zapewne) odgórnego stymulowania na szczeblach lokalnych 
(i w odniesieniu do problemów lokalnych) grup deliberujących, któ-
re stanowią przekrój danej społeczności uwzględniający wewnętrz-
ne zróżnicowanie interesów. Nie lekceważąc zalet takich pomysłów, 
trudno wierzyć, iż równość wynikająca z bezstronnych procedur 
przełoży się na równość w możliwościach uzyskania realnego wpły-
wu. Nie można zignorować faktu, że możliwości skutecznego udzia-
łu w dyskursie publicznym podmiotów tak indywidualnych, jak 

10  Tenże, Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa 2005.
11  Tenże, Trzy normatywne modele demokracji, [w:] tenże, Uwzględniając Innego, 

Warszawa 2009.
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i zbiorowych zależeć będą od kapitału ekonomicznego, kulturowe-
go, intelektualnego itd. Jest to wydaje się okoliczność nieunikniona 
w jakiejkolwiek koncepcji sfery publicznej. Habermas jednak zda-
je się wierzyć, że jego propozycja ustrukturowania sfery publicznej 
poprzez uniwersalne procedury będzie te zjawiska eliminować lub 
co najmniej minimalizować. Jest to problematyczne tym bardziej, 
że Habermas podkreśla konieczność tworzenia kanałów interakcji 
z władzą administracyjną, które umożliwiałyby skuteczne progra-
mowanie jej przez społeczeństwo obywatelskie. Powstaje zatem wąt-
pliwość, czy tak zorganizowana sfera publiczna nie będzie sprzyjać 
raczej dominującym w społeczeństwie poglądom aniżeli faktycznej 
inkluzji również najmniej uprzywilejowanych.

(2) Innego rodzaju zarzuty można sformułować w odniesieniu 
do samej idei racjonalności proceduralnej. To ona według różnych 
krytyków stanowi pierwotny oręż dominacji. Michel Foucault wprost 
stwierdza, że każdy dyskurs jest formą władzy, a jego procedury 
będą zarazem procedurami wytwarzania podległości. Ale podobne 
zarzuty padają ze strony filozofów znacznie bliższych Habermasowi. 
Herbert Schnädelbach wysuwa zarzut wobec próby analizy racjonal-
ności poprzez kategorie uzasadnienia i argumentacji. Uzasadnienia 
muszą bowiem już być zakwalifikowane jako racjonalne, aby mogły 
posłużyć jako egzemplifikacje racjonalności. Według Schnädelbacha 
pojęcia racjonalności i uzasadnialności pozostają do siebie w stosun-
ku błędnego koła12. Nawet John Rawls w bezpośredniej polemice 
zarzuca Habermasowi, że jego stanowisko nie może być ściśle pro-
ceduralne i musi zawierać określony wymiar materialny13. Procedu-
ry racjonalnej komunikacji nie są ustanawiane autonomicznie przez 
równe podmioty, ale narzucone im z góry przez koncept o konkret-
nym filozoficzno-politycznym profilu. Szczególnie problematyczna 
jest kwestia pewnej „linii demarkacyjnej” oddzielająca zasób kwestii, 
które mogą być przedmiotem publicznych deliberacji, od kwestii, 
które powinny być z nich usunięte jako prywatne lub nieracjonalne. 

12  Por. H. Schnadelbach, Racjonalność i uzasadnienie, [w:] Rozumność i racjonalność, 
red. T. Buksiński, Poznań 1997. Por. H. Schnadelbach, Filozofia jako teoria racjonalności, 
[w:] tenże, Próba rehabilitacji animal rationale, Warszawa 2001, s. 54.

13  Por. J. Rawls, Reply to Habermas, „The Journal of Philosophy”, 1995, vol. XXCII, 3,  
s. 170–174.
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Prywatyzacja niektórych treści, np. dotyczących dobrego życia, jest 
bronią obosieczną, zapewnia autonomię, ale również dyskryminuje 
tych, dla których ekspresja swojego światopoglądu w sferze publicz-
nej jest sprawą najwyższej wagi.

Z tą kwestią związany jest zarzut o nadaniu zbyt dużego znaczenia 
idei konsensu kosztem inkluzji. Wyparcie naturalnych antagonizmów 
poprzez usunięcie pluralizmu do sfery pozapublicznej jest odejściem 
od pierwotnie emancypacyjnego charakteru teorii komunikacji. Ro-
zum publiczny prowadzi w swych konsekwencjach do elitarnej wi-
zji deliberacji14, świadomie bądź nieświadomie konserwując status 
quo i aktualne stosunki dominacji. Sfera publiczna powinna stanowić 
arenę, która ujawni wszelkie antagonizmy, ale zarazem „ucywilizuje  
je”, ograniczy formy przemocy i manipulacji. Procedury nie mogą 
stymulować konsensu kosztem inkluzji, ponieważ będzie to konsens 
pozorny. Nie znaczy to, że należy z góry odrzucić idee konsensu. 
Ma ona istotne znaczenie dla ukonstytuowania się pewnej kultury po-
litycznej. Orientacja na porozumienie nie ograniczy antagonizmów, 
ale pozwoli stronom dostrzec siebie nawzajem nie jako wrogów, ale 
jako przeciwników, którzy mają swoje racje i prawo do ich głoszenia. 
W tym sensie zerwanie komunikacji, uświadomienie niemożliwości 
porozumienia pozwoli lepiej, bez samooszukiwania, zrozumieć fak-
tyczne zjawiska społeczne. Będzie to możliwe tylko w sytuacji, kiedy 
pierwotne nastawienie będzie zorientowane na argumentacje, a nie 
konfrontacje. Trudno przypuszczać, że konfrontacja będzie bardziej 
sprzyjała równości. Wszakże o powodzeniu strajków, protestów, 
manifestacji i innych form ekspresji nastawionych nie na dialog, a na 
działanie, również decyduje pewien kapitał i sprzyjające okoliczności, 
które nigdy nie są równo i sprawiedliwie rozdzielone. 

Teoria dyskursu nie powinna zawężać debaty do treści obecnych 
w kulturze politycznej liberalno-demokratycznych państw, ale dą-
żyć do otwarcia sfery publicznej na nowych uczestników i wnoszone 
przez nich treści oraz dążyć do zrozumienia ich specyficznych dys-
kursów i form ekspresji. 

14  Por. T. Buksiński, Dylematy demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Haber- 
masa, dz. cyt.



Równość w życiu publicznym

Antonina Sebesta

Parytet a idea równości i sprawiedliwości

Olympia de Gouges w X artykule Deklaracji Praw Kobiety napi-
sała: „Kobieta ma prawo wstępować na szafot, powinna zatem też 
mieć prawo wstępowania na trybunę”1. Niestety, przyznano jej tylko 
to pierwsze prawo, zginęła na gilotynie. Prawa wyborcze jej rodaczki 
otrzymały w roku 1945, czyli 24 lata później, niż przyznano je Pol- 
kom, którym bierne i czynne prawo wyborcze dał art. 12. Konstytucji 
RP z 17 marca 1921 roku. 

Zdaniem aktywistek organizacji kobiecych, skupionych wokół 
Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz uczestniczek Kongresów Kobiet, 
panie po transformacji ustrojowej nie w pełni mogły wykorzystać 
gwarantowane przez konstytucję równe prawa, ich udział w par-
lamencie nie przekraczał 20%, w sejmikach czy radach zwłaszcza 
na południu kraju (Małopolska, Podkarpacie) nie był znacząco wyż-
szy2. Akces do Unii Europejskiej stanowił doping do zmiany tej sy-
tuacji. Jednym z priorytetów UE jest bowiem polityka równościowa 
polegająca na doprowadzeniu do zrównoważonego udziału pań 
i panów we wszelkich dziedzinach życia, w tym przede wszystkim 
procesach decyzyjnych. Osiągnięcie parytetu (łac. paritas oznacza 

1  Cyt. za „Kronika Kobiet”, Warszawa 1993, s. 315. 
2  W powiecie myślenickim, w którym mieszka autorka, udział kobiet w samorzą-

dzie nie przekroczył 30%. W ostatnich wyborach samorządowych (2010 r.) z liczącego 
20 tysięcy mieszkańców miasta ani jedna kobieta nie dostała się ani do Rady Miasta 
i Gminy, ani do Rady Powiatu. Na listach różnych komitetów wyborczych co piątą czy 
szóstą kandydatką była kobieta, z reguły panie były znacznie lepiej wykształcone i mo-
gły się pochwalić wymiernymi efektami w pracy na rzecz ogółu, a mimo to plasowano 
je na 4 czy 5 pozycji. 
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„równość”) postanowiono ułatwić przez przyjęcie przez parlament 
odpowiedniej ustawy wyborczej. Po długich dyskusjach zdecy-
dowano się na system kwotowy. Zwolennicy jego wprowadzenia 
uważają, że jest on praktycznym sposobem realizacji równości, prze-
ciwnicy sądzą odwrotnie, iż stanowi rodzaj zamachu na wolność 
kobiety i sprawiedliwość3. Dodać należy, iż debatujący najczęściej 
mylnie utożsamiali parytet, czyli równość, z wprowadzeniem tzw. 
systemu kwotowego. Kwoty są jednak tylko narzędziem, dzięki 
któremu można go osiągnąć. Ponadto zwolennicy zmian, jak i więk-
szość teoretyków uważała, że zgłaszany przez nich postulat rów-
ności wynika z postulatu sprawiedliwości. Dlatego w referacie tyle 
miejsca zajmuje jej definiowanie. 

System kwotowy wprowadzono w 2011 roku w wyborach do Sej-
mu. W wybranym 9 października Sejmie liczba posłanek wyniesie 
110, czyli 23% procent jego składu. I choć jest najwyższa w historii 
polskiego parlamentu, nie zadawala jeszcze zgłaszających projekt. 

Poniższy referat podejmuje próbę przedstawienia zarówno kon-
tekstu, jak i etycznego uzasadnienia możliwości idei parytetu oraz 
systemu kwotowego jako preferowanej drogi jego osiągnięcia. W tym 
celu autorka, abstrahując od statusu kobiet w starożytności, przypo-
mina co na temat sprawiedliwości pisali klasycy, zaczynając od Ary-
stotelesa i jego piątej księgi Etyki nikomachejskiej. 

Arystoteles uważa, że sprawiedliwość jest właściwa człowiekowi. 
To fundamentalne stwierdzenie przypomina akceptujący je Kazimierz 
Ajdukiewicz: „mówiąc o niesprawiedliwości natury, posługujemy się 
przenośnią, która zakłada niedopuszczalną personifikację sił przyro-
dy”4. Oznacza to, że sprawiedliwość, a ściślej zasady sprawiedliwości, 
ustala i wprowadza człowiek, powinny być one pochodną kultury, 
a nie natury.

Arystoteles twierdzi, że dla jej realizacji nie wystarczy tylko prze-
strzeganie praw, ale trzeba czynić to, co słuszne, czyli kierować się 
równością. Twórca szkoły w Likeionie utożsamia słuszność z rów-
nością, bowiem w starożytnym języku greckim wyraz „słuszność” 

3  Por. M. Saryusz-Wolska, Jak politycy mówią o równouprawnieniu płci, „Kultura 
i Społeczeństwo”, 2008, nr 3, s. 49. 

4  K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, [w:] M. Środa, O wartościach normach i proble-
mach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej, Warszawa 1994, s. 342. 
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oznacza jednocześnie „równość”5. Tym, co sprawiedliwe, jest to, 
co proporcjonalne, a to, co wykracza przeciw proporcji, jest niespra-
wiedliwe. Człowiek niesprawiedliwy jest wrogiem równości6. Wypo-
wiadając się na temat sprawiedliwości politycznej, stwierdza, że jest 
ona rzeczą stanowioną (umowną)7. 

Z kolei Cyceron w rozprawie O naturze bogów stwierdza, że to ona 
właśnie „przyznaje każdemu, co mu się należy”8, a w pracy O cno-
tach pisze, iż sprawiedliwość „polega na stanowczym i nieodmiennym 
pragnieniu, by każdy zachował to, co mu się według prawa należy”9. 

Wszystkie powyższe twierdzenia są bardzo ogólne, zarówno po-
stulat kierowania się równością, jak i stosowania proporcji może być 
odczytywany obecnie, gdy kobiety mają prawa, jako zachęta do ure-
alnienia ich. Żadne ze stwierdzeń klasyków nie wyklucza w sposób 
kategoryczny i jednoznaczny współczesnych naszych zabiegów do-
skonalenia prawa w imię sprawiedliwości i słuszności. Ponieważ jed-
nak od powyższych wypowiedzi minęły w przypadku Arystotelesa 
aż dwadzieścia cztery wieki, a w przypadku Cycerona dwadzieścia 
jeden wieków, w czasie których zmieniły się zupełnie realia życia, 
przede wszystkim pozycja i rola kobiety, pomocna jest interpretacja 
współczesnych, bardziej precyzyjne określenia Marii Ossowskiej i cy-
towanego już Ajdukiewicza. 

Maria Ossowska w Normach moralnych rozpatruje stosunek spra-
wiedliwości i równości. W jej opinii pojęcie sprawiedliwości jest 
powiązane z pojęciem równości: „Zatem ideał równości wydaje się 
jednak jakoś z pojęciem sprawiedliwości sprzęgnięty, ale raz jesz-
cze z naciskiem należy podkreślić, że sama zasada równej miary nie 
gwarantuje jego realizacji”10. Następnie zauważa, że „zasada równej 
miary”, skierowana przeciw przywilejom, dotyczyła u Arystotelesa 
równości w ramach stanu11! To bardzo istotne ograniczenie, które 

 5  Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. D. Gromska, Kraków 1956, s. 160. 
 6  Por. tamże, s. 171. 
 7  Por. tamże, s. 183 i 185. 
 8  Cyceron, O naturze bogów, [w:] Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. W. Kornatowski, 

Warszawa 1969, s. 187. 
 9  Tenże, O cnotach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 

1960, s. 546. 
10  M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 2000, s. 140–141.
11  Por. tamże, s. 139–140. 
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rzecz jasna nie odpowiada współczesnym realiom, społeczeństwo 
bowiem nie jest stanowe w państwach, gdzie panuje demokracja. 
Ossowska wprowadza i przybliża termin „sprawiedliwość spo-
łeczna”, a jako jej przypadek wymienia właśnie rozszerzenie praw 
politycznych na kobiety. Za istotną formę sprawiedliwości społecz-
nej uważa bowiem walkę z różnego rodzaju nierównościami, np. 
uprzywilejowanym pochodzeniem. Na pewno przez wieki takim 
podstawowym przywilejem było urodzenie się mężczyzną, bowiem 
panowie przedstawicielom własnej płci przypisywali wyjątkowe 
uprawnienia do rządzenia tylko z tego powodu. Działo się to zgodnie 
z opisaną przez Ajdukiewicza tendencją egoizmu społecznego: „Otóż 
w związku z tym egocentryzmem społecznym powstaje egoizm spo-
łeczny, polegający na tym, że się własnej grupie społecznej skłonnym 
jest przyznawać wyjątkowe uprawnienia nie dlatego, że posiada ona 
jakieś wyjątkowe zalety, ale dlatego, że to ona właśnie”12. 

Ajdukiewicz wyodrębnia następujące rodzaje sprawiedliwości: 
1. Sprawiedliwość ścisłą, która sprowadza się do niedawania ni-

komu więcej ani mniej, niż mu się należy. 
2. Sprawiedliwość miłosierną, która wymaga, aby nikomu nie da-

wać mniej, niż mu się należy, można jednak udzielać dobra w nad-
miarze. 

3. Sprawiedliwość legalną polegającą na zgodności z zapisem 
prawnym, tzn. że sprawiedliwe jest tylko to, dla czego można znaleźć 
odpowiedni przepis prawa pozytywnego. 

4. Sprawiedliwość legalną polegającą na zgodności z duchem, 
czyli ideą prawa.

5. Sprawiedliwość moralną, która odnosi się do pojęcia moralnej 
słuszności. Pojęcie to ma niewyraźną treść, należy bowiem do tzw. 
pojęć uzualnych, czyli takich, którymi umiemy się posługiwać, ale 
których nie umiemy zdefiniować. 

6. Sprawiedliwość wyrównawczą, którą wyraża maksyma „oko 
za oko, ząb za ząb”.

Zarówno ci, którzy skłonni są przyjmować pierwszy, jak i szósty 
rodzaj sprawiedliwości, nie uznają żadnych przywilejów, mających 
charakter korygujący, odrzucają więc możliwość wprowadzenia pre-
ferencji. Ich zdaniem norma moralna nakazuje sztabom wyborczym 

12  K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, dz. cyt., s. 340.
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partii kierować się regułą, według której należy umieszczać kandyda-
ta na takim miejscu listy, które odpowiada wyłącznie jego własnym 
zasługom, a nie innym kryteriom. 

Skłaniający się ku trzeciemu rodzajowi sprawiedliwości aprobatę 
uzależniają od przyjętego prawa, w Polsce od wyborów roku 2011 
akceptować więc będą system kwotowy. Zwolennicy czwartego ro-
dzaju sprawiedliwości najprawdopodobniej skupią się na wnikliwym 
odczytaniu praw stanowionych, np. Konstytucji, i wyciągną z nich 
odpowiedni wnioski. Preferujący rodzaj drugi, w którym mowa jest 
o możliwości udzielenia dobra w nadmiarze, skłonią się do zaakcep-
towania uprzywilejowania, jakim jest czasowa preferencja kobiet, 
czyli system kwotowy. Tak samo, jak i ci, którzy wybiorą tzw. spra-
wiedliwość moralną (rodzaj piąty) odnoszącą się do pojęcia moralnej 
słuszności. Kazimierz Ajdukiewicz stwierdza: „Pojęcie bowiem mo-
ralnej słuszności jest pojęciem o niewyraźnej treści, tzn. jest pojęciem, 
z którego treści w żadnej definicji niepodobna zdać sprawy”13. Uczo-
ny zalicza je do tzw. pojęć uzualnych, czyli takich, którymi potrafimy 
się posługiwać ale: „z których treści w żadnej definicji nie umiemy 
zdać sprawy”14. Dla ułatwienia posługiwania się nim w praktyce po-
daje regułę: „ilekroć jakiś postępek stanie się dla nas przedmiotem 
swoistego i trudnego do opisu słownego uczucia aprobaty moralnej, 
tylekroć o postępku tym mówimy, że jest moralnie słuszny”15. Wy-
daje się, że na przełomie XX i XXI wieku taką aprobatę moralną mają 
próby przezwyciężenia męskiej hegemonii. Kobiety, które odważą 
się sprzeciwić wielowiekowej tradycji i pomimo obciążenia pracą do-
mową zgodzą się kandydować, winny być zachęcone, a więc umiesz-
czone na miejscach, które nie przekreślają szansy wyboru. Fakt ten 
ma spełniać rolę zarówno reklamy, jak i zachęty. 

Z zasad dotyczących sprawiedliwości na szczególną uwagę przy 
ocenie etycznej systemu kwotowego wydaje się zasługiwać zasada 
równych szans. Jej treść skłania do wniosku, iż poszkodowanym nale-
ży się rekompensata. Może nią być zastosowanie wobec nich polityki 
preferencji. Ponieważ od zawsze prawo do kandydowania przyzna-
wano mężczyznom i oni nawet obecnie, przy posiadaniu zarówno 

13  Tamże, s. 334. 
14  Tamże.
15  Tamże.
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czynnego, jak i biernego prawa wyborczego przez kobiety, stanowią 
zdecydowaną większość kandydujących, to należy to paniom wyna-
grodzić, wprowadzając kwoty. 

Polityka preferencji narusza jednak część zasady równych szans. 
Gorzej przygotowani, mniej działający znajdują się na listach, bo trze-
ba wypełnić je procentowo. W ostatnich wyborach łapankę na kobiety 
urządzały zwłaszcza te partie, które wiedziały, że nie mogą nawet 
marzyć o przekroczenie progu wyborczego i wejściu do Sejmu. 

Pamiętać należy o tym, iż stosując systemy kwotowe, likwidujemy 
wprawdzie jeden rodzaj nierówności, ale istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, iż w jego miejsce wprowadzimy inny. Analogicznie, jak było 
to w PRL z obowiązującym przy rekrutacji na studia systemem punk-
towym. Krytycy obecnych uregulowań prawnych często porównują 
kwoty z przyznawaniem punktów za pochodzenie w przyjmowaniu 
na studia w czasach PRL-u. Oba rozwiązania łączy to, iż wprowadza-
jący je są przekonani, że w ten sposób zapewnią równość startu.

Zasada równego startu (równych szans) jest piękna, ale jej reali-
zacja może w praktyce okazać się bardzo daleka od sprawiedliwości, 
na co wskazywał jej zwolennik Zbigniew Szawarski w książeczce Roz-
mowy o etyce. Autor ten o punktach przyznawanych za pochodzenie 
społeczne pisał: „Sama zasada preferencji jest więc słuszna i sprawie-
dliwa. Ale czy rzeczywiście słuszne i sprawiedliwe są obowiązujące 
u nas kryteria preferencji?”16 I odpowiadał: „Stosując mechanicznie 
obowiązujący system punktowy, przekreślamy możliwość rozwoju 
i kariery życiowej wielu inteligenckich dzieci, przyczyniając się w ten 
sposób do stworzenia zupełnie nowego, bo zrodzonego przez społe-
czeństwo socjalistyczne systemu nierówności społecznych”17.

Uwaga Szawarskiego nie może być pominięta milczeniem, mimo 
że dotyczy innego prawa, stosowanego w innym ustroju. Jej sedno bo-
wiem stanowi trudność z zapewnieniem równego startu. Szawarski 
zwracał uwagę opinii publicznej na krzywdę dzieci inteligentów, kry-
tycy kwot mogą zwrócić uwagę na podcinanie kariery partyjnej tym 
działaczom, którzy ze względu na płeć zajęli dalsze miejsca na liście. 

Obrońcy systemu kwotowego na listach wyborczych twierdzą, 
że wydaje się on nie naruszać w sposób jawny zasady równej mia-

16  Z. Szawarski, Rozmowy o etyce, Warszawa 1987, s. 117.
17  Tamże, s. 118.
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ry, bowiem dotyczy obojga płci. Na każdej liście wyborczej musi być 
gwarantowany procent przedstawicieli płci przeciwnej niż, ta która 
stanowi większość na niej. 

Parlamentarzyści dyskutujący nad problemem równouprawnie-
nia płci posługiwali się pojęciem równości maksymalnie zbliżonym 
do pojęcia sprawiedliwości politycznej, co w świetle przytoczonego 
wniosku Ossowskiej i wcześniejszych twierdzeń Arystotelesa wydaje 
się uzasadnione. 

Przeciwnicy równości utożsamiali ją z identycznością, co wydaje 
się błędem. Tadeusz Kotarbiński w szkicu Rzecznicy sprawiedliwości 
wyraźnie przestrzega przed taką postawą, pisząc: „Równość – to nie 
jednakowość uprawnień i obowiązków, np. w odniesieniu do męż-
czyzn i kobiet”18. Błąd ten ma jednak swoje uzasadnienie w postu-
latach ruchów kobiet z ubiegłego wieku, żądały one, aby wszelkie 
prawa były ustanawiane bez różnicy płci. Przypomnijmy, że doma-
gały się równouprawnienia w sferach: zawodowej, edukacyjnej, po-
litycznej i obyczajowej. W krajach realnego socjalizmu owocowało 
to często karykaturalną realizacją, np. posadzeniem kobiety na trak-
tor czy wprowadzeniem do brygad murarskich, które potem opiewa-
ła sztuka socrealistyczna. 

Przeciwnicy systemu kwotowego uważają, iż jest on zły, gdyż:
– po pierwsze: jest sztuczny, mechaniczny, a więc mało elastycz-

ny, nie uwzględnia np. lokalnych uwarunkowań, tradycji; 
– po drugie: utrwala przekonanie o niemożności konkurowania 

kobiet z mężczyznami, bez tej szczególnej pomocy;
– po trzecie: obraża kobiety, bowiem lekceważy ich uzdolnienia, 

zdobytą wiedzę i pracowitość. Posłanka PiS Elżbieta Kruk stwierdziła: 
„Zwolennicy systemu kwotowego nie słuchają argumentów samych 
kobiet, że ten system je obraża, gdyż z góry umniejsza wartość kandy-
datek, pomijając kryterium ich kompetencji. Kobiety są przeciw pre-
ferowaniu ich za płeć, a nie za umiejętności, bowiem idea ta kłóci się 
z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i godności”19; 

– po czwarte: nie gwarantuje, że do parlamentu i samorządów 
wejdą najbardziej wartościowe kobiety. Te albo są zbyt dumne, aby 

18  T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 73.
19  Cyt. za M. Saryusz-Wolska, Jak politycy mówią o równouprawnieniu płci, dz. cyt., 

s. 49. 
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zgodzić się na pomoc kwotową, albo stanowią zbyt silną konkurencję 
dla liderów partyjnych, aby ci umieścili je na dobrych miejscach. Jest 
więc duże prawdopodobieństwo, że z systemu skorzystają przysło-
wiowe maszynki do głosowania. 

Prowadząca kampanię na placu targowym w Myślenicach kan-
dydatka PO (okręg wyborczy nr 12, pozycja 3) wyznała: „bez pa-
rytetu nie byłabym nigdy na tym miejscu, ale gdzieś w ogonie, nie 
miałabym nawet szansy powalczyć”20. Powalczyła skutecznie, jest po-
słem na Sejm. Porównanie jej obecnego wyniku z tym, jaki osiągnęła 
w roku 2010, kiedy to ubiegała się o mandat w Sejmiku Wojewódz-
kim, nie pozostawia cienia wątpliwości, że o powodzeniu decyduje 
pozycja na liście i ilość pieniędzy, które partia chce na kandydata wy-
dać w kampanii wyborczej.

Przyczyn nierówności należy przede wszystkim upatrywać w ste-
reotypach związanych z płcią, w rolach, które narzuca patriarchalna 
kultura, w tradycyjnym wartościowaniu męskich interesów jako prio-
rytetowych. Prawdopodobnie bardziej efektywne i znacznie mniej 
kontrowersyjne byłyby działanie dążące do zniesienia barier psy-
chologicznych będących obecnie podstawową przeszkodą w pełnym 
uczestnictwie kobiet w życiu społecznym. To zresztą postulowały już 
feministki tzw. drugiej fali21. Działania te są jednak bardzo kosztowne, 
no i wymagają czasu. Badająca nierówności na rynku pracy dr Ewa 
Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej zwraca uwagę, że kobiety, 
aby osiągnąć sukces w sferze publicznej, muszą wydatkować znacz-
nie więcej energii niż mężczyźni: „Przez wieki kobiety funkcjonowały 
wyłącznie w sferze prywatnej. Dopiero w ostatnim stuleciu weszły 
na stałe na rynek i do sfery publicznej. Ponieważ przez tak długi czas 
były zamknięte w kręgu stereotypowych wyobrażeń na swój temat, 
teraz nie mogą się łatwo z tego wyrwać”22. 

Faktem jest, iż kobiet jest stanowczo mniej w partiach, z reguły ich 
liderami, nawet w przypadku kół, są mężczyźni. W organizacjach naj-
pierw funkcje proponuje się panom, a gdy odmówią, przychodzi kolej 
na kobiety, one też zwykle pełnią pracochłonne i mało wdzięczne role 

20  Przypisy autorki. 
21  Zob. Idee i ideologie we wspołczesnym świecie, Warszawa 2008, s. 81–83.
22  Zob. K. Pawłowska-Salińska, Polka ma pod górkę, „Gazeta Wyborcza”, 16 IX 2011, 

s. 24. 
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sekretarza czy skarbnika. Jak twierdzi psycholog Dorota Merecz-Kot: 
„W Polsce kobiety rządziły tylko wtedy, gdy ich mężczyźni zajęci byli 
ważniejszymi sprawami – powstaniami, wojnami, spiskami”23. Jako 
uzasadnienie podaje się najczęściej, obok tradycji, dyspozycyjność 
mężczyzn, zakładając z góry, iż kobieta zawsze przedkłada obowiąz-
ki domowe, np. opiekę nad dziećmi czy rodzicami w podeszłym wie-
ku, nad zawodowe czy społeczne. Indywidualne traktowanie sprawy 
nie jest rozpowszechnione. 

Reasumując, większość społeczeństwa stanowczo oczekuje, 
by prawo stanowione odpowiadało poczuciu sprawiedliwości. Pro-
blem jednak w tym, że różna i bardzo sporna, co wykazał artykuł, jest 
treść zasad sprawiedliwości. 

23  Zob. wywiad M. Kotlińskiej-Dąbrowskiej, Kobieta prosi, mężczyzna wymaga, 
„Wysokie Obcasy”, dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza”, 17 IX 2011, s. 60. 





Równość w życiu publicznym

Maja Bednarska

Równość w komunikacji interpersonalnej. 
Człowiek w akcie komunikacji międzyosobowej

W przestrzeni międzyosobowej, która w społecznym ujęciu jest 
przestrzenią komunikacyjną, dochodzi do procesu wymiany informa-
cji. Współcześnie, w dobie społeczeństwa informacyjnego, proces ten 
jest bardzo ważny. Pragniemy posiadać coraz większą wiedzę i dzie-
lić się nią z innymi. W komunikacji interpersonalnej przekazywa-
nie informacji jest procesem wielopłaszczyznowym, dlatego, z tego 
punktu widzenia, trudno jest rozważać ten akt w kontekście równo-
ści. Równości, która w procesie przekazu informacji jednoczy nadaw-
cę i odbiorcę przekazu. Ludzie różnią się między sobą, a nierówności 
mają pochodzenie biologiczne (płeć, wiek, kolor skóry) lub społeczne 
(wykształcenie, majątek, władza)1. Jeden będzie wyższy, drugi niż-
szy. Inny zaś będzie bogatszy od tego uboższego. Ten będzie szefem, 
tamten pracownikiem. Raz rozmawia się z koleżanką, a innym razem 
z panią w urzędzie skarbowym itd. 

Widzimy zatem, że relacje komunikacyjne mogą być różne, i wła-
ściwie, jak się okaże w dalszej części tekstu, to nie od nich zależy, 
czy w komunikowaniu międzyosobowym zachodzi równość. Czyli, 
czy nadawca jest równy z odbiorcą. Ta bowiem zachodzi dopiero 
na płaszczyźnie ontycznej przekazu, co, jak się okaże, jest ufundowa-
ne w aksjologii przekazu. W artykule zamierzam pokazać, że równość 
w komunikacji interpersonalnej jest możliwa wyłącznie w perspekty-
wie filozoficznej tegoż spotkania, w przeciwieństwie do perspektywy 

1  Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 277.
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komunikacyjnej, socjologicznej czy psychologicznej. Takie spotkanie 
na zasadach równości oznacza nic innego, jak to, że osoby biorące 
w nim udział mogą w taki sam, jednakowy sposób komunikować 
wartości, hierarchizować otaczającą ich rzeczywistość.

Z tego właśnie powodu, analizując współczesne komunikowa-
nie i miejsce człowieka jako conditio sine qua non aktu komunika-
cyjnego, zderzamy się w rezultacie ze światem wartości. W świat 
ten wprowadza człowieka drugi człowiek i sprawia, że komuniko-
wanie ma znaczenie nie tylko w przygodnej zwerbalizowanej czy 
pokazanej treści, ale przede wszystkim w sferze transcendental-
nej. W sferze wychodzącej poza zmysłowość i przygodność świa-
ta. W sferze stałych i niezmiennych wartości. Dlatego w mówieniu 
o wartościach w komunikowaniu – w celu zrozumienia transcen-
dentnej strony tego aktu – trzeba odwołać się do teorii etyczno- 
-antropologicznych. Najbardziej trafnym źródłem etycznej myśli, 
jak mi się wydaje, mającej zastosowanie do współczesnej rzeczywi-
stości są polscy personaliści: Jan Paweł II i Józef Tischner. „Norma 
personalistyczna” i filozofia dramatu to teorie etyczno-antropo-
logiczne, na których podstawie postaram się uzasadnić rolę czło-
wieka jako źródła wartości w akcie komunikacyjnym. W rezultacie 
zostaną odkryte kulisy komunikowania według wartości, którego 
podstawą i źródłem jest człowiek. 

Międzyludzka nierówność komunikacyjna 
Proces komunikacji międzyludzkiej nie jest nikomu obcy. Każdy 

człowiek w przestrzeni publicznej nieustannie komunikuje. Nie spo-
sób nie komunikować. Nawet brak odpowiedzi jest komunikatem. 
Mimo że komunikowanie międzyosobowe jest faktem oczywistym, 
jego przebieg i zasady nie są zrozumiałe dla wszystkich, stąd po-
wstaje wiele nieporozumień na tym polu. W rezultacie okazuje się, 
że bardzo prostą informację jest bardzo trudno przekazać. Często 
zdarza się również, że jesteśmy rozumiani przez odbiorcę inaczej, 
niż chcielibyśmy. Dlatego warto objąć refleksją podstawowe zasady 
aktu komunikacyjnego. 

Najprościej rzecz ujmując, akt komunikacji interpersonalnej jest 
przekazywaniem informacji od nadawcy do odbiorcy. Do tego, aby 
proces ten przebiegał pomyślnie i skutecznie, potrzebne są pewne spe-
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cjalne warunki2. Przede wszystkim uczestnicy procesu wymiany infor-
macji muszą być na siebie wzajemnie otwarci. Muszą chcieć przekazać 
sobie pewne treści, starać się wzajemnie siebie zrozumieć i być goto-
wym na ewentualną reakcję, na odczytane treści, na przykład na zmia-
nę swojej postawy. Ważne jest również, aby zarówno nadawca, jak 
i odbiorca byli na siebie wzajemnie uwrażliwieni. Oznacza to akcep-
tację swoich odmienności i chęć komunikowania na poziomie wspól-
nym dla obydwu stron, co przejawia się w użyciu wspólnego system 
znaków, symboli itp. Ponadto w dobrze rozumianym akcie komuni-
kacyjnym jego uczestnicy są świadomi warunków instytucjonalno- 
-społecznych, które dyktują im formę i treść przekazu. Świadomie 
komunikujący człowiek powinien wiedzieć, że inaczej wygląda poro-
zumiewanie się z ludźmi w domu, inaczej w pracy, a jeszcze inaczej 
wieczorem w pubie. Inaczej, to znaczy, inny jest dobór figur języko-
wych, sposobu ekspresji czy treści merytorycznej przekazu. 

Przekazywane informacje w komunikacie tworzą pakiety – wy-
powiedzi, które odpowiednio skomponowane trafiają do odbiorcy 
przekazu. Z punktu widzenia psychologii komunikacji wypowiedź 
zawiera w sobie informacje merytoryczne przekazu, a także mówi coś 
odbiorcy o nadawcy, ich wzajemnej relacji oraz o celu wypowiedzi3. 
Te cztery płaszczyzny wypowiedzi współtworzą komunikat w akcie 
komunikacyjnym. Zatem stają się jednocześnie przyczyną i skutkiem 
procesu komunikacyjnego. Ich analiza pozwala nie tylko do głębi zro-
zumieć, co to znaczy komunikować, ale również znaleźć momenty 
bezpośrednio wpływające na nieudaną komunikację. Przykładem 
może być wypowiedź nauczyciela do ucznia: „Dlaczego nie odrobiłeś 
zadanej pracy domowej?”. Spoglądając na nią z czterech wyżej omó-
wionych perspektyw, zauważamy, że treścią merytoryczną przekazu 
będzie fakt sprawdzania pracy domowej przez nauczyciela. W ra-
mach płaszczyzny ujawniania siebie nadawca odkrywa swoją osobę 
poprzez komunikat. W omawianym przykładzie nauczyciel, zadając 
pytanie uczniowi, jednocześnie ujawnia informacje o swojej osobie: 
jestem twoim nauczycielem, mam prawo sprawdzać twoje zadanie 
domowe i stawiać oceny, mam świadomość tego, że powinieneś stoso-

2  Por. F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1 Analiza zaburzeń, Kraków 2001, 
s. 20–22.

3  Por. tamże, s. 30.
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wać się do moich poleceń itd. Kolejna, trzecia płaszczyzna aktu komu-
nikacyjnego pokazuje, jaka jest relacja wzajemna nadawcy i odbiorcy. 
W omawianym przykładzie nadawca komunikatu – nauczyciel poka-
zuje, jak widzi odbiorcę komunikatu – ucznia. Daje do zrozumienia, 
że uważa go za kogoś, kto powinien dostosować się do reguł wspólnej 
pracy, czyli na przykład odrabiać zadane prace domowe. Ujawnia się 
w tym przypadku relacja zależności odbiorcy od nadawcy. Ostatnia 
płaszczyzna wypowiedzi – apel – ujawnia, co nadawca chce osiągnąć 
przez swoją wypowiedź. Nauczyciel z powyższej sytuacji komunika-
cyjnej nie tyle chce uzyskać wytłumaczenie ucznia, dlaczego nie odro-
bił zadanej mu pracy, ile pragnie przekazać mu informację, która jest 
jednocześnie naganą, że powinien odrabiać zadane prace. 

Te cztery omówione płaszczyzny wypowiedzi pokazują, jak bo-
gaty w swoim przekazie jest proces komunikacyjny. W rzeczywistości 
nie ogranicza się on do wyselekcjonowanej i jednoznacznej informacji, 
ale jest nieograniczonym tunelem przepływu wielu treści. Ilu, zależy 
od konkretnej sytuacji komunikacyjnej, nadawcy kodującego przekaz 
oraz odbiorcy mającego za zadanie ów przekaz odkodować. Proces 
komunikowania się międzyosobowego to bardzo bogata przestrzeń, 
w której dochodzi do spotkania dwóch, często bardzo różnych świa-
tów. Stają bowiem przed sobą dwie odmienne rzeczywistości osobo-
we. Natomiast akt komunikacyjny ma prowadzić do ich połączenia, 
bez względu na to, jak się ono zakończy – akceptacją czy odmową. 
Najpierw muszą się połączyć, zsynchronizować swój czas i przyjąć 
wspólne symbole. To ich jednoczy, ale nie zrównuje w akcie komu-
nikacyjnym. Bowiem bogata wymowa aktu komunikacyjnego zakła-
da, że spotykają się dwie odmienne rzeczywistości. Ich odmienność 
przejawia się nie tylko w różnym bagażu doświadczeń, które razem 
ze sobą przynoszą na spotkanie, ale również w odmienności fizyczno- 
-kulturowej, społeczno-instytucjonalnej itd. W komunikacji interper-
sonalnej zostaje zatarte zjawisko równości społecznej rozumianej jako 
jednakowe, równe pod jakimś względem położenie ludzi w społeczeń-
stwie4. Rozmówców zawsze coś różni. Jeśli nie status społeczny, to in-
stytucjonalny. Jeśli nie zawód, to płeć. Jeśli nie wiek, to działalność 
społeczna itd. Gdyby nawet zdarzyła się taka sytuacja, że spotykają się 
dwie osoby o takim samym statusie społecznym, wykształceniu i nawet 

4  Por. Popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2003.
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podobnych przeżyciach, to i tak dalej mogłyby się różnić w sposobie 
percepcji świata. Różniłaby ich chociażby inteligencja interpersonalna 
czy inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność rozumienia zachowa-
nia bądź emocji drugiego człowieka5. W tym kontekście wkład, jaki 
wnoszą obie strony w akt komunikacyjny, jest nie tylko bogactwem 
tegoż aktu, ale również przyczyną wielu jego niepowodzeń. 

Odmienność, jaką każdy wnosi ze sobą w akt komunikacyjny, jest 
częstą przyczyną tego, że akt nie odnosi zamierzonego skutku. Infor-
macje w nim przekazane nie zostają rozszyfrowane w jednoznaczny 
i prawidłowy sposób. „Komunikacyjne niepowodzenia i konflikty wy-
nikają bardzo często z trudności po stronie odbiorcy w rozszyfrowaniu 
(nieraz zawikłanych i niejednoznacznych) wypowiedzi nadawcy”6. Po-
nieważ wypowiedź nadawcy przekazuje nie tylko informacje wprost, 
dochodzi do nieporozumień na polu odczytania informacji wysyłanych 
nie wprost – świadomie lub nie. Sytuację utrudnia fakt, iż informacje 
nie wprost wykorzystują często kanał pozawerbalny w komunikacji, 
który przez niewprawnego odbiorcę może być źle odczytywany bądź 
nawet niezauważony. Kanał niewerbalny wypowiedzi jest nie tylko 
doskonałą drogą do wyrażania informacji zawoalowanych, ale również 
znakomitym probierzem tego, czy rozmówca komunikuje świadomie 
i autentycznie, czyli czy jego wypowiedź jest spójna, czy nie. Spójna 
to znaczy, czy treść merytoryczna przekazu, wyrażana werbalnie, od-
powiada na przykład treści emocjonalnej, czy aksjologicznej wyrażanej 
niewerbalnie. Na przykład nakłanianie kogoś do dobrych uczynków 
z wyrażeniem litości w oczach, obracając jednocześnie przecząco gło-
wą, będzie powodowało u odbiorcy dysonans poznawczy, ponieważ 
wypowiedź nadawcy będzie niespójna z powodu braku potwierdzenia 
przekazu werbalnego w jego niewerbalnej stronie. 

Za międzyludzką nierówność przekazu odpowiedzialna jest nie 
tylko odmienność, którą sobą reprezentujemy i którą wnosimy do aktu 
wymiany informacji, ale również to, jaka relacja wytworzy się między 
nami dzięki dynamice komunikacyjnej. Innymi słowy, nadawca i od-
biorca w czasie komunikacji dążą do określenia wzajemnych relacji, 
muszą ustalić, o co właściwie im chodzi, a o co nie7. Nie mogą uniknąć 

5  Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997, s. 82–83.
6  F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1, dz. cyt., s. 32.
7  Por. tamże, s. 182.
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ustalenia wzajemnych stosunków, gdyż nawet najmniejsze zachowa-
nie – komunikat to próba ustalenia łączących ich relacji. W czasie spo-
tkania ludzie odkrywają, że różnią się pod kątem komunikacyjnym, 
emocjonalnym czy socjologicznym. Odgrywają różne role społeczne, 
które uprawniają ich do różnego typu zachowań8. Różnią się nie tylko 
statusem i pozycją społeczną, ale przede wszystkim osobowościami, 
doświadczeniami czy umiejętnościami. Ktoś używa języka sprawniej 
od drugiego. Za to ktoś inny łatwiej wyraża emocje. Z kolei jeszcze 
ktoś inny jest moim szefem. Właśnie te odmienności, które wnosimy 
ze sobą do przestrzeni komunikowania się, zmuszają nas do ustale-
nia, jakie relacje panują między nami w czasie naszego kontaktu. Mu-
simy ustalić chociażby język, jakiego używamy, odległość, w jakiej się 
znajdujemy od siebie, czy gesty, jakich wobec siebie używamy. 

Relacje podczas komunikowania mogą być symetryczne, komple-
mentarne lub metakomplementarne9. Symetryczne relacje to takie, 
w których zarówno nadawca, jak i odbiorca okazują wobec siebie 
te same zachowania. Odpowiednik relacji symetrycznej to relacja 
komplementarna, w której nadawca i odbiorcą są w stosunku do siebie 
w relacji niesymetrycznej, np. rodzic i dziecko, kiedy ich zachowania 
wzajemnie się uzupełniają. Natomiast relacja metakomplementarna 
jest to sytuacja, w której jeden z uczestników komunikacji niesyme-
trycznej zaprasza drugiego uczestnika do komunikowania na tym sa-
mym poziomie, na przykład kiedy wykładowca prosi studenta, aby 
ten zwracał się do niego po imieniu. 

Komunikacja jest zatem skazana na wszelką międzyludzką nie-
równość, począwszy od reprezentacji własnej postaci i roli, która się 
tworzy w trakcie zdobywania doświadczeń życiowych i pełnienia 
określonej funkcji społecznej, a kończąc na negocjowaniu relacji pa-
nujących podczas komunikowania się z drugą osobą. Warto przy tej 
okazji jeszcze raz podkreślić, że jeśli nawet zostanie ustalona relacja 
symetryczna między nadawcą i odbiorcą, która oznacza takie samo 
zachowanie obydwu stron, równość między nimi jest nadal iluzorycz-
na, ponieważ w dalszym ciągu reprezentują oni odmienną, różniącą 
ich i przekreślającą znak równości, rzeczywistość. Nie oznacza to by-
najmniej różnicowania w kategoriach lepszy – gorszy, czy ważniejszy 

8  Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, dz. cyt., s. 145.
9  Por. F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1, dz. cyt., s. 184–185.
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i mniej ważny. Oznacza to po prostu nierówny, inny. Czy wobec tego, 
co zostało powyżej powiedziane, nie jest możliwa równość w komu-
nikacji interpersonalnej?

Norma personalistyczna,  
czyli droga do równości w komunikacji

Odpowiedzi na postawione pytanie proponuję szukać w funda-
mencie „bycia” człowieka. W jego wyjątkowości wypływającej z fak-
tu, że jest ukonstytuowany w świecie wartości. Z jego bycia osobą. 
Aby zgłębić znaczenie bycia osobą, odniosę się do myśli personali-
stycznej Karola Wojtyły, która, jak mi się wydaje, podaje odpowiednią 
eksplikację pojęcia osoby ludzkiej dla współczesnych czasów. Pojęcie 
to będzie bardzo pomocne przy okazji poszukiwania równości w ko-
munikacji interpersonalnej. Cała myśl Jana Pawła II skoncentrowa-
na wokół człowieka oscyluje wokół pojęcia normy personalistycznej, 
którą papież sformułował na potrzeby duszpasterskie. Wprawdzie 
genezę pojęcia tłumaczy na przykładzie miłości łączącej kobietę 
i mężczyznę, jednak można ją odnieść do wszelkich kontaktów mię-
dzyludzkich. Jest to bowiem próba racjonalnego ujęcia przykazania 
miłości. Treścią owej normy jest przykazanie traktowania drugiego 
człowieka jako podmiotu, a nie przedmiotu swoich działań. 

Karol Wojtyła w swoim studium człowieka i moralności pt. Mi-
łość i odpowiedzialność pisze: „Człowiek jest przedmiotowo «kimś» i to 
go wyodrębnia wśród reszty bytów widzialnego świata, które przed-
miotowo są zawsze tylko «czymś»”10. Tak ujęte rozumowanie skłania 
do traktowania człowieka jako kogoś wyjątkowego, wyróżniającego 
się w swoim istnieniu spośród innych bytów na ziemi. Więcej, chodzi 
o afirmację człowieka ze względu na to, że jest osobą. Termin „osoba” 
został ukuty, aby podkreślić, jak cenny i niepowtarzalny jest człowiek. 
Osobą zatem Karol Wojtyła nazywa taki byt przedmiotowy, który 
jako podmiot najściślej kontaktuje się z całym światem (zewnętrz-
nym) i najgruntowniej w nim tkwi właśnie przez swoje wnętrze i ży-
cie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób – trzeba dodać – nie 
tylko ze światem widzialnym, ale również niewidzialnym, a przede 

10  K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 24. 
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wszystkim z Bogiem11. W istocie swojej osoba jest bytem, który kon-
taktuje się z otaczającą go rzeczywistością. Można zatem powiedzieć 
innymi słowy, że osoba komunikuje się ze światem i na tym polega 
dynamika jej życia i rozwoju. Wchodzi w kontakty interpersonalne 
z innymi osobami i właśnie w tej sferze powinna podlegać normie 
personalistycznej. W tym znaczeniu osoba urzeczywistnia się jako mi-
łość12. Bowiem ewangeliczne przykazanie miłości osiąga swoją pełnię 
tylko wobec drugiego człowieka względem miłości. Karol Wojtyła 
uważa ponadto, że pełne brzmienie tegoż przykazania realizuje się 
konkretnie wobec osób, ponieważ sam Bóg, względem którego przy-
kazanie to dotyczy najpierw, jest najdoskonalszym bytem osobowym. 

Cóż zatem oznacza kochać bliźniego swego? Realizować miłość 
w stosunku do innej osoby znaczy uczynić bezinteresowny dar z siebie 
samego. I właściwie jest to sens przekazu normy personalistycznej. Nor-
ma ta jako zasada o treści negatywnej stwierdza, że osoba jest takim do-
brem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowanie 
jak przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. W parze z tym 
idzie treść pozytywna normy personalistycznej – osoba jest takim do-
brem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko 
miłość. I tę właśnie pozytywną treść normy personalistycznej eksponuje 
przykazanie miłości13. W tym kontekście przykazanie miłości jest nor-
mą personalistyczną. Realizacja owej normy określa pewien konkret-
ny stosunek człowieka do Boga i innych ludzi. Reprezentuje ona cały 
wachlarz wartości, jaki powinien być zawarty w tej komunikacji. Przez 
co realizację wartości należy konkretnie rozumieć jako wdrażanie w ży-
cie miłości, dobra dla drugiej osoby, wolności, prawdy, sprawiedliwości, 
autentyczności, bezinteresowności itd. Tutaj znaczenie mają zwłaszcza 
wolność i prawda, które w realizacji miłości w akcie komunikacyjnym 
pierwotnie są fundamentem tegoż aktu, a wtórnie źródłem innych war-
tości w tym akcie. Wola jest niejako tą ostatnią instancją w osobie, bez 
udziału której żadne przeżycie nie ma pełnej osobowej wartości, nie po-
siada całkowitego ciężaru gatunkowego osoby. Ów ciężar gatunkowy 
osoby wiąże się ściśle z wolnością, a wolność jest właściwością woli14.

11  Por. tamże, s. 25.
12  Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 150.
13  Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 42.
14  Por. tamże, s. 105.



103

Dlatego niezmiernie istotna jest perspektywa właściwego rozu-
mienia ludzkiej wolności. Źle rozumiana wolność człowieka prowadzi 
do niebezpiecznego subiektywizmu. Do uznania za dobre tego, co jest 
indywidualnie dobre dla jednostki. Wówczas jest to wolność ego-
istyczna. Bowiem dobrze rozumiana wolność osoby, która ze swojej 
natury jest bytem samopanującym nad sobą, samostanowiącym siebie 
i samodecydującym o sobie, szanuje te właśnie przymioty osobowe 
w drugim człowieku. Wojtyła pisze, że tylko takie przeżycie może być 
uznane za miłość. Takie, które płynie z zaangażowania wolności15. Wol-
ność w swojej istocie oznacza zatem samozależność, czyli niezależność 
w dziedzinie intencjonalnej. Wolnością określane są takie skierowania 
naszego chcenia, które nie są zdeterminowane przedmiotami ani ich 
przedstawieniami. Tak pojęta wolna wola koresponduje z prawdą i do 
niej prowadzi16. Natomiast z pojęciem prawdy w odniesieniu do wol-
nej woli ściśle powiązane jest pojęcie powinności, które w kontekście 
moralności najpełniej oddaje charakter tej wolności. Takie ujęcie wol-
ności nieuchronnie prowadzi do zaakcentowania przesłania Wojtyły, 
że tylko prawda o osobie umożliwia rzeczywiste zaangażowanie wol-
ności w stosunku do tej osoby17. Pozwala na trwanie najwyższej – zda-
niem Wojtyły – wartości moralnej: miłości. 

Otóż norma personalistyczna ukazuje pełnię godności osoby 
ludzkiej. Umożliwia zrozumienie jej istoty ufundowanej w wolno-
ści woli oraz wyłania jej potencjał, polegający na urzeczywistnianiu 
dobra przez miłość. To wszystko sprawia, że osoba jest nośnikiem 
niezliczonych wartości tak potrzebnych w obcowaniu z innymi ludź-
mi, w komunikowaniu się z nimi. W ten sposób przez przykazanie 
miłości w postaci normy personalistycznej uznajemy osobę ludzką 
jako szczególnego rodzaju wartość, o której decyduje jej duchowa 
doskonałość18. Jeśli nie odczytujemy tej wartości w sposób prawi-
dłowy, tzn. jeśli na przykład nie rozpoznamy tego, że druga osoba 
chce nam przekazać dobro, może to wpłynąć, zgodnie z omawianym 
na początku artykułu kwadratem wypowiedzi, nawet na merytorycz-
ną płaszczyznę przekazu. Wskutek tego dojdzie do niezrozumienia 

15  Por. tamże.
16  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 145.
17  Por. tenże, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 120.
18  Por. tamże, s. 109.
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i niepowodzenia komunikacji – chodzi o przenoszenie zaburzeń rela-
cji na płaszczyznę rzeczową. Matka radzi córce włożyć kurtkę. Córka 
nie zgadza się na taką nadopiekuńczą propozycję i rozpoczyna się 
spór o to, jaka jest temperatura na zewnątrz19. 

 Międzyosobowa równość komunikacyjna 
Biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja interpersonalna wydarza 

się między osobami, nie można redukować tego aktu tylko do płasz-
czyzny komunikacyjnej, psychologicznej czy socjologicznej. Chcąc 
zatem odpowiedzieć na pytanie, czy równość w komunikacji między-
osobowej jest możliwa, trzeba spojrzeć na akt komunikacyjny z punk-
tu widzenia filozoficznego, ponieważ w akcie komunikacyjnym nie 
mamy do czynienia wyłącznie z człowiekiem mogącym być opisanym 
przez poszczególne nauki szczegółowe. Komunikacja interpersonal-
na to przede wszystkim wydarzenie, w którym spotykają się dwie 
osoby. Zderzają się dwa jakże bogate światy, które oznaczają nie tylko 
zewnętrzny kształt człowieka uformowany przez różne doświadcze-
nia, ale przede wszystkim wewnętrzne bogactwo, które w najbardziej 
fundamentalny sposób czyni ludzi równymi.

„Pierwszym krokiem ku komunikowaniu się interpersonalnemu 
jest zatem kontaktowanie się z innymi w sposób afirmujący twoje 
i innych bycie osobą”20. W kontekście komunikacji interpersonalnej 
bycie osobą oznacza bycie wyjątkową częścią aktu komunikacyjnego, 
którą charakteryzują niemierzalne cechy, tj. uczucia, emocje czy duch. 

Osoba w komunikacji może wybierać. Możliwość wyboru w ko-
munikacji interpersonalnej oznacza, wbrew automatycznemu reago-
waniu, móc wybierać odpowiedź, jakiej chce się udzielić. W związku 
z tym osoba w komunikacji jest świadoma tego, co się wydarza pod-
czas tego aktu. W końcu osoba jest adresowalna, co oznacza, że jest 
konkretnym odbiorcą wypowiedzi konkretnego nadawcy, gdzie 
zachodzi sprzężenie zwrotne i w rezultacie zamiana ról. Zatem ko-
munikacja międzyludzka jest czymś, co wydarza się między ludźmi, 
i wszelkiego rodzaju zachowania prowadzące do nawiązania kon-

19  Por. F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1, dz. cyt., s. 201.
20  J. Stewart, Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, [w:] Mosty zamiast 

murów, red. tenże, Warszawa 2010, s. 44.
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taktu z drugą osobą „nabierają prawdziwego znaczenia dopiero, gdy 
postrzegamy je relacyjnie, jako część tego, co wydarza się między 
osobami”21. Dobór słów, zachowań, w ogóle symboli, znaków jest 
podyktowany tym, że stoi przede mną ta oto konkretna osoba, a nie 
ktoś inny. I chcę do niej powiedzieć coś konkretnego, a nie obojętne 
słowa. Nawiązuje się między nadawcą i odbiorcą więź, która otwiera 
możliwość wzajemnego kontaktu. Możliwe jest nasze „zjednoczenie”, 
„związek”, „połączenie”, „wspólnota”, „bliskość”22.

Kiedy zostaje uświadomiona myśl, że w komunikacji interperso-
nalnej staje przede mną nieprzypadkowy człowiek, nieobojętny byt, 
ale właśnie konkretna osoba, ta oto postać odgrywająca partykularną 
rolę w moim życiu, kontakt z drugim człowiekiem przybiera nowe 
barwy. Odtąd nie jest już mimowolnym mijaniem innych ludzi, ale 
staje się świadomym nawiązywaniem porozumienia z drugą osobą, 
stającą wobec mnie w wyznaczonym celu, wobec której przyjmu-
ję konkretną postawę. Postawę afirmacji i empatycznego otwarcia 
na to, co chce mi przekazać. Tak ujęte spotkanie drugiego człowieka  
nie oznacza nic innego, jak otwarcie się na wartości, które reprezentu-
je druga osoba. W ogólności rzecz ujmując, innymi słowy – spotkanie 
z drugim człowiekiem w akcie komunikacji międzyosobowej jest go-
towością na uznanie godności i wolności drugiej osoby oraz przyjęcie 
miłości i dobra, które chce nam przekazać. Każdy z nas reprezentuje 
te wartości. Miano osoby ludzkiej czyni ludzi równymi sobie podczas 
komunikacji interpersonalnej.

Chcąc zatem odpowiedzieć na pytanie, kiedy zachodzi równość 
między ludźmi w trakcie ich spotkania, musimy sobie zdać sprawę 
z tego, że nie pytamy o moment, ani o szczególną sytuację, ani par-
tykularne warunki bycia razem. „Kluczowe jest to, aby mieć świa-
domość człowieczeństwa własnego i innych osób i komunikować 
się, demonstrując tę świadomość”23. Wówczas pojawi się również 
świadomość równości międzyosobowej. Bowiem, kiedy człowiek 
traci przypisaną mu społecznie instytucjonalną funkcję, którą pełni 
publicznie, lub kiedy wychodzi z roli, którą społecznie pełni wobec 
innych ludzi (bez względu na to, czy będzie to rola szefa, czy pod-

21  Tamże, s. 45.
22  Por. tamże, s. 55.
23  Tamże, s. 45.
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władnego, rodzica czy dziecka, kolegi czy nieznajomego), nie ma już 
nic, co stawiałoby go ponad drugiego człowieka. Opierając się w dal-
szym ciągu na podanym wcześniej przykładzie nauczyciela i ucznia, 
warto zauważyć sytuację, kiedy to ów nauczyciel pojawiłby się na bo-
isku szkolnym jako jeden z graczy w piłkę. Wówczas zmieniają się 
relacje panujące między nim a tym konkretnym uczniem, wspomnia-
nym w przykładzie, który niech nazywa się odtąd Staś. Jak wyglą-
dałaby komunikacja między nimi? Nauczyciel musiałby dostosować 
swój aparat komunikacyjny do reguł panujących na boisku. Rozcią-
gając nasz przykład w czasie, przypuśćmy, że Staś wykształcił się 
na znanego w okolicy chirurga. W okolicznościach ratowania życia 
nauczyciela, to lekarz – Staś z przykładu – pełni teraz wiodącą rolę 
w ich komunikacji. Jej wykładnią może być wypowiedź lekarza: „Jak 
się pan dziś czuje, w drugiej dobie po operacji?”. Spoglądając na ten 
przykład z czterech omówionych na początku tekstu perspektyw, za-
uważamy, że treścią merytoryczną przekazu będzie zainteresowanie 
samopoczuciem pacjenta. W ramach płaszczyzny ujawniania siebie 
nadawca odkrywa swoją osobę poprzez komunikat – w omawianym 
przykładzie lekarz jako nadawca ujawnia informacje o swojej osobie: 
jestem twoim lekarzem, mam prawo sprawdzać twoje samopoczucie 
i stawiać diagnozę, mam świadomość tego, że powinieneś stosować 
się do moich poleceń, ufać mi, współpracować ze mną itd. W obszarze 
płaszczyzny wskazującej na relację łączącą nadawcę z odbiorcą lekarz 
pokazuje, jak widzi odbiorcę komunikatu – pacjenta. Daje do zrozu-
mienia, że widzi go jako kogoś, kto potrzebuje jego pomocy, wiedzy, 
kogoś, kto powinien dostosować się do reguł wspólnej pracy, czyli 
na przykład informować o swoim samopoczuciu. Ujawnia się w tym 
przypadku relacja zależności odbiorcy od nadawcy, czyli pacjen-
ta od lekarza. Ostatnia płaszczyzna wypowiedzi – apel – odkrywa, 
co nadawca chce osiągnąć przez swoją wypowiedź. Lekarz z powyż-
szej sytuacji komunikacyjnej nie tyle chce uzyskać odpowiedź pacjen-
ta, jak się czuje, ponieważ wiadomo, że po operacji organizm ludzki 
jest wyczerpany i obolały, ile pragnie przekazać mu informację, że jest 
pod nieustanną opieką i obserwacją. 

Jak można się przekonać na podstawie podanych w artykule 
przykładów, role komunikacyjne i sposób komunikowania mogą się 
zmieniać wraz ze zmianą ról społecznych czy okoliczności. Trudno 
zatem pytać o równość w komunikacji z punktu widzenia komuni-
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kacji społecznej, socjologii czy psychologii. Tym jednak, co umożli-
wia dostrzeżenie równości w relacji ludzkiej, jest pryzmat filozofii 
i spojrzenie na człowieka z punktu widzenia jego istoty. W relacji ko-
munikacji międzyludzkiej zawsze ktoś będzie pytał, a ktoś inny od-
powiadał; zawsze ktoś będzie dyktował reguły komunikacyjnej gry, 
a ktoś inny będzie się do nich dostosowywał. Natomiast tym, co czyni 
ludzi równymi sobie w takiej relacji, jest świadomość ich osobowej 
istoty. Każdy człowiek jest osobą, która posiada nadaną mu godność 
i wolność stanowienia o sobie. To czyni ludźmi równymi wobec siebie 
w kontaktach między sobą. Zatem równość w komunikacji interper-
sonalnej oznacza to, że zarówno nadawca, jak i odbiorca przekazu 
mają świadomość tego, że w tym, co wydarza się między nimi biorą 
udział osoby równe sobie, którym bez względu na pełnienie ról spo-
łecznych czy komunikacyjnych należy się taki sam szacunek wobec 
wartości, które reprezentują. Innymi słowy, chodzi o taki typ relacji 
komunikacyjnej, w której osobom towarzyszy świadomość, że przy-
porządkowanie ról nie jest symetryczne, lecz komplementarne, czyli 
zrozumienie, że np. na przełożonych spoczywa inny zakres obowiąz-
ków niż na podwładnych24. 

Filozofia dramatu jako komunikowanie wartości
Patrząc z ogólnej perspektywy, można powiedzieć, że przebieg 

komunikacji międzyosobowej to nic skomplikowanego. W tym dra-
macie występuje (przeważnie) dwóch bohaterów: nadawca i odbior-
ca25. Jednak użycie miana dramatu dla procesu komunikacyjnego 
nie jest bynajmniej przypadkowe. Dramat oznacza głęboką w swoim 
wydźwięku rzeczywistość, która się wydarza w konkretnym miej-
scu, czasie, okolicznościach. Jest wypełniona symbolami i określoną 
treścią przekazu. Józef Tischner używa alegorii dramatu do opisa-
nia fenomenu spotkania osób. Posługując się jego filozofią dramatu, 
chciałabym ukazać spotkanie osób w kontekście ich komunikowania.

Rozumieć dramat to zrozumieć, że człowiek jest istotą dramatycz-
ną. Dokonując krok po kroku rozjaśnienia ludzkiej egzystencji jako 

24  Por. F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 2 Rozwój osobowy, Kraków 2007, 
s. 241.

25  Por. tenże, Sztuka rozmawiania, t. 1, dz. cyt., s. 25.
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egzystencji dramatycznej, przywracamy pojęciu dramatu właściwy 
sens. Być istotą dramatyczną znaczy: przeżywać dany czas, mając wo-
kół siebie innych ludzi i ziemię jako scenę pod stopami. Człowiek nie 
byłby egzystencją dramatyczną, gdyby nie te trzy czynniki: otwarcie 
na innego człowieka, otwarcie na scenę dramatu i na przepływają-
cy czas26. Można pokusić się o stwierdzenie, że filozofia dramatu jest 
alegorią procesu komunikacyjnego. Wydarza się on między konkret-
nymi jednostkami, w konkretnym czasie i w konkretnych okoliczno-
ściach. Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne jest to, 
co się wydarza w akcie komunikacyjnym między ludźmi. Posiłkując 
się dalej terminologią filozofii dramatu, powiedzielibyśmy, że w ko-
munikacji międzyludzkiej dochodzi do dialogu. Nie jest to jednak 
proces automatyczny ani jednowymiarowy. W spotkaniu osób może 
nie dojść do otwarcia na dialog lub może się dokonać tylko częściowa 
jego odsłona. W filozofii dramatu: spotkać to do-świadczyć Transcen-
dencji27. Innymi słowy, w sensie komunikacyjnym: wyjść poza wła-
sne doświadczenia, poza własne systemy znaczeń, naprzeciw temu, 
co oferuje interlokutor. A w trakcie wymiany znaczeń możemy dojść 
do całkowitego zrozumienia, otwierając przed sobą nawet to, co na-
turalnie ukryte; możemy spotkać się w pół drogi, komunikując tylko 
same informacje bez chęci wgłębienia się w istotę przekazu; lub mo-
żemy w ogóle nie dojść do porozumienia. 

W filozofii dramatu do dialogu dochodzi podczas spotkania. Są to 
szczególne okoliczności, w których znajduje się pytający i odpowia-
dający. Pytający wzywa do dialogu odpowiadającego. Odpowiada-
jący zaś odpowiada, ponieważ pytanie postawione było zarazem 
prośbą i wyzwaniem. Oto stoją przed sobą dwie instancje. Otwierają 
się na siebie. Zdradzają tajemnicę o sobie. Zapraszają siebie nawzajem 
do poznania. To jest możliwe tylko na płaszczyźnie aksjologicznej. 
W dialogu, w tej można by powiedzieć – najdoskonalszej formie ko-
munikowania – znika przestrzeń ontologiczna. Odtąd obce sobie byty 
stają przed sobą i pragną się poznać. „Ja” staje się ważne dla „Ty”, 
a „Ty” staje się ważne dla „Ja”. Stają się dla siebie wartością. Mają dla 
siebie ważność. Są otwarci na doświadczenie i przez to wolni. W dia-
logu może dojść do narodzin dobra lub jego zaprzeczenia, ponieważ 

26  Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 8.
27  Por. tamże, s. 27.
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logika dramatu, która zakłada wybór, zakłada również doświadcze-
nie dobra i zła28.

Tischner uważa, że człowiek musi umieć „czytać wartości” świa-
ta, aby się w nim odpowiednio zachować29. Uważa on, że nasz świat 
jest światem ładu hierarchicznego, ludzkie myślenie – myśleniem 
preferencyjnym30. Współczesny człowiek nie jest człowiekiem jedno-
wymiarowym, którego opisuje H. Marcuse. Dzisiejszy człowiek żyje 
bowiem w świecie w wielu wymiarach znaczeń i priorytetów, które 
odczytuje lub zapisuje w otaczającej go rzeczywistości. Nieustannie 
dokonuje wyboru między sprawami ważniejszymi i mniej ważnymi 
dla swojego życia. Ustala skalę subiektywnych upodobań, unika tego, 
co jest dlań przykre i niepożądane; nadaje rzeczom znaczenia lub uczy 
się ich od innych. Jednym słowem: żyje w świecie przepojonym war-
tościami, które rozpoznaje i spotyka w rzeczywistości, w której żyje. 
Apogeum właśnie takiego obcowania ze światem zostaje osiągnięte 
wtedy, gdy człowiek spotyka człowieka. Tischner nazywa moment 
spotkania drugiego człowieka doświadczeniem źródłowym jakiegoś 
konkretnego dobra i zła, jakieś tragiczności, jakiejś wolności oraz gło-
su imperatywu kategorycznego, który od drugiego doszedł ku inne-
mu31. Jest to zetknięcie się z jakimiś konkretnymi wartościami. Jak już 
zostało powiedziane, doświadczenie spotkania drugiego człowieka 
jest doświadczeniem aksjologicznym. Używając terminologii Tisch-
nerowskiej, zauważamy, że akt komunikacyjny jest niczym innym 
jak spotkaniem drugiego człowieka, w pełnym sensie znaczenia tego 
terminu. Więcej. Twoje wybory, postawy i zachowania mogą w zna-
czący sposób wpływać na to, co dzieje się między tobą a innymi32. 

W dramacie odsłaniają się wartości. Uczestnicy dramatu są odpo-
wiedzialni za ich dynamikę, tzn. wybór, wymianę, odkrywanie itd. Dia-
log, który zachodzi między nimi w tym spotkaniu, sprawia, że budują 
wspólną rzeczywistość. Różnicują pod kątem ważności, nadają określo-
ne znaczenia. Jednym słowem: wartościują. Zatem, w akcie komunika-
cyjnym jako w spotkaniu osób w określonych okolicznościach dochodzi 

28  Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 124.
29  Por. tenże, Myślenie według wartości, Kraków 2002, s. 479.
30  Por. tamże, s. 481.
31  Por. tamże, s. 485.
32  Por. J. Stewart, Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, dz. cyt., s. 55.
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nie tylko do zwerbalizowania przekazu. Dochodzi tu przede wszystkim 
do komunikowania wartości, do ich przekazywania i urzeczywistnia-
nia. Powstaje specyficzna więź i przestrzeń łącząca nadawcę i odbiorcę, 
w której rodzi się i ujawnia to, czego nie sposób wyrazić słowami. Duże 
znaczenie dla tego ma pozawerbalna strona wypowiedzi, w której prze-
kazywane informacje wartościują przekaz ustny i nadają mu szczególne 
znaczenie33. Przez to osoba może się wyrazić w pełniejszy, autentycz-
ny sposób. Nie tylko w ontologicznym sensie poprzez bycie wartością 
samą w sobie, ale również dzięki pragmatycznej stronie swojego ist-
nienia i możliwości nadania immanencji sferze aksjologicznej swojego 
bytu. Jakie to będą wartości, zależy od konkretnego aktu komunikacyj-
nego i – w myśl reguły wzajemności34 – jego aksjologicznego wymiaru.

Komunikowanie międzyosobowe podlega regule komunikacyjnej: 
nadawca kieruje przekaz do odbiorcy. I teraz w zależności od typu 
i kształtu tych stałych komponentów komunikacyjnych, komuniko-
wanie przybiera różne formy. Dlatego możemy mówić na przykład 
o komunikowaniu międzyosobowym lub masowym, oznajmującym 
bądź perswazyjnym, bezpośrednim lub pośrednim, jednostronnym lub 
dwustronnym, oralnym lub wizualnym itd. Jednak bez względu na typ, 
rodzaj i okoliczności komunikacyjne i inne zmienne w tym procesie, 
istnieje jeden aksjomat. Mianowicie, fundamentem w procesie komu-
nikacyjnym jest człowiek, który spotyka drugiego człowieka. Owo spo-
tkanie nie jest tylko i wyłącznie wymianą informacji, ale kryje w sobie 
głęboką prawdę o człowieku. W komunikacji międzyosobowej wydarza 
się dramat. Dramat spotkania ludzi chcących wspólnie wpłynąć na rze-
czywistość. Świadomość tego, iż akt komunikacyjny jest w istocie swojej 
dynamiczny sprawia, że pragniemy, aby miał pozytywny wymiar. Taki, 
który będzie polegał – w myśl personalizmu – na afirmacji drugiej oso-
by oraz taki, który w myśl filozofii dramatu będzie odkrywał wartości 
w jego aktorach i w przestrzeni komunikacyjnej. Tylko na tej płaszczyź-
nie zachodzi bowiem równość w komunikacji interpersonalnej.

33  Por. F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1, dz. cyt., s. 34–35. 
34  Reguła ta stwierdza, że zawsze powinniśmy starać się odpowiednio odwdzię-

czyć osobie, która nam wyświadczyła jakiegoś dobro. Por. R. Cialdini, Wywieranie wpły-
wu na ludzi, Warszawa 2001, s. 33.
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Dyskurs równościowy w mediach.  
Analiza krytyczna  
na przykładzie polskich kampanii wyborczych

Badanie dyskursu równościowego – wprowadzenie 

Kategoria dyskursu pojawiająca się w tej analizie, przy pomocy 
której charakteryzowany jest dyskurs równościowy, musi być poj-
mowana w sposób odległy od jej rozumienia potocznego i zdrowo-
rozsądkowego. Dyskurs, o jakim mowa w tej pracy, nie ma wiele 
wspólnego z dyskursem, o którym mówią bądź piszą publicyści pra-
sowi oraz politycy. Kategoria ta będzie się pojawiać tutaj w szerszym 
znaczeniu, związanym z tym, jak sens ów ukształtowały nauki huma-
nistyczne – w szczególności zaś filozofia – w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Nie miejsce tutaj na tworzenie rozbudowanej i wyczerpującej 
definicji dyskursu, która łączyłaby w sobie koncepcje Jacquesa Der-
ridy, Michela Foucaulta, Jürgena Habermasa, Ernesta Laclaua czy 
Chantal Mouffe z teoriami z zakresu krytycznej analizy dyskursu 
(KAD) Normana Fairclougha czy Teuna van Dijka – powstało wy-
starczająco opracowań tych koncepcji, w których teoretyczne refleksje 
na temat dyskursu wydają się wystarczające. Trzeba jednak pamię-
tać, że dyskurs w jego współczesnym znaczeniu odnosi się przede 
wszystkim do sposobów używania języka przez określone grupy 
społeczne, społeczności czy zbiorowości, natomiast jego analiza nie 
ogranicza się nigdy do badania samego języka. Dyskurs stanowi sieć 
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powiązań występującą między praktykami językowymi a praktyka-
mi społecznymi, między tym, co wypowiedziane, a wszystkim tym, 
co sprawiło, że wypowiedzenie to stało się możliwe. Jak mówi David 
Hortwath, przywołując koncepcję dyskursu Laclaua i Mouffe, „sys-
temy stosunków społecznych nie są zjawiskami czysto językowymi. 
Struktura dyskursywna jest praktyką artykulacyjną („praktyką wią-
zania”), która konstytuuje i organizuje stosunki społeczne”1.

Kiedy więc mowa o dyskursie równościowym w mediach w okre-
sie kampanii wyborczych, wtedy nie chodzi jedynie o przebadanie 
wypowiedzi politycznych, w których pojawiało się słowo „równość” 
bądź innego rodzaju pojęcia uruchamiające sieć skojarzeń z szero-
ko rozumianym egalitaryzmem. Badaniu należy poddać zdarzenia 
dyskursywne w ich szerokim, filozoficznym, Foucaultowskim wręcz 
ujęciu, rozumiejąc je właśnie jako swoiste praktyki wiązania. Badanie 
opierające się na analizie językowej skupione wyłącznie wokół po-
szukiwań wybranych przez badacza kategorii byłoby zdecydowanie 
niewystarczające. Budując podstawy metodologii badań nad dyskur-
sem, Michel Foucault każe odróżniać opis zdarzeń dyskursywnych 
od zwyczajnej analizy języka, która – jego zdaniem – za cel stawia 
sobie dowiedzenie się, „według jakich reguł dana wypowiedź została 
zbudowana, a zatem według jakich reguł można by zbudować inne 
podobne wypowiedzi? Opis zdarzeń dyskursu stawia zupełnie inne 
pytanie: jak to się dzieje, że zjawia się właśnie ta wypowiedź, a nie 
żadna inna na jej miejsce?”2. Istotniejsze od pytań o reguły tworze-
nia wypowiedzi zdaje się rzeczywiście pytanie o środowisko, w któ-
rym wypowiedź powstaje, o jej genezę i cel, wreszcie o możliwość 
scharakteryzowania osoby, która ją wypowiedziała bądź grupy ludzi, 
do których została ona skierowana. Pytanie stawiane przez Foucaulta, 
czyli „jak to się dzieje, że zjawia się właśnie ta wypowiedź”, jest dużo 
bardziej doniosłe i warte rozważenia także, jeśli chodzi o dyskurs 
równościowy i jego obecność w mediach.

Szeroka krytyczna analiza dyskursu pozwala zwrócić uwagę tak-
że na symbolikę oraz metaforykę obecną w badanym dyskursie, dzięki 
którym „nie tylko sięgamy w głąb obrazu świata zawartego w bada-
nym dyskursie, lecz także znajdujemy podstawy do wnioskowania 

1  D. Horwath, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 159–160.
2  M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 1977, s. 51.
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o całym systemie wartości i ocen po stronie nadawcy”3. Chodzi więc 
o to, aby przezwyciężyć to, co Fairclough nazwał „hybrydalnością in-
tertekstualną” danego dyskursu, aby rozsupłać mieszankę genre’ów 
i dotrzeć do sensu nie jednej wypowiedzi, ale całego dyskursu, który 
podlega analizie. W Archeologii wiedzy Foucault wskazuje, że analiza 
dyskursu ma za zadanie „uchwycić wypowiedź w szczupłości i w jed-
nostkowości zdarzenia, określić warunki jej istnienia, oznaczyć jak 
najdokładniej jej granice; ustalić współzależności sytuujące ją wobec 
innych wypowiedzi, z którymi może się wiązać, wreszcie wskazać, ja-
kie formy wypowiadania wyklucza”4. Dokładnie taki cel przyświeca 
niniejszej pracy. Celem zasadniczym będzie więc – parafrazując auto-
ra Historii szaleństwa – uchwycenie wypowiedzi z zakresu dyskursu 
równościowego w ich szczupłości i jednostkowości zdarzeń, ale rów-
nież wskazanie warunków ich zaistnienia oraz granic. Realizacja tego 
celu będzie możliwa poprzez: pokazanie przykładów wypowiedzi 
mieszczących się w ramach tzw. dyskursu równościowego, pojawia-
jących się w mediach, w szczególności zaś w okresie kampanii wy-
borczych (wypowiedzi te pojawiać się będą jako przykłady w całym 
niniejszym artykule), określenie warunków istnienia wypowiedzi, 
które zaklasyfikować można jako przykłady dyskursu równościo-
wego, ustalenie współzależności między tego typu wypowiedziami 
a wypowiedziami niezaklasyfikowanymi do tego rodzaju dyskursu, 
a zarazem wskazanie, jakie formy wypowiedzi muszą być explicite 
z tego dyskursu wykluczone.

Dyskurs równościowy może się pojawić wyłącznie w określonych 
warunkach społecznych, politycznych oraz intelektualno-filozoficznych.  
Pewne ramy do jego pojawienia się muszą zostać wyrysowane zarówno 
poprzez wskazanie ustroju państwa i społeczeństwa, w którym się poja-
wia, jak i poprzez wymienienie tych wartości, które podnoszone są jako 
wzniosłe, stając się tym samym aksjologicznymi wyznacznikami postę-
powania członków danej wspólnoty. Do tak rozumianych warunków 
zaistnienia wypowiedzi z zakresu dyskursu równościowego należy za-
liczyć: warunki i ramy tworzone w obrębie współczesnego państwa de-
mokratycznego (tożsamego z demokracją proceduralną, rządami prawa 

3  M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, 
s. 102.

4  M. Foucault, Archeologia wiedzy, dz. cyt., s. 52.
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oraz liberalnymi instytucjami), warunki i ramy pozwalające na ukształ-
towanie współczesnych społeczeństw egalitarnych, a także wszystkie 
te, które związane są z postulatami gospodarki interwencjonistycznej 
i prosocjalnej, warunki historyczne, będące immanentnie związane 
z ocenami dotyczącymi procesu polskiej transformacji systemowej (po-
litycznej, społecznej i gospodarczej) lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku oraz warunki i czynniki pragmatyczne, a mianowicie wpływ, jaki 
na wypowiedzi polityczne wywierają potencjalni ich odbiorcy, a także 
skutki, jakie wypowiadający pragną wywrzeć na audytorium. 

Dyskurs równościowy a demokracja i historia
Trudno wyobrazić sobie, aby duża częstotliwość posługiwa-

nia się wypowiedziami z zakresu dyskursu równościowego nie 
była związana z ramami, jakie dla działalności publicznej tworzą 
współczesne państwa demokratyczne. W XIX wieku, kiedy to bry-
tyjscy reformatorzy prawa wyborczego: Charles Grey w roku 1932, 
Benjamin Disreali w roku 1967 i William Ewart Gladstone w latach 
1884–1885 systematycznie znosili cenzusy ograniczające prawa po-
lityczne w Zjednoczonym Królestwie, z wolna kształtował się libe-
ralizm demokratyczny, który miał wywrzeć gigantyczny wpływ 
na teorię i organizację państwa. Zaproponowana przez Edwarda 
Carpentera podróż „ku demokracji” okazała się być drogą, którą 
przez kolejne dziesięciolecia miała iść Europa oraz cały świat euro-
atlantycki. A jego wezwania do wcielania w życie zasad równości, 
która tylko w systemie demokratycznym mogłaby się realizować 
i której zaczątki widział w formującym się ustroju Wielkiej Brytanii, 
okazały się nie być zbiorem hurraoptymistycznych mrzonek niepo-
prawnego optymisty5.

Choć – jak mówi Berlin – „wiara w pełną demokrację nie była 
całkowicie koherentna z przekonaniem o nienaruszalnych prawach 
mniejszości czy niepokornych jednostek”6, to jednak doprowadziła 
ona do zmian instytucjonalno-systemowych, w efekcie których w XX 
wieku zniesione zostały wszelkie ograniczenia praw obywatelskich 

5  Zob. E. Carpenter, Towards Democracy, New York – London 1912, s. 3–6.
6  I. Berlin, Idee polityczne w XX wieku, przeł. J. Łoziński, [w:] tenże, Cztery eseje o wol-

ności, Poznań 2000, s. 74.
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i politycznych (pozostawiono wyłącznie – ze względów oczywi-
stych – cenzus wieku i w niektórych wyborach cenzus zamieszka-
nia). Demokracja wraz z jej założeniami instytucjonalno-prawnymi, 
jak i aksjologicznymi, została przyjęta jako ustrój, o którym Winston 
Churchill mówił, że lepszego dotychczas nie wymyślono, a Francis 
Fukuyama ogłosił wręcz koniec historii i swoisty triumf demokracji 
widzianej jako swoista przypadłość Heglowskiego ducha absolut-
nego. John Rawls zauważył, że „konflikt zbrojny między ludami 
demokratycznymi wykazywał będzie tendencję do zaniku w miarę 
zbliżania się do tego ideału i ludy te będą angażowały się w wojnę 
tylko jako sojusznicy w obronie przed państwami bezprawia”7. Wi-
dział więc w demokracji ustrój, który domaga się wybrania go także 
z tego względu, że stanowi on gwarancję pokoju międzynarodo-
wego i społecznej harmonii. To demokracja ma bowiem również 
gwarantować dowartościowanie człowieka, indywidualności, albo-
wiem – jak mówił Mill – „gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego 
człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmienne-
go zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania 
mu milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia 
ust ludzkości”8.

Współczesny dyskurs równościowy opiera się więc na myśleniu, 
w centrum którego znajduje się świat demokratyczny. Demokracja 
na stałe zrosła się z egalitaryzmem czy po prostu refleksją poświęco-
ną równości we wszelkich jej przejawach i aspektach. Kiedy w 1995 
roku Aleksander Kwaśniewski jako kandydat na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej przemawiał podczas jednego ze swoich spotkań 
wyborczych, powoływał się właśnie na fundamentalną dla demo-
kracji zasadę suwerenności ludu: „Media mnie nie popierają. Kościół 
wielokrotnie mówił, że wszystko, byle nie ja. Powstały nawet specjal-
ne inicjatywy, które mają odstręczać od mojej osoby. Działają salony 
warszawskie, które również czynią wszystko, co możliwe, żebym tyl-
ko nie wygrał. Mnie chcą wybrać ludzie! Mnie chcą wybrać ludzie!”9.

7  J. Rawls, Prawo ludów, przeł. M. Kozłowski, Warszawa 2001, s. 82.
8  J. S. Mill, O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Warszawa 2002, s. 32.
9  Przemówienie kandydata na Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 

w Sosnowcu, 19 X 1995. Fragment przemówienia stał się częścią jednego ze spotów 
wyborczych emitowanych wówczas w telewizji publicznej.

Dyskurs równościowy w mediach…
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Dyskurs równościowy dokonuje dowartościowania tzw. zwykłe-
go człowieka, który wyłącznie w demokratycznym systemie staje się 
członem władzy i zarazem zapewnia jej legitymację. Sformułowanie 
„Mnie chcą wybrać ludzie!” stanowi wystarczający w realiach demo-
kratycznych argument. Klucz kompetencji, klucz doświadczenia, klucz 
kompetencji moralnych to wyłącznie uzupełnienia względem obecne-
go w dyskursie równościowym wartościowania demokracji. Janusz 
Palikot w jednym ze spotów wyborczych z kampanii parlamentarnej 
2011 roku mówi do swojej córki Zosi, że chciałby, aby „żyła w kra-
ju, w którym każdy człowiek jest ważny – nazywam to państwem 
obywatelskim”. Nie ma tutaj jednak na myśli niczego innego, jak 
właśnie państwa demokratycznego. I choć – jak twierdzi David Dyzen-
haus – „liberalni filozofowie są w dalszym ciągu zaniepokojeni faktem, 
że rośnie siła grup kwestionujących podstawowe wartości demokracji 
liberalnych”10, to jednak znalezienie się w ramach elit władzy nakłada 
na środowiska polityczne niezwerbalizowany wymóg funkcjonowania 
w ramach dyskursu równościowego. Nie stoi to w sprzeczności z do-
konywaniem wykluczenia jakichś grup ze zbiorowego podmiotu praw 
i wolności, w imieniu którego oficjalnie się mówi.

W podobny do Kwaśniewskiego i Palikota sposób dyskursem 
równościowym, tutaj zaś jego aspektem humanistycznym i demokra-
tycznym, posługują się autorzy piosenki wyborczej Polskiego Stron-
nictwa Ludowego z kampanii parlamentarnej 2011 roku, w której 
refren brzmi następująco:

Bo to nasz dom, narodu więź,
Bo dla nas człowiek najważniejszy jest,
Bo to nasz dom, to Polska jest,
Wybierzmy PSL.

Człowiek to element składający się na zbiorowego suwerena i dla-
tego właśnie „dla nas człowiek najważniejszy jest”. Wszyscy politycy 
wypowiadający się w podobnym duchu, jak przywoływani wcześniej 
Kwaśniewski czy Palikot stają się więc jednocześnie obrońcami de-
mokracji ze wszystkimi jej fundamentalnymi zasadami. Dokładnie 
tak trzeba również rozumieć reklamówkę wyborczą Platformy Oby-

10  D. Dyzenhaus, Przywrócić wiarę w państwo, przeł. T. Leśniak, [w:] Carl Schmitt. 
Wyzwanie polityczności, red. Ch. Mouffe, Warszawa 2011, s. 99.
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watelskiej z roku 2007, w której słyszymy głos ojca Tadeusza Rydzyka 
krytykującego prezydentową Marię Kaczyńską i nazywającego ją cza-
rownicą. W tle słyszymy, że „dla PiS niektórzy są nietykalni” (mowa 
rzecz jasna o dyrektorze Radia Maryja), po czym pojawia się Donald 
Tusk, który obiecuje: „Zmienimy to. Każdy będzie równy wobec pra-
wa”. Przywoływana w niniejszym spocie zasada równości formalnej 
jest przecież jednym z warunków sine qua non istnienia współczesne-
go państwa demokratycznego. Widać więc, że dyskurs równościo-
wy jest głęboko wpisany w warunki strukturalno-instytucjonalne 
współczesnego państwa demokratycznego. Oczywiście, gdyby przy-
jąć – jak to nazywa Grigoris Ananiadis – „Adlerowskie rozróżnienie 
na demokrację formalną i substancjalną”, wówczas kwestie zwią-
zane z równością rozumianą jako równe prawo każdego obywatela 
do współdecydowania o losach państwa okazałyby się drugorzędne 
względem istotniejszych kwestii aksjologicznych11. 

Obrona demokracji oraz jej instytucji i wartości przed mniej lub 
bardziej rzeczywistymi przejawami jej zagrożenia to jedna ze stra-
tegii stosowanych przez polityków posługujących się dyskursem 
równościowym. Straszenie społeczeństwa zamachem na demokrację, 
którego dokonywać ma rzekomo jakaś siła polityczna bądź konkret-
ny polityk, doskonale wkomponowuje się w dyskurs równościowy, 
przynajmniej zaś na poziomie werbalnym i postulatywnym. Jeśli de-
mokracja jest zagrożona, to zagrożenie docierać musi również do każ-
dego obywatela. W taki sposób straszono Leszkiem Millerem i SLD, 
kiedy partia ta zdobyła ponad 40% głosów w wyborach 2001 roku i nie-
malże 50% mandatów w Sejmie, w taki sposób straszono Jarosławem 
Kaczyńskim i PiS-em, kiedy w 2005 roku zwyciężyli w wyborach par-
lamentarnych i zdobyli prezydenturę dla Lecha Kaczyńskiego, stra-
szono nimi także później, gdy weszli w koalicję z Samoobroną i Ligą 
Polskich Rodzin oraz gdy tworzyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
w taki sam sposób straszono Platformą Obywatelską w 2011 roku, su-
gerując nieuczciwość wyborów czy wskazując na niebezpieczeństwo 
związane z uzyskaniem przez nią monopolu na władzę. W 2011 roku 
PiS tak straszył ludźmi Platformy w jednym ze spotów telewizyjnych: 
„Skąd my ich znamy? To wciąż ci sami specjaliści od miraży. Obiecy-

11  Por. G. Ananiadis, Carl Schmitt i Max Adler: przepaść między polityką a demokracją, 
przeł. M. Kropiwnicki, [w:] tamże, s. 153.
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wali wakacje pod palmami. Obiecywali, że niczego nam nie zabiorą, 
a zabierają. Robią skok na nasze emerytury. Sprawdźmy konta eme-
rytalne, bo może już je opróżnili”.

W tle migają zdjęcia ludzi związanych, kojarzonych lub współpra-
cujących z PO: Jana Krzysztofa Bieleckiego, Leszka Balcerowicza, Jerze-
go Buzka, Donalda Tuska, Waldemara Pawlaka, Jacka Rostowskiego. 
Widać też mężczyzn ubranych w ciemne uniformy pakujących do cię-
żarówki worki z napisem OFE. Fabuła przypomina spoty PiS-u z 2007 
roku, których akcja toczy się w salonie zamożnych państwa, zaś goście 
w sposób nieoficjalny „załatwiają” swoje interesy, wzajemnie świad-
cząc sobie nielegalne, koleżeńskie „przysługi”. Zwrot „Mordo ty moja” 
wszedł już do publicznej debaty i stał się symbolem interpretowania 
polityki przez pryzmat dwukolorowej kliszy: elity versus zwykli ludzie. 

Środowiska posługujące się dyskursem równościowym przestrze-
gają przed hegemonią różnie zdefiniowanych wrogów, hegemonię 
traktując jako zło będące zaprzeczeniem samej demokracji. Laclau 
i Mouffe wskazują jednak, że „nie istnieje relacja ucisku bez obecności 
jakiegoś dyskursywnego «zewnętrza», które może zaburzyć dyskurs 
podporządkowania”, co wykazują przypominając, że „określenia ta-
kie jak «chłop pańszczyźniany» czy «niewolnik», same w sobie nie 
odnoszą się do pozycji antagonistycznych: podważyć różnicową po-
zytywność takich kategorii i ustanowić podporządkowanie jako ucisk 
można jedynie w kategoriach odmiennej formacji dyskursywnej, takiej 
jak «prawa przynależne istocie ludzkiej»”12. W ten sposób wszelkie 
użycia dyskursu równościowego muszą nakierowywać uwagę rów-
nież na przejawy dyskursu elitarystycznego czy też konserwatywno- 
-zachowawczego. Uzasadniona jest więc obecność choćby potencjal-
nego wroga równości i demokracji jako bohatera – niekiedy centralnie 
usadowionego – wszelakich wypowiedzi z zakresu dyskursu równo-
ściowego. Nawet jeśli trudno będzie wskazać przedstawiciela takiego 
realnie istniejącego dyskursu antagonistycznego, wrogiego przedsta-
wicielom dyskursu równościowego, wówczas konieczne będzie sfor-
mułowanie szeregu takich definicji, które pozwolą dokonać subsumcji 
niektórych bądź wszystkich politycznych adwersarzy do tak rozu-
mianej wykreowanej grupy zwolenników elitaryzmu, nierówności 

12  E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu 
radykalnej polityki demokratycznej, przeł. S. Królak, Wrocław 2007, s. 162. 
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czy też społeczeństwa podzielonego. Rzeczywiste wypowiedzi prze-
ciwne egalitaryzmowi i ewidentnie niebędące przejawami dyskursu 
równościowego trzeba by uznać za Foucaultowskie pole równocze-
sności, obejmujące „wypowiedzi dotyczące zupełnie innych dziedzin 
przedmiotów i należące do całkiem odmiennych typów dyskursu”13. 
Trudno jednak przyjąć tezę, że istnieje w polskim mainstreamie po-
litycznym jakieś środowisko posługujące się dyskursem elitarystycz-
nym, w sytuacji w której większość partii politycznych – jak zresztą 
będzie można dostrzec także w dalszej części artykułu – należy umiej-
scawiać w ramach dyskursu równościowego, nie zaś poza nim.

Robert de Beaugrande, analizując użycie słowa „demokracja” 
w dyskursie, wskazuje, że „«demokrację» można więc zdefiniować 
jako mandat do stałego poszerzania i pogłębiania powszechności 
praktyk społecznych celem jak największego zbliżenia ich do fun-
damentalnej teorii demokracji”14. Także w polskim dyskursie rów-
nościowym powoływanie się polityków na wartości oraz instytucje 
demokratyczne należałoby w taki sposób potraktować. Celem jed-
nakże jest nie tylko – jak mówi de Beaugrande – „zbliżenie do funda-
mentalnej teorii demokracji”, ale również przyznanie przez takiego 
polityka samemu sobie roli obrońcy tych wartości i instytucji. Miro-
sław Karwat przestrzega przez tymi, którzy sami czynią siebie ry-
cerzami walczącymi w obronie jakichkolwiek wartości. Dostrzega, 
że „nadreprezentacja kabotynów i mitomanów, a nawet zwykłych 
pasożytów w sferze polityki, wiąże się także i z tym, że przedsię-
biorca ryzykuje bankructwem, zaś nasi politycy nie mają poczucia, 
że niepowodzenie, haniebny błąd czy kompromitacja przekreślają ich 
na długo lub raz na zawsze”15. Posługiwanie się dyskursem równo-
ściowym może jednocześnie działać niczym swoista zasłona dymna, 
w której psychologowie społeczni widzieliby zapewne symptomy za-
stosowania metody tła emocjonalnego, która w mediach masowych, 
szczególnie zaś w telewizji, daje się doskonale wytworzyć poprzez 
odpowiednie dobranie muzyki, dekoracji i scenerii, oraz metody 

13  M. Foucault, Archeologia wiedzy, dz. cyt., s. 85.
14  R. de Beaugrande, Krytyczna analiza dyskursu a znaczenie „demokracji” w wielkim 

korpusie, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji spo-
łecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008, s. 109.

15  Wywiad Krzysztofa Mazura z Mirosławem Karwatem, „Tygodnik Siedlecki”, 30 VII 
2000, cyt. za: Opinie, „Polityka”, 2000, nr 32, s. 88.
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powtarzania sloganów, wykorzystujących w sposób cyniczny i bez-
względny „lenistwo poznawcze ludzi”16.

Dyskurs równościowy, społeczeństwo egalitarne 
i pragmatyka polityczna

Wielka rewolucja francuska, która wraz z hasłami wolności, równo-
ści i braterstwa sprowokowała refleksję na temat równości społecznej, 
stworzyła ramy dla budowy i konstrukcji współczesnego społeczeń-
stwa egalitarnego. Fundamentem takiego społeczeństwa była dla Mil-
la wolność wypowiedzi i przekonań, gdyż „swoboda myśli nie jest 
potrzebna głównie lub jedynie do wytwarzania wielkich myślicieli; 
przeciwnie, jest ona równie, a może bardziej, niezbędna dla przecięt-
nych ludzkich istot, gdyż pozwala im wznieść się na poziom umy-
słowy, do osiągnięcia którego są zdolne”17. Społeczeństwo równości 
musi zagwarantować jednostce obronę jej autonomii, gdyż „ani jedna 
osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrza-
łej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić ze sobą dla swego własnego 
dobra, co się jej żywnie podoba”18. Te kryteria znalazły się w podsta-
wowych dokumentach z zakresu praw człowieka i zostały po latach 
zdefiniowane jako prawa człowieka pierwszej generacji, do których 
zaliczono wszystkie prawa i wolności o charakterze osobistym i poli-
tycznym. Wymienia się tutaj: prawo do życia, wolność myśli, sumienia 
i wyznania, swobodę wypowiedzi, gwarancję podmiotowości prawnej 
jednostki, zakaz niewolnictwa, poddaństwa, stosowania tortur, nie-
ludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. 

Na bazie praw człowieka pierwszej generacji stworzono jednak 
również drugą, obejmującą prawa socjalne, gospodarcze i kulturalne. 
I to dopiero ten katalog ma dopełnić wizję społeczeństwa egalitarne-
go, czyli takiego, w którym poprzez zasadę równości szans wciela 
się w życie ideał solidarności i sprawiedliwości społecznej. Tak rozu-
miane społeczeństwo równości musi za cel stawiać sobie minimali-
zowanie nierówności społecznych i rozwarstwienia, pomagania tym, 

16  M. Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce. Metody – techniki – przykłady, 
Wrocław 2007, s. 46.

17  J. S. Mill, O wolności, dz. cyt., s. 50.
18  Tamże, s. 92.
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którzy najgorzej radzą sobie w rzeczywistości społecznej i gospo-
darczej. Już Leonard Hobhouse wskazywał na konieczność realizacji 
zasady społecznej równości poprzez wprowadzanie powszechnego 
dostępu do darmowej edukacji19. Kwintesencją takiego programu była 
teoria sprawiedliwości Rawlsa, szczególnie zaś sformułowana przez 
niego druga zasada sprawiedliwości, mówiąca, że „nierówności spo-
łeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, by zarówno (a) można się 
było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego, jak 
i (b) wiązały się z pozycjami i urzędami otwartymi dla wszystkich”20.  
Troska o równość społeczną staje się tym sposobem częścią polity-
ki współczesnego państwa, czego dowody znajdujemy chociażby 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w której 
czytamy, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” 
(art. 2) oraz że „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dia-
logu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 20). Polska ustawa 
zasadnicza wymienia także inne prawa człowieka drugiej generacji: 
wolność wykonywania zawodu, prawo do bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy, ochrony zdrowia, nauki, wolność twórczości 
artystycznej, gwarancje bezpieczeństwa ekologicznego (art. 64–76).

Jakkolwiek sformułowana w polskiej konstytucji zasada społecz-
nej gospodarki rynkowej nie była ani pomysłem nowym, ani szcze-
gólnie oryginalnym, to jednak nigdy nie doczekała się ustawowego 
doprecyzowania. Natomiast medialny dyskurs równościowy w okre-
sach kampanii wyborczych zawsze wypełniony był obficie wypo-
wiedziami wzywającymi do lepszej implementacji ideału społecznej 
gospodarki rynkowej i społecznej solidarności w polskiej rzeczywisto-
ści społecznej, politycznej i gospodarczej. Symbolicznym przykładem 
zaangażowania w walkę o sprawiedliwość społeczną jest spot wybor-
czy Prawa i Sprawiedliwości z 2011 roku, w którym Jarosław Kaczyń-
ski otoczony wianuszkiem młodych ludzi stojących przed szklanymi 
drzwiami, uniemożliwiającymi im wejście do nowoczesnego gmachu, 

19  Por. L. T. Hobhouse, Liberalism, Teddington 2009, s. 15.
20  J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek i A. Romaniuk, 

Warszawa 2009, s. 107.
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w zdecydowany sposób bierze sprawy w swoje ręce i własnoręcznie 
dokonuje otwarcia drzwi. Ludzie PiS-u zapewniają w tej reklamówce, 
że „chcą Polski równych szans” i że tylko oni gwarantują nadejście 
„czasu na odważne decyzje”. Nasuwają się od razu skojarzenia z me-
taforą „szklanego sufitu”, będącą istotnym elementem dyskursu fe-
ministycznego, a w dalszej kolejności nawet ze „szklanymi domami” 
Stefana Żeromskiego, który idealnie zorganizowane państwo polskie, 
sprawiedliwe i egalitarne, wyobrażał sobie na wzór owego wyimagi-
nowanego domu przyszłości: 

Cały szklany parterowy dom, ze ścianami ściśle dopasowa-
nymi z belek, które się składa na wieniec, a spaja w ciągu 
godziny. Z podłogą, sufitem i dachem z tafel – oddaje na-
bywcy gotowe. W domach tego typu, wiejskich, czyli jak się 
dawniej mówiło, chłopskich, nie ma pieców. Gorąca woda 
w zimie idzie dokoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każ-
dy pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory normu-
jące pożądane ciepło i wprowadzające do wnętrza zawsze 
świeże powietrze21.

W 2005 Bożena Łopacka, kandydatka na posłankę Socjaldemokra-
cji Polskiej, mówiła: „Sama pokonałam wyzyskiwaczy. Teraz razem 
wytępimy wyzysk”, a jej koleżanka Jolanta Banach przekonywa-
ła, że „dla prawicy bogaci mają być bogatsi, a biedni biedniejsi. Nie 
ma na to zgody! My budujemy państwo solidarne”. Hasło państwa 
solidarnego, stanowiące niewątpliwie ważny czynnik polskiego dys-
kursu równościowego, zrobiło jednak w Polsce dużo większą karierę.

Kampania wyborcza 2005 roku przebiegała pod znakiem niezwy-
kle chwytliwej medialnie strategii, bazującej na dychotomizowaniu 
rzeczywistości społecznej. Dokonali jej sztabowcy Prawa i Sprawiedli-
wości, którzy wykreowali opozycję binarną „Polski liberalnej” i „Pol-
ski solidarnej”. Zorganizowana medialna machina PiS-u wytworzyła 
obraz tej partii jako troszczącej się o pokrzywdzone grupy społeczne, 
rodziny, emerytów i rencistów, głodne dzieci i obawiających się osie-
dlowej przemocy zwykłych obywateli. W zgodzie z tą strategią za-

21  S. Żeromski, Przedwiośnie, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, s. 51, http://literat.ug.edu.pl/przdwsn/ 
0012.htm.
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planowano także kampanię prezydencką Lecha Kaczyńskiego, który 
w spotach telewizyjnych zdecydowanie przemawiał:

Nie zgadzam się, by tak wielu Polaków nie miało pracy, 
by emerytów nie było stać na wykup leków, gdy miliar-
dy przepadają w aferach. Państwo nie może być bezradne 
wobec bandytyzmu na naszych osiedlach. Polsce potrzeba 
uczciwych rządów, które zaprowadzą porządek. Dlatego 
chcę kandydować na Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Jeśli z tym fragmentem zestawić wypowiedź Jarosława Kaczyń-
skiego z jednej z reklamówek wyborczych z kampanii parlamentarnej 
2011 roku, wówczas uzyskamy pełniejszy obraz dyskursu równo-
ściowego w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości: „W tych wyborach 
nie chodzi tylko o 300 miliardów z Unii. Chodzi o to, jak żyć godnie. 
Polacy zasługują na więcej. Zasługują na to, aby żyć i pracować jak 
Europejczycy. Polacy ciężko pracują i uczciwie płacą podatki. Za-
sługują na bezpieczeństwo, na godną pracę i godziwą płacę. Donald 
Tusk zawiódł nadzieje Polaków. [Migawka ze spotkania Donalda Tuska 
z wyborcami; jeden z nich pyta: «Panie Premierze, jak żyć?»] Nie sprostał 
ich ambicjom. Nie spełnił obietnic. Czas na zmianę”.

Odbiorcami tych wypowiedzi z zakresu dyskursu równościowe-
go, w których znaleźć można przede wszystkim odwołania do zasady 
sprawiedliwości społecznej oraz hasła „godnego życia” czy „godnej 
płacy”, są głównie osoby najgorzej sytuowane. Wypowiedź Jarosła-
wa Kaczyńskiego nie wskazuje wprost adresata, jednak jeśli zestawić 
ją – jak wyżej – z wypowiedzią byłego prezydenta, wówczas odbiorca 
jest już jasno określony.

Sprawiedliwość społeczna i solidarność stanowią nieodłączne ha-
sła dyskursu równościowego, które pojawiają się w mediach w okre-
sie kampanii wyborczych i właściwie powołują się na nie politycy 
wszystkich opcji politycznych. Pamiętać trzeba, że ideologicznie, dok-
trynalnie i programowo są one raczej wpisane w dyskurs środowisk 
politycznych o charakterze socjalistycznym, socjaldemokratycznym 
czy też generalnie lewicowym i centrolewicowym (socjalny charak-
ter polskiej prawicy związany jest z szeregiem czynników, których 
charakterystyka wymagałaby odrębnej monografii). Hasła tego typu 
muszą stanowić konsekwencję przyjętych postulatów politycznych 
danego środowiska politycznego i zarazem prognostyk na przy-
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szłość. Tutaj trzeba by przytoczyć wypowiedź lektora ze spotu wy-
borczego lewicowej Polskiej Partii Pracy z kampanii parlamentarnej 
2005 roku: „Przeciętny Polak, według oficjalnych statystyk, pracuje 
najwięcej w Europie. O ponad 300 godzin średnio dłużej niż Niemiec 
czy Francuz, nie mówiąc o Angliku. Gdy przeliczymy te godziny 
na dni robocze, to w Polsce rok pracy trwa 13 miesięcy i 6 dni. Jeste-
śmy w stanie to zrozumieć, ponieważ jako kraj jesteśmy na dorob-
ku, ale jakie mamy z tego tytułu płace? W porównaniu do Francuza, 
Anglika czy Niemca zarabiamy średnio w podobnych zawodach pięć 
do ośmiu razy mniej. Wniosek? Pracujemy jak robocze woły, a jak 
nam płacą? Wszyscy wiemy”.

Inny przykład znajdujemy w piosence wyborczej Polskiego Stron-
nictwa Ludowego z 2011 roku, której druga zwrotka dotyczyła wła-
śnie kwestii związanych z godnym życiem i równymi szansami:

Chcemy, by człowiek godnie żył,
Szczęśliwy w swoim kraju był.
I żeby równe szanse miał,
Walczymy o to cały czas.
A więc podajmy sobie ręce.
Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj.
Powiedzmy wspólnie: „Stop wojence!”.
Dla Polski wstanie nowy dzień!

Tę samą formę zastosowania dyskursu równościowego zapre-
zentował Sojusz Lewicy Demokratycznej w tej samej kampanii wy-
borczej. Katarzyna Piekarska przekonuje, że wprowadzone zostaną 
„bezpłatne przedszkola dostępne dla wszystkich dzieci, bez względu 
na to, czy mieszkają na wsi, czy w mieście”, a Marek Balicki przypo-
mina, że „państwo ma obowiązek pomagać chorym” i dlatego SLD 
obniży „ceny leków dla pacjentów”. Na zakończenie przewodniczący 
Grzegorz Napieralski konkluduje, że „Polacy to wspaniali ludzie. Za-
sługują na jutro bez obaw”.

Dyskurs równościowy bazując na egalitarystycznej wizji społe-
czeństwa, niejednokrotnie zdaje się być zaprzeczeniem tego, co Rawls 
nazywał społeczeństwem dobrze urządzonym, w którym udałoby 
się wyeliminować wszelką zawiść ze stosunków międzyludzkich. 
Uznawał on, że zawiścią jest „skłonność do traktowania z wrogością 
większego dobra innych, nawet jeśli fakt, że powodzi im się lepiej, 
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nie umniejsza naszych korzyści. Czujemy zawiść wobec osób, któ-
rych sytuacja (oceniana, jak już wspomniano, przy użyciu jakiegoś 
ustalonego indeksu dóbr) jest lepsza od naszej i których chcielibyśmy 
pozbawić tych ich większych korzyści, nawet jeśli wymaga to, by-
śmy sami na tym stracili”22. Prymitywna babuwistowska23 interpre-
tacja społeczeństwa egalitarystycznego jako takiego, w którym każdy 
ma wszystkiego po równo, może nie pociągać intelektualistów, ale 
na pewno staje się narzędziem manipulowania masami, niezależ-
nie od tego, czy rekrutują się one z robotników, klasy średniej, czy 
profesorów uniwersytetu. Już Gustaw Le Bon pod koniec XIX wieku 
wykazywał, że „przesada w tłumie dotyczy tylko uczuć, w żadnym 
zaś razie inteligencji. Dlatego jednostka należąca do tłumu cofa się 
w swym rozwoju intelektualnym”24. Wskazywał, że „mówca, gdy 
chce go [tłum – przyp. S. D.] porwać, musi używać bardzo często sil-
nych określeń. Przesada, bezwarunkowe twierdzenie, powtarzanie 
tego samego po kilka razy, niezagłębianie się w logiczne dowody – oto 
sposoby zdobycia i opanowania duszy tłumu”25. Z tego powodu dys-
kurs równościowy – skierowany przecież do mas społecznych i na-
stawiony na pociągnięcie tłumów – we wszystkich swoich odmianach 
zawsze przedstawia proste i logiczne rozwiązania, które są w stanie 
pojąć, zrozumieć i zaakceptować średnio lub niewiele orientujący się 
w polityce czy sprawach gospodarczych obywatele. 

Wystarczy przypomnieć sobie spoty wyborcze PiS-u z 2005 roku, 
w których rozważano następstwa ewentualnego wprowadzenia przez 
Platformę Obywatelską proponowanych przez nią zmian w podatku 
dochodowym. Podatek liniowy „3 x 15” miałby spowodować, że z lo-
dówek Polaków znikną produkty żywnościowe, a wzrost cen leków 
sprawi, że tylko zamożni będą w stanie pozwolić sobie na ich zakup. 
Perswazyjny cel został osiągnięty, albowiem obrazki lodówek, z których 
zaczęło znikać jedzenie i pokojów dziecięcych, z których ewaporowano 
zabawki, pozostały w głowach Polaków śledzących tamtą kampanię 
wyborczą i pierwsze starcie „Polski solidarnej” z „Polską liberalną”. PiS 
walczący o społeczny egalitaryzm w 2005 roku znalazł swojego dobre-

22  J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 748. 
23  Od nurtu zwanego babuwizmem, stworzonego przez Françoisa Noël Babeufa.
24  G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Kęty 2004, s. 29.
25  Tamże, s. 28.
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go ucznia w Ruchu Palikota, co pokazała jego kampania parlamentarna 
z 2011 roku. Filmiki reklamowe z wyrazistymi bohaterami, jak ksiądz 
prowadzący auto, przeliczający plik banknotów stuzłotowych i płacący 
za mycie samochodu obrazkiem z Matką Boską czy ojciec śniący kosz-
mary o sześciu godzinach religii dziennie, na które musi uczęszczać jego 
syn, potwierdzają szereg przypuszczań Le Bona na temat mentalności 
dużych zbiorowości ludzkich. Dyskurs równościowy ma tę niebez-
pieczną skłonność do przesady, hiperbolizacji, traktowania masowego 
odbiorcy jak „niewolnika impulsów”26, posiadającego „nadzwyczajną 
zdolność do przekręcania faktów”27, dla którego „nie istnieją […] rzeczy 
nieprawdopodobne, dzięki czemu mogą się wśród niego szerzyć legen-
dy i opowiadania najbardziej fantastyczne”28. 

Dyskurs równościowy posługuje się strategią „skąpca poznaw-
czego”, w myśl której, aby możliwe było wyrobienie sobie opinii 
względem jakiegoś człowieka i przyjęcie względem tego człowieka 
konkretnej postawy, należy zaklasyfikować go do jakiejś kategorii 
społecznej i na bazie takiego przyporządkowania uczynić go nosi-
cielem cech przypisywanych danej kategorii29. Kaczyńscy ogłaszali 
walkę z „elitami”, „salonem” oraz „aferzystami i złodziejami”, Pali-
kot poszedł na wojnę z księżmi i instytucjonalnym Kościołem katolic-
kim – w obu przypadkach przyjęto strategię „skąpca poznawczego” 
i zorganizowano kampanię w obronie równości, charakteryzując 
swoich politycznych nieprzyjaciół za pomocą szeregu przymiotów 
przypisywanych mniej bądź bardziej słusznie zdefiniowanym przez 
siebie większym kategoriom społecznym, w ramach których owi 
nieprzyjaciele zostali przez nich umieszczeni. Tomasz Olczyk zwra-
ca uwagę na dwa sposoby konstruowania „onych”, czyli zdefinio-
wanych przez konkretne środowisko polityczne wrogów. Pierwsza 
wersja, „łagodniejsza, pozbawiona konkretnych reprezentacji”, „jest 
kreowana w przekazach partii «głównego nurtu» […]. Drugi obraz 
«onych», prezentowany najczęściej w reklamach partii «wiecznej opo-
zycji» (jak Samoobrona i LPR) bądź bytów pozaparlamentarnych jest 

26  Tamże, s. 21.
27  Tamże, s. 23.
28  Tamże.
29  Zob. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, 

Gdańsk 2006, s. 161.
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bardzo rozbudowany, rozległy i pogłębiony”30. Podobnie wygląda 
to w dyskursie równościowym i definiowaniu w jego ramach wro-
giego zaplecza: ugrupowania nowe, pozaparlamentarne i opozycyjne 
są z reguły bardziej radykalne i w sposób bardziej ofensywny wska-
zują wroga i wzywają do walki przeciwko niemu. Także werbalizacja 
przez takich polityków zasad sprawiedliwości społecznej, solidarno-
ści oraz postulatu egalitarnego społeczeństwa zdaje się bardziej bez-
kompromisowa od retoryki stosowanej przez partie władzy. 

Potęga dyskursu równościowego
Dyskurs równościowy – jak pokazano powyżej – stanowi nieod-

łączny element w polskiej praktyce politycznej po 1989 roku. Wska-
zane przykłady konkretnych jego użyć na przestrzeni minionego 
dwudziestolecia każą zgodzić się z tezą, że stał się on swoistym con-
stans i znalazł swoje miejsce we współczesnym dyskursie medialnym. 
Obecność dyskursu równościowego w mediach musi być zawsze 
traktowana z odpowiednią powagą z racji tego, że dyskurs medial-
ny przecież – jak pokazywała Kinga Dunin – stanowi „wzór dla całej 
społecznej komunikacji, decyduje o tym, co wolno, a czego nie wolno 
powiedzieć publicznie, co jest prawomocną treścią, co jest ważne, a co 
nie. Ponadto dyskurs taki rości sobie prawo do uniwersalności, suge-
ruje, że nie ma innego świata i innych sposobów jego opisywania, niż 
te, które mogą się w nim pomieścić. W istocie jest to świat zawłasz-
czony przez elity symboliczne, gadające głowy, które swój autorytet 
czerpią tylko częściowo ze swojej pozycji w strukturze społecznej, 
a w większej mierze tworzą go poprzez popisy medialne”31. Nieza-
leżnie od rzeczywistej ważności i istotności problematyki związanej 
z realizacją zasady równości w życiu społecznym – bo przecież nie 
zajmują nas w tym miejscu realne problemy społeczne, ale wyłącznie 
dyskurs równościowy – pamiętać trzeba, że we współczesnym świe-
cie, w którym media odgrywają coraz większą rolę, dyskursy, które 
zostały dopuszczone do mediów dysponujących szerokim spektrum 

30  T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach 
wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, s. 403–404.

31  K. Dunin, Normalka, http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/kultura/kinganor-
malka.html, [dostęp: 5.12.2011].
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odbiorców, stają się de facto „nauczycielami życia”. Wyjaśniają one 
świat człowiekowi, informują o tym, co się w nim dzieje, ale prze-
cież w takim samym stopniu – jeśli nie w większym – kreują świat, 
skłaniając nas miękkimi i niedostrzegalnymi dla przeciętnego widza 
sposobami, do przyjęcia tej wizji jako własnej, właściwej, prawdziwej.

Przywołać by można wzmiankowany fragment z eseju O wolności 
Milla, w którym dowodzi filozof, że swoboda myśli ważniejsza jest 
dla przeciętnego odbiorcy niż dla wielkiego myśliciela. Media – jak 
twierdzi Giovanni Sartori – otępiają człowieka, czyniąc go pasyw-
nym odbiorcą treści pojawiających się w radiu i w szczególności 
w telewizji. Telewizja, będąca głównym przekaźnikiem, a zarazem 
narzędziem dyskursu równościowego – według Sartoriego – „nie jest 
jakimś dodatkiem, ona pojawia się zamiast, burzy dotychczasowe re-
lacje między widzeniem i rozumieniem”32. Autor Homo videns widzi 
w niej nową paideię, wychowującą, a właściwie tworzącą człowieka. 
Jest to jednak paideia godna pożałowania, budząca w intelektualiście 
traumę i strach przed dniem przyszłym, albowiem „cała wiedza ga-
tunku homo sapiens rozwija się w sferze mundus intelligibilis (sferze 
koncepcyjnej, idei, myśli), która w żaden sposób nie jest mundus sen-
sibilis (światem postrzeganym przez nasze zmysły). Sedno w tym, 
że telewizja odwraca proces rozwoju od zmysłowości ku inteligencji, 
kieruje nas na powrót do ictu oculi, do czystego, prostego widzenia. 
Telewizja wytwarza obrazy i niszczy idee; tym samym osłabia naszą 
zdolność myślenia abstrakcyjnego i wraz z nią całą naszą zdolność 
rozumienia”33. Dyskurs równościowy w swej roszczeniowej, radykal-
nej i babuwistowskiej wersji nie wydaje się być najlepszym kierun-
kiem budowania wyobrażeń społecznych w świadomości przyszłego 
społeczeństwa egalitarnego. Natomiast hegemonia jakiegokolwiek 
dyskursu, także równościowego w jakiejś jego umiarkowanej, liberal-
nej i tolerancyjnej wersji, z definicji samej hegemoniczności jest nie 
do przyjęcia (choć może – jak przyjmują niektórzy teoretycy – nie 
do uniknięcia). 

Niebezpieczeństwo hegemonii dyskursu równościowego w me-
diach wiąże się również z obawami Pierre’a Bourdieu, że „pole dzien-

32  G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007, 
s. 21. 

33  Tamże, s. 27.
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nikarzy wywiera na różne pola produkcji kulturowej naciski, których 
forma i skuteczność wynika z właściwej temu polu struktury, to zna-
czy z pozycji zajmowanej przez różne gazety i dziennikarzy”34. Pano-
wanie konkretnego dyskursu sprawia, że definiujący go aktorzy stają 
się de facto „nadludźmi”, w których rękach znajduje się klucz do inter-
pretacji otaczającego świata, a tym samym klucz do umysłów ludz-
kich. Tak na to patrząc, politycy jako wpływowi twórcy kolejnych figur 
dyskursu i autorzy wypowiedzi, będących jego przejawami, są i tak 
marionetkami w rękach dziennikarzy i właścicieli firm i karteli me-
dialnych – to oni bowiem decydują o dopuszczaniu bądź marginaliza-
cji poszczególnych dyskursów. Bourdieu przestrzega również przed 
nadmiernym darzeniem mediów zaufaniem, wskazując na „istnienie 
ciągu mechanizmów, które czynią z telewizji narzędzie szczególnie 
szkodliwej przemocy symbolicznej. Przemoc symboliczna jest prze-
mocą, która dokonuje się często przy milczącym współudziale zarów-
no tych, którzy są jej poddani, jak i tych, którzy ją sprawują. Dzieje 
się tak poniekąd dlatego, że i jedni, i drudzy nie są świadomi faktu jej 
wywierania i doświadczania”35. Dyskurs równościowy – podnoszący 
tak przecież ważkie problemy z punktu widzenia współczesnych spo-
łeczeństw – jednocześnie odwraca naszą uwagę od szeregu innych 
niezwykle istotnych kwestii: chociażby od nadmiernego rozrostu 
biurokracji, niepotrzebnych ograniczeń wolności i swobód obywa-
telskich przeprowadzanych pod hasłem bezpieczeństwa, problemów 
z systemową organizacją, np. szkolnictwa w Polsce na każdym etapie 
kształcenia. To jednak znowu temat na zupełnie inne studium.

Trzeba jednak analizowanym w tym artykule przejawom dyskur-
su równościowego przyglądać się przede wszystkim jako swoistemu 
sposobowi budowania relacji ze społeczeństwem. Należałoby rów-
nież wskazać, że budowanie tych relacji w taki sposób stanowiłoby 
całkowite zaprzeczenie tego, co Friedrich von Hayek i inni przedsta-
wiciele austriackiej szkoły ekonomii nazywali „ładem samorzutnym”. 
Tutaj są one bowiem odgórnie tworzone przez uczestników życia 
publicznego, będących twórcami ważnych wypowiedzi z zakresu 
danego dyskursu. Jednakże tak ustanowiony „wszelki porządek jest 

34  P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska 
i A. Ziółkowska, Warszawa 2009, s. 104.

35  Tamże, s. 42.

Dyskurs równościowy w mediach…



130 Sławomir Drelich

tymczasową i kruchą artykulacją przygodnych praktyk”36 – uczy nas 
Mouffe – a „skoro porządek świata zawsze mógłby wyglądać inaczej, 
każdy zaprowadzony w nim ład oparty jest na wykluczeniu alter-
natywnych możliwości”37. Dyskurs równościowy stoi więc w rady-
kalnej opozycji do potencjalnego dyskursu elitarystycznego i innych 
dyskursów radykalnie ekskluzywnych, w sposób bezkompromisowy 
wykluczających kolejne – nieliczne nawet – grupy społeczne. Może 
on także stracić swoje pierwszeństwo w przypadku wyrugowania 
go przez dyskurs niekoniecznie radykalnie opozycyjny względem 
niego, ale zwyczajnie przebudowujący hierarchię deklarowanych 
wartości i ustanawiający własną ich gradację. Tymczasem jednak – ze 
względu na powszechne przekonanie o wyższości ustrojów demokra-
tycznych nad innymi koncepcjami ustrojowymi i ze względu na sze-
roki konsensus dotyczący kwestii sprawiedliwości społecznej, walki 
z nierównościami i budową społeczeństwa egalitarnego – wydaje się, 
że dyskurs równościowy jest konstruktem stabilnym i jeśli nie panu-
jącym, to na pewno dość wpływowym. Nie można więc dziwić się tak 
szerokim stosowaniem go przez przedstawicieli wszystkich właści-
wie obozów politycznych. Nie powinno się również nadmiernie ufać 
czystości intencji i szczerości wysuwanych postulatów, pamiętając 
jednak, że polityka to gra o władzę i bynajmniej nie jest to gra o sumie 
zerowej.

36  Ch. Mouffe, Polityczność, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008, s. 33.
37  Tamże.



Równość w życiu publicznym

Małgorzata Majewska 

Zmniejszenie dystansu  
w przestrzeni publicznej,  
ze szczególnych uwzględnieniem języka mediów  
jako signum temporis demokratycznych czasów

Celem niniejszego artykułu, który przywołuje w tytule cytat 
z wywiadu opublikowanego w tygodniku „Przekrój”, jest analiza 
zjawiska zmniejszania dystansu w przestrzeni publicznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem języka obecnego w mediach. Mechanizm 
zmiany bliskości proksemicznej zaobserwować można w warstwie 
językowej – choćby poprzez obecność nieformalnych konstrukcji 
językowych, np. frazeologizmów potocznych czy wulgaryzmów. 
Widoczny jest także w warstwie komunikacyjnej, na przykład 
wówczas, gdy dziennikarz klepie po ramieniu zaproszonego 
do studia gościa.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Za najbardziej kluczowe 
wskazałabym kilka z nich. Po pierwsze, skracanie dystansu jest pod-
stawową zasadą dziennikarską. Im mniejszy dystans, tym bardziej 
medialny staje się tekst czy program. Skracanie dystansu uaktywnia 
bowiem odbiorcę. Staje się on bardziej uczestnikiem omawianych zda-
rzeń niż biernym obserwatorem. Poniżej omówię tę zasadę bardziej 
szczegółowo. Powód pierwszy, typowo warsztatowy, silnie związany 
jest z drugim, historycznym, uwarunkowaniem. Zasada zmniejsza-
nia dystansu obecna była bowiem od dawna w mediach zachodnich, 
nieblokowanych przez reżimową cenzurę. Polskie dziennikarstwo 
po 1989 roku kształtowało się pod wpływem mediów zachodnich. 
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Po upadku PRL-u dziennikarze masowo kopiowali zachodnie wzor-
ce. Dzisiejsze media są zatem efektem konfrontacji zachodnich forma-
tów z narzędziami wypracowanymi przez media reżimowe.

Po trzecie, do przestrzeni medialnej wkroczył Internet jako plat-
forma szybkiej wymiany informacji. Dziś każdy materiał dzienni-
karski może być przedmiotem komentarza czy dyskusji ze strony 
ze strony czytelnika na oczach tysiąca innych internautów, na przy-
kład na portalach społecznościowych. Czytelnik przestał być biernym 
odbiorcą, a stał się równoprawnym partnerem dialogu. Dowodem 
na to, jak poważnie traktowane są wypowiedzi internautów przez 
zawodowych dziennikarzy, mogą być rubryki w prasie drukowanej, 
cytujące wpisy czytelników. Demokracja z prawem do wolności sło-
wa dla każdego obywatela w kontekście sieci, a szczególnie mediów 
społecznościowych, nabrała nowego wymiaru, nowego typu równo-
ści w społeczeństwie. 

Kolejny element wskazują Rafał Zimny i Paweł Nowak w Słow-
niku polszczyzny politycznej po roku 1989, mówiąc o mediatyzacji 
polityki. Jak słusznie zauważają, „efektem [tego procesu] jest dążenie 
polityków do zaistnienia w świadomości odbiorców-wyborców nie 
tylko jako kompetentnych działaczy, ale także interesujących, orygi-
nalnych mówców”1. Efektowne, kontrowersyjne wypowiedzi lepiej 
funkcjonują jako nagłówki i dlatego są natychmiast powielane przez 
media. Wypowiedź Stefana Niesiołowskiego na antenie TVN242 
w sprawie próby samobójczej prokuratora Przybyła: „Mamy proku-
ratora, którym powinien się zająć psychiatra. W tym kierunku to po-
winno iść. Nikt normalny chyba nie strzela do siebie. W dodatku tak 
nieudolnie” pojawiła się w większości polskich mediów. Wypowiedź 
jawnie obraźliwa, sugerująca chorobę psychiatryczną, komentująca 
tragedię, zarejestrowaną przez kamery kilkanaście godzin wcześniej. 
Opisywane wydarzenie, kiedy to prokurator Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej, Mikołaj Przybył wyprosił dziennikarzy i osoby postronne 
z pokoju, w którym odbywała się konferencja prasowa i próbował po-
pełnić samobójstwo, strzelając sobie w twarz, zostało zarejestrowane 

1   R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009, 
s. 10.

2  http://wiadomosci.onet.pl/raporty/samobojcza-proba-plk-mikolaja-przybyla/
niesiolowski-nikt-normalny-nie-strzela-do-siebie-w,1,4994294,wiadomosc.html.
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przez kamery. Kamera, a więc media, nadal były obecne w pomiesz-
czeniu, w którym nie było żadnego dziennikarza, a zarejestrowany 
wówczas film prezentowały wszystkie media. Dziś każde słowo, zda-
nie, działanie – dzięki wszechobecnym kamerom i dyktafonom – może 
natychmiast trafić do przestrzeni publicznej i być wielokrotnie odtwa-
rzane. Taka sytuacja znacząco wpływa na język mediów, który nie-
zwykle czujnie wyłapuje wypowiedzi absurdalne, naruszające logikę, 
społeczne tabu czy twarz rozmówcy. A następnie powielając w ser-
wisach czy udostępniając w Internecie, utrwala w pamięci odbiorców 
i staje się elementem języka codziennej polszczyzny. Dobrym przy-
kładem takiego mechanizmu jest tautologiczne wyrażenie „oczywista 
oczywistość”, użyte przez Jarosława Kaczyńskiego w audycji radio-
wej 5 czerwca 2007 roku w kontekście krytycznych wypowiedzi Lecha 
Wałęsy pod adresem Lecha Kaczyńskiego. Gdyby nie fakt, że nośniki 
radiowe je zarejestrowały, a media natychmiast powielały, ów języko-
wy lapsus odszedłby w niepamięć. Tymczasem, jak zauważają Zim-
ny i Nowak, „w krótkim czasie frekwencja wtórnych użyć hasłowego 
wyrażenia osiągnęła niezwykle wysoki poziom […] i stała się jedną 
z najbardziej cytowanych wypowiedzi politycznych”3.

Wskazanie najistotniejszych czynników, warunkujących mecha-
nizm skracania dystansu w mediach, miał na celu przygotowanie 
gruntu do analizy konkretnych mechanizmów językowych, realizu-
jących tę zasadę. Oczywiście poniższe omówienie sygnalizuje jedynie 
temat i ma na celu egzemplifikować postawione tezy. 

Język mediów ma za zadanie przede wszystkim relacjonować rze-
czywistość. Ale równocześnie realizować jedno z ważniejszych celów 
dziennikarstwa, szczególnie dziennikarstwa komercyjnego: sprawić, 
by odbiorca pozostał przy telewizorze czy przeczytał tekst w prasie 
do końca. Sposobów na osiągnięcie tego celu media poszukiwały 
przez cały XX wiek, nadal to czynią i czynić będą. Tam, gdzie istniały 
wolne media, wypracowywano przez ten czas formuły najwłaściw-
szego wyrazu. W Polsce proces ten został zahamowany przez socjali-
styczną władzę, która wykorzystała owe formuły do swoich potrzeb. 
Jak słusznie wskazuje Rafał Habielski: „W totalitaryzmach wszelkiej 
maści, odmiany i barwy język nie służy informowaniu, raczej czemuś 

3   R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny…, dz. cyt., s. 175.
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przeciwnemu, czyli ukrywaniu prawdy”4. I kiedy już w Polsce me-
dia wyszły spod pręgierza władzy totalitarnej, doszło do pewnego 
rodzaju paradoksu. Mianowicie język ładny, poprawny, elegancki 
budził skojarzenia z językiem okresu PRL-u. Dziennikarze, już z ręka-
mi niezwiązanymi cenzurą, rozpoczęli poszukiwanie nowej formuły 
medialnego przekazu. Oczywiście sięgali po gotowe wzorce wypra-
cowane na świecie, ale też musieli znaleźć sposób na ich adaptację 
na polski grunt, bądź znaleźć własne środki wyrazu, które pozwoli-
łyby odciąć się od języka propagandy socjalistycznej, a równocześnie 
przyciągnąć odbiorcę. Jeden z bardziej zauważalnych mechanizmów, 
wskazywanych przez te wzorce, polegał na maksymalnym przy-
bliżeniu odbiorcy do opisywanej rzeczywistości. Od tamtego czasu 
w mediach obserwować można stosowanie licznych mechanizmów 
zmniejszających dystans. Po pierwsze, między dziennikarzem a rela-
cjonowaną rzeczywistością. Objawia się to między innymi operowa-
niem detalem. Po drugie, między dziennikarzem a osobami będącymi 
bohaterami relacjonowanych wydarzeń. Dzięki takim zabiegom od-
biorca, poprzez poczucie bliskości, ma szansę zaangażować się emo-
cjonalnie. A wówczas pozostanie przy odbiorniku czy przeczyta tekst 
w czasopiśmie do końca, a więc medialny cel zostanie osiągnięty.

Strategie grzecznościowe 
Kiedyś język debaty publicznej miał ściśle określone reguły, 

zgodne ze strategiami grzecznościowymi. Dziennikarstwem zajmo-
wali się wyłącznie wykształceni ludzie. Nie każdy wówczas miał 
szansę zaistnieć w telewizji. Język odzwierciedlał dystans między 
rozmówcami. Ten z kolei determinowany był przede wszystkich ich 
rolami społecznymi. Niewyobrażalne było, aby w debacie publicz-
nej używać wulgaryzmów czy konstrukcji pochodzących z języka 
potocznego. Konwencje grzecznościowe, których naczelną zasadą 
jest uszanowanie twarzy5 rozmówcy, musiały zaistnieć w mediach, 
kontrolowanych przez władzę6. Media mówiły głównie to, na co po-

4  R. Habielski, Wróg się mnoży, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, 
Kraków 2010, s. 452.

5  Pojęcie „twarz” wprowadził do nauki Erving Goffman w eseju On Face work (1967).
6  Szczegółowo zjawiskiem tym zajmowała się prof. Danuta Wesołowska.
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zwalała wszechobecna cenzura, narzędzie służące do kontroli. Wtedy 
to, w mentalności społecznej utrwaliło się uproszczone przekonanie, 
że ładny, poprawny, wyrażający szacunek do odbiorcy język to język 
władzy, a za grzecznością kryje się intencja celowego wprowadzenia 
błąd, manipulacji, kłamstwa. W Polsce w okresie przemian społeczno-
-politycznych, związanych z dojściem do władzy Solidarności, język 
potoczny, pełen błędów językowych i konstrukcji rodem z podbloko-
wych rozmów, stał się synonimem odcięcia od tamtej, zafałszowanej 
rzeczywistości. Nagła obecność w nowym, demokratycznym rządzie 
wielu osób proweniencji robotniczej sprawiła, że w społeczeństwie ję-
zyk mas zaczął być utożsamiany z demokracją. Obecny język debaty 
publicznej kształtował się w opozycji do eleganckiego języka z okresu 
PRL-owskiej cenzury. Od tamtego czasu w debacie politycznej, a więc 
też w mediach, obserwować można tendencje do upraszczania spo-
sobu wyrażania się, co ma silny związek ze zjawiskiem zmniejszania 
dystansu między rozmówcami. Często jest to celowa strategia dzien-
nikarska, czasem jednak wynika to z braku wiedzy i umiejętności 
świadomego budowania relacji z drugim człowiekiem.

Nie podejmuję się rozstrzygnąć, czy to rzeczywista zmiana dy-
stansu między mówiącymi wpłynęła na język ich rozmowy, czy 
przeciwnie – sposób prowadzenia rozmowy zmniejszył dzielący ich 
dystans. A może zdarzają się przypadki, w których żadne z tych roz-
wiązań nie jest adekwatne, gdyż zmniejszenie dystansu ma charakter 
pozorny. Nie ulega jednak wątpliwości, że dystans ten uległ zdecy-
dowanemu zmniejszeniu. I że sposób prowadzenia rozmowy w prze-
strzeni publicznej niejednokrotnie bardziej przypomina rozmowy 
na imieninach niż poważną dyskusję.

Przestrzeń publiczna vs prywatna
Operowanie dystansem polega na mieszaniu tego, co prywat-

ne, z tym, co publiczne. W przestrzeni człowieka można dostrzec 
bowiem wyraźny podział na obszar prywatny i publiczny. Część 
prywatna ma charakter intymny i stanowi wyłącznie domenę jej 
właściciela, do której – bez jego zgody – nikt nie ma prawa wtargnąć: 
do jego domu, szczególnie sypialni; nikt nie ma też prawa dotykać 
jego przedmiotów osobistych. Oczywiście dana osoba ma prawo 
podjąć decyzję o wpuszczeniu drugiej osoby do swojej prywatno-

Zmniejszenie dystansu w przestrzeni publicznej…



136 Małgorzata Majewska 

ści, zmniejszając w ten sposób dystans między nimi. Sfera prywatna 
istnieje również w przestrzeni mentalnej. Są to te obszary naszego 
życia, które wyznaczają prawo naszej intymności: seksualność, fi-
zjologia, życie prywatne czy poglądy religijne. Przestrzeń publiczna 
jest obszarem wspólnym, do którego każdy ma prawo wstępu. Przy-
kładem takich miejsc jest restauracja, dworzec kolejowy, supermar-
ket. Każdy może do niego wejść i każdy jest w nim równoprawnym 
członkiem. W takiej przestrzeni ważniejsze od indywidualnych po-
trzeb jednostki jest uszanowanie komfortu całej grupy. Analogicz-
nie do prywatnej, istnieje również mentalna przestrzeń publiczna, 
w której najważniejsze jest prawo do zachowania twarzy. W tym 
celu rozmówcy sięgają po różne strategie opierające się na zasadzie, 
że im większy dystans między ludźmi, tym bardziej przewidywal-
ne i bezpieczne strategie grzecznościowe winny być przestrzegane. 
W ten sposób minimalizowane jest ryzyko zagrożenia twarzy roz-
mówcy. Natomiast przestrzeń prywatna jest obszarem na tyle in-
tymnym i delikatnym, że już samo poruszenie któregoś z tematów 
osobistych może zostać odebrane przez odbiorcę jako akt zagrożenia 
dla jego twarzy. Dlatego nie można mówić o jakichś ustalonych re-
gułach rozmów osobistych. Te zasady są każdorazowo negocjowane 
przez rozmówców. 

Kiedyś w dziennikarstwie język pokazywał dystans między roz-
mówcami, gdyż media istniały w wyraźnie zaznaczonej przestrzeni 
publicznej i kierowały się jej prawami. Dystans ten wyrażał się w sto-
sowaniu reguł grzecznościowych, adekwatnych do przestrzeni pu-
blicznej, a ich znajomość stanowiła przepustkę do debaty publicznej. 
Demokracja, szczególnie czas po 1989 roku, musiała jednak zaakcep-
tować prawo głosu każdego obywatela, więc demokratyczne media 
pozornie pozwalają wypowiedzieć się każdemu (programy reality 
shows, talk shows). Pozornie, gdyż o tym, który przeciętny czło-
wiek zaistnieje mediach, decydują same media. Duże prawdopodo-
bieństwo, że do programu typu reality show wybrana zostanie osoba 
kontrowersyjna, budząca emocje. Demokratyzacja mediów wpłynęła 
na zmianę relacji między dziennikarzami i ich gośćmi a odbiorcami 
programów. Sfera publiczna, budowana w oparciu o duży dystans 
między rozmówcami, wzmacniana skojarzeniami z oficjalnym języ-
kiem PRL-u, cały czas przegrywa walkę z językiem potocznym, nie-
formalnym, pochodzącym z przestrzeni prywatnej. 
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Wiele osób buduje swój wizerunek w oparciu o mechanizm upu-
bliczniania swojej prywatności, podawania do wiadomości szczegó-
łów np. swojego rozwodu czy konfliktu z bliską osobą. Ten wizerunek 
wzmacniany jest używaniem potocznego języka. W konsekwencji język 
debaty publicznej pełen jest potocznych sformułowań. Ilustruje to opu-
blikowany w „Gazecie Wyborczej” wywiad z Januszem Palikotem:

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: Ogłosił pan 
złożenie mandatu poselskiego podczas akcji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Załatwia pan polityczne interesy, 
podczepiając się pod akcję charytatywną?
Janusz Palikot: A tfu! Pomagam jako antypolityk7. 

Konstrukcja „A tfu!” jest wyłącznie językowym wskaźnikiem 
emocjonalnego nastawienia mówiącego do wyrażanych treści i mery-
torycznie – poza negatywnym wartościowaniem – niczego nie wnosi. 
Użycie tej konstrukcji w drukowanym wywiadzie prasowym zmniej-
sza dystans między mówiącym a jego odbiorcami, gdyż pochodzi 
z języka potocznego. 

Język i zachowanie Palikota stanowią prototypowy przykład 
zmniejszania dystansu. Palikot sięga w tym celu także po inne języ-
kowe środki. Przede wszystkim, często odwołuje się do potocznych 
zwrotów: 

J. Palikot: Nie ma sensu antypartia typu „fanaberia zamoż-
nego faceta” […] Potrzebuję takich trochę zacietrzewionych 
ludzi, którzy mówią: idziemy za Palikotem, bo to jedyny 
sprawiedliwy8.

W powyższym fragmencie zastosowano częsty mechanizm reto-
ryczny, w którym mówiący przytacza rzeczywiste bądź potencjalne 
zarzuty i ustosunkowuje się do nich. W tym przypadku skrócenie 
dystansu odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszym jest sam fakt 
wprowadzenia do swojej wypowiedzi argumentów z przestrzeni pry-
watnej, nieformalnej. Drugim, co jest konsekwencją pierwszego, jest 
to, że język tych tez ma charakter potoczny. Dzięki wprowadzeniu 

7  Wejdę do Sejmu jak nic. Z Januszem Palikotem rozmawiają Agata Nowakowska 
i Dominika Wielowieyska, „Gazeta Wyborcza”, 11 I 2011, s. 16–17.

8  Tamże, s. 16.
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takich słów, jak „fanaberia zamożnego faceta” czy „zacietrzewieni lu-
dzie”, mówiący przywołuje język swoich odbiorców, dzięki czemu 
może sprawiać wrażenie, że jest jednym z nich. 

Palikot elementy sfery prywatnej wprowadza nie tylko w swoim 
języku, ale i rekwizytach, z którymi pojawia się na arenie mediów. 
24 kwietnia 2007 roku pojawił się on publicznie z plastikowym peni-
sem w ręce, by zamanifestować konieczność ukarania podejrzanych 
o gwałt i molestowanie seksualne funkcjonariuszy lubelskiej policji. 
Jako rekwizyt zaprezentował wibrator, czyli przedmiot bulwersujący 
nie tyle dlatego, że związany jest z seksualnością, należącą do sfery 
prywatności, ale bardziej dlatego, że jest gadżetem nieakceptowanym 
przez niektóre środowiska. 

Tego typu zabiegi wizerunkowe są szczególnie skuteczne wów-
czas, gdy obrazują opozycję pomiędzy przestrzenią publiczną 
i prywatną. W przypadku wydarzeń, w których to, co związane z ofi-
cjalnością, wartościowane jest negatywnie: na przykład w sytuacji, 
gdy policja próbuje ukryć nadużycia seksualne, plastikowy penis, 
jako element z przestrzeni nieformalnej, uruchamia opozycję: prze-
strzeń publiczna jako działania, które chronią osoby pełniące funkcje 
publiczne versus przestrzeń nieformalna, przynależna szaremu oby-
watelowi. Ponieważ to, co związane z przestrzenią publiczną war-
tościowane jest negatywnie: funkcjonariusze próbują ukryć swoje 
nadużycia, wykorzystując przywileje związane z pełnieniem funkcji 
publicznej. Palikot pokazuje perspektywę tych, którzy zostali skrzyw-
dzeni w swojej bardzo intymnej sferze i plastikowy gadżet miał być 
rekwizytem na to wskazującym.

 Odwiecznym postulatem mediów było dążenie do niezależno-
ści i obiektywności dziennikarskiej. Tymczasem w wielu materia-
łach dziennikarskich pojawiają się elementy wskazujące na bliskość 
rozmówców. Dobrym przykładem jest wywiad Zbigniewa Hołdysa 
z Janem Pospieszalskim w tygodniku „Wprost”9, pojawiają się tam 
wyraźnie wskaźniki bliskości emocjonalnej obu panów. Najpierw 
Jan Pospieszalski zwraca się do Zbigniewa Hołdysa po imieniu: „Ale 
Zbyszek”10, po czym Hołdys mówi „Napisałeś mi w SMS-ie: szukam 

 9  Dwa światy. Z Janem Pospieszalskim rozmawia Zbigniew Hołdys, „Wprost”, 16 I 
2011, nr 2, s. 26–31.

10  Tamże, s. 26.
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roboty”. Te dwa przykłady mogą być jawnym wskazaniem, że pano-
wie dobrze się znają. 

Mówienie po imieniu, implikujące bezpośrednią znajomość, 
często wykorzystywane jest w funkcji perswazyjnej: by pozorować, 
że osoba określona przez nieformalną formę swego imienia jest dla 
odbiorcy kimś dobrze znanym, bliskim, przyjaznym. Taki wydźwięk 
miał mieć slogan wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, brzmią-
cy: „Każda Polka głosuje na Olka” z roku 199311. Autorzy słownika 
zauważają, że zdrobnienie imienia w tym haśle miało jeszcze wska-
zywać na młody wiek kandydata (Aleksander Kwaśniewski miał 
wówczas 39 lat) i implikować otwartość partii na podobny wiekiem 
elektorat. 

W innym miejscu cytowanego wywiadu Pospieszalski pokazuje 
w ten sam sposób swoje bliskie relacje choćby z Bronisławem Wildste-
inem („Bronek”) czy Tomaszem Sakiewiczem („Tomek”). Mówienie 
po imieniu może wskazywać na zażyłość prywatną, ale może także 
świadzyć o tym, że mówiący wartościuje wymieniane osoby w spo-
sób pozytywny. W kolejnym fragmencie, w którym zarówno pytanie, 
jak i odpowiedź przybierają retorykę bardzo potoczną, dobrze widać 
stosunek mówiącego do przytaczanych nazwisk. 

Z. H.: Jak oceniasz Adama Michnika?
J. P.: Jest jedną z najważniejszych osób w życiu publicznym 
Polski. Natomiast ta ocena jest miażdżąco krytyczna.
[…]
Z. H.: Ale mówimy o Michniku jako osobie. Kiedy myśmy 
żyli w miarę spokojnie, on siedział w pierdlu…
J. P.: Tak, ale obok niego siedział Piotrek Naimski. Antek 
Macierewicz w pierdlu siedział, siedział Wiesiek i Marze-
na Kęcikowie, wcześniej niż Michnik i paru innych ludzi12.

Pospieszalski wymieniając różne osoby z imienia i nazwiska, 
a równocześnie wymieniając Adama Michnika jedynie z nazwiska, 
ujawnia, że z „Piotrkiem” i „Wieśkiem” jest w bliższej relacji niż 
z „Michnikiem”. Zaś określenie „siedzieć w pierdlu” sytuuje całą wy-
powiedź w bardzo nieformalnym kontekście.

11   R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny…, dz. cyt., s. 111.
12  Tamże, s. 30.
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W mediach współczesnych zjawisko skracania dystansu, poprzez 
używanie albo form zdrobniałych czy potocznych imienia przytacza-
nej osoby, albo zwracanie się bezpośrednio per „ty” do osoby, z którą 
się rozmawia, jest dosyć powszechne. Taka konwencja obowiązuje 
choćby w programach TVN24, w których dziennikarze często zwra-
cają się do osób, z którymi rozmawiają, per „Pani Barbaro” czy „Pa-
nie Kazimierzu”. Wyjątek stanowią sytuacje, w których bohaterowie 
występują w jakiejś formalnej roli, na przykład wypowiadają się jako 
osoby publiczne (np. „panie premierze”, „panie przewodniczący”), 
pracownicy jakiegoś urzędu albo policjanci. W konsekwencji widz 
większą sympatię czuje do „Barbary” niż do „pani komisarz”, nawet 
jeśli cały czas chodzi o tę samą osobę, choć przedstawianą w róż-
nych kontekstach. Gdyż pomiędzy nim a Basią dystans jest o wiele 
mniejszy, niż między nim a panią komisarz. W cytowanym wyżej wy-
wiadzie, niewielki dystans jest odzwierciedleniem tego, że panowie 
dobrze się znają (choćby wskazując, iż wysyłają sobie SMS-y, czy pro-
szą o pomoc w poszukiwaniu pracy. Tyle tylko, że teraz informacja 
o ich zażyłości staje się faktem publicznym, co pociąga za sobą róż-
ne konsekwencje. Choćby podejrzenie o stronniczość wywiadu. Jest 
to zdecydowana zmiana w stosunku do zasad dziennikarskich z lat 
70. i 80. Kiedyś, nawet jeśli rozmówcy dobrze się znali, to podczas 
rozmów toczonych w przestrzeni publicznej wchodzili w pełnione 
przez siebie role społeczne i trzymali się ustalonej konwencji. Teraz 
konwencja polega na zbudowaniu możliwie najmniejszego dystansu 
między rozmówcami. 

W moim przekonaniu, w wywiadzie Zbigniewa Hołdysa z Janem 
Pospieszalskim wskazywanie na znajomość obu panów jest o tyle 
uzasadnione, iż obaj są wyraźnie rozpoznawalnymi osobowościami 
medialnymi. Co więcej, w ich wizerunek wpisana jest wyrazistość po-
glądów i odwaga ich bronienia. Wyposażony w taką wiedzę odbiorca 
nie tyle czeka na informację, jak Pospieszalski odpowie na zadane py-
tania, ale jak Pospieszalski odpowie Hołdysowi. Dlatego już na wstę-
pie wywiadu czytelnik dowiaduje się, że cała rozmowa odbywa się 
w mentalnej przestrzeni prywatnej:

Hołdys: Ja mówię o budowaniu kruchej konstrukcji opartej 
na domniemaniach, a nie faktach.
Pospieszalski: Ale Zbyszek! Ginie 96 osób w tragiczny spo-
sób…
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Hołdys: Ginie prezydent Kennedy…
Pospieszalski: Ale zaczekaj! Ginie prezydent kraju, z któ-
rym mamy bardzo konkretne doświadczenia historyczne. 
Na miłość boską!13

Po czym w dalszej części lektury dostaje kolejne potwierdzenie tej 
informacji. Takim wskaźnikiem jest używanie przez Zbigniewa Hoł-
dysa wulgaryzmów: 

Z. Hołdys: Nie bierzesz pod uwagę, że patrzą i mówią: „K…, 
co ten Janek pier….?” Opinia była jedna: że dałeś pewnej 
grupie ludzi mówić, a innym nie14.

Ostrość przytaczanej opinii wzmocniona wulgaryzmami wskazu-
je, że przestrzeń prywatna jest tutaj nie tylko wskazaniem prywatnej 
znajomości obu rozmówców, ale też że zmniejszony jest dystans mię-
dzy rzeczywistością a słowami ją opisującymi. Jakby na czas rozmo-
wy konwencja grzecznościowa została zawieszona, stąd wiele pytań 
ma charakter bezpośredni. Jawne wyjście z konwencji grzecznościo-
wej ma na celu sprawienie wrażenia, że w tym wywiadzie prawda 
i merytoryczność są najważniejsze.

Skracanie dystansu obecne jest nie tylko w tekstach pozorujących 
rzeczywistą sytuację komunikacją, jak to ma miejsce w wywiadzie, ale 
także w formułach przekazu jawnie jednokierunkowego, skierowa-
nego przez autora bezpośrednio do czytelnika. Taki przykład pojawił 
się we wstępniaku, autorstwa Wojciecha Maziarskiego15:

Dopóki mówią to blogerzy i komentatorzy, rzecz nie jest war-
ta zainteresowania. Jednak kapcie mi z nóg spadły, gdy usły-
szałem, jak w czasie sejmowej debaty 15 grudnia była mini-
ster spraw zagranicznych Anna Fotyga zarzuciła premierowi 
Tuskowi, że zapisał Polskę do europejskiego mainstreamu.

W tym przykładzie, dystans zmniejszony został dzięki temu, 
że we frazeologizmie pojawia się element pochodzący z prywatnej 
domeny. „Kapcie” nosimy przecież wyłącznie w domu, i to w bardzo 

13  Tamże, s. 26.
14  Tamże, s. 29.
15  W. Maziarski, Wesołego mainstreamu, „Newsweek”, 19 XII 2011, s. 2.
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nieoficjalnych sytuacjach. Wykorzystanie tego elementu w metaforze 
wprowadza na scenę zdarzeń scenografię domową. Warto podkreślić, 
że nie ma żadnego znaczenia, czy redaktor Maziarski rzeczywiście 
posiada kapcie. Istotne jest to, że w dyskursie publicznym użył ele-
mentu przynależnego wyłącznie domenie prywatnej. Dzięki meta-
forycznemu uruchomieniu przestrzeni domowej zmniejszył dystans 
między tekstem, a więc stojącym za nim autorem, a czytelnikiem.

Czasem samo uruchomienie przestrzeni intymnej może zostać 
wzmocnione określeniami potocznymi, wręcz wulgarnymi. Kobiece 
piersi należą do przestrzeni intymnej, podobnie jak narządy płciowe. 
W języku dziennikarskim pojawiają się głównie w dwóch kontekstach: 
zdrowotnym, gdy mowa jest o raku piersi, i kosmetycznej, szczegól-
nie w prasie kobiecej. Natomiast wspomnienie o kobiecych piersiach 
w domenie polityki traktowane jest często jako przejaw seksizmu 
i wartościowane negatywnie. Tak została odebrana wypowiedź Lesz-
ka Millera z 1995 roku dotycząca jego ówczesnej współpracownicy, 
Aleksandry Jakubowskiej. Leszek Miller powiedział, że „oprócz pro-
fesjonalnych umiejętności, ma ona mężne serce w kształtnej piersi”16, 
czym wywołał falę oburzenia nie tylko w środowiskach feministycz-
nych. Oburzenie to spowodowane było tym, że autor wypowiedzi, 
wartościując pozytywnie jej osobę, uruchomił skojarzenia z jej seksu-
alnością, a więc sferą prywatną. W odbiorze społecznym atrakcyjność 
seksualna posła/posłanki nie powinna być istotna. Dlatego komen-
tarz odnoszący się do niej traktowany jest jako nadużycie.

Tymczasem „Newsweek” zamieścił tekst zatytułowany Kto się boi 
babskich cycków?17, który nie tylko przywołuje kobiece piersi, ale jesz-
cze określa je potocznym, pejoratywnie zabarwionym określeniem. 
W tej konkretnej sytuacji nie sposób było pominąć określeń tej czę-
ści kobiecego ciała, gdyż artykuł opisuje ukraiński ruch Femen, który 
jako formę protestu wobec polityki Aleksandra Łukaszenki wybrał 
właśnie publiczne obnażenie tej części ciała. Natomiast określenie 
„cycki” w debacie sprzed 1989 roku było niemożliwe. 

Media bez cenzury są niczym nastolatek pozbawiony opieki sro-
giego ojca. Cenzura kontrolowała nie tylko treści polityczne, ale też 
odgraniczała go od rzeczywistego świata praw rynkowo-komercyj-

16  Cyt. za: http://www.miller.pl/strona.php?zm=powiedziane [dostęp: 14.01.2012].
17  M. Kacewicz, Kto się boi babskich cycków?, „Newsweek”, 9–15 II 2012, s. 52–53.
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nych. I nagle młodzieniec wychodzi spod kurateli rodziców i zaczyna 
konfrontować siebie ze światem zewnętrznym. Tyle tylko, że nawet 
najsurowsi rodzice odgradzają dziecko od świata w imię dobrych 
intencji: ochrony przed niebezpieczeństwami. Natomiast zadaniem 
cenzury była „ochrona” ludzi przed prawdą i o żadnych dobrych in-
tencjach nie może tu być mowy. Natomiast z pewnością pozwalała 
żyć w oderwaniu od praw rynkowych. I nagle okazało się, że mło-
dzieniec w konfrontacji z prawdą, tą najbardziej trywialną, że media 
mają na siebie zarabiać, dostrzega, iż prawda ta ma zupełnie inne 
oczekiwania niż rodzice. Media potrzebują widzieć wszystko bliżej, 
ostrzej, wyraźniej. Media chcą detalu, który uruchomi myślenie wizu-
alne. Podręczniki dla dziennikarzy wskazują na to, że – by odbiorca 
został przed telewizorem czy doczytał tekst do końca – musi zostać 
emocjonalnie zaangażowany w dziejący się przed jego oczyma spek-
takl. Merytoryczność zostaje wyparta, albo przynajmniej postawiona 
na równi z poruszeniem emocjonalnym. Bohaterami mediów stają 
się osoby, dla których pojęcie ochrony twarzy rozmówcy nie istnieje. 
Jej naruszanie staje się strategią, a raczej antystrategią, obowiązkową 
w medialnych show. To źle, że media pełne są wulgaryzmów i rynsz-
tokowego języka. To źle, że wzajemne obrażanie i obrzucanie inwek-
tywami na oczach odbiorców jest strategią obowiązującą i w życiu 
politycznym (choćby wypowiedzi Janusza Palikota), i w obszarze me-
dialnym, mającym za zadanie dostarczać rozrywkę. Ale są też dobre 
strony takich zmian. Choćby rozmowa Hołdysa z Pospieszalskim na-
biera innego wydźwięku właśnie dzięki umieszczeniu jej w prywatno-
ści. Takie zmiany są konsekwencją demokratyzacji mediów. Wszelka 
próba ingerencji innej niż odwoływanie się do poczucia przyzwoito-
ści może stanowić precedens do powrotu cenzury, czyli chęci kontroli 
mediów. Pozostaje życzyć sobie, by przyszedł taki dzień, w którym 
odbiorcy dojrzeją na tyle, by szukać w mediach merytorycznych ana-
liz i dyskusji. To rachunek za demokrację, a rachunki mają to do siebie, 
że należy je płacić, rzadko można z nimi dyskutować. Ponieważ próba 
zahamowania procesu demokratyzacji mediów oznaczałaby cenzu-
rę, to jedyna szansa na utrzymanie demokracji polega na obnażaniu 
prymitywności niektórych zachowań w sferze publicznej. Obnażania 
zawartych w niektórych wypowiedziach mechanizmów manipulacji, 
inwektyw, bezczelności. Zgadzam się z opinią prof. Hartmana, iż to, 
co teraz się dzieje, jest naturalnym etapem dojrzewania demokracji, 
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tak samo, jak naturalnym jej etapem było dopuszczenie do władzy 
Samoobrony. Musimy doświadczyć pewnych silnych emocji społecz-
nych, by nauczyć się je rozpoznawać i od nich dystansować. Jeszcze 
nie tak dawno temu na Stana Tymińskiego głosowało wielu Polaków. 
Dziś Janusz Palikot u wielu odbiorców budzi raczej zażenowanie 
i poczucie niesmaku i mimo obecności na okładkach pism plotkar-
skich, nie ma raczej żadnych szans, by wejść do parlamentu w nowej 
kadencji. W moim przekonaniu właśnie dlatego, że nasza demokracja 
jest dziś dojrzalsza od tej sprzed 8 lat.



Równość w życiu publicznym

Piotr Michalik

Równość i wolność religijna  
w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA  
w sprawie Christian Legal Society v. Martinez

Równość wobec prawa w prawie amerykańskim1

Zasada równość wobec prawa jest jedną z głównych reguł syste-
mu prawa we współczesnym państwie demokratycznym. Jej donio-
słość normatywną wyrażają stosowne zapisy ustaw zasadniczych, jak 
art. 32 ust. 1 Konstytucji RP głoszący, iż „wszyscy są wobec prawa 
równi” i „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne”2. Gwarancję równej ochrony praw (Equal Protection Clau-
se) zawiera także sekcja pierwsza XIV Poprawki do Konstytucji USA, 
na mocy której „każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach 
Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Sta-
nów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan 
nie może wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa 
i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie może też żaden stan 

1  Ogólnie na temat systemu prawa amerykańskiego zob. R. Tokarczuk, Prawo 
amerykańskie, Kraków 2009.

2  O znaczeniu zasady równości wobec prawa dla współczesnego pojmowania 
porządku demokratycznego świadczy struktura Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (KPPUE) z 2000 r. Jej trzeci z siedmiu rozdziałów (art. 20–26) zatytuło-
wany jest „Równość”. Zob. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
[dostęp: 19.12.2011].
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pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wy-
miaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na swoim obsza-
rze równej ochrony prawa”3.

Z historyczno-prawnego punktu widzenia droga do norma-
tywnego zagwarantowania równości mieszkańców USA wiodła 
w pierwszej kolejności poprzez meandry amerykańskiego niewolnic-
twa i segregacji rasowej4. Ani Konstytucja USA z 1787 roku, ani Bill of  
Rights z 1789 roku nie gwarantowały expressis verbis równości wobec 
prawa. Nawiązywała jednak do niej Deklaracja niepodległości Stanów 
Zjednoczonych z 1776 roku, do której słynnych słów o naturalnej rów-
ności ludzi5 odwoływały się kolejne pokolenia przeciwników niewol-
nictwa. Dopiero uchwalenie w 1866 roku i wejście w życie w 1868 
roku powołanej już XIV Poprawki, wprowadziło do prawa federalne-
go zasadę równej ochrony praw (equal protection of the laws). Ta ostat-
nia nie prędko jednak zinterpretowana została jako reguła równości 
wobec prawa (equality before the law/equality under the law). W 1896 
roku w precedensowej decyzji z w sprawie Plessy v. Ferguson6 Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych [dalej: SN]7 orzekł niemalże jed-
nogłośnie (7:1), iż ustawa stanu Luizjana nakazująca wprowadzenie 
w pociągach „równych, ale oddzielnych przedziałów dla rasy białej 
i kolorowej” jest konstytucyjna8. Autor opinii większości, sędzia Hen-
ry Billings Brown, nie zaprzeczając gwarancyjnej roli XIV Poprawki, 
uznał jednak jej realizację na płaszczyźnie społecznej za niepożądaną 

3  „Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. 
No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities 
of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, 
or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction 
the equal protection of the laws” (za: Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i sym-
bole amerykańskiej kultury patriotycznej, red. K. Michałek, Warszawa 2005).

4  Zob. A. Kull, The Color-Blind Constitution, Harvard University Press 1992.
5  „We hold these truths to be self-evident that all men are created equal” 

(„Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równy-
mi”) (za: Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty, dz. cyt.).

6  Plessy v. Ferguson, 163 U. S. 537 (1896).
7  Szerzej na temat SN zob. L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. 

Konstytucja – polityka – prawa obywatelskie, Wrocław – Warszawa 1982.
8  Plessy v. Ferguson, 540: „[…] all railway companies carrying passengers in their 

coaches in this state, shall provide equal but separate accommodations for the white, 
and colored races […]”.
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i tym samym stworzył podstawę prawną dla słynnej doktryny segre-
gacji rasowej (separate but equal)9.

Precedens z Plessy v. Ferguson został obalony dopiero w 1954 roku 
w słynnej sprawie Brown v. Board of Education10. Rozstrzygając o kon-
stytucyjności segregacji rasowej w szkolnictwie publicznym, SN pod 
przewodnictwem prezesa Earla Warrena jednomyślnie (9:0) orzekł, 
iż „odseparowane instytucje edukacyjne są z samej swojej istoty nie-
równe”, a zmuszone do korzystania z nich osoby „są pozbawione 
równej ochrony praw gwarantowanej poprzez XIV Poprawkę”11. Pre-
cedens z Brown v. Board of Education nie tylko był początkiem koń-
ca segregacji rasowej w USA12, lecz także „umocnił” gwarancyjną 
pozycję zawartej w Konstytucji federalnej zasady równości wobec 
prawa. Przyczynił się także do znacznego zwiększenia „aktywności” 
SN w sferze normatywnej realizacji postulatów równościowych róż-
nych grup społecznych13, czy też organizacji występujących jako tych 
grup przedstawiciele, jak NAACP14 czy ACLU15. Warto podkreślić, 
iż delegalizacja segregacji rasowej poprzedziła zakończenie trwają-

 9  Tamże, 544: „The object of the amendment was undoubtedly to enforce the ab-
solute equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could 
not have been intended to abolish distinctions based upon color, or to enforce social, 
as distinguished from political, equality, or a commingling of the two races upon terms 
unsatisfactory to either”. 

10  Brown v. Board of Education, 347 U. S. 483 (1954).
11  Tamże, 495: „We conclude that, in the field of public education, the doctrine 

of «separate but equal» has no place. Separate educational facilities are inherently un-
equal. Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom the 
actions have been brought are, by reason of the segregation complained of, deprived 
of the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment”. 

12  Ostatnim aktem tego procesu było orzeczenie SN z 1967 r. w sprawie Loving 
v. Wirginia, w którym sąd uznał za niekonstytucyjne ustawy stanowe zakazujące mał-
żeństw międzyrasowych (inter-racial marriages). Zob. Loving v. Virginia, 388 U. S. 1 (1967). 

13  Od lat 60. oparte między innymi na gwarancjach XIV Poprawki orzecznictwo 
SN w zakresie praw obywatelskich (civil rights), między innymi w takich kwestiach, jak 
prawo do prywatności, prawo do aborcji, a zwłaszcza równości w zatrudnieniu (tzw. 
akcja afirmatywna – affirmative action), wywoływało i nadal wywołuje liczne kontro-
wersje, tak w środowisku prawniczym, jak w społeczeństwie amerykańskim. Na temat 
akcji afirmatywnej zob. A. Bryk, Akcja afirmatywna, doktryna „różnorodności” a plemienna 
koncepcja społeczeństwa liberalnego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2004, nr 2, 
s. 31–110.

14  National Association for the Advancement of Colored People.
15  American Civil Liberties Union.
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cego od XIX wieku procesu równouprawnienia kobiet w USA16. Jak-
kolwiek na mocy XIX Poprawki do Konstytucji federalnej kobiety 
otrzymały czynne prawo wyborcze w 1920 roku, dopiero w 1971 roku 
w orzeczeniu Reed v. Reed SN objął równouprawnienie płci gwarancją 
Equal Protection Clause XIV Poprawki17.

Zakaz dyskryminacji w prawie amerykańskim 
– kwestia orientacji seksualnej

Praktyczna realizacja zasady równości wobec prawa następuje 
poprzez wykorzystanie szeregu narzędzi, tak o charakterze norma-
tywnym, jak i pozanormatywnym. Jednym z takich narzędzi jest za-
kaz dyskryminacji, który, dobrze znanym polskiemu i europejskiemu 
prawodawstwu18, jest także szeroko stosowany w prawie amerykań-
skim. Prawa anty-dyskryminacyjne (anti-discrimination laws) występują 
w systemie normatywnym Stanów Zjednoczonych zarówno w prawie 
federalnym, jak i stanowym. Historycznie pierwszy federalny zakaz 
dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry lub uprzedni stan nie-
wolnictwa albo służby przymusowej (involuntary servitude), wprowa-
dzony został przez Kongres już w 1866 roku19. Jednak dopiero prawa 
antydyskryminacyjne ustanowione sto lat później zostały realnie wpro-
wadzone w życie. Do najważniejszych obowiązujących obecnie należą 
zakaz dyskryminacji w ramach realizacji działań współfinansowanych 
z budżetu federalnego (federally assisted programs) oraz zakaz dyskrymi-
nacji w zatrudnieniu, wprowadzone na mocy ustawy o prawach oby-
watelskich (Civil Right Act) uchwalonej przez Kongres w 1964 roku20.

16  Zob. D. L. Rhode, Justice and gender: sex discrimination and the law, Harvard 
University Press 1991.

17  Reed v. Reed, 404 U. S. 71 (1971).
18  Zob. art. 32 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 21 KPPUE.
19  An Act to protect all Persons in the United States in their Civil Rights, and furnish 

the Means of their Vindication, 14 Stats. 27 (1866), [w:] A Century of Lawmaking for a New 
Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774–1875, http://memory.loc.gov/
cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=014/llsl014.db&recNum=058 [dostęp: 27.12.2011]. 
Pośrednio fragment powyższej ustawy stanowi obecnie § 1981 tytułu 42 Kodeksu Stanów 
Zjednoczonych (United States Code): Equal Rights under the Law. Odnośnie do United 
States Code [dalej: U.S.C.] zob. http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionUScode.
action?collectionCode=USCODE [dostęp: 27.12.2011].

20  Civil Right Act of 1964, 42 U.S.C. § 1983.
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Civil Right Act of 1964 zabrania dyskryminacji w ramach realizacji 
działań współfinansowanych z budżetu federalnego ze względu na rasę, 
kolor skóry i pochodzenie narodowe21 oraz dyskryminacji w zatrudnie-
niu ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć i pochodzenie naro-
dowe pracownika22. Na przestrzeni następnych kilkunastu lat zakres 
gwarancji ustawy z 1964 roku stopniowo ulegał rozszerzeniu. Na mocy 
kolejnych ustaw Kongresu rozszerzono zakaz dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć23 i wprowadzono zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, 
kolor skóry, płeć i pochodzenie narodowe w edukacji publicznej24. 
Nowymi przesłankami antydyskryminacyjnymi stały się także wiek25, 
niepełnosprawność26 i ciąża27. Począwszy od lat 70., wraz z ustanawia-
niem pierwszych stanowych zakazów dyskryminacji w zatrudnieniu 
ze względu na orientację seksualną (sexual orientation)28, przedmiotem 
prac Kongresu wielokrotnie były propozycje wprowadzenia przed-
miotowego zakazu w prawie federalnym29. Jednak ze względu na wy-
jątkową kontrowersyjność praw mniejszości seksualnych (tzw. LGBT 

21  42 U.S.C. § 2000d: „Prohibition against exclusion from participation in, denial 
of benefits of, and discrimination under federally assisted programs on ground of race, 
color, or national origin. No person in the United States shall, on the ground of race, 
color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, 
or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal fi-
nancial assistance”.

22  42 U.S.C. § 2000e–2: „Unlawful employment practices (a) Employer practices.
It shall be an unlawful employment practice for an employer — 
(1) to fail or refuse to hire or to discharge any individual, or otherwise to dis-

criminate against any individual with respect to his compensation, terms, conditions, 
or privileges of employment, because of such individual’s race, color, religion, sex, 
or national origin; or 

(2) to limit, segregate, or classify his employees or applicants for employment 
in any way which would deprive or tend to deprive any individual of employment 
opportunities or otherwise adversely affect his status as an employee, because of such 
individual’s race, color, religion, sex, or national origin”.

23  Educations Amendments of 1972, 20 U.S.C. § 1681.
24  Equal Educational Opportunities Act of 1974, 20 U.S.C. § 1701, 1703.
25  Age Discrimination in Employment Act of 1967, 29 U.S.C. § 623; Age 

Discrimination Act of 1975, 42 U.S.C. § 6101.
26  Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 794; American with Disabilities Act of 

1990, 42 U.S.C. § 12101.
27  Pregnancy Discrimination Act of 1978, 42 U.S.C. § 2000e (k).
28  Zob. niżej.
29  Zob. Nondiscrimination legislation historical timeline, [w:] National Gay and Lesbian Task 

Force – http://www.thetaskforce.org/issues/nondiscrimination/timeline [dostęp: 27.12.2011].
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rights30) żaden z popieranych przez Demokratów projektów, w tym 
wniesiony w 1994 roku i nadal podtrzymywany projekt ustawy o nie-
dyskryminacji w zatrudnieniu (Employment Non-Discrimination Act, 
ENDA), nie uzyskał wymaganej większości w Kongresie31.

Brak zgody na wprowadzenie federalnego zakazu dyskryminacji 
w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną pracownika jedy-
nie częściowo odzwierciedla stan prawny obowiązujący w Dystryk-
cie Kolumbii i poszczególnych stanach USA. W okręgu stołecznym 
przedmiotowy zakaz został ustanowiony już w 1977 roku, a w stanie 
Wisconsin w 1982 roku32. Kolejno wprowadzono go w Massachusetts 
w 1989, Connecticut i Vermont w 1991, Kalifornii i New Jersey w 1992, 
Minnesocie w 1993, Rohde Island w 1995, New Hampshire w 1998, 
Newadzie w 1999, Marylandzie w 2001, Nowym Jorku i Nowym 
Meksyku w 2003, Maine w 2005, Illinois i stanie Waszyngton w 2006, 
Kolorado i Iowa w 2007, Oregonie w 2008, Delaware w 2009 i na Ha-
wajach w 2011 roku. Łącznie w 21 stanach oraz Dystrykcie Kolumbii 
obowiązuje zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną 
pracownika zarówno w zatrudnieniu publicznym, jak i prywatnym. 
Ponadto począwszy od 1993 roku w Minnesocie, a następnie w 14 
z wymienionych stanów oraz okręgu stołecznym wprowadzono za-
kaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na tożsamość płciową 
(gender identity) pracownika33. Analogiczne zakazy dotyczą także in-
nych sfer życia publicznego i prywatnego, między innymi edukacji 
publicznej34 czy praw i polityki mieszkaniowej35.

30  Lesbian, gay, bisexual and transgender rights.
31  Zob. Nondiscrimination legislation, dz. cyt. Obecny projekt ENDA przewiduje za-

kaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Zob. ofi-
cjalny tekst projektu – http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c112:1:./temp/~c1127 
mdKpm:e7756: [dostęp: 27.12.2011]. Tożsamy zakaz w podstawowej i średniej edu-
kacji publicznej przewiduje wniesiony w 2011 r. projekt Student Non-Discrimination 
Act – http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.998: [dostęp: 27.12.2011].

32  Statewide Employment Laws & Policies, [w:] Human Rights Campaign [dalej: 
HUC], http://2fwww.hrc.org/documents/Employment_Laws_and_Policies.pdf [dostęp: 
27.12.2011].

33  Tamże.
34  Statewide School Laws & Policies, HUC, http://2fwww.hrc.org/documents/

school_laws.pdf [dostęp: 27.12.2011]. Zob. także niżej, rozdział pt. Sprawa Christian 
Legal Society v. Martinez – stan prawny.

35  Statewide Housing Laws & Policies, HUC, http://2fwww.hrc.org/documents/
Housing_Laws_and_Policies.pdf [dostęp: 27.12.2011].
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Aktywność tak Kongresu, jak i legislatur stanowych w kwestii za-
kazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną była i jest nadal 
jednym z elementów politycznego, społecznego, moralno-religijnego, 
a także prawnego konfliktu o prawa LGBT w USA. Jednak zgodnie 
z zasadami amerykańskiego sytemu prawa, wyjąwszy nadzwyczajną 
procedurę wprowadzenia poprawki do Konstytucji federalnej, naj-
ważniejszym arbitrem w tym sporze pozostaje SN. Możliwość sądo-
wej kontroli konstytucyjności (judicial review)36 zakazu dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną przyniosła sprawa Romer v. Evans, 
którą SN rozstrzygnął w 1996 roku37. Przedmiotem kontroli była w niej 
Poprawka 2 do Konstytucji stanu Kolorado przyjęta w referendum 
stanowym w 1992 roku. Expressis verbis zabraniała ona władzom sta-
nowym gwarantowania w jakiejkolwiek formie szczególnej ochrony 
prawnej osób homoseksualnych i biseksualnych ze względu na ich 
orientację, zachowanie, praktyki oraz relacje wzajemne, w tym wpro-
wadzania zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną38. 
Podstawą wprowadzenia Poprawki był sprzeciw większości społe-
czeństwa Kolorado wobec przyznawania mniejszościom seksualnym 
szerszej ochrony prawnej, niż posiadają osoby heteroseksualne39.

W opinii większości (6:3) autorstwa sędziego Anthony’ego Ken-
nedy’ego SN orzekł, iż Poprawka 2 jest sprzeczna z Equal Protection 
Clause XIV Poprawki do Konstytucji federalnej. Zdaniem sądu rzeczy-
wistym celem zmiany konstytucji Kolorado było pozbawienie osób 
homoseksualnych, których status SN uznaje na równi z osobami he-
teroseksualnymi, praw gwarantowanych przez XIV Poprawkę. Stan 
nie może a priori pozbawić żadnej grupy społecznej ochrony prawnej 
bez wykazania uprawnionego interesu publicznego (legitimate state 
interest). Tym ostatnim nie jest zdaniem SN ochrona interesu więk-
szości. Przyczyną wprowadzenia szczególnej ochrony osób homo-
seksualnych jest bowiem fakt bycia przez nich mniejszością, którą 
państwo (stan) ma obowiązek chronić przed dyskryminacją ze strony 
heteroseksualnej większości40. Tym samym w oparciu o klauzulę rów-

36  Na temat ukształtowania się judicial review w USA zob. G. Górski, Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin 2006, s. 68–110.

37  Romer v. Evans, 517 U. S. 620 (1996).
38  Tamże, 624.
39  Tamże, 626.
40  Tamże, 635.
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nej ochrony XIV Poprawki SN jednoznacznie uznał konstytucyjność 
stanowych praw anty-dyskryminacyjnych ze względu na orientację 
seksualną. Co więcej, uznając równość praw osób hetero- i homosek-
sualnych „wyraził gotowość” do przełamania precedensu w sprawie 
legalności współżycia homoseksualnego z Bowers v. Hardwick z 1986 
roku41, co rzeczywiście nastąpiło w orzeczeniu Lawrence and Garner 
v. Texas z 2003 roku42.

Sprawa Christian Legal Society v. Martinez43  
– stan faktyczny

College Hastings (Hastings College of the Law), funkcjonujący 
w ramach publicznego Uniwersytetu Kalifornijskiego, stymuluje i kon-
troluje działalność organizacji studenckich poprzez specjalny program 
Zarejestrowanej Organizacji Studenckiej (Registered Student Organiza-
tion, RSO). Niezależnie od oficjalnego uznania ze strony władz uczelni, 
w ramach programu każda zarejestrowana organizacja korzysta z sze-
regu udogodnień w prowadzeniu swojej działalności. Do najistotniej-
szych z nich należą możliwość uzyskania pomocy finansowej uczelni 
oraz korzystanie z jej infrastruktury, w tym sieci komunikacyjnej. 
W 2004 roku funkcjonująca już w Hastings chrześcijańska organizacja 
studencka przystąpiła do Chrześcijańskiego Towarzystwa Prawnicze-
go (Christian Legal Society, CLS-National)44. Następnie już jako uczel-
niany oddział Towarzystwa (Christian Legal Society Chapter of the 
University of California, Hastings College of the Law, CLS) wystąpiła 
o przyznanie jej statusu RSO, przedkładając wymagane przez przepisy 
programu dokumenty. Niespodziewanie, bo po raz pierwszy od po-
wstania programu RSO, władze uczelni odmówiły rejestracji nowej 

41  Bowers v. Hardwick, 478 U. S. 186 (1986). W orzeczeniu tym SN podtrzymał kon-
stytucyjność penalizacji współżycia homoseksualnego w prawie stanowym.

42  Lawrence and Garner v. Texas, 539 U. S. 558 (2003). Decyzja w tej sprawie została 
podjęta przez ten sam skład sędziowski co w Romer v. Evans. Autorem opinii tej samej 
większości (6:3) był ponownie sędzia Kennedy. SN orzekł, iż współżycie homoseksu-
alne wynika z prawa do wolności i prywatności, wobec powyższego podlega ochronie 
Equal Protection Clause i Due Process Clause XIV Poprawki.

43  Christian Legal Society Chapter of the University of California, Hastings College of the 
Law v. Martinez et al., 561 U. S. _ (2010). 

44  Odnośnie do Christian Legal Society zob. http://www.clsnet.org/page.
aspx?pid=329 [dostęp: 28.12.2011].
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organizacji. Przyczyną odmowy była niezgodność regulacji (bylaws) 
przyjętych przez CLS z obowiązującą wszystkie RSO w Hastings poli-
tyką niedyskryminacji (Nondiscrimination Policy) oraz służącą jej imple-
mentacji tzw. polityką „otwartego dostępu” (all-comers policy)45.

Wprowadzona przez władze uczelni polityka niedyskrymi-
nacji zakazuje wszelkich niezgodnych z prawem praktyk dyskry-
minujących ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie, 
niepełnosprawność, wiek, płeć i orientację seksualną46. W celu jej re-
alizacji Hastings uzależnia przyznanie statusu RSO od zastosowania 
się wnioskującej organizacji do polityki „otwartego dostępu”. Wyma-
ga ona zgody organizacji na potencjalne przyjęcie każdego chętnego 
studenta, przyznanie mu statusu członka organizacji, a także objęcia 
w niej funkcji kierowniczej, niezależnie od jego statusu lub przeko-
nań47. Tymczasem zgodnie z regulacjami przyjętymi w CLS-National, 
każdy członek towarzystwa ma obowiązek podpisać specjalne wy-
znanie wiary chrześcijańskiej (Statement of Faith) i stosować się do jej 
wymogów w swoim postępowaniu48. Zgodnie ze stanowiskiem CLS-
-National oznacza to, iż do towarzystwa mogą należeć wyłącznie oso-
by podzielające i realizujące chrześcijańskie nakazy moralne. Między 
innymi przekonanie, iż współżycie seksualne powinno mieć miejsce 
wyłącznie w ramach heteroseksualnego małżeństwa, a inne formy 
współżycia, zwłaszcza homoseksualnego, są niedopuszczalne49.

W odmowie rejestracji skierowanej do CLS władze uczelni wska-
zały, iż regulacje przyjęte przez organizację dyskryminują ze względu 
na religię i orientację seksualną. W odpowiedzi CLS wystąpiła o jej wy-
łączenie spod obowiązywania polityki niedyskryminacji. Władze Hast- 

45  Zdaniem mniejszości składu SN władze Hastings nie udowodniły, iż polityka 
„otwartego dostępu” istniała i była egzekwowana przed odmową rejestracji CLS. Zob. 
niżej, rozdział pt. Sprawa Christian Legal Society v. Martinez – orzeczenie SN i jego skutki 
dla ochrony wolności religijnej w ramach limited public forum.

46  Christian Legal Society v. Martinez: „[Hastings] shall not discriminate unlawfully 
on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, disability, age, sex or sex-
ual orientation. This nondiscrimination policy covers admission, access and treatment 
in Hastings-sponsored programs and activities”. 

47  „Allow any student to participate, become a member, or seek leadership posi-
tions in the organization, regardless of [her] status or beliefs” (tamże).

48  Zob. The CLS Statement of Faith, http://www.clsnet.org/page.aspx?pid=649 
[dostęp: 28.12.2011].

49  Christian Legal Society v. Martinez.
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ings ponownie odmówiły, argumentując, iż CLS może zostać RSO „wy-
łącznie jeżeli umożliwi uzyskanie członkostwa wszystkim studentom 
niezależnie od ich przekonań religijnych lub orientacji seksualnej”50.  
Jednocześnie władze poinformowały CLS, iż nie będąc RSO, może 
funkcjonować na kampusie uczelni, korzystając z jego infrastruktury 
w ograniczonym zakresie. CLS nie chcąc zmienić swoich regulacji, zde-
cydowało się na to drugie rozwiązanie, podejmując i prowadząc dzia-
łalność bez korzystania z dobrodziejstw programu RSO. Jednocześnie 
jednak, jeszcze w 2004 roku, CLS wniosło przeciwko władzom Hastings 
powództwo do federalnego Sądu Dystryktowego (United States District 
Court for the Northern District of California). Przedmiotem zarzutów 
powództwa było naruszenie praw CLS gwarantowanych przez I i XIV 
Poprawkę do Konstytucji federalnej w zakresie 1) wolności słowa i in-
nych form ekspresji (free speech), 2) stowarzyszania się w celu wyrażania 
wspólnych poglądów (expressive association) oraz 3) swobodnej praktyki 
religijnej (free exercise of religion)51.

Sąd Dystryktowy oddalił wszystkie trzy zarzuty CLS, uznając, 
iż zarówno polityka niedyskryminacji, jak i polityka „otwartego dostę-
pu” są zgodne z I Poprawką. Zdaniem sądu działania władz Hastings 
nie przekroczyły ram prawnych ustalonych dla tzw. ograniczonego 
forum publicznego, które college stworzył, realizując program RSO52. 
Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem, CLS wniosło apelację do fe-
deralnego Sądu Apelacyjnego (United States Court of Appeals fot the 
Ninth Circuit). Ten ostatni w 2009 roku oddalił jednak apelację i pod-
trzymał wyrok sądu I instancji, uznając politykę uczelni nakładającą 
na wszystkie organizacje studenckie obowiązek przyjmowania i do-
puszczania do członkostwa wszystkich studentów nawet tych, któ-
rzy nie zgadzają się z „misją grupy”, do której wstępują. Zdaniem 
Sądu Apelacyjnego polityka ta jest zarówno neutralna co do poglą-
dów (viewpoint neutral), jak i uzasadniona (reasonable), co decyduje 
o jej konstytucyjności53. W tych okolicznościach, a także wobec faktu, 

50  Tamże.
51  Tamże. Zob. niżej.
52  Tamże. Zob. niżej.
53  „All groups must accept all comers as voting members even if those individu-

als disagree with the mission ofthe group. The conditions on recognition are there-
fore viewpoint neutral and reasonable” (Christian Legal Society Chapter of Univ. of Cal. 
v. Kane, 319 Fed. Appx. 645, 645–646 [CA9 2009]). Szerzej zob. niżej.
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iż w 2006 roku Sąd Apelacyjny dla Siódmego Okręgu (United States 
Court of Appeals fot the Seventh Circuit) w siostrzanej sprawie Chri-
stian Legal Society v. Walker uznał powództwo innego oddziału CLS-
-National54, CLS wniosło odwołanie do SN. Ten ostatni jeszcze w 2009 
roku zgodził się na rozpatrzenie sprawy w trybie certiorari55, a w 2010 
roku wydał wyrok w sprawie Christian Legal Society v. Martinez.

Sprawa Christian Legal Society v. Martinez 
– stan prawny

Zarzuty podniesione przez CLS przeciwko władzom Hastings 
oparte były na klauzulach I Poprawki do Konstytucji federalnej. 
Stanowi ona, iż „Kongres nie uchwali prawa odnośnie do ustano-
wienia religii ani zakazującego swobodnego jej praktykowania; 
ograniczającego wolność słowa lub prasy, albo naruszającego prawo 
ludu do spokojnych zgromadzeń i do wnoszenia do najwyższych 
władz petycji o naprawienie krzywd”56. Zgodnie z orzecznictwem 
SN I i XIV Poprawka gwarantują każdemu obywatelowi Stanów 
Zjednoczonych szereg praw, których nie mogą naruszać ani wła-
dze federalne, ani stanowe57. Pierwsze zdanie I Poprawki to słynne 

54  Christian Legal Society v. Walker, 453 F.3d 853 (CA7 2006). Szerzej zob. 
Constitutional law. First Amendment. Seventh Circuit holds that public university can-
not refuse to recognize student group based on group’s violation of school nondiscrimi-
nation policy. Christian Legal Society v. Walker, 453 F.3d 853 (7th Cir. 2006), „Harvard 
Law Review”, 2007, t. 120, nr 4, s. 1112–1119.

55  Certiorari jest jednym z trybów apelacyjnych inicjujących rozpatrzenie spra-
wy przed SN. Obecnie jest on podstawową formą wnoszenia „apelacji” do SN. 
Zob. T. J. Zieliński, Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu 
Najwyższego USA, Toruń 2008, s. 34–38.

56  „Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohi- 
biting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; 
or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for 
a redress of grievances”.

57  Ze względu na dualizm prawny USA, aż do wejścia w życie XIV Poprawki 
I Poprawka obowiązywała wyłącznie władze federalne. Jednak także po 1868 r. objęcie 
prawa stanowego gwarancjami I Poprawki (tzw. inkorporacja I Poprawki) następowało 
stopniowo, w oparciu o orzecznictwo SN. Przykładowo w przypadku klauzul religijnych 
I Poprawki nastąpiło to dopiero w 1940 r. (Free Exercise Clause) i 1947 r. (Establishment 
Clause). Zob. T. J. Zieliński, Neutralność religijna państwa w USA w świetle orzecznictwa fe-
deralnego Sądu Najwyższego (zagadnienia podstawowe), [w:] M. Pietrzak, Francuska ustawa 
z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościoła i państwa z perspektywy stu lat, Warszawa 2007, s. 89.
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klauzule religijne (Religious Clauses), będące podstawą stosunków 
polityczno-wyznaniowych w USA. Klauzula ustanowienia (Establi-
shment Clause) gwarantuje rozdział Kościoła od państwa (separation 
of church and state), a klauzula swobodnej praktyki (Free Exercise 
Clasue) gwarantuje wolność religijną (free exercise of religion, freedom 
of religion)58. Druga część Poprawki to klauzula swobodnej mowy/
ekspresji (Free Speech/Expression Clause) gwarantująca wolność sło-
wa i innych form ekspresji (freedom of speech/expression), wolność 
prasy (freedom of the press) oraz wolność stowarzyszania się (freedom 
of association)59, w tym także prawo do stowarzyszania się w celu 
wspólnej ekspresji/wyrażania wspólnych poglądów (right to expres-
sive association)60. Ostatnie zdanie Poprawki gwarantuje wolność 
zgromadzeń (freedom of assemble) oraz prawo do wnoszenia petycji 
(right to petition).

Pierwszy zarzut CLS należy ocenić w świetle orzecznictwa 
SN dla prawa do swobodnej mowy/ekspresji, w tzw. ograniczonym 
forum publicznym (limited public forum, LPF)61. Zgodnie z orzecze-
niem w sprawie Widmar v. Vincent z 1981 roku, autorstwa sędzie-
go Lewisa F. Powella, jeżeli uczelnia publiczna udostępnia swoją 
infrastrukturę lub inne środki grupom studenckim, tworzy otwarte 
forum dla tych grup (LPF)62. Wykluczenie określonej grupy z LPF 
jest równoznaczne z naruszeniem jej prawa do swobodnej ekspre-
sji oraz prawa do stowarzyszania się w ramach kampusu uczelni, 
które to prawa SN potwierdził w orzeczeniu w sprawie Healy v. Ja-
mes63. Każde takie naruszenie musi mieć podstawę konstytucyj-

58  Szerzej na temat klauzul religijnych oraz dotyczącego ich orzecznictwa SN zob. 
R. M. Małajny, „Mur Separacji” – państwo a Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Katowice 1992.

59  Zob. NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958).
60  Zob. niżej.
61  Ze względu na specyfikę prawa precedensowego w terminologii stosowanej 

w poszczególnych orzeczeniach SN występują rozbieżności. Wyjęcie ich z kontekstu 
orzeczenia może prowadzić do nieporozumień. Dla jasności wywodu konsekwentnie 
stosuję terminologię przyjętą w Christian Legal Society v. Martinez.

62  Widmar v. Vincent, 454 U. S. 263, 267 (1981).
63  Healy v. James, 408 U. S. 169, 180 (1972). Sprawa ta dotyczyła całkowitego wy-

kluczenia organizacji studenckiej Studenci na rzecz Społeczeństwa Demokratycznego 
(Students for a Democratic Society) z kampusu uczelni. SN w jednogłośnym orzeczeniu, 
także autorstwa sędziego Powella, uznał wykluczenie za niekonstytucyjne.
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ną. Oznacza to, iż przesłanki działania uczelni podlegają badaniu 
na okoliczność ich konstytucyjności (constitutional scrutiny), czyli 
zgodności z klauzulą Free Speech I Poprawki64. W Widmar SN niemal 
jednogłośnie (8:1) orzekł, że uczelnia nie może wykluczyć grupy stu-
denckiej z LPF ze względu na religijny charakter działalności grupy. 
Podstawą takiego wykluczenia byłaby bowiem religijna treść prze-
kazu grupy, czyli jej mowa/ekspresja religijna (religious speech). Jest 
to niedopuszczalne w świetle I Poprawki, która pozwala na ogra-
niczanie swobodnej ekspresji wyłącznie na podstawie neutralnych 
i uzasadnionych kryteriów65.

Swoje stanowisko z Widmar SN potwierdził w kolejnych orzecze-
niach rozstrzygających o dopuszczalności ekspresji religijnej (religious 
speech) w ramach różnych LPF: Board of Education v. Mergens z 199066, 
Lamb’s Chapel v. Center Morisches School District z 199367, Rosenberger 
v. University of Virginia z 1995 68 i Good News Club v. Milford Central 
School z 2001 roku69. Wśród powyższych orzeczeń jedynie sprawa 
Rosenberger dotyczyła uczelni wyższej. Stroną powodową był w niej 
student publicznego Uniwersytetu Wirginii Roland Rosenberger. 
Władze uczelni odmówiły mu refundacji kosztów druku studenckie-
go czasopisma ze środków specjalnego funduszu (Student Activities 
Fund, SAF) przeznaczonego na finansowanie działalności edukacyjnej 
studentów uniwersytetu. Przyczyną odmowy była niezgodna z regu-
laminem SAF religijna treść czasopisma „promująca i manifestująca 

64  Widmar v. Vincent, 268.
65  Tamże, 277: „Having created a forum generally open to student groups, the 

University seeks to enforce a content-based exclusion of religious speech. Its exclusion-
ary policy violates the fundamental principle that a state regulation of speech should 
be content-neutral, and the University is unable to justify this violation under appli-
cable constitutional standards”.

66  Board of Education v. Mergens, 496 U. S. 226 (1990). W orzeczeniu tym SN uznał 
konstytucyjność tzw. Equal Access Act (EAA) z 1984 r. (20 U.S.C. 4071), uchwalonego 
przez Kongres w oparciu o precedens z Widmar. EEA zezwala na pozalekcyjne za-
jęcia religijne uczniów w szkole publicznej. Ekspresji religijnej w szkole publicznej 
dotyczyły także Lamb’s Chapel v. Center Morisches School District oraz Good News Club 
v. Milford Central School. Zob. T. J. Zieliński, Państwo wobec religii w szkole publicznej, 
dz. cyt., s. 231–257.

67  Lamb’s Chapel v. Center Morisches School District, 508 U. S. 384 (1993).
68  Rosenberger v. University of Virginia, 515 U. S. 819 (1995).
69  Good News Club v. Milford Central School, 533 U. S. 98 (2001).
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określoną wiarę”70. Zdaniem władz uczelni przeznaczenie środków 
z funduszu71 na czasopismo promujące religię oznaczałoby pogwałce-
nie klauzuli ustanowienia I Poprawki, która zakazuje bezpośredniego 
finansowania organizacji religijnych ze środków publicznych. Ar-
gument ten został uznany przez Sąd Apelacyjny, który orzekł, że co 
prawda doszło do naruszenia swobody ekspresji powoda w ramach 
LPF, ale dyskryminacyjne regulacje SAF są uzasadnione w świetle Es-
tablishment Clasue72.

W swoim orzeczeniu niewielką większością (5:4) SN odrzucił sta-
nowisko SA w sprawie klauzuli ustanowienia, potwierdzając i roz-
szerzając dotychczasową ochronę ekspresji religijnej w ramach LPR. 
Zgodnie z opinią większości autorstwa sędziego Kennedy’ego „uni-
wersytet wywiązując się z obowiązków nałożonych przez klauzulę 
swobodnej mowy/ekspresji, nie narusza klauzuli ustanowienia”73. 
Tym samym SN ustalił reguły, w świetle których rozstrzygnął następ-
nie sprawę CLS. Uczelnia chcąca wykluczyć organizację studencką 
z powołanego przez siebie LPF musi wykazać, że: 1) kryterium wyklu-
czenia jest neutralne co do poglądów (viewpoint neutral), czyli między 
innymi nie może być kryterium religijnym; 2) kryterium wykluczenia 
jest uzasadnione (reasonable) w świetle celów stworzonego LPF, czyli  
jest wynikiem kompromisu pomiędzy konstytucyjnymi prawami wy-
kluczanej grupy a interesem państwa/uczelni realizowanym w ra-
mach LPF74. Co więcej, sam fakt, iż skutkiem działania określonej grupy 
w ramach LPF jest zakazane przez klauzulę ustanowienia wspieranie 
religii przez państwo, nie może być podstawą wykluczenia. Organiza-
cja studencka jest bowiem podmiotem prywatnym chronionym przez 
Free Speech Clause przed „atakiem” ze strony Establishment Clasue75.

70  Rosenberger v. University of Virginia, Syllabus. Wiarą tą było chrześcijaństwo.
71  Środki na SAF pochodziły z obligatoryjnych składek studentów. Zob. tamże.
72  Tamże.
73  Tamże, 845\0150846: „To obey the Establishment Clause, it was not necessary 

for the University to deny eligibility to student publications because of their viewpoint 
[…] The viewpoint discrimination inherent in the University’s regulation […] was a de-
nial of the right of free speech and would risk fostering a pervasive bias or hostility 
to religion, which could undermine the very neutrality the Establishment Clause re-
quires. There is no Establishment Clause violation in the University’s honoring its du-
ties under the Free Speech Clause”.

74  Tamże, 829\0150830.
75  Tamże, 839–841.
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W swoim drugim zarzucie CLS powołało się na prawo do sto-
warzyszania się w celu wspólnej ekspresji/wyrażania wspólnych 
poglądów (right to expressive association). W jednomyślnym (7:0) 
orzeczeniu autorstwa sędziego Williama J. Brennana, w sprawie 
Roberts v. United States Jaycees z 1984 roku76 SN przyjął, że wolność 
stowarzyszania się przyjmuje dwie podstawowe formy: osobistą, 
o charakterze stricte prywatnym (freedom of intimate association) oraz 
prywatno-publiczną, zorientowaną na wspólną realizację wolno-
ści chronionych przez klauzule I Poprawki77. Ta ostatnia, powo-
łana przez CLS, nie jest nieograniczona. Jeżeli jest to konieczne, 
musi ustąpić przed żywotnym interesem państwa (compelling sta-
te interest), którym jest między innymi zwalczanie dyskryminacji 
ze względu na płeć78.

Jednocześnie jednak w orzeczeniu przygotowanym przez pre-
zesa Williama H. Rehnquista w sprawie Boy Scouts of America v. Dale 
z 2000 roku, podzielony SN (5:4) uznał zastosowanie prawa anty-
dyskryminacyjnego stanu New Jersey wobec stowarzyszenia skau-
tów amerykańskich (Boy Scouts of America) za niekonstytucyjne79. 
Sąd Najwyższy New Jersey orzekł, iż wyrzucając ze stowarzyszenia 
homoseksualistę i aktywistę ruchu gejowskiego Jamesa Dale’a, Boy 
Scouts złamali stanowy zakaz dyskryminacji ze względu na orienta-
cję seksualną i nakazał powtórne przyjęcie go na stanowisko instruk-
tora80. SN nie podzielił tego stanowiska. Nie podważając zasadności 
prawa antydyskryminacyjnego, uznał, iż Dale jako instruktor or-
ganizacji, przez sam fakt bycia znanym homoseksualistą, wypa-
cza zdecydowanie negatywne stanowisko Boy Scouts w stosunku 
do zachowań homoseksualnych. Natomiast I Poprawka gwarantuje, 
iż nawet uzasadniona ingerencja państwa w freedom of expresive as-
sociation nie może w istotny sposób wpływać na zdolność stowarzy-
szenia do publicznego wyrażania i popierania swoich poglądów81. 
Tym sam SN wyznaczył granice ingerencji władz publicznych w sfe-

76  Roberts v. United States Jaycees, 468 U. S. 609 (1984).
77  Tamże, 618.
78  Tamże, 623–625.
79  Boy Scouts v. Dale, 530 U. S. 640 (2000).
80  Tamże, Syllabus.
81  Tamże, 650n.

Równość i wolność religijna…



160 Piotr Michalik

rę światopoglądu stowarzyszenia, nawet jeśli podstawą ingerencji 
są prawa antydyskryminacyjne.

Jak podkreślały władze Hastings, polityka niedyskryminacji przy-
jęta przez uczelnię i zastosowana wobec CLS oparta była na prawie 
kalifornijskim. Stanowy Equity in Higher Education Act gwarantuje 
równe prawa wszystkim studentom i zobowiązuje wszystkie instytu-
cje edukacyjne do realizacji tej gwarancji82. Zakazuje także wszelkim 
takim instytucjom korzystającym ze środków publicznych dyskrymi-
nacji kogokolwiek ze względu na szereg czynników, w tym niepeł-
nosprawność, płeć, tożsamość i ekspresję płciową, rasę, pochodzenie 
narodowe i etniczne, religię oraz orientację seksualną83. Co więcej, 
regulacje stanowe dotyczące bezpośrednio Uniwersytetu Kalifornij-
skiego zabraniają jego pracownikom przekazywania jakichkolwiek 
środków publicznych na rzecz organizacji prywatnych, stosujących 
zakazane praktyki dyskryminacyjne w zakresie członkostwa w or-
ganizacji84. Powyższe zakazy przewidują jednak dwa wyjątki istotne 
z punktu widzenia programu RSO, które choć niewiążące Hastings, 
mogły być wzięte pod uwagę w przypadku CLS. Po pierwsze zakaz 
dyskryminacji nie dotyczy placówki edukacyjnej kontrolowanej przez 
organizację religijną, jeżeli wprowadzenie zakazu dyskryminacji było-
by niezgodne z zasadami określonej religii85. Po drugie zakaz przeka-
zywania środków publicznych nie dotyczy organizacji studenckich86.

82  Cal. Education Code § 66251, 66252. Zob. Official California Legislative Information, 
http://www.leginfo.ca.gov/ [dostęp: 3.01.2012].

83  Cal. Education Code § 66270: „No person shall be subjected to discrimination 
on the basis of disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race 
or ethnicity, religion, sexual orientation […] in any program or activity conducted 
by any postsecondary educational institution that receives, or benefits from, state fi-
nancial assistance or enrolls students who receive state student financial aid”.

84  Cal. Education Code § 92150: „No state funds under the control of an officer 
or employee of the University of California shall ever be used for membership or for 
any participation involving a financial payment or contribution, on behalf of the uni-
versity, or any individual employed by or associated therewith, in any private organi-
zation whose membership practices are discriminatory on the basis of the characteris-
tics listed in Section 66270”.

85  Cal. Education Code § 66271: „This chapter shall not apply to an educational 
institution that is controlled by a religious organization if the application would not 
be consistent with the religious tenets of that organization”.

86  Cal. Education Code § 92150: „This section does not apply to any public funds 
that have been paid to an individual employee or officer of the university as salary, 
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Trzecim zarzutem CLS było naruszenie jego wolności religij-
nej gwarantowanej przez Free Exercise Clause I Poprawki. W świe-
tle stanu faktycznego sprawy oraz w połączeniu z wcześniejszymi 
dwoma zarzutami prima facie nie był on uzasadniony. W orzeczeniu 
Employment Division v. Smith z 1990 roku, autorstwa sędziego Anto-
nina Scalii, SN (6:3) przełamując precedens z Sherbert v. Verner z 1963 
roku, pozbawił praktykowanie religii ochrony tzw. testu żywotne-
go interesu państwa (Sherbert test)87. W Smith SN orzekł, iż klauzula 
swobodnej praktyki nie wyłącza obowiązywania neutralnych norm 
o ogólnym zastosowaniu, które jedynie incydentalnie obciążają 
praktykowanie religii88. Pomimo uchwalenia przez Kongres w 1993 
roku tzw. ustawy o przywróceniu wolności religijnej (Religious Fre-
edom Restoration Act, RFRA)89, w orzeczeniach SN City of Boerne 
v. Flores z 1997 roku90 i Gonzales v. Centro Espirita Beneficiente Uniao 
do Vegetal z 2006 roku91 precedens ze Smith został utrzymany w za-
kresie prawa stanowego. Tym samym ekspresja religijna korzysta 
z szerszej ochrony konstytucyjnej na podstawie klauzuli swobodnej 
mowy/ekspresji, a nie klauzuli swobodnej praktyki. Mając świa-
domość powyższego stanu prawnego, CLS po oddaleniu zarzutu 
z Free Exercise Clause przez Sąd Dystryktowy właściwie nie podtrzy-
mywało go w dalszym postępowaniu, nie był on więc rozpatrywany 
przez SN92.

or to any funds that are used directly or indirectly for the benefit of student orga-
nizations”.

87  Sherbert v. Verner, 374 U. S. 398 (1963). Na temat Sherbert test oraz Employment 
Div. v. Smith zob. M. Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wy-
znania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008, 
s. 82–98.

88  Employment Div. v. Smith, 494 U. S. 872, 878n.
89  Religious Freedom Restoration Act of 1993, 42 U.S.C. § 2000bb.
90  City of Boerne v. Flores, 521 U. S. 507 (1997).
91  Gonzales v. Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal, 546 U. S. 418 (2006).
92  Christian Legal Society v. Martinez. Sędzia Ginsburg jedynie „wspomniała” o po-

wyższym zarzucie w jednym z przypisów orzeczenia. 
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Sprawa Christian Legal Society v. Martinez 
– orzeczenie SN i jego skutki dla ochrony  
wolności religijnej w ramach limited public forum93

Sprawa CLS podzieliła SN (5:4), podobnie jak wcześniej sprawy 
Rosenberger i Boy Scouts. O ile jednak w obu tych sprawach przewa-
żyło zdanie sędziów uważanych za konserwatywnych, to w Christian 
Legal Society v. Martinez przeważyło zdanie tzw. liberałów, do których 
tym razem dołączył sędzia Kennedy. Opinię większości (plurality/
majority opinion) będącą jednocześnie wyrokiem sądu (opinion of the  
Court) przygotowała sędzia (Justice, J.) Ruth Bader Ginsburg. Dołączyli  
się do niej sędziowie John Paul Stevens, Kennedy, Stephen G. Breyer 
i Sonia Sotomayor. Sędziowie Stevens i Kennedy przygotowali także 
opinie zbieżne (concurring opinions). Zdanie odrębne (dissenting opi-
nion) pełniące w tym przypadku rolę opinii mniejszości, przygotował 
sędzia Samuel A. Alito, a dołączyli do niego prezes SN (Chief Justice, 
C. J.) John G. Roberts oraz sędziowie Scalia i Clarence Thomas94.

Rozstrzygnięcie sądu oparte było na dwu wstępnych założe-
niach, które w znacznym stopniu zdeterminowały treść orzeczenia. 
Po pierwsze w zakresie stanu faktycznego sąd oparł się na wspólnym 
oświadczeniu (joint stipulation) stron stwierdzającym, iż odmowa przy-
jęcia CLS do programu RSO od początku oparta była na naruszeniu 
polityki niedyskryminacji i polityki „otwartego dostępu”. Przy czym 
to all-comers policy była bezpośrednią podstawą nieprzyznania CLS sta-
tusu RSO, co zwalnia sąd z obowiązku badania konstytucyjności Non- 
discrimination Policy95. W toku rozprawy (oral argument) CLS starało się 
udowodnić, iż założenie to jest sprzeczne ze stanem rzeczywistym, 
gdyż pierwotnie podstawą wykluczenia organizacji była wyłącznie 
polityka niedyskryminacji. Argumenty te nie przekonały jednak więk-
szości, co zdaniem sędziego Alito pozwoliło jej na uniknięcie oceny 

93  Zob. m.in. J. S. Falchek, E. J. Schoen, Christian Legal Society v. Martinez: rock, paper, 
scissors, „Southern Law Journal”, 2011, t. 21, nr 2, s. 201–223; J. Willems, The loss of freedom 
of association in Christian Legal Society v. Martinez, 130 S. Ct. 2971 (2010), „Harvard Journal 
of Law & Public Policy”, 2011, t. 34, nr 2, s. 805–818; J. J. Hennessy, University-funded dis-
crimination: unresolved issues after the Supreme Court’s „Resolution” of the Circuit split on uni-
versity funding for discriminatory organizations, „Iowa Law Review”, t. 96, nr 5, s. 1767–1789.

94  Tamże, Syllabus.
95  Tamże.
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konstytucyjności Nondiscrimination Policy, która niewątpliwie narusza 
Free Speech Clause I Poprawki96. Po drugie sąd uznał także, iż zarzut 
CLS naruszenia przez władze Hastings jego prawa do stowarzyszania 
się w celu wspólnej ekspresji może być rozpatrzony wspólnie z zarzu-
tem naruszenia wolności ekspresji w ramach LPF. Szczególna ochrona 
prawna stowarzyszenia zagwarantowana w Boy Scouts v. Dale dotyczy 
bowiem sytuacji bezpośredniej ingerencji państwa w freedom of associa-
tion. Natomiast CLS nie zostało zmuszone do określonego działania, 
a jedynie pozbawione określonych korzyści. Tym samym sąd ograni-
czył sprawę do rozstrzygnięcia zgodności all-comers policy z klauzulą 
swobodnej mowy/ekspresji w ramach LPF97.

W toku dokonanej analizy SN uznał, iż polityka „otwartego do-
stępu” w pełni spełnia kryteria przewidziane dla freedom of expression 
w ramach ograniczonego forum publicznego. Zdaniem sądu o jej 
zasadności w świetle celów programu RSO świadczą następujące 
argumenty: 1) polityka ta gwarantuje dostępność korzyści wynika-
jących z programu RSO wszystkim studentom, co jest szczególnie 
istotne ze względu na fakt, iż środki na utrzymanie programu pocho-
dzą z obowiązkowych składek wszystkich studentów uczelni; 2) za-
stosowanie polityki „otwartego dostępu” zwalnia władze Hastings 
z konieczności badania podstaw przyjęcia przez daną organizację stu-
dencką regulacji członkowskich potencjalnie niezgodnych z polityką 
niedyskryminacji; 3) zastosowanie tej polityki umożliwi zbliżenie 
między jednostkami o różnym pochodzeniu i różnych przekonaniach, 
co wzmocni tolerancję i współpracę wśród studentów98; 4) polityka 
ta służy także realizacji stanowego prawa antydyskryminacyjnego99.

96  Tamże, (J. Alito, dissenting). Twierdzeniu temu zaprzeczył sędzia Stevens 
w swoim zdaniu zbieżnym. Zob. tamże, (J. Stevens, concurring).

97  Tamże: „In diverse contexts, our decisions have distinguished between policies 
that require action and those that withhold benefits […]. In sum, we are persuaded 
that our limited-public-forum precedents adequately respect both CLS’s speech and 
expressive-association rights, and fairly balance those rights against Hastings’ interests 
as property owner and educational institution. We turn to the merits of the instant dis-
pute, therefore, with the limited-public-forum decisions as our guide”.

98  Zdaniem sędziego Kennedy’ego polityka „otwartego dostępu” gwarantuje także 
rolę programu RSO jako forum swobodnej wymiany poglądów i kontroli ich zasadno-
ści w toku otwartej, tj. pluralistycznej dyskusji, niekrępowanej przez przysięgę religij-
ną. Zob. tamże, (J. Kennedy, concurring): „The era of loyalty oaths is behind us”.

99  Tamże.
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W opinii sądu podstawowym atutem all-comers policy jest jednak 
nie jej racjonalność, lecz neutralność ze względu na poglądy. Zdaniem 
sędzi Ginsburg „trudno wyobrazić sobie politykę bardziej neutralną 
ze względu na poglądy niż polityka nakazująca wszystkim grupom 
studenckim przyjęcie wszystkich chętnych”100. Inaczej niż to miało 
miejsce w sprawach Healy, Widmar i Rosenberger, Hastings w ogóle nie 
jest zainteresowany w różnicowaniu poszczególnych grup studenckich 
ze względu na ich światopogląd, gdyż all-comers policy jest wzorcowo 
(„podręcznikowo”) neutralna101. Przeciwne stanowisko CLS, które 
podnosiło, iż neutralność polityki „otwartego dostępu” jest wyłącznie 
pozorna, a w rzeczywistości dyskryminuje ona światopogląd mniejszo-
ściowy, zostało w opinii większości odrzucone102. Zdaniem sądu argu-
mentacja CLS jest efektem tego, że „myli on własne światopoglądowe 
zastrzeżenia wobec praw antydyskryminacyjnych (do których podno-
szenia i głoszenia jest uprawniony) z dyskryminacją ze względu na po-
glądy”103. Reasumując swoją analizę zasadności i neutralności all-comers 
policy, SN uznał politykę Hastings regulującą dostęp do programu RSO 
za zgodną z Free Speech Clause i oddalił powództwo CLS.

Christian Legal Society v. Martinez jest pierwszym orzeczeniem SN, 
które ogranicza swobodę ekspresji religijnej w ramach LPR. Ze wzglę-
du na specyfikę ochrony prawnej gwarantowanej przez poszczególne 
klauzule I Poprawki orzeczenie to ogranicza także wolność religijną. 
Ta ostatnia nie korzysta bowiem w prawie stanowym z ochrony Sher-
bert test gwarantowanej przez Free Exercise Clause. Ze względu jednak 
na fakt, iż począwszy od orzeczenia z Widmar SN objął ekspresję reli-
gijną w ramach LPF ochroną Free Speech Clause, ta „rekompensowała” 
brak wystarczającej ochrony religious speech ze strony klauzuli swo-

100  Tamże: „It is, after all, hard to imagine a more viewpoint-neutral policy than one 
requiring all student groups to accept all comers”.

101  Tamże: „In contrast to Healy, Widmar, and Rosenberger, in which universities 
singled out organizations for disfavored treatment because of their points of view, 
Hastings’ all-comers requirement draws no distinction between groups based on their 
message or perspective. An all-comers condition on access to RSO status, in short, 
is textbook viewpoint neutral”.

102  Stanowisko to zostało przyjęte przez sędziego Alito w zdaniu odrębnym.
103  Tamże: „CLS is simply confusing its own viewpoint-based objections to non-

discrimination laws (which it is entitled to have and [to] voice) with viewpoint dis-
crimination”.
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bodnej praktyki. W Christian Legal Society v. Martinez SN formalnie 
nie przełamując precedensu z Widmar, de facto analogicznie do swojej 
decyzji z Roberts v. United States Jaycees uznał, iż państwo ma żywotny 
interes w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksu-
alną. Zdaniem sądu interes ten przeważa nad prawem do wolności 
religijnej realizowanym w ramach LPF, a gwarantowanym przez 
klauzulę swobodnej mowy/ekspresji.

Powyższa konstatacja znajduje uzasadnienie między innymi 
w fakcie powołania się sędzi Ginsburg na argumenty o krzewieniu 
tolerancji i realizacji przez Hastings stanowego prawa antydyskrymi-
nacyjnego w ramach programu RSO. Co więcej, w swoim orzeczeniu 
SN expressis verbis odrzucił stanowisko CLS utrzymującego, iż jego re-
gulacje nie dyskryminują ze względu na wynikającą ze statusu (sta-
tus) osoby orientację seksualną, lecz zabraniają jedynie określonego 
postępowania (conduct) sprzecznego z wyznawanymi przez członków 
towarzystwa przekonaniami (beliefs)104. W uzasadnieniu sąd powołał 
się na swoje orzeczenie z Lawrence and Garner v. Texas, w którym jed-
noznacznie zdystansował się od rozróżniania statusu osoby od jej po-
stępowania w kontekście orientacji seksualnej105. Jednocześnie sędzia 
Ginsburg powołała przykład hipotetycznej dyskryminacji kobiet w ra-
mach założeń przedstawionych przez CLS, niedwuznacznie przyrów-
nując wagę interesu państwa w zwalczaniu dyskryminacji ze względu 
na płeć z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną106.

Reasumując, należy podkreślić, iż werdykt SN w sprawie Chri-
stian Legal Society v. Martinez nie oznacza oczywiście, iż jednostka 
lub stowarzyszenie nie może posiadać i głosić poglądów sprzecz-
nych z zakazem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. 
Oznacza natomiast, iż w oparciu o powyższe poglądy mogą one 
zostać pozbawione dostępu do ograniczonego forum publicznego, 
gdyż państwo (uczelnia) nie ma obowiązku umożliwiać takim pod-
miotom czerpania korzyści finansowanych ze środków publicznych. 
Innymi słowy, państwo ma żywotny interes publiczny w zwalcza-

104  Tamże.
105  Lawrence and Garner v. Texas, 558, 575.
106  Tamże: „If a hypothetical Male-Superiority Club barred a female student from 

running for its presidency, for example, how could the Law School tell whetherthe 
group rejected her bid because of her sex or because, by seeking to lead the club, she 
manifested a lack of belief in its fundamental philosophy?”.

Równość i wolność religijna…
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niu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i nie będzie 
wspierać podmiotów, które takiej dyskryminacji się dopuszczają. 
Podstawą prawną takiej polityki państwa jest realizacja zasady rów-
ności wobec prawa gwarantowanej przez XIV Poprawkę do Konsty-
tucji USA. Warto jednak podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
taka realizacja zasady równości nie prowadzi do zbyt daleko idą-
cego ograniczenia prawa do wolności religijnej, gwarantowanego 
przez I Poprawkę tej samej konstytucji?



Równość w życiu publicznym

Anna Marek-Bieniasz

Zagadnienie  
równości kompetencji wyjaśniania świata 
a spór o darwinizm

Zagadnienie równości kompetencji w procesie wyjaśniania świata 
jest niezwykle złożone. Niektóre jego aspekty ukazać można w odnie-
sieniu do sporu o darwinizm, który ewoluując, toczy się od momentu 
sformułowania Darwinowskiej teorii ewolucji. Już od samego po-
czątku tego bogatego m.in. tematycznie sporu, jednym z jego przed-
miotów była kwestia kompetencji wyjaśniania świata przez naukę 
i pozanaukowe magisteria. Spór doprowadził do wypracowania róż-
norodnych stanowisk dotyczących tej kwestii. Niektóre z nich uznać 
można za kontrowersyjne, stanowiące przedmiot filozoficznych dys-
kusji. Inne z kolei wydają się trafnie ujmować wspominane kompe-
tencje, bazując na specyficznie pojętej idei równości poszczególnych 
magisteriów w procesie wyjaśniania świata.

Współcześnie na terenie filozofii, jak i nauki toczy się wiele róż-
norodnych sporów mających mniej lub bardziej istotne znaczenie dla 
rozumienia świata i człowieka, a także dla rozumienia samej nauki 
czy filozofii. Przykładowo w efekcie sporu o tzw. racjonalność nauki 
sformułowany został kumulatywizm, przy czym jeden z najważniej-
szych argumentów na rzecz kumulatywistycznego rozwoju nauki 
sformułował fizyk Niels Bohr. Argumentem tym stała się tzw. zasada 
korespondencji. „Zasada korespondencji jest jedną z najważniejszych 
reguł heurystycznych (niekiedy jedyną) w poszukiwaniu nowej teorii. 
Nowa teoria musi przynajmniej «uszanować» osiągnięcia poprzedniej 
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teorii. Brak przejścia granicznego do starej teorii oznaczałby, że nowa 
teoria nie jest w stanie wytłumaczyć tych zjawisk, które skutecznie 
wyjaśniała poprzednia teoria”1.

To sformułowane na gruncie filozofii (filozofii nauki) stanowisko 
dotyczące postępu w nauce w istotny sposób wsparte zostało zasa-
dą sformułowaną przez fizyka-empiryka. W sporze o darwinizm za-
bierają głos także przedstawiciele różnorodnych dyscyplin. Wiele 
do powiedzenia mają w nim biolodzy ewolucyjni, spierający się o to, 
co można nazwać ogólnie rozumieniem darwinizmu. 

Spór o darwinizm może być widziany w pewnym jego obszarze 
jako część konfliktu nauka – religia. Inny jego obszar stanowią pole-
miki toczone z darwinizmem ze stanowisk pozareligijnych, np. nie-
darwinowskich stanowisk naukowych2. Kolejną istotną część sporu 
o darwinizm stanowią dyskusje toczone wewnątrz darwinizmu. Do-
tyczą one szeregu różnorodnych problemów, m.in. sposobu zachodze-
nia zmian ewolucyjnych3. W ramach neodarwinizmu uformowały się 
w tym względzie dwie odmienne, mające licznych zwolenników, kon-
cepcje – gradualizm i punktualizm. Przykładowo, przedstawiany dalej 
jako reprezentant stanowiska fundamentalizmu naukowego Richard 
Dawkins opowiada się za gradualizmem4. Z jednej strony skłaniają 
go ku temu fakty empiryczne. W ich świetle hipoteza mówiąca o stop-
niowości zmian ewolucyjnych wydaje mu się bardziej przekonująca 

1  M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 70.
2  Np. ze stanowiska lamarckizmu. Współcześnie mówi się o neolamarckizmie, po-

dobnie też częściej używa się określenia neodarwinizm w odniesieniu do poglądów 
uznających darwinizm ewolucjonistów.

3  Także np. ciągłości lub nieciągłości ewolucji organizmów żywych, poziomu, 
na którym działa dobór naturalny, makro- i mikroewolucji, rozumienia pojęcia gatunku 
i innych. Przykładowo, co do poziomu działania doboru naturalnego, wśród darwini-
stów zarysowują się w tym względzie co najmniej trzy wyraźne stanowiska: a) wskazu-
jące, że dobór naturalny działa na poziomie genów, b) optujące za tym, że działa on na 
poziomie organizmów, c) wskazujące, iż dobór naturalny działa na poziomie ponador-
ganizmalnym (na poziomie grup organizmów, np. na poziomie gatunku). Istnieją też 
stanowiska mieszane, np. uznające działanie doboru naturalnego na wszystkich z tych 
trzech poziomów.

4  Analizując prace Dawkinsa, można sformułować wniosek, iż gradualizm jest 
jednym z najważniejszych empirycznych zagadnień, do których się w nich odno-
si. Wykazaniu słuszności tej koncepcji poświęca m.in. zasadniczą część Wspinaczki 
na szczyt nieprawdopodobieństwa. Zob. R. Dawkins, Wspinaczka na szczyt nieprawdopodo-
bieństwa, przeł. M. Pawlicka-Yamazaki, Warszawa 1998.
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niż punktualizm. Ponadto koncepcja ta stanowi w pracach Dawkinsa 
empiryczny fundament wysuwanych przez niego tez o charakterze 
światopoglądowym, a dotyczących tak istotnych zagadnień, jak po-
chodzenie życia, geneza człowieka, istnienie świata pozbawionego 
zamysłu i celu. Od konstatacji, że ewolucja przebiega na drodze stop-
niowych i powolnych zmian, autor ten przechodzi do formułowanej 
na różne sposoby tezy o nieistnieniu Boga i związanego z nią propago-
wania ateistycznego światopoglądu: „[…] Darwin sprawił, że ateizm 
jest w pełni satysfakcjonujący intelektualnie”5. 

Koncepcja wielu kumulujących się małych zmian ewolucyjnych 
ma według tego autora ogromny potencjał wyjaśniający obserwacji 
biologicznych, których nie sposób bez niej zinterpretować. Im mniej 
więc skłaniamy się do uznania istnienia „wielkich wydarzeń lo-
sowych”, „[…] im gruntowniej rozkładamy duże zdarzenia przy-
padkowe na kumulatywne serie małych zdarzeń […], tym bardziej 
zadowalające dla naszego racjonalnego myślenia staje się postulo-
wane wyjaśnienie”6. Jak widać na powyższym przykładzie, obrona 
gradualizmu staje się niekiedy czymś niezwykle istotnym dla wy-
kazania słuszności przyjętego światopoglądu, a także niektórych 
stanowisk filozoficznych, np. pozametodologicznego naturalizmu. 
Jak wykazywałam to w jednej ze swoich prac7, sytuowanie koncep-
cji gradualistycznej jako poszerzającej sfery argumentacji światopo-
glądu ateistycznego jest jednostronne, gdyż zarówno gradualizm, 
jak i punktualizm korespondują także z innymi, odmiennymi świa-
topoglądami, również ze światopoglądem teistycznym. Także argu-
mentowanie za tym, że jeśli ewolucja zachodzi tak, jak przewiduje 
to gradualizm, zasadne jest wyeliminowanie z szeroko pojętego dys-
kursu o świecie idei Boga, nie wydaje się czymś zasadnym. Idea Boga 
zawsze wnosiła wiele do procesu wyjaśniania świata i człowieka i na-
dal tak jest. Prawdopodobnie człowiek zawsze będzie za jej pomocą 
próbował zrozumieć swoją rangę w przyrodzie, jak i samą przyrodę. 
Podobnie angażowanie punktualizmu w światopogląd kreacjoni-

5  R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplano-
wany, przeł. A. Hoffman, Warszawa 1994, s. 28.

6  Tamże, s. 150.
7  Por. A. Marek-Bieniasz, Richarda Dawkinsa genocentryczna interpretacja ewolucji i jej 

zasadność. Analiza krytyczna, Częstochowa 2008, s. 142–144.
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styczny wydaje się nieporozumieniem, co spróbuję uargumentować 
przy omawianiu stanowiska fundamentalizmu religijnego w kwestii 
kompetencji wyjaśniania świata. 

Istnieje też stanowisko zaprzeczające istnieniu konfliktu nauki 
z religią. Jego reprezentanci mówią raczej o relacji (niemającej charak-
teru konfliktu) między tymi obszarami wyjaśniania świata, w ramach 
której niekiedy pojawiają się kwestie sporne, jak niegdyś kwestia 
miejsca Ziemi we Wszechświecie. Sprzeczności między naukowym 
i religijnym wyjaśnianiem świata pojawiają się jedynie wówczas, gdy 
błędnie interpretuje się dokonania nauki lub wierzenia religijne. Takie 
stanowisko w pracy dotyczącej darwinizmu Dar Karola Darwina dla 
nauki i religii, prezentuje profesor nauk biologicznych Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Irvine, posiadający również uniwersyteckie wy-
kształcenie z zakresu teologii Francisco J. Ayala: „Jestem przekonany, 
że teoria ewolucji to w istocie przyjaciel, a nie wróg teologii. Takie 
też jest przesłanie tej książki: nie musi być konfliktu między religią 
a nauką. Pozorne sprzeczności pojawiają się tylko wówczas, gdy na-
uka lub wierzenia religijne, a bardzo często jedno i drugie, są błędnie 
interpretowane”8. Francisco Ayala przedstawia argumenty za tym, 
że nauka i religia nie stoją w opozycji: „[…] religia i nauka nie sto-
ją w opozycji, ponieważ dotyczą różnych obszarów rzeczywistości. 
Można raczej uważać, że się uzupełniają. Pytania dotyczące sensu 
i celu świata oraz życia ludzkiego wykraczają poza naukę. Odpowia-
da na nie religia”9. Podobnie myśli teolog Manfred Lütz, wskazują-
cy, że stary konflikt między nauką a religią już nie istnieje10.

Reprezentanci wskazanego wyżej stanowiska z pewnością 
w istotnym stopniu przyczyniają się do uzasadniania tezy mówiącej 
o konieczności komplementaryzmu wyjaśnień świata przez naukę 
i religię. Teza ta, jak będę argumentować niżej, jawi się jako dalece 
uzasadniona. Jednak konflikt między nauką a religią nadal ma miej-
sce, a stanowisko, w ramach którego zaprzecza się jego istnieniu, 
wydaje się zbyt wyidealizowane. Z pewnością znacząco zmienił się 

 8  F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, przeł. P. Dawidowicz, Warszawa 
2009, s. 6.

 9  Tamże, s. 149.
10  Por. M. Lütz, Bóg. Mała historia Największego, przeł. M. Zielińska, Kraków 2009, 

s. 204. 
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charakter tego konfliktu, a także jego szeroko pojęte społeczne efek-
ty. Jedną z jego cech jest to, iż więcej zwolenników niż niegdyś mają 
biorący w nim udział naukowcy. Wiąże się to z ogromnym wzrostem 
autorytetu nauki, szczególnie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Ewoluuje także konfliktogenna problematyka. Jedną z centralnych 
w istniejącym konflikcie stanowi aktualnie kwestia, czy Bóg jest po-
trzebną hipotezą w celu wyjaśnienia świata, a także kwestia samego 
istnienia Boga, co do których niektórzy naukowcy ustosunkowują się 
negatywnie, jak np. biolog ewolucyjny Richard Dawkins11.

Na płaszczyźnie dyskusji kreacjonizmu z ewolucjonizmem 
po okresie intensywnej polemiki zauważyć można etap wyciszenia 
się strony kreacjonistycznej. Stanowisko kreacjonistyczne na nowo 
dochodzi do głosu w sporze o darwinizm, przystępując niejako 
do empiryczno-filozoficznej kontrofensywy względem darwinizmu, 
a szerzej względem ewolucjonizmu, po opublikowaniu w 1961 roku 
przez Johna Whitcomba i Henry’ego M. Morisa pracy The Genesis  
Flood12. Od tego czasu nowocześni kreacjoniści opublikowali szereg 
prac zmagających się z darwinizmem13. 

Aktualnie wielu autorów usiłuje pogodzić naukę z religią w kwe-
stii kompetencji wyjaśniania świata. Czyni się to w bardzo różnorodny 
sposób. Jednym z nich jest ustalanie obszarów zainteresowań każdej 
ze stron i przeprowadzanie pomiędzy nimi sztywnej linii demarka-
cyjnej. Postępowanie takie można nazwać hermetyzowaniem obu 
magisteriów, które, o ile dotyczy kwestii metodologicznych, może 
być akceptowalne, jeśli jednak dotyczy przedmiotu zainteresowań 
nauki i religii, może podlegać uzasadnionej dyskusji. Przykładem 
takiego sytuowania nauki i religii w procesie wyjaśniania świata jest 
przedstawiona niżej koncepcja NOMA (Non-Overlapping Magiste-
ria) – koncepcja nienakładających się magisteriów. Nie wszyscy jednak 

11  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007.
12  J. Whitcomb, H. M. Morris, The Genesis Flood: The Biblical Flood and its Scientific 

Impications, Presbyterian and Reformed, Philadelphia 1961. O odrodzeniu się kre-
acjonizmu, dla którego impulsem było ukazanie się książki Whitcomba i Morrisa, 
pisze Kazimierz Jodkowski. Zob. K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. 
Podstawowe pojęcia i poglądy, Warszawa 2007, s. 49.

13  Przykładem jest książka Michaela Behe’go. Zob. M. Behe, Darwin’s Black Box. 
The Biochemical Challenge to Evolution, New York – London – Toronto – Sydney –  
Singapore 1999. 
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odnoszący się do sporu o darwinizm autorzy chcą podejmować rolę 
mediatorów w kwestii kompetencji wyjaśniania świata między nauką 
a religią. W efekcie ich działalności dochodzi więc niejednokrotnie 
do formowania się i umacniania stanowisk fundamentalistycznych, 
co jawi się jako jedna z najmniej korzystnych stron sporu o darwinizm. 
Poglądy wybranych reprezentantów tych stanowisk także zostaną ni-
żej przedstawione i przynajmniej krótko skomentowane. 

Dalsze stanowiska dotyczące kwestii  
kompetencji poznawczych nauki i religii 
sformułowane w ramach sporu o darwinizm

1. Nauka i religia to dwie całkowicie odrębne dziedziny ludz-
kiej aktywności intelektualnej, między którymi nie występuje lo-
giczny konflikt ani wzajemne podporządkowanie.

Jednym ze stanowisk w kwestii kompetencji poznawczych nauki 
i religii sformułowanych przez zaangażowanych w spór o darwinizm 
autorów jest stanowisko, na gruncie którego przyjmuje się, że nauka 
i religia to dwie całkowicie odrębne dziedziny ludzkiej aktywności 
intelektualnej, między którymi nie występuje logiczny konflikt ani 
wzajemne podporządkowanie. Najważniejszą dla jego reprezentan-
tów dystynkcją jest, iż nauka zajmuje się badaniem tego, co naturalne, 
zaś religia koncentruje się głównie na tym, co nadnaturalne. Jak ujął 
to biolog ewolucyjny Jay Stephen Gould formułujący zasadę NOMA: 
„Nauka zajmuje się wiekiem skał, religia – skałą wieków; nauka stu-
diuje, w jaki sposób niebo chodzi, religia – jak dojść do nieba”14. Nauka 
zajmuje się rzeczywistością empiryczną – badaniem faktów i formu-
łowaniem teorii. Magisterium religii obejmuje sobą takie kwestie, jak 
ostateczny sens istnienia świata czy człowieka, wartości moralne itp. 
Można jednak myśleć inaczej o zakresie zainteresowań nauki i religii. 
Według Piotra Bylicy Gould mylnie sugeruje: „[…] że nie ma związku 

14  Teza Goulda jest tożsama z anachroniczną już dziś tezą Galileusza pochodzącą 
z Listu do Wielkiej Księżnej Krystyny z Loreny z 1615 roku, w którym uczony ten, 
rozważając znaczenie Biblii, pisze, iż uczy ona „jak dojść do nieba, a nie jak ono się 
porusza”. Badanie tego, jak niebo się porusza należy zaś, jak sądził i chciał Galileusz, 
do naukowców. Zob. A. Fantoli, Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła, 
przeł T. Sierotowicz, Tarnów 2007; S. J. Gould, Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, 
przeł. J. Bieroń, Poznań 2002, s. 11.
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między twierdzeniami o świecie i moralnością, jak i wtedy, gdy twier-
dzi, że religia nie mówi nic o świecie”15. 

Podobną opinię przedstawia John Haught w pracy Deeper than 
Darwin – nie mają racji ci, którzy twierdzą, że według zasady NOMA 
proponowanej przez Goulda „idee religijne nie mają nic wspólnego 
z obiektywną rzeczywistością”16.

Krytyce tej trudno odmówić słuszności, gdyż normy moralne czę-
sto wynikają z opisu tego, jaki świat jest. Przykład taki można od-
naleźć w etyce środowiskowej, gdzie sformułowana została zasada 
szacunku do życia (w ujęciu Henryka Skolimowskiego rewerencji dla 
życia17). W zasadzie tej mieści się postulat konieczności ochrony ży-
cia w każdej jego postaci (ludzkiej i pozaludzkiej). Zasada rewerencji 
dla życia została sformułowana w sytuacji narastającego globalnego 
kryzysu ekologicznego, przejawiającego się dziś między innymi zna-
czącym ubożeniem ziemskiej bioróżnorodności. Z kolei na gruncie 
religii także wiele mówi się np. o sytuacji człowieka w świecie, któ-
ry jest przecież jednym z jego elementów. Formułowane wyjaśnienia 
dotyczące np. tego: w jaki sposób człowiek pojawił się w świecie, jaką 
odgrywa w nim rolę, w tym rolę w relacji do innych bytów przyrod-
niczych, w relacji do innych ludzi, władzy czy grup społecznych, za-
wierają w sobie nie tylko wskazania o charakterze powinnościowym. 
Opisują także to, jaki świat jest, ukazując jednocześnie jego eschato-
logiczną perspektywę. Odseparowywanie nauki od religii w procesie 
wyjaśniania świata jest więc słuszne w sensie metodologicznym, lecz 
nie w szeroko rozumianym sensie problemowym. Zaistnienie świata, 
początek życia, pojawienie się w świecie człowieka to zagadnienia, 
którymi zajmuje się zarówno nauka, jak i religia. Jak zauważa Kazi-
mierz Jodkowski: „Religia całkiem sporo mówi także o rzeczywistości 
przyrodniczej i historycznej, czyli o tym świecie. […] Czasami twier-
dzenia religii, będące jednocześnie twierdzeniami o świecie, mają dla 
niej kluczowe, pierwszorzędne znaczenie”18.

15  P. Bylica, Komplementarność nauki i religii, „Filozofia Nauki”, 2006, nr 1 (53), s. 64.
16  K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, 

Warszawa 2007, s. 178.
17  Zob. np. H. Skolimowski, Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii, Łódź 1993, 

s. 149.
18  K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu…, dz. cyt., s. 177–178. 
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Formułowane przez naukę i religię wyjaśnienia tej samej kwestii 
mogą być inne. Wyjaśnienia te, jak słusznie wskazuje Ayala, nie mu-
szą być interpretowane jako stojące względem siebie w opozycji, czy 
wzajemnie się wykluczające. W tym sensie konflikt między nauką a re-
ligią nie musi istnieć. Przeciwnie, np. wyjaśnienia dotyczące zagadnie-
nia pojawienia się życia czynione na gruncie nauki i na gruncie religii 
mogą być widziane jako korespondujące ze sobą. Niektórzy jednak 
autorzy przeciwstawiają je sobie, wówczas też dochodzi do konfliktu 
nauki i religii, czy też jego poszerzenia o kolejne zagadnienia.

2. Nauka i religia to dwie odrębne dziedziny ludzkiej aktywno-
ści intelektualnej, przy czym religia jest zdolna objąć sens całości, 
czego z kolei nie może dokonać nauka.

W ramach kolejnego stanowiska w kwestii kompetencji wyjaśnia-
nia świata wskazuje się, że nauka i religia to dwie odrębne dziedziny 
ludzkiej aktywności intelektualnej, przy czym religia jest zdolna objąć 
sens całości, czego z kolei nie może dokonać nauka. Zasadę odrębności 
nauki i religii w procesie wyjaśniania świata wydaje się uznawać Leszek 
Kołakowski w pracy Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania: „Rozum 
ma nam dawać wyjaśnienia zjawisk fizycznych oraz zdolność przewi-
dywania i panowania nad ich przebiegiem, religia zaś ma odsłaniać 
sens świata; ma przy tym ambicje większe niż rozum, bo ogarnia sens 
całości, a co to jest całość, tego rozum nie wie i wiedzieć nie może”19.

Kołakowski wypowiadał się na temat kompetencji wyjaśniania 
świata przez naukę i religię, ripostując pogląd, iż odkrycia biologii 
molekularnej (konkretnie odkrycie DNA) mogą stanowić dowód 
na rzecz nieistnienia Boga. Rozróżniał przy tym trzy formy rozumu:

a) rozum empiryczny – zdolność rejestrowania i przekazywania 
innym doświadczeń, wiedzy o świecie, a także praktycznego stoso-
wania tej wiedzy, dzięki niemu dochodzi do kumulacji wiedzy,

b) rozum będący zdolnością do organizowania życia zbiorowego,
c) rozum par excelence, wcielony w matematyce i logice.
Używanie dwóch pierwszych form rozumu skutkuje m.in. rodze-

niem się niepewności, a efekty ich używania mogą być falsyfikowane. 
Rozum jest dla Kołakowskiego swego rodzaju synonimem nauki, 

która nie może ogarnąć sensu całości, czego dokonuje jednak religia. 

19  L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 207.
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Może to być interpretowane jako uznanie pewnej nierówności kom-
petencji wyjaśniania świata. Tak sformułowane stanowisko można 
jednak z powodzeniem uzasadniać. Między innymi wskazując, iż na-
uka nie jest w stanie samodzielnie wyjaśnić wszystkiego. Wysuwane 
niekiedy przez biologów roszczenia, by teorię Darwina postrzegać 
jako teorię wszystkiego, nie są uzasadnione. Podobnie roszczenia 
Stevena Weinberga uznającego sformułowaną przez siebie zunifi-
kowaną teorię pola, nagrodzoną Nagrodą Nobla, za ostatecznie wy-
jaśniającą świat20, są nieadekwatne w stosunku do tego, jaką rolę 
w procesie wyjaśniania świata rzeczywiście pełni ta teoria. Zarów-
no Darwinowska teoria ewolucji, jak i teoria Weinberga wyjaśniają 
wiele, lecz nie wszystko. Darwinowska teoria ewolucji na gruncie 
biologii spełnia funkcje unifikujące w dość dużym zakresie, lecz nie 
unifikuje wszystkich hipotez, praw i teorii wypracowanych przez 
biologów. Obok niej wciąż obecny jest w biologii lamarckizm (neo-
lamarckizm), saltacjonizm21, katastrofizm22, mutacjonizm reprezento-
wany m.in. przez Konrada Lorenza i inne. Posiadają one znacznie 
mniejszą moc heurystyczną niż darwinizm. Funkcjonują jednak-
że na gruncie tej dyscypliny, opisując i wyjaśniając fakty, których  
nie zdołali wyjaśnić darwiniści, a także niektóre z tych, które w świe-
tle darwinizmu opisuje się i wyjaśnia w inny sposób.

Niesamodzielność nauki w procesie wyjaśniania świata i obecne-
go w nim człowieka nie jest co prawda wystarczającym uzasadnie-
niem charakteryzowanego stanowiska. To bowiem, że pozanaukowe 
magisteria w zrozumieniu i wyjaśnieniu doświadczanego na różne 
sposoby świata muszą wspomóc naukę, by człowiek mógł odnaleźć 
w niej swe miejsce i określić w nim swą rolę, która jak się zdaje z wielu 
względów nie jest rolą marginalną, nie stanowi jeszcze o wyższości 

20  Por. S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, Warszawa 1994.
21  Saltacjonizm jest koncepcją sformułowaną na gruncie biologii ewolucyjnej, któ-

rej reprezentanci przyjmują możliwość zachodzenia zmian mutacyjnych genów prowa-
dzących do skokowych zmian fenotypowych. 

22  Katastrofizm jest paradygmatem myślenia o przyrodzie, w świetle którego wymie-
ranie gatunków, w szczególności tzw. masowe wymierania, uznaje się jako efekt uderze-
nia asteroid w Ziemię (lub innych zjawisk pozaziemskich), a nie np. jako efekt wskazy-
wanej przez Darwina „walki o byt”, którą gorzej dostosowane organizmy przegrywają. 
Zob. np. P. Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, przeł. 
M. Betlej, Warszawa 2010, s. 107.
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wyjaśnień natury religijnej nad wyjaśnieniami naukowymi. Odpo-
wiedź na pytanie, czy religia ogarnia sens całości rzeczywistości wraz 
z obecnym w niej człowiekiem, a nauka opisuje i wyjaśnia świat 
fragmentarycznie, bez możliwości objęcia owego sensu musiałaby 
poprzedzić odpowiedź na inne jeszcze pytania. Mianowicie np.: „Co 
rozumiemy pod pojęciem sens?”. Przy węższym rozumieniu tego 
pojęcia można bowiem twierdzić, iż zrozumienie sensu czegoś to po 
prostu zrozumienie istotnych tego przyczyn. Współcześni naukow-
cy zaś bardzo dobrze radzą sobie z wyjaśnianiem przyczyn poszcze-
gólnych zjawisk i procesów. Sens przyczynowo-skutkowy nauka 
rozpoznawałaby więc w stopniu wystarczającym, by nie widzieć jej 
jako ustępującej pozanaukowym magisteriom w kwestii wyjaśniania 
świata. Z reguły jednak sens rozumiemy nieco szerzej. By go określić, 
nie wystarczy wyjaśnić, z jakiej przyczyny coś istnieje lub zachodzi, 
ale i po co. Wyjaśnienie o charakterze teleonomicznym jest w tym 
przypadku istotniejsze niż „genealogiczne”. Współcześni biolodzy 
ewolucyjni nie zajmują się zaś, jak z reguły deklarują, aspektem ce-
lowościowym. Tak konstatuje m.in. biolog Henryk Szarski: „Pogłę-
bione zrozumienie ewolucji wynika tylko z zupełnego odrzucenia 
wszelkich sugestii celowościowych” 23, uznający zresztą sam proces 
ewolucji za bezcelowy24. Zarówno jednak to, czy biolodzy rzeczywi-
ście eliminują ze swoich wyjaśnień wyjaśnienia celowościowe, jak 
i to, czy ewolucja biologiczna jest bezcelowa, pozostaje kwestiami 
dyskusyjnymi. Pierwsza z nich wymaga m.in. wskazania, że biolodzy 
ewolucyjni w praktyce stawiają sobie nieraz u progu podejmowanych 
badań pytanie w kształcie: „W jakim celu coś istnieje?”. Przyznaje 
się do tego np. ewolucjonista Richard Dawkins stosujący w bada-
niach metodę „odwrotnej inżynierii”25. Wstępne pytania i założenia 
dotyczące sensu badanych zjawisk i procesów należy według niego 
odrzucić po zrealizowaniu planu badawczego. Jednocześnie polemi-
zuje on z przekonaniem o celowości ewolucji: „[…] gdy powstawało 
na Ziemi życie, nie było żadnych umysłów, żadnego zamysłu twór-
czego, żadnej celowości. Była tylko czysta chemia”26.

23  H. Szarski, Mechanizmy ewolucji, Warszawa 1989, s. 182.
24  Por. tamże, s. 10.
25  Zob. A. Marek-Bieniasz, Richarda Dawkinsa…, dz. cyt., s. 76.
26  R. Dawkins, Rzeka genów, przeł. M. Jannasz, Warszawa 1995, s. 214.



177Zagadnienie równości kompetencji wyjaśniania świata a spór o darwinizm 

Istnieją jednak hipotezy, w ramach których widzi się tę kwestię 
inaczej. Wątpliwości co do przypadkowego powstania życia na Zie-
mi żywili np. astrofizycy Fred Hoyle i Chandra Wickramasinghe, 
w związku z czym sformułowano hipotezę panspermii mówiącą, 
iż życie rozwinięte na Ziemi pochodzi z kosmosu. Jedną z wersji tej 
hipotezy – panspermię kierowaną sformułował z kolei biolog Francis 
Crick. Inaczej też kwestia celowości ewolucji kosmicznej i biologicz-
nej widziana jest np. w świetle zasady antropicznej, sformułowanej 
w Krakowie przez Brandona Cartera. Teza, iż Wszechświat został 
skonstruowany tak, by na Ziemi mogło powstać życie, a w dalszej 
kolejności, by mógł pojawić się na niej człowiek, jest przez niektórych 
naukowców szczegółowo uzasadniana27. Jeśliby więc uznać naukę, 
choćby w pewnym sensie, za uwzględniającą w swym dyskursie 
o świecie kategorie teleonomiczne, być może mogłaby ona na jakimś 
etapie swojego rozwoju formułować wyjaśnienia dotyczące zagadnie-
nia sensu istnienia świata i człowieka.

3. Fundamentalizm naukowy – tylko nauka posiada kompeten-
cje wyjaśniania świata.

Nauka odpowiada na wszystkie pytania. Teoria ewolucji widzia-
na jest zaś na gruncie tego stanowiska jako jedyna teoria sensow-
nie wyjaśniająca świat. „Teoria ewolucji drogą doboru naturalnego 
sformułowana przez Darwina zadowala nas, gdyż pokazuje sposób, 
w jaki prostota może się zmienić w złożoność, jak nieuporządkowane 
atomy mogą grupować się w coraz to bardziej skomplikowane twory, 
by doprowadzić w końcu do powstania człowieka. Darwin oferuje 
rozwiązanie podstawowego problemu naszego istnienia – jedyne jak 
dotąd, które brzmi prawdopodobnie”28; „Darwinizm to jedyna racjo-
nalna teoria wyjaśniająca uporządkowaną złożoność życia”29. Ukaza-
ne powyżej stanowisko wobec teorii ewolucji wiąże się z widoczną 
absolutyzacją znaczenia, jakie odgrywa ona w procesie wyjaśniania 
świata, z którą trudno się zgodzić. 

Supernaukowość teorii ewolucji uzasadniana jest w różny sposób. 
Przede wszystkim poprzez możliwość jej ekstrapolacji na różnych 

27  Zob. J. D. Barrow, F. J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford 1986.
28  R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2003, s. 31.
29  Tenże, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2003, 

s. 57.
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polach dyscyplinarnych. Pojęcie ewolucji wykorzystuje się nie tylko 
do opisu organizmów żywych, lecz także do opisu kosmosu – ewo-
lucja kosmiczna, ludzkich społeczeństw – ewolucja społeczeństw 
i innych. Operuje się nim w nauce w wieloraki sposób i służy ono 
do wyjaśniania licznych złożonych procesów, od przebiegających 
w skali kosmicznej do mikrobiologicznej30. Argumentacji tej nie moż-
na odmówić zasadności, nie jest ona jednak wystarczająca dla utrzy-
mania tezy dotyczącej swego rodzaju wyższości teorii ewolucji nad 
innymi teoriami sformułowanymi przez naukowców. Inne teorie 
także znajdują zastosowanie do opisu wielu różnorodnych procesów 
o różnej skali, a także procesów odmiennych w sensie przedmiotowo- 
-materialnym. Taką teorią jest np. teoria samoorganizacji Ilii Prigo-
gine’a i Hermana Hakena, którą ekstrapoluje się, podobnie jak teorię 
ewolucji, na licznych polach dyscyplinarnych do opisu i wyjaśnie-
nia wielu procesów zachodzących na podobnej drodze (drodze sa-
moorganizacji). Ekstrapolacji takich dokonuje m.in. Erich Jantsch 
w pracy Samoorganizacja Uniwersum, który wychodząc: „[…] naj-
pierw z fachowo-naukowego jądra teorii samoorganizacji, jako teorii 
struktur rozproszonych znanych z termodynamiki nierównoważno-
ściowej, sukcesywnie rozszerza to twarde jądro i odnosi je w końcu 
do wszystkich obszarów, tzn. nie tylko do tego, co żyjące, lecz rów-
nież do wszystkich zjawisk społecznych i psychologicznych, a tak-
że do sztuki, religii i etyki”31. Przytoczona refleksja Hansa-Dietricha 
Mutschlera dotycząca teorii samoorganizacji zmierza do ukazania 
pewnych dokonywanych przez naukowców nadinterpretacji. Spro-
wadzają się one m.in. do intensjonalnego wzbogacania empirycznych 
danych i obarczania ich perspektywami sensu. Uznać je zaś można 
za hermeneutyczne próby zrozumienia przyrody i obecnego w niej 
człowieka. Sądzić można, że na takiej właśnie drodze niektóre teorie 
funkcjonujące w nauce zyskują charakter metafizyczny, stając się teo-
riami mającymi zastosowanie do wielu różnych obszarów, którymi 
zainteresowana jest nauka. W sensie przedmiotowym obszary te by-

30  Przy czym pojęcia „ewolucja” Darwin zaczął używać dopiero w siódmym wy-
daniu pracy O powstawaniu gatunków (wydaniu z 1869 r.), we wcześniejszych używając 
określenia „dziedziczenie z modyfikacjami”. Zob. M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewo-
lucji, Tarnów 1996, s. 52. 

31  H-.D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, przeł. 
J. Bremer SJ, Kraków 2005, s. 90.
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wają bardzo odległe od miejsca pierwotnego funkcjonowania teorii. 
Ekstrapolowane teorie pełnią w nich głównie funkcje heurystyczne, 
stając się swego rodzaju „zasadami” wyjaśniania świata. 

Teoria ewolucji w dziejach nauki może być widziana w zasadny 
sposób jako teoria wiele mówiąca o świecie i o człowieku. Nie po-
siada jednak supernaukowego charakteru. Supernaukowość Darwi-
nowskiej teorii ewolucji biologicznej argumentuje się m.in. poprzez 
przeciwstawianie roli, jaką pełni w procesie wyjaśniania świata 
współczesna nauka, pozanaukowym tego aspiracjom. Mocny scjen-
tyzm dewaluuje wartość wszelkich religijnych prób ukazywania 
świata i człowieka takim, jakim jest. Przy czym najważniejszym 
kontrargumentem może być tu, że i nauka tego nie czyni, gdyż jej 
opis świata i człowieka zawsze różni się od tego, jakimi są. Także przy 
założeniu, że filozofia różni się od tak zwanej hard science lub science 
szeroko pojętej, mocny scjentyzm unieważnia filozofię jako mającą 
wartościowy udział w poznawczej i heurystycznej działalności czło-
wieka. Opowiadający się za supernaukowością Darwinowskiej teorii 
ewolucji współcześni biolodzy, przyjmując wskazane wyżej założenie 
mocnego scjentyzmu, zawężają pojęcie zdolnej do sensownego opisu 
i wyjaśniania świata nauki do biologii, a następnie do Darwinowskiej 
teorii ewolucji. Niekiedy przeprowadza się jeszcze dalej idącą reduk-
cję, uznając np., że tylko przy genocentrycznym ujęciu darwinizmu, 
a więc ujęciu wysoce kontrowersyjnym32, reprezentowanym i propa-
gowanym przez nielicznych darwinistów33, proponuje się sensowny 
i zadowalający opis świata przyrody i człowieka.

4. Fundamentalizm religijny – tylko religia właściwie wyjaśnia 
świat.

Stanowisko to związane jest z kreacjonizmem. Spór o darwinizm 
na płaszczyźnie dyskusji między ewolucjonizmem a kreacjonizmem 
dotyczy m.in. kwestii istnienia Boga, a także możliwości wyrokowania 
o istnieniu lub nieistnieniu Boga na gruncie empirii. Analizując przed-

32  Kontrowersyjność genocentrycznego stanowiska reprezentowanego przez Ri- 
charda Dawkinsa ukazywałam w pracy: A. Marek-Bieniasz, Richarda Dawkinsa genocen-
tryczna interpretacja ewolucji…, dz. cyt.

33  Typowym, podarwinowskim paradygmatem rozumienia przyrody na gruncie 
biologii ewolucyjnej jest osobnikocentryzm. Najważniejszym jego propagatorem był 
w ostatnich dziesięcioleciach Stephen Jay Gould. Zob. np. S. J. Gould, Niewczesny po-
grzeb Darwina. Wybór esejów, Warszawa 1991.
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miot sporu bardziej szczegółowo, dyskusja kreacjonizmu z ewolucjo-
nizmem współcześnie dotyczy m.in. kwestii inteligentnego projektu34, 
w tym zaś problemu nieredukowalnej złożoności35, luk w zapisie ko-
palnianym, nieciągłości zmian ewolucyjnych i innych szczegółowych 
argumentów podnoszonych za kreacjonizmem. Argumenty te nie 
zawsze wymierzone są przeciw ewolucji biologicznej. Jak wskazuje 
m.in. Kazimierz Jodkowski, część współczesnych kreacjonistów opo-
wiadających się za jakąś formą kreacji przyjmuje istnienie ewolucji 
biologicznej36. Niektórzy zaś kreacjoniści bądź negują poszczególne 
tezy ewolucjonizmu, akceptując inne, bądź – w skrajnych przypad-
kach – odrzucają możliwość istnienia ewolucji37. To ostatnie dotyczy 
w szczególności problemu tzw. makroewolucji, a więc ewolucji doty-
czącej m.in. planów budowy dużych grup systematycznych.

Jednym z typowych argumentów wysuwanych przeciw ewo-
lucjonizmowi w sensie darwinowskim jest argument dotyczący 
istnienia tzw. barkujących ogniw czy też luk w zapisie przebiegu 
ewolucji. Wypełnianie ewentualnych „pustych miejsc” (luk) w prze-
biegu ewolucji biologicznej ideą bezpośredniej stwórczej działalno-
ści Boga zostało już w literaturze przedmiotu poddane przez wielu 
autorów wieloaspektowej krytyce38. Skrajną propozycją jest w tym 

34  Kwestia inteligentnego projektu, jak i wiele innych mieszczących się w ramach 
sporu o darwinizm, dyskutowana jest zarówno przez ewolucjonistów, jak i przedsta-
wicieli stanowisk kreacjonistycznych. Ze strony biologów ewolucyjnych w ostatnich la-
tach głos w sporze o inteligentny projekt zabrał m.in. Francisco J. Ayala, Philip Kitcher, 
Michael Schermer, Niall Shanks, Michael Ruse, Robert T. Pennock, John Brockman 
i inni. Zob. np. F. J. Ayala, Darwin and Inteligent Design, Minneapolis 2006.

35  Sporem o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych nazywa zasad-
nie współczesną polemikę kreacjonistów z ewolucjonistami Dariusz Sagan w książce 
o tak właśnie brzmiącym tytule. Zob. D. Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów 
biochemicznych, Warszawa 2008.

36  Por. K. Jodkowski, Spór kreacjonizmu…, dz. cyt., s. 172. 
37  Przeciwnikiem Darwinowskiej teorii ewolucji jest np. biolog molekularny i teo-

log Jonathan Wells, autor książki Ikony ewolucji. Nauka czy mit? Fakt ewolucji w od-
niesieniu do człowieka odrzuca z kolei Hans Joachim Zillmer, przeciwnik doktryny 
mówiącej o pochodzeniu człowieka współczesnego od wczesnych hominidów. Zob. 
H. J. Zillmer, Kłamstwo ewolucji, Warszawa 2006.

38  Krytykę taką przeprowadzają zarówno empirycy (np. F. J. Ayala), jak filo-
zofowie i teologowie (np. J. H. Haught, E. McMullin i in.). Zob. F. Ayala, Dar Karola 
Darwina…, dz. cyt., s. 74–88; J. F. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję, 
przeł. J. Kochanowicz, Kraków 2003, s. 33; E. McMullin, Ewolucja i stworzenie, przeł. 
J. Rodzeń, Tarnów 2006, s. 73.
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względzie stanowisko Francisca Ayali formułującego tezę, że: „[…] 
w ewolucyjnej historii życia na Ziemi nie ma już luk”39. Tezie tej au-
tor w odniesieniu do filogenetycznej historii człowieka nadaje także 
postać: „Brakujących ogniw już nie brakuje”40. Mamy tu do czynienia 
jednak z pewnym nieporozumieniem. Nie chodzi bowiem przecież 
o luki w samej „ewolucyjnej historii życia”, która może mieć charak-
ter ciągły lub nieciągły, lecz o luki w czynionym przez naukowców 
jej opisie, a także o luki, jakie powstały w jej geologicznym zapisie. 
Wyróżnić więc można trzy różne płaszczyzny rozważań, których nie 
można zrównywać. Rozważania te mogą dotyczyć:

– sposobu przebiegu ewolucji biologicznej – jest to proces przebie-
gający od kilku miliardów lat, a obserwować w sposób bezpośredni 
można jedynie jego aktualne w przyrodzie efekty i na ich m.in. pod-
stawie domyślać się, w jaki sposób zachodzi (z lukami czy bez luk);

– luk w zapisie geologicznym składającym się z konkretnych 
„słów”, między którymi z różnych względów pojawiają się przerwy;

– braków w czynionym przez naukowców opisie przebiegu ewo-
lucji biologicznej, na który składają się dane dotyczące odnalezionych 
przez nich „słów” zapisu geologicznego.

Spór między ewolucjonistyczną a kreacjonistyczną, czy szerzej 
jeszcze – teistyczną wizją świata, jest jednym z ważniejszych aspek-
tów dyskusji „religia i nauka”, dotyczącej ich kompetencji poznaw-
czych oraz wzajemnych między nimi relacji41. Wyrósł on na bazie 
dynamicznego rozwoju nauk biologicznych, które zaczęły kreować 
własne, pozareligijne, a niekiedy i antyreligijne obrazy świata42. Jak 
pisze M. Heller we wstępie do książki Ernana McMullina Ewolucja 
i stworzenie: „Ewolucja: w biologii (przez teorię Darwina), w naukach 
społecznych (przez historie ludzi i narodów), w fizyce (przez obec-
ność czasu w najbardziej elementarnych procesach) – stała się klu-

39  F. Ayala, Dar Karola Darwina…, dz. cyt., s. 74.
40  Tamże, s. 90.
41  O konflikcie tym pisze m.in. K. Jodkowski, Demistyfikacja sporu kreacjo-

nizm – ewolucjonizm…, s. 77–94, czy K. Sabath, Na bezdrożach kreacjonizmu na-
ukowego, [w:] Pan Bóg czy dobór naturalny, red. E. Moczydłowski, Białystok 1994, 
s. 64–82.

42  Zob. M. Lubański, Uwagi w sprawie tzw. naukowego obrazu świata, [w:] Obrazy świa-
ta w teologii i w naukach przyrodniczych, red. M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek, Tarnów 
1996, s. 28–42.
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czowym pojęciem naszego rozumienia świata. Walka z tym pojęciem 
jest z góry skazana na przegraną, zbyt dużo ono wyjaśnia, jest zwor-
nikiem dla zbyt wielu faktów i jest zbyt płodne filozoficznie. Ale, jak 
każde ludzkie pojęcie, ma ono swoje granice”43. 

4. Nauka i religia mogą wspólnie wyjaśniać świat (komplemen-
taryzm wyjaśnień).

Stanowisko to bazuje na idei równości kompetencji wyjaśniania 
świata. Jego reprezentantem jest m.in. Alister McGrath, autor kon-
cepcji częściowo nakładających się magisteriów – POMA (Partially 
Overlapping Magisteria). Koncepcja ta przedstawiona została w po-
lemicznej względem The God Delusion44 Richarda Dawkinsa pracy The 
Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divi-
ne45. Odnosi się jednak również do wcześniej już głoszonych przez 
Dawkinsa i innych autorów poglądów, w myśl których jedynie nauka 
może dziś zadowalająco wyjaśnić świat i obecnego w nim człowieka, 
a wszelkie pozanaukowe (niekoniecznie antynaukowe) próby wy-
jaśnienia świata, szczególnie zaś te dokonywane na gruncie religii, 
uznać należy za całkowicie bezwartościowe46. McGrath sądzi, że za-
równo nauka, jak i religia oferują możliwość wzajemnej inspiracji, 
z uwagi na przenikanie się przedmiotów i metod ich badań47.

A. McGrath zauważa problem fundamentalizmu w interpretacji 
ewolucji przeprowadzonej przez Dawkinsa. Podobnie Józef Życiński, 
dla którego metafizyka Dawkinsa jest wyrazem fundamentalizmu 
ateistycznego sugerującego, iż biologiczne opracowania ewolu-
cjonizmu definitywnie wykluczają istnienie Boga48. Na koncepcję 
A. McGratha można także patrzeć jako na próbę odpowiedzi na py-
tanie: czy za pomocą jednej tylko teorii można wszystko wyjaśnić? 
Dawkins wierzy w powszechny darwinizm, jednak jego podejście nie 

43  M. Heller, Wstęp do książki Ewolucja i stworzenie, [w:] E. McMullin, Ewolucja i stwo-
rzenie, dz. cyt., s. XXXi.

44  Wydanie polskie: R. Dawkins, Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007.
45  Wydanie polskie: A. McGrath, J. Collicutt McGrath, Bóg nie jest urojeniem. 

Złudzenie Dawkinsa, przeł. J. Wolak, Kraków 2007.
46  Wśród filozofów opowiadających się za tym, iż tylko nauka może dziś cokolwiek 

wyjaśnić, a darwinizm jak wszechrozpuszczający kwas rozpuści wiarę w Boga, znajdu-
je się m.in. filozof Daniel Dennet. Zob. D. Dennet, Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and 
the Meaning of Life, New York 1995.

47  Por. A. McGrath, J. Collicutt McGrath, Bóg nie jest urojeniem…, dz. cyt., s. 44.
48  Por. J. Życiński, Bóg i ewolucja, dz. cyt., s. 8.
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odpowiada rygorystycznym wymaganiom w kwestii dowodów, sta-
wianym przez nauki przyrodnicze, co McGrath stara się szczegółowo 
wykazać. M.in. wskazuje on, iż autor ten w swoim rozumieniu religii 
opiera się na zdyskredytowanej pracy Jamesa Frazera Złota gałąź, od-
rzucając dorobek nowoczesnej antropologii, której powstanie można 
traktować jako odpowiedź na oczywiste braki tej pracy. „Obecnie już 
wiemy, że religia nie wykazuje cech uniwersalnych, których wymaga 
wybrane przez Dawkinsa podejście, a które późnowiktoriańska an-
tropologia religii błędnie uznawała za aksjomat”49. 

Za pomocą darwinizmu nie da się też według McGratha wyja-
śnić genezy ludzkiej religijności: „[…] niezdolność zaproponowania 
dającej się obronić definicji religii ostatecznie przeczy podejmowa-
nym przez Dawkinsa próbom wypracowania darwinowskiego uję-
cia jej genezy”50.

Jak można sądzić, komplementarność nauki i religii w dążeniu 
do zadowalającego wyjaśnienia świata jest czymś nieodzownym. 
Koncepcja POMA McGratha dobrze ukazuje możliwość komplemen-
taryzmu wyjaśnień świata przez naukę i religię, którą można widzieć 
jako drogę przezwyciężenia problemu fundamentalizmu. Propozycja, 
by ujmować naukę i religię jako częściowo pokrywające się magisteria 
w ramach podejmowanych przez człowieka prób wyjaśnień świata, 
pozostaje w zgodzie z tym, co postulował Jan Paweł II, wskazujący, 
iż choć nauka i religia w rzeczywistości są czymś odmiennym, istnieje 
między nimi możliwość i potrzeba dialogu. O potrzebie komplemen-
taryzmu wyjaśnień dostarczanych przez nauki przyrodnicze i teolo-
gię pisał także m.in. Howard J. Van Till51. Można bowiem wypracować 
współbrzmiącą ze sobą wizję świata, w której liczyć się będzie zarów-
no to, co mówi o nim nauka o życiu, jak i nauka o Bogu, na gruncie 
której uznaje się, iż Bóg jest twórcą świata i życia. Koncepcja POMA 
w każdym razie otwiera taką możliwość, ukazując, iż są takie zagad-
nienia, którymi ze swej strony interesować się będzie zarówno nauka, 
jak i religia, zaś wykluczanie tej ostatniej z procesu wyjaśniania świata 
jest czymś bezzasadnym.

49  A. McGrath, J. Collicutt McGrath, Bóg nie jest urojeniem…, dz. cyt., s. 68.
50  Tamże, s. 73.
51  Zob. H. J. Van Till, When Faith and Reason Cooperate, „Christian Scholar’s Review”, 

1991, vol. 21, s. 33–45.
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Wnioski i postulaty
W związku z tym, iż tytułowe zagadnienie przedstawione zostało 

w kontekście sporu o darwinizm, istotne jest wskazanie faktu, iż spór 
ten odgrywa niepoślednią rolę w procesie wyjaśniania świata i czło-
wieka. Pogląd ten wydaje się być wspólny dla większości autorów 
angażujących się lub rozważających wyniki i przebieg sporu o darwi-
nizm. Ponadto to w szeroko rozumianym efekcie sporu o darwinizm 
doszło do sformułowania co najmniej kilku stanowisk w sprawie 
kompetencji wyjaśniania świata i człowieka. Rola sporu o darwi-
nizm w procesie wyjaśniania świata przez naukę, filozofię, a także 
religię jest więc nie do przecenienia. Spór o darwinizm sam zresztą 
w procesie wyjaśniania świata się sytuuje. Nawet przy wąskim, nie-
słusznym zresztą scjentystycznym rozumieniu, że współcześnie tylko 
nauka może wyjaśniać rzeczywistość przyrodniczą i obecnego w niej 
człowieka, spór o darwinizm w dużej jego części tak może być po-
strzegany. Chodzi mianowicie przede wszystkim o spór o darwinizm 
toczący się na gruncie biologii. Nie tylko jednak, bo także w procesie 
wyjaśniania świata „prawomocnie” sytuowałaby się ta część sporu 
o darwinizm, która toczy się na gruncie innych nauk, np. teologii czy 
etyki środowiskowej. Przykładowo –w ramach etyki środowiskowej 
niektórzy autorzy antycypują Darwinowską teorię ewolucji, inni zaś 
są skłonni widzieć ją jako swoistą przeszkodę dla właściwego opisania 
i wyjaśnienia świata przyrody i obecnego w nim człowieka. Dla au-
torów antycypujących darwinizm teoria ewolucji staje się np. częścią 
uzasadniania stanowiska biocentrycznego, w myśl którego wartość 
wszystkich ożywionych bytów przyrodniczych, w tym bytu ludzkie-
go, jest taka sama. Ranga człowieka w przyrodzie może być widziana 
jako jedna z zasadniczych i pierwszych spornych kwestii, jakie im-
plikował darwinizm. We współczesnej zainteresowanej nią filozofii 
przybrała ona m.in. postać polemiki toczącej się między reprezentan-
tami stanowiska biocentrycznego i stanowiska antropocentrycznego. 
Przez niektórych autorów widziana jest ona jako spór o samą filozo-
fię, a ściślej mówiąc – spór o etykę środowiskową52. Biorąc pod uwa-
gę powyższe, niewątpliwie spór o darwinizm odgrywa istotną rolę 
w dynamizowaniu refleksji dotyczącej przyrody i człowieka.

52  Por. A. Ganowicz-Bączyk, Spór o etykę środowiskową, Kraków 2009.
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Z kolei złą stroną sporu o darwinizm jest swoiste generowanie 
i umacnianie fundamentalizmów. Z jednej strony chodzi tu o fun-
damentalizm religijny, z drugiej naukowy – wskazane w niniejszej 
refleksji jako dwa możliwe stanowiska w kwestii kompetencji wy-
jaśniania świata. Alister McGrath usiłuje pogodzić naukę i religię, 
przyznając obu magisteriom kompetencje wyjaśniania świata. Próba 
przezwyciężenia konfliktu między nauką i religią, jaką podjął ów au-
tor, jest z pewnością czymś pożądanym. Nie tylko zresztą, gdy spór 
toczy się o rangę teorii ewolucji, lecz także i o inne żywotne dziś kwe-
stie, budzące zainteresowanie obu magisteriów. McGrath dostrze-
ga fakt, że zarówno nauka, jak i religia mogą koncentrować swoją 
uwagę na tych samych problemach dotyczących świata i człowieka. 
Przy czym jego stanowisko jest znacznie bardziej zadowalające niż 
dychotomiczne stanowisko Goulda, czy też dyskredytujące magi-
sterium religii stanowisko Dawkinsa, z którym przede wszystkim 
McGrath w tej kwestii dyskutuje: „Dogmatyczne przekonanie o wła-
snej słuszności, na wskroś przenikające niektóre odłamy zachodniego 
ateizmu – znakomicie zilustrowane w Bogu urojonym – staje w jednym 
szeregu z fundamentalizmem religijnym niepozwalającym ani kwe-
stionować swych idei, ani poddać ich badaniu”53. 

Autor Boga urojonego należy do tych naukowców reprezentują-
cych scjentyzm, którzy odmawiają uznania dla nauk przyrodniczych 
jakichkolwiek granic. Tak sytuuje Dawkinsa m.in. Luke Davidson54. 
Z kolei jako ateistyczny fundamentalizm przedstawia wyrażone 
w Bogu urojonym poglądy Dawkinsa Nicholas D. Kristof55. Kristof 
wskazuje m.in. „wysoki stopień dogmatyzacji” tej pracy i „agresywny 
styl retoryki” charakterystycznej dla Dawkinsa. Krytycznej recenzji 
Boga urojonego dokonał też m.in. Terry Eagleton, pisząc: „Wyobraźmy 
sobie kogoś, kto peroruje na tematy biologiczne, za jedyne źródło wie-
dzy mając Ptaki Wielkiej Brytanii, a zrozumiemy, jakie mniej więcej od-
czucia powoduje lektura tego, co Richard Dawkins pisze o teologii”56. 

53  Tamże, s. 14.
54  Zob. L. Davidson, Fragilities of scientism: Richard Dawkins and the paranoid idealiza-

tion of science, „Science as Culture”, 2000, vol. 9, s. 167–199.
55  Zob. N. D. Kristof, A Modest Proposal for a Truce on Religion, „The Times”, 3 XIII 

2006.
56  Zob. T. Eagleton, Lunging, flailing, mispunching: a review of Richard Dawkins’ „The 

God Delusion”, „London Review of Books”, 19 X 2006.
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W praktyce przedstawione wyżej stanowisko komplementaryzmu 
wyjaśnień świata nie likwiduje istniejącego konfliktu epistemicznego 
między fundamentalizmem naukowym i religijnym. Jest jednak pró-
bą wskazania drogi wyjścia z tej sytuacji. Na drodze tej nieodzowne 
wydają się:

1. Odwrót od fundamentalizmów, naukowego i religijnego.
2. Uznanie istnienia granic kompetencji poznawczych naukowca, 

przy czym konieczna jest próba określenia tych granic, podjęta m.in. 
przez Karla Poppera czy Petera Medawara57. Granice nauki określają 
z jednej strony pytania, na które na jej gruncie nie można odpowie-
dzieć (innymi słowy popperowskie pytania ostateczne), z drugiej te, 
na które naukowiec jest w stanie odpowiedzieć. Pewne kwestie, jak 
pojawienie się życia, człowieka czy świata, są przedmiotem wspól-
nych zainteresowań i nauki, i religii.

3. Uznanie zgodnego z powszechnie przyjmowaną metodologią 
nauk przyrodniczych przekonania, iż mogą się one wypowiadać tyl-
ko na temat naturalnych przyczyn badanych fenomenów, nic zaś nie 
są w stanie powiedzieć o ich pozanaturalnych przyczynach, jak rów-
nież nie mogą wykluczać ich istnienia. Może to być widziane jako pe-
wien ascetyzm nowożytnej nauki, u podstaw której, jak pisze Michał 
Heller: „[…] leży idea samoograniczenia. Chcąc coś osiągnąć trzeba 
zrezygnować z wielu innych rzeczy. Nauki nowożytne odnalazły swo-
ją tożsamość i natychmiast rozpoczęły triumfalny pochód przez ciąg 
nieprawdopodobnych wprost sukcesów, gdy tylko zrezygnowały 
ze stawiania pytań, na które nie były w stanie udzielić odpowiedzi. 
To właśnie granica pytań, jakich nie należy stawiać, określiła tożsa-
mość nauki. Metoda nowożytnych nauk jest wysoce ascetyczna”58. 
Zaznaczyć jednak trzeba, iż aktualnie toczą się dyskusje dotyczącego 
tego, czy naturalistyczna metodologia jest koniecznym sposobem wyja-
śniania świata przez naukę i czy zasadniejsze nie byłoby dopuszczenie 
także nienaturalistycznych metod uprawiania nauki. Dyskusje te zwią-
zane są z ponowoczesną krytyką nauki, której opis świata jest być może 
zubożony na skutek zbyt sztywno przyjętych kryteriów jej uprawiania.

4. Rezygnacja z jakichkolwiek form absolutyzacji dokonań nauki 
(np. absolutyzacji przekonania, iż teoria Darwina wszystko wyjaśnia 

57  P. Medawar, The Limits of Science, Oxford 1985.
58  M. Heller, Filozofia nauki…, dz. cyt., s. 101.
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czy też, że dobór naturalny jest kształtującym wszystko „ślepym ze-
garmistrzem”59) i związanego z tym odrzucenia zasadności innych 
wyjaśnień świata.

5. Wyjście poza scjentyzm, w ramach którego widzi się naukę jako 
jedyne magisterium zdolne do wyjaśniania przyrody i człowieka.

6. Uznanie faktu, iż możliwe są nieateistyczne interpretacje ewolucji.
7. Rezygnacja z pseudonaukowej ideologicznej retoryki wymie-

rzonej przeciw tym wyjaśnieniom świata przyrody, które kłócą się 
z przyjmowaną jego interpretacją, w tym także odejście od „złej” reto-
ryki mającej na celu dyskredytację religii czy przekonania o istnieniu 
Boga, którego nieistnienia nie da się empirycznie uzasadnić.

Próbę uzasadnienia tezy o nieistnieniu Boga przeprowadzaną 
na gruncie współczesnego darwinizmu przez Dawkinsa krytykuje 
m.in. M. Bennet60. Według niego teorie naukowe, w tym darwinizm, nie 
tłumaczą świata, lecz jedynie występujące w nim zjawiska. Nie dają 
odpowiedzi na pytania o cel istnienia świata. Odpowiedzi na takie 
pytania można formułować na gruncie filozofii i religii, lecz nie nauk 
przyrodniczych. Krytyka Benneta dotycząca możliwości uzasadnienia 
tezy o nieistnieniu Boga na gruncie biologii ewolucyjnej jest uzasad-
niona. Podobnie zasadne jest wskazanie, iż biolodzy nie są w stanie sa-
modzielnie odpowiedzieć na pytania dotyczące celu istnienia świata. 
Mówiąc krótko – biolodzy ewolucyjni, mając proces ewolucji za bez-
celowy, formułują jego wyjaśnienia przyczynowe. Mają przy tym zaś 
na uwadze wyłącznie naturalne przyczyny zmian ewolucyjnych. Wy-
daje się to oczywiste, lecz w toku wywodu Dawkinsa ideologizującego 
wyniki uzyskane na gruncie darwinizmu oczywiste nie jest. Przeciw-
nie, wyniki darwinizmu przedstawione zostają tak, jak gdyby teza 
o istnieniu Boga została na jego gruncie obalona.

Ponieważ w historii refleksji nad darwinizmem najczęściej ko-
jarzony był on ze światopoglądem ateistycznym, niektórzy autorzy 
podejmują próbę jego obrony przed takim usytuowaniem. Przepro-
wadza ją m.in. F. Ayala, formułujący tezę, „[…] że wiedza naukowa, 
a szczególnie teoria ewolucji, jest zgodna z wiarą w Boga […]”61. Po-
dobne sądy zmierzające do wypracowania adekwatnego poglądu do-

59  Zob. R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz…, dz. cyt., s. 27.
60  M. Bennet, P. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, Oxford 2003.
61  F. J. Ayala, Dar Karola Darwina…, dz. cyt., s. X.
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tyczącego usytuowania darwinizmu w procesie wyjaśniania świata 
sformułowali John Haught, Józef Życiński, Alister McGrath i inni. 

Warto dodać, iż w dyskusji dotyczącej relacji między nauką a re-
ligią we współczesnym świecie komplementaryzm wyjaśnień świata 
postulowany był przez Jana Pawła II62. Prawda, jak można bowiem 
sądzić, ma charakter symfoniczny i konieczne jest łączenie różnych 
„głosów” mówiących o niej, by móc ją w pełniejszy sposób wypowie-
dzieć. Ukazuje ją religia, jak i nauka, choć być może ta ostatnia, jak 
widzi to fizyk Jacgues Vigue, w sposób cząstkowy: „W nauce odpo-
wiedzi są zawsze cząstkowe (z roku na rok wiemy więcej, lecz rów-
nież lepiej oceniamy rozmiar naszej niewiedzy). Jednakże od wiedzy 
naukowej wymagamy, by była solidnie ustalona, spójna, a zwłaszcza 
by opisywała zachowania powtarzalne. Wiara natomiast, wprost 
przeciwnie, daje odpowiedź całościową, lecz bez żadnego dowo-
dzenia i często pozostawia miejsce dla wątpliwości”63. Wydaje się, 
że chęć dominacji reprezentantów któregokolwiek z tych obszarów 
w procesie wyjaśniania świata prowadzi do różnego rodzaju błędów 
i nadużyć. 

62  Zob. J. Życiński, Status ewolucjonizmu w perspektywie przesłania Jana Pawła II, 
[w:] Granice nauki, red. M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, Tarnów 1997, s. 27.

63  Cyt. za J. J. Wysłocki, Rola uniwersytetu w poszukiwaniu relacji między wiarą 
i rozumem, [w:] A. Kowalski, Wiara i rozum człowieka XXI wieku, Częstochowa 2008, 
s. 112. 



Równość w życiu publicznym

Grażyna Bilik 

Równość w kulturze

 Różnorodność świata współczesnego jest, jak się wydaje, w wie-
lu aspektach cechą pozytywną, pożądaną i przynajmniej pozornie 
akceptowaną. Nadaje ona światu niebywałego kolorytu, czyniąc 
go wielowymiarowym i nie do końca poznawalnym. Rodzi również 
problemy wynikające z ciągłej potrzeby odnajdywania się człowieka 
w zastanej rzeczywistości, a w ślad za tym konieczności ustosunko-
wania się do niej.

W epoce afirmacji i gloryfikacji wolności, człowiek świadomy 
możliwości wykorzystania jej potencjału staje oko w oko z nieprze-
branym bogactwem ofert, zjawisk, opinii i poglądów. Nieustannie 
czerpiąc ze świata, nieuchronnie również dokonuje wyboru, skazując 
się na brzemię, które nie do końca przez niego pożądane, pojawia się 
jako swoisty skutek uboczny każdej decyzji. 

W ten sposób wolność w konfrontacji z różnorodnością staje się, 
z jednej strony, wartością wyniesioną na piedestał, z drugiej zaś – za-
czyna być pojęciem niejednoznacznym i, jako zadanie, trudna w reali-
zacji z uwagi na nierozerwalny związek z odpowiedzialnością.

Niejednokrotnie więc pojawia się chęć zrzucenia odpowiedzial-
ności za cenę rezygnacji z wolności wyboru. Dążenia do przerzucania 
się odpowiedzialnością, tęsknota za silnym autorytetem, ostateczną 
instancją, która powie nam, jak postępować, to symptomy owego zja-
wiska. Pięknie ujął tę myśl Erich Fromm cytowany przez Jana An-
drzeja Kłoczowskiego w pierwszym tomie Rozmów na koniec wieku: 
„Ciężar wolności człowieka – zwanego współczesnym – zaowocował 
tym, że człowiek zamarzył w końcu, by oddać nadmiar wolności, 
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będącej dolegliwym darem Bożym. Zamarzył, by oddać go w jakieś 
mocarne ręce”1.

Z chwilą, gdy taka sytuacja jest niemożliwa, w skrajnych przy-
padkach człowiek zamyka się w swym, nieskomplikowanym i nie-
wymagającym ciągłego wyboru, jednowymiarowym i bezpiecznym 
świecie. Zamykając się we własnej wąsko pojętej wspólnocie kulturo-
wej, zaczyna wrogo traktować postawy pluralistyczne, dostrzegając 
w nich zagrożenie w postaci ingerencji w swój własny, bezpieczny, 
znajomy świat. Pojawia się potrzeba obrony własnej kultury i stylu 
życia, w końcu coraz wyraźniej krystalizuje się postać wroga – obce-
go, innego, zagrażającego spójnemu, jednorodnemu stanowisku.

Barbara Skarga pisze o zjawisku separacji, szczególnie niebez-
piecznej w przypadku izolacji grupowej traktującej nieufnie wszystko 
co inne. Taka grupa „[…] utwierdza się w swojej swojskości, w warto-
ściach dawno przyswojonych, w tradycjach, w obyczajach, w myśle-
niu według takich a nie innych wzorów”2.

Nowe wzorce, opinie, poglądy są zagrożeniem dla trwałości i jed-
norodności wspólnoty. „Mogą tylko zniszczyć nasze tradycje, na-
rzucić nam obce sposoby bycia, wcale nie lepsze, na pewno gorsze 
i niebezpieczne pod wieloma względami”3. 

Szczególnie groźne postawy Skarga dostrzega „[…] tam, gdzie 
jakaś preferencja polityczna, najczęściej zideologizowana, a niejed-
nokrotnie religia, rozbudzają poczucie zagrożenia dla wyznawanych 
wartości, wskazując zazwyczaj wyraźnie na wroga” 4.

Jak łatwo zauważyć, stąd już tylko krok do nietolerancji, ksenofo-
bii czy dyskryminacji.

Manowce tolerancji
 Potrzeba tolerancji wobec postaw odmiennych od naszej, szacun-

ku wobec innych kultur czy wreszcie drugiego człowieka wydaje się 
ideą ze wszech miar pożądaną. Czy jednak tolerancja rozumiana jako 

1  J. A. Kłoczowski, O Nowej Erze, [w:] Rozmowy na koniec wieku, t. 1, red. K. Janowska 
i P. Mucharski, Kraków 2000, s. 243.

2  B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 105.
3  Tamże.
4  Tamże, s. 117.
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zrównanie wszystkich postaw czy kultur może stanowić remedium 
na radykalizm w postaci nacjonalizmu czy ksenofobii? 

Postulat równości kulturowej wpisuje się w sposób myślenia 
charakterystyczny dla wyznawców tolerancji w jej wypaczonym, 
powierzchownym ujęciu. Wychodząc ze stanowiska opozycyjne-
go do wspomnianego radykalizmu, paradoksalnie generuje model 
postępowania dalekiego od dobrowolnej, aktywnej afirmacji tego, 
co wartościowe we współczesnym, pluralistycznym świecie. Mo-
del ten zakłada całkowite zrównanie odmiennych od siebie kultur, 
co prowadzi do pozbawienia ich wymiaru aksjologicznego w imię fał-
szywie rozumianego szacunku dla cywilizacji innych od naszej. 

 Wyrugowanie czynnika wartościującego z opisu zjawisk kultu-
rowych współczesnego świata zubaża w znacznym stopniu dysku-
sję o kulturze, ją samą pozbawia waloru budzenia emocji, poruszeń 
wewnętrznych czy wezwania do przyjęcia określonej postawy. Brak 
możliwości ustosunkowania się do danych zjawisk kulturowych ro-
dzi zamęt, w najlepszym razie zaś prowadzi do najczęściej obserwo-
wanej reakcji – obojętności. 

Powstaje pytanie o sensowność pojęcia tolerancji rozumianego 
jako dążenie do powszechnej równości, przejawianej w formie obojęt-
ności. Podobnie jak w postawie fanatycznej, tak i w tego rodzaju tole-
rancji pojawia się rezygnacja z wolności, w tym ostatnim przypadku 
zastąpiona obojętnością. 

Wydaje się jednak, że ignorancja nie jest tym, co postuluje właści-
wie pojęta tolerancja. Już słownikowa definicja terminu „tolerancja” 
określa go jako zdolność do tolerowania czynnika niepożądanego, 
pewnego rodzaju wytrzymałość, odporność, tym samym zakłada 
element oceny tego czynnika. W tym kontekście obojętność stanowi 
właśnie zaprzeczenie istoty tolerancji. Gdy mamy do czynienia z obo-
jętnością, pojęcie tolerancji jawi się jako bezprzedmiotowe i całkowi-
cie zbędne.

Próba eliminacji pierwiastka wartościującego uniemożliwia nam 
właściwy sposób odniesienia do tego, co nieznane. W jaki sposób jed-
nak zyskać zdolność do oceny? Niewątpliwie jest to niemożliwe bez 
określenia własnej tożsamości i obrania perspektywy, z jakiej usto-
sunkowujemy się do różnych zjawisk. Tą perspektywą jest zakorze-
nienie we własnej tradycji kulturowej. Tylko wtedy, gdy uznajemy 
coś za swoje, identyfikujemy się z tym i uznajemy jego wartość, jeste-
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śmy w stanie zdobyć się na postawę szacunku także w odniesieniu 
do innych poglądów czy zjawisk niebędących w zgodzie z naszymi.

Problem ten porusza Leszek Kołakowski w jednym ze swych arty-
kułów traktujących o kulturze. Pisze o zjawisku złudzenia uniwersali-
zmu kulturowego. Broniąc idei antropocentryzmu, którą Kołakowski 
rozumie jako uznanie wartości kultury europejskiej oraz jej afirma-
cję, jednocześnie wyraża wątpliwość „w jakim zakresie respekt dla 
innych kultur jest w ogóle zalecany i w jakim momencie chwalebna 
wola, by nie okazać się barbarzyńcą, przeradza się sama w obojętność 
czy wręcz aprobatę barbarzyństwa?”5. Zrównanie odmiennych cy-
wilizacji wyraża się bowiem w uznaniu ich za równoprawne z całym 
dobrodziejstwem i dziedzictwem, na które składają się obecne w nich 
również przejawy nietolerancji. Fałszywie pojęta tolerancja prowadzi 
do sytuacji paradoksalnej, w której dążenie do realizacji pewnej war-
tości wymusza jednocześnie akceptację wartości ją negującej.

Sytuacja badacza przyjmującego postawę pozbawioną jakiejkol-
wiek oceny wydaje się nie do obronienia. Kołakowski podkreśla, 
że idea tolerancji nie jest wolna od aksjologicznych założeń. Już samo 
przyjęcie postawy tolerancji zakłada jakiś wybór jednego, kosztem in-
nych, odmiennych stanowisk. Filozof wskazuje na komplikacje zwią-
zane z przyjęciem poglądu, że wszystkie kultury są równe. 

Stosunkowo łatwo przychodzi nam zastosowanie tej zasady 
na przykład w odniesieniu do zjawisk estetycznych czy do samej 
sztuki. Powodów jest kilka, w tym: niezrozumienie sfery sztuki, obo-
jętność wobec niej, niejasność kryteriów nią rządzących, brak bez-
pośredniego związku z codzienną egzystencją itd. W powszechnej 
opinii można zauważyć przejawy bezrefleksyjnej i powierzchownej 
fascynacji tym, co nowe, szokujące, odmienne. Czynniki te stają się 
kryterium oceny.

Nietrudno więc w tym przypadku o akceptację różnorodności, 
która, nie stanowiąc żadnego zagrożenia czy zobowiązania, pozostaje 
bez wpływu na nasze emocje i zachowania.

Inaczej, gdy postulowaną równość przychodzi nam zastosować 
w obszarach budzących nasze gwałtowne reakcje, takich jak reli-
gia, moralność, czy wpływających na nasze życie bezpośrednio, np. 

5  L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, [w:] Czy 
diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006, s. 14.
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w prawie. Mówiąc o tolerancji religijnej, Kołakowski pisze: „Jeśli ktoś 
powiada, że wszystkie religie są równie dobre, to nie tyle głosi tole-
rancję, ile sprawia, że tolerancja religijna staje się rzeczą bezprzedmio-
tową, ponieważ w ten sposób wyrzeka się on jedyności swojej własnej 
wiary”6. Tym samym częściowo kwestionuje ważność tej wiary oraz 
podważa własną wiarygodność jako jej wyznawca.

 W podobnym tonie wypowiada się Jan Andrzej Kłoczowski, 
charakteryzując współczesne tendencje towarzyszące ruchom New 
Age. Pisze on, że tęsknota za pierwotną jednością plemienną, wi-
doczna w tego typu ruchach, jest tylko złudnym lekarstwem na du-
chowe bolączki współczesnego człowieka. Dążenie do jedności 
poprzez zrównanie wizji świata łatwo przeobraża się w utopijną 
ideologię. 

W pewnym momencie ktoś może dojść do wniosku, 
że oczywiście będziemy szczęśliwi, ale tylko wtedy, gdy 
będziemy równowrażliwi, równomyślący. W tej ideologii 
nie ma żadnego wewnętrznego mechanizmu kontroli. […] 
W New Age twarz drugiego człowieka znika, bo skoro na-
czelnym hasłem tego ruchu jest jedność, rozumiana jako 
roztopienie się w świecie, w kosmosie, w Bogu, to w końcu 
nie ma ani mnie, ani ciebie, ani Boga…7.

To z pewnością kolejne niebezpieczeństwo wynikające z bezre-
fleksyjnie przyjętej tezy o równości kulturowej.

Można jednak zdobyć się na próbę właściwej interpretacji twier-
dzenia, że wszystkie kultury są równe. 

W poszukiwaniu złotego środka…
Kołakowski podejmuje to wyzwanie. Sytuuje swój pogląd pomię-

dzy dwiema skrajnymi postawami: jednej uznającej własną kulturę 
za wyjątkową, przy jednoczesnej negacji innych, oraz drugiej – wy-
rażającej bezkrytyczną aprobatę dla wszystkich kultur, nawet wraz 
z wykluczającymi się wzajemnie regułami. Zdaniem Kołakowskiego 

6  L. Kołakowski, To nie herezje, [w:] „Tygodnik Powszechny”, 2010, nr 40, s. 30.
7  J. A. Kłoczowski, O Nowej Erze, [w:] Rozmowy na koniec wieku, t. 1, dz. cyt., 

s. 234.
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postawa godna uwagi to ta uznająca, „że nie ma absolutnych, niehi-
storycznych standardów, by jakąkolwiek kulturę osądzać […]”8.

 Autor zastrzega jednak od razu, że prezentowane podejście jest 
bardzo trudne w realizacji. Niełatwo bowiem sobie wyobrazić Euro-
pejczyka postulującego wspomnianą wcześniej równość kulturową, 
poddanego jednocześnie torturom czy karze np. ucięcia ręki za oszu-
stwa podatkowe, czy publicznej egzekucji za cudzołóstwo. Z punktu 
widzenia europejskiej kultury podobne zjawiska zasługują na miano 
barbarzyńskich.

 Co zatem proponuje Kołakowski? Po pierwsze, w odniesieniu 
do religii wskazuje, że 

nie ma wyraźnych powodów, aby dążyć do tego rodzaju 
ekumenizmu, który miałby się skończyć uniformizacją re-
ligijną świata. Jest to zresztą ideał, który dałby się zapew-
ne urzeczywistnić, tylko za pomocą przymusu. Jest rzeczą 
możliwą i jest pożądane głosić tolerancję bez Gleichschal-
tung, bez uniformizacji, bez rezygnacji z własnej wyróżnio-
nej tożsamości 9.

Jest to z pewnością bardzo trudne, gdyż w przypadku religii jej 
dążenie do osiągnięcia prawdy absolutnej stanowi jednocześnie jej 
istotę. Kołakowski zaznacza, że pierwiastek nietolerancji jest częścią 
składową tych roszczeń, jednak ma on charakter raczej psychologicz-
ny niż doktrynalny. Praca nad eliminacją owego psychologicznego 
potencjału nietolerancji jest, zdaniem filozofa, możliwa bez uszczerb-
ku dla własnej tożsamości religijnej.

Postawa taka, zachowując poczucie bezpieczeństwa, jest zdolna 
uznać, że nie dysponuje ona nieomylną wiedzą o prawdzie absolutnej. 
Tak więc „uznać to nie znaczy odrzucić prawdę własnej wiary, ale ogra-
niczyć niejako zasięg jej praktycznych konsekwencji. Oznacza to w ja-
kimś stopniu zastosować sceptyczne hamulce do własnej pewności”10. 

Bp Alfons Nossol w rozmowie z Katarzyną Janowską i Piotrem 
Mucharskim mówi o pewnego rodzaju uniwersalizmie, widocznym 
w przytoczonej postawie. Stwierdza: „zawsze byliśmy przekonani o ab-

 8  L. Kołakowski, Szukanie…, dz. cyt., s. 19–20.
 9  Tenże, Herezja, Kraków 2011, s. 89–90.
10  Tamże, s. 91.
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solutnym charakterze religii chrześcijańskiej. Dziś mówi się nie tyle o jej 
absolutnym charakterze, ile o uniwersalizmie chrześcijańskim. […] Ab-
solutny charakter religii oznaczał monopol na prawdę. Uniwersalizm 
natomiast zakłada, że tutaj jest prawda najszerzej pojmowana”11.

W odniesieniu do kultury Kołakowski wyznaje wiarę w europo-
centryzm, czyli wyższość kultury europejskiej zdolnej do samokrytyki 
i kwestionowania jej podstawowych norm. Uniwersalizm tradycji euro-
pejskiej nie polega bowiem na uznaniu jej norm, wierzeń czy poglądów 
za powszechne, a co za tym idzie implementacji ich do innych kultur. 
Mówi tylko, iż : „[…] niektóre swoiste wartości tej kultury – mianowi-
cie jej umiejętności samokrytyczne – nie tylko nadają się do obrony, ale 
powinny być krzewione, a także, że z definicji nie mogą być krzewione 
z użyciem przemocy, innymi słowy, że uniwersalizm sam siebie pro-
wadzi do paraliżu, jeśli nie uważa siebie za program w tym właśnie 
sensie uniwersalny, tzn. zdatny do upowszechnienia”12. 

Sposób myślenia Kołakowskiego nie odbiega od tendencji wi-
docznych w badaniach antropologów. Zarówno ewolucjoniści, któ-
rzy wierzą w jedność gatunku, opartą na przekonaniu o udziale 
wszystkich ludzi w trwałym i ciągłym procesie rozwoju zmierzają-
cego do zniwelowania różnic cywilizacyjnych, jak i gloryfikujący hy-
brydyczność kulturową dyfuzjoniści, stawiają sobie za cel znalezienie 
pomostu pomiędzy kulturą europejską a wszystkimi innymi, często 
bardzo odległymi od naszej 13.

Wyzwaniem, jakie stawia sobie Kołakowski, jest znalezienie złote-
go środka pomiędzy dwiema skrajnymi postawami: dominacją jednej 
kultury nad drugą, często z użyciem przemocy, a ignorancją wynika-
jącą z relatywizmu i negacji postaw wartościujących. Filozof z ubo-
lewaniem przytacza przykłady niechlubnych zjawisk wypierania 
starych kultur będących wynikiem zachodniej ekspansji. „Technolo-
giczna ekspansja Zachodu oznacza zarazem obumieranie dziesiątków 
małych jednostek kulturalnych i języków, a jest to proces, z którego 
doprawdy nie ma powodu się cieszyć”14. W tym przypadku istnieje 

11  A. Nossol, O europejskiej wieży Babel, [w:] Rozmowy na koniec wieku, t. 1, dz. cyt., 
s. 205.

12  L. Kołakowski, Czy diabeł…, dz. cyt., s. 21.
13  Por. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006.
14  L. Kołakowski, Czy diabeł…, dz. cyt., s. 22.
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czynnik wartościujący, jest on jednak o tyle istotny, o ile utrwala na-
rzucony wcześniej schemat: kultura „lepsza” wypiera kulturę „gor-
szą”. Ocena jest z góry ustalona i zdeterminowana sytuacją, traci więc 
swoją podstawową funkcję rozstrzygającą. W konsekwencji przestaje 
mieć jakiekolwiek znaczenie.

Twierdzenie, że wszystkie kultury są równe, paradoksalnie 
wywołuje podobny skutek gdyż niejako zwalnia nas z obowiązku 
ustosunkowania się do nich, a co za tym idzie zwalnia nas również 
z odpowiedzialności za brak opinii oceniających dane zjawisko. Ra-
fał Pankowski w swym tekście Rasizm a kultura popularna wskazuje, 
iż taka postawa może prowadzić do zjawisk sprzyjających rasizmowi. 
Pisze: „Praktyka badania rasizmu uciekająca przed zadawaniem py-
tań, które mogą mieć wymiar moralny, ma znamiona praktyki spo-
łecznej sprzyjającej rasizmowi – który rozkwita tam, gdzie więdnie 
zainteresowanie godnością ludzką”15. 

Uporczywe wypieranie czynnika aksjologicznego charakte-
rystyczne dla świata współczesnego, błędnie wyprowadzone z idei 
tolerancji, powoduje również chaos interpretacyjny w odniesieniu 
do rozmaitych zjawisk kulturowych, nie tylko obecnych w innych 
cywilizacjach, ale również w obrębie tej jednej uznawanej za naszą. 
Widać to wyraźnie na przykładzie funkcjonowania obszarów zwią-
zanych ze sztuką. Gdy brak kryteriów oceny, różnica między sztuką 
wyższą a niższą zostaje zniesiona, nie istnieje już to, co mniej warto-
ściowe lub bardziej wartościowe. „Fenomeny kulturowe funkcjonują-
ce dotąd w wąskim obiegu kultury tradycyjnej, kultury wysokiej albo 
kultur alternatywnych wkraczają w szeroki obieg cyrkulacji kultury 
popularnej, definitywnie zacierając dotychczasowe linie demarkacyj-
ne między obiegami kulturowymi”16. Pankowski cytuje W. J. Bursztę 
i W. Kuligowskiego, którzy w książce Dlaczego kościotrup nie wstaje. 
Ponowoczesne pejzaże kultury, pytają: „Kultura dzisiejsza zatraciła zdol-
ność czynienia rozróżnień i budowania kluczowych opozycji, które 
zawsze, z jednej strony, wskazują na wartość prawdziwą, a z drugiej, 
poprzez konfrontację, ustalają zestaw nie-wartości, albo wartości opo-
zycyjnych. Jak w sytuacji takiej nadmiarowości rozproszonych warto-

15  R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna, Warszawa 2006, s. 10.
16  Tamże.
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ści szacować, co jest pięknem, a co brzydotą, co prawdą, a co fałszem, 
co dobrem, a co złem?”17.

Wartość tożsamości
Zgubnym efektem bezrefleksyjnego zrównywania wszystkiego 

jest prawie całkowite zignorowanie pojęcia różnicy. Widoczne stają 
się mechanizmy mniej lub bardziej świadomie wypierające lub wy-
paczające jego znaczenie. Mechanizmy te przebiegają wielotorowo: 
z jednej strony poprzez obojętność na różnorodność w imię fałszy-
wie pojętej tolerancji, z drugiej strony przez dążenie do uniformiza-
cji nawet za cenę użycia przemocy. Nie bez znaczenia jest też fakt, 
iż pojęcie różnicy zostaje wykorzystane do walki z zagrożeniami, 
których źródłem jest idea identyczności. Z zagrożeniami w postaci 
totalitaryzmu, „z imperializmem Tego-Samego walczą dziś rozmaici 
myśliciele […]”18 – pisze Barbara Skarga w Tożsamości i różnicy. Wy-
mienia Levinasa, Rorty’ego i Derridę, którzy z pojęcia różnicy czynią 
oręż w boju z ideologią wizji świata jako całości poddanej jednako-
wym prawom. Pojęcie różnicy uświadamia, że „nie ma bytu zacho-
wującego identyczność, nie ma prawdy jednej i identycznej przez 
wieki, nie ma wartości, które by zachowywały trwałość i identycz-
ność, nie ma reguł etyki, sztuki, myślenia, niczego, co by posiadało 
identyczny sens, nie ma identycznych interesów w społeczeństwach 
ani też żadnych tradycji, które by mogły tworzyć podstawę tożsa-
mości narodów lub kultury. […] W całości świata i naszego życia 
króluje inność, różnica”19.

Trudno jednak byłoby się zgodzić w całości z tą tezą dekonstruk-
cjonistów. Skarga wskazuje bowiem na wewnętrzną sprzeczność 
zawartą w ich myśli. Mówi: „Gdyby nie było różnicy, nie byłoby py-
tania o tożsamość. […] Skoro mówi się o różnicy, trzeba powiedzieć 
i o tożsamości, bo to są dwa pojęcia, które się nieustannie łączą. Trze-
ba się zastanowić nad ich wzajemnym stosunkiem”20.

17  Tamże, cyt. za W. J. Burszta i W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. 
Ponowoczesne pejzaże kultur, Warszawa 1999, s. 97.

18  B. Skarga, Tożsamość i różnica, Kraków 2009, s. 6.
19  Tamże, s. 16.
20  B. Skarga, Innego końca świata nie będzie, Kraków 2008, s. 307.
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Skarga wskazuje na niebezpieczeństwo wynikające z braku własnej 
tożsamości, prowadzące do uprzedmiotowienia człowieka stającego 
się łatwym narzędziem manipulacji, skłonnego do oddania się w sil-
ne ręce, zdolne do nadania kształtu i sensu powierzonemu Ja. „Istnieje 
bowiem w nas lęk przed utratą tożsamości, lęk naturalny i obecny nie 
tylko w jednostkach, lecz także w grupach społecznych. Stąd rodzi się 
wielki problem tożsamości osoby, a także narodów i kultury. I tak oto 
kategoria identyczności staje się […] zasadą porządku świata, naszego 
własnego istnienia, ciągłości istnienia naszej kultury. Nic tedy dziwne-
go, że zaczynamy ją traktować jako wartość”21.

Wyzwania świata współczesnego wiążą się z koniecznością wypra-
cowywania wciąż na nowo metod funkcjonowania i współpracy w wielo- 
kulturowym świecie. Niezbędne jest też określenie własnego miejsca 
w pluralistycznej rzeczywistości. Można mieć poważne wątpliwości, czy 
idea tolerancji opartej na równości jest właściwą drogą do celu.

Cenne wydaje się dążenie do osiągnięcia kompromisu pomiędzy 
skrajnymi postawami.

Pewne też jest to, że stwierdzenie o równości kulturowej, bez 
głębszej analizy pozostaje jedynie łatwym hasłem spłaszczającym 
problem i zwalniającym nas z myślenia. W żadnym stopniu też nie 
rozwiązuje problemów wynikających z konfrontacji z innymi kul-
turami. Warto byłoby podjąć wysiłek w celu wypracowania takiego 
sposobu bycia, który pozwoli nam w przyjazny sposób koegzystować 
w wielokulturowym świecie, cieszyć się jego różnorodnością bez re-
zygnacji z własnej, jasno określonej tożsamości. Konieczne jest znale-
zienie klucza, dzięki któremu będziemy do tego zdolni.

W tym kontekście warta przytoczenia wydaje się myśl Tadeusza 
Gadacza: „Kultura końca naszego wieku jest pozornie kulturą inno-
ści. Nie jest to jednak inność w rozumieniu Levinasa, jest to raczej 
kultura różnicy, w której powierzchownie jesteśmy gotowi tolerować 
odmienność kulturową, rasową, seksualną, natomiast nie jesteśmy 
skłonni do tego, by spotkać innego jako innego w sposób źródłowy”22. 

Co to znaczy? To znaczy, że nie czynimy tego w sposób autentycz-
ny, otwarty na drugiego człowieka. W konsekwencji doświadczamy 

21  B. Skarga, Tożsamość…, dz. cyt., s. 13.
22  T. Gadacz, O twarzy Innego, [w:] Rozmowy na koniec wieku, t. 3, Kraków 2001, 

s. 139.



199Równość w kulturze

samotności i braku przynależności do czegokolwiek lub kogokolwiek. 
Lecz do autentycznego spotkania z innym konieczna jest świadomość 
własnej tożsamości, dzięki której jestem w stanie, zarówno siebie, jak 
i innego traktować w sposób podmiotowy.

Jan Andrzej Kłoczowski ujmuje to z perspektywy chrześcijańskiej. 
Chrześcijanin „powinien bronić krytycznej rozumności, rozumienia 
wolności człowieka jako odpowiedzialności i pewnego absolutyzmu 
moralnego, pryncypium, które głosi, że osoba zawsze ma być celem, 
a nigdy środkiem. W tym miejscu zresztą oświecenie jest dziedzic-
twem chrześcijaństwa”23.

Wskazówki te mogą stanowić fundament dla dalszych, pogłębio-
nych rozważań, a także mieć przełożenie na codzienną praktykę.

15 stycznia na Kongresie Równości Rasowej w Nowym Yor-
ku znana działaczka praw człowieka Ayaan Hirsi Ali powiedziała: 
„Równi są ludzie, nie kultury”. To na pewno znaczące rozróżnienie, 
na które nie zwracamy uwagi w sposób dostateczny. 

Ujmuje też mądrość zawarta w prostym haśle reklamowym kana-
łu telewizyjnego Discovery Channel, które brzmi: „Zachowując kul-
turę, sławmy odmienność”.

23  J. A. Kłoczowski, O Nowej Erze…, dz. cyt., s. 244.





Równość w życiu publicznym

Piotr Bartula

Równość v. sprawiedliwość

Wprowadzenie
Na konkretnym przykładzie sporu o pensum (wariant „sporu 

o miedzę”) przedstawiam ogólny problem identycznych upraw-
nień dwóch równych sobie ludzi – Marcina i Piotra – do pożądane-
go przez nich w równym stopniu tego samego dobra. Obu cechuje 
ograniczony altruizm; nie są ani aniołami, których nie kusi samo-
lubna chęć postawienia na swoim, ani diabłami, którzy chcą nisz-
czyć innych nawet kosztem zniszczenia samych siebie. Jako ludzie 
działający w świecie ograniczonych dóbr są równocześnie na tyle 
słabi fizycznie i intelektualnie, że żaden z nich nie jest w stanie trwa-
le ujarzmić drugiego i poddać go władzy samolubnych rozkazów. 
Wszystko to sprawia, iż każde rozstrzygnięcie tego sporu sprawia, 
iż zysk jednego jest stratą drugiego. Powstaje pytanie, czy sprawie-
dliwość – w warunkach przybliżonej równości ludzi, ograniczonego 
altruizmu i/lub samolubstwa oraz ograniczonych zasobów – jest 
aby w ogóle możliwa. 

Występują 
Marcin i Piotr. Przez lata prowadzili zajęcia na filologii polskiej, 

dzieląc się trzema grupami: Piotr od zawsze miał dwie grupy po 60 go-
dzin, Marcin od zawsze jedną. Sytuacja się jednak skomplikowała, albo-
wiem jedna grupa została zlikwidowana i z trzech grup zostały dwie.

(Podobieństwo osób dialogu do realnych postaci jest czysto przy-
padkowe). 
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PAT

Drogi Piotrze,
Witam Cię po wakacjach i życzę wszystkiego najlepszego z okazji 

rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego! 
Właśnie dowiedziałem się od Myślącej Maszyny, że na poloni-

styce będą tylko dwie grupy wykładowe, a nie jak dotychczas trzy. 
Ponieważ prowadzę te zajęcia już 10 lat i zależy mi na ich kontynu-
acji, mam do Ciebie gorącą prośbę, abyśmy podzielili się tymi dwo-
ma wykładami, tak abyś wziął jeden wykład, a ja drugi, każdy kurs 
po 60 godzin przez cały rok. Z góry serdecznie dziękuję i mam na-
dzieję, że zgodzisz na taki podział po połowie, bo przecież od lat pro-
wadzimy te zajęcia dla bez wyjątku równie inteligentnych i równie 
uroczych polonistek i na ogół jednego równie jak one inteligentnego 
i uroczego polonisty.

Drogi Marcinie,
Dziękuję za życzenia, które w równym stopniu odwzajemniam, są-

dzę, że w Nowym Roku Akademickim będzie wiele więcej podobnych, 
urzędowych spraw do omówienia, módlmy się tedy, ażeby starczyło 
nam czasu na intelektualne konwersacje, a nie tylko ciułanie awanso-
wych punktów. Co do zajęć na polonistyce, to przy podziale 1/1 gr. 
powstałby poważny problem z moim pensum, albowiem rezygnacja 
z jednej grupy skazuje mnie na zajęcia gdzie indziej, rozproszenie te-
matów, a także terminów, co ma pewne znaczenie, gdyż w minionych 
dobrych czasach mogłem skondensować zajęcia w jednym dniu – jed-
ne po drugich. Prosiłbym zatem, abyś, jak konserwatysta – konserwa-
tyście, zostawił mi komfort prowadzenia obu grup zgodnie z tradycją. 

Piotrze,
Proszę jednak, abyś raz jeszcze to rozważył, bo ja też miałbym 

problem z pensum, poszukując innej grupy o nowym profilu tema-
tycznym. Pod tym względem nasze sytuacje są równe sobie, tak co do 
przyszłego komfortu, jak i ewentualnego dyskomfortu. Bardzo cię za-
tem proszę o podzielenie się połową z tych dwóch grup, bo przecież 
od lat zgodnie współpracujemy na tym polu. Z góry serdecznie dzię-
kuję za zrozumienie, bo nie chcę robić Ci trudności i kłopotów, tym 
bardziej że Twoja tradycja równa jest mojej tradycji.
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Marcinie,
Nie wiem doprawdy, jak ten kłopot rozwiązać, tym bardziej że je-

stem równie zgodny i spolegliwy w powszechnie podzielanych uczu-
ciach moralnych, jak i Ty. Sytuacja podziału 1/1 jest dla mnie jednak 
najgorsza z możliwych. Wolałbym już zostawić Tobie obie grupy 
na polonistyce i mieć analogicznie dwie gdzie indziej, bo to dałoby 
mi możność skondensowania zajęć, ale Myśląca Maszyna informuje 
nas obu, że to nie wchodzi w grę. W proponowanej sytuacji musiałaby 
znaleźć dla mnie 60 godzin.

Piotrze,
Zawsze okazywałeś mi niezwykłą życzliwość, na którą sobie nie 

zasłużyłem bardziej niż Ty. Czy mogę zatem potraktować sprawę 
za załatwioną i podjąć ustalenia dotyczące harmonogramu? Mam 
przejąć obie grupy? Proszę o wybaczenie, że okazuję się tak uparty.

Marcinie,
Chyba opacznie mnie zrozumiałeś, ja tylko rozważałem – symu-

lując Myślącą Maszynę – czysto teoretyczną możliwość. Jak słusznie 
zauważyłeś swoim bystrym (kongenialnym mojemu) umysłem, pra-
wa do zysku i straty tych 60 godzin, jak również kłopotów z ich utra-
ceniem mamy takie same, powinniśmy zatem rzucić monetą. W tej 
patowej sytuacji tylko takie rozwiązanie jest niemal sprawiedliwe, 
a w każdym razie do sprawiedliwości, rozumianej jako zdepersona-
lizowana bezstronność, przybliżone. Jeżeli tego nie uczynimy, nigdy 
nie wybrniemy z tej klasycznie merkantylistycznej („zysk jednego 
jest stratą drugiego”) sytuacji i będziemy toczyć poniżający nas spór 
o miedzę. Uważam, że oddanie się niemiłosiernemu, bezosobowemu 
losowi uwzniośli i uszlachetni nasz – bagatelny przecież z punktu 
widzenia spraw istotnych – konflikt interesów. Los, któremu się rzu-
cimy w objęcia w jakiejś kawiarni lub na krakowskich błoniach, nie 
będzie miał dla naszych interesów żadnych względów i podniesie 
nas na wyższy poziom kultury. Chyba że chcemy dalej wykonywać 
ruchy niegodne filozofów. A zatem odwagi, Drogi Przyjacielu – kie-
dy i gdzie rzucamy monetą. Ja jestem gotów na tę straszną chwi-
lę – wybór monety należy do Ciebie. …Aha, skoro jesteśmy przy 
„monetach”, mógłbym Ci też zaoferować miniumowę społeczną 
i następującą transakcję: Wyszacuj wartość swojego komfortu i po-
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dyktuj kwotę, którą będę musiał zapłacić za Twoją rezygnację; ja od 
razu powiem, że zrezygnuję, jeżeli zapłacisz mi 20 zł za jeden mie-
siąc, tzn. koszt dojazdu tramwajem na inne zajęcia i 50 zł za stracony 
czas. Słyszałem jednak, że idee kontraktualizmu, ekonomizmu i li-
bertarianizmu są ci obce.

Piotrze,
Istotnie, uważam iż ekspansja metod ekonomicznych na obsza-

ry nauk społecznych i humanistycznych, jak również ich inwazja 
w świat opartych na przyjaznych uczuciach wspólnot akademickich 
jest nas niegodna; nie ulegajmy imperializmowi doktryn ekonomicz-
nych. W imię obrony wartości wyższych, chronionych wszak przez 
Uniwersytet, na które tak ja, jak i Ty przysięgaliśmy (spondeo ac pol-
liceor) – nie mogę się zgodzić na przeliczniki materialne dla wartości 
wyższego rzędu. Brzydzę się tym. 

Skoro jednak mówisz o wolności, to patrząc z perspektywy Wy-
działu Polonistyki, lepiej byłoby, gdyby dwie osoby prowadziły zaję-
cia po połowie, niż tylko jedna osoba, z wykluczeniem drugiej. Wtedy 
studenci mają większy wybór. Dlatego wolałbym pozostać przy swo-
im zdaniu, mieć jedną grupę, a nie rzucać monetą. 

Marcinie,
To, czy wykład dla jednego roku powinna prowadzić jedna, czy 

dwie osoby, to jest sprawa sporna i chyba nierozstrzygalna, kto wie, 
czy nie lepiej byłoby, aby studenci byli równi wobec kryteriów wy-
znaczonych przez jednego wykładowcę. Wtedy byliby równi wobec 
koherentnego prawa z jednym jego egzekutorem, którym posłużyć 
się może Myśląca Maszyna. Ponadto Twoja propozycja – jak trafnie 
zauważyłeś (a co mojej uwadze również nie umknęło) – jest związana 
z wolnością, a nie ze sprawiedliwością. Najlepiej byłoby więc, żeby 
zgodnie z ideą „sprawiedliwości rynkowej” rozstrzygnęli o wszyst-
kim głosujący nogami studenci, stojący za zasłoną niewiedzy na nasz 
temat. Byłoby to jednak możliwe, gdyby system był całkowicie ryn-
kowy i nie istniał limit górnych przyjęć na zajęcia. Tak jednak nie jest, 
bo Myśląca Maszyna wygenerowała już kiedyś nowy system spra-
wiedliwości społecznej, czyli odgórnej dystrybucji dóbr. Dochodzą 
także plotki i niesprawdzalne opinie przekazywane o nas przez daw-
nych uczestników i uczestniczki naszych kursów.
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Piotrze,
Sądzę, że jako doświadczony dydaktyk, bez trudnu poprowa-

dzisz coś innego i nowego, weź też pod uwagę, że ja kończę waż-
ną książkę i mam jeszcze do napisania ponad 200 stron, podczas gdy 
Ty właśnie książkę wydałeś.

Marcinie,
Ty masz coś ważnego do napisania i ja mam coś ważnego do napi-

sania; myślę, że obaj mamy równe do tego prawa, tak jak i nasi równi 
sobie inteligentni czytelnicy, których jest zresztą coraz mniej. Nierów-
ności znaczenia i wartości naszych publikacji, a tym bardziej hierarchii 
umysłowych pomiędzy nami i naszymi czytelnikami nie zakładam. 
Gdyby nawet takowe były, to lepiej tego nie zdradzać, bo zgodnie 
z obowiązującym dzisiaj paradygmatem równości władze mogłyby 
nas skierować – po uprzednich badaniach tomograficznych – na cza-
sochłonną terapię domóżdżania gwoli wyrównania któremuś z nas 
szans awansu. Zawsze będzie wszak sprawą sporną, komu więcej  
czasu potrzeba do napisania tych dwustu (czy dwóch) stron, które 
z nich są ważniejsze i dla kogo; nie da się określić, za kim stoi społeczna 
sprawiedliwość wyrównawcza, komu przysługuje akcja afirmatywna. 
Ty też jesteś doświadczonym dydaktykiem, byłbym megalomanem, są-
dząc, że gorszym ode mnie. Jesteś tak samo dobry jak ja. 

Piotrze,
Rozumiem wszystkie Twoje racje, ale mnie jest bardzo trud-

no rezygnować z zajęć, które prowadzę od lat. Zważ, że rezygnując 
z jednego wykładu, tracisz tylko połowę swego kursu, a gdy ja zre-
zygnuję – wówczas tracę wszystko. Dlatego nie chcę składać mojego 
wykładu na ślepy los lotu pieniądza. Czy w przypadku kary śmierci, 
którą się zajmowałeś, też można losować winę? Konserwatywna za-
sada głosi, że wola prawodawcy wiąże i rozstrzyga, a nie waha się. 
Proszę jeszcze raz o łaskawy namysł.

Marcinie,
Co do kary śmierci, to – jak wiesz – stworzyłem testamentową teo-

rię tej kary, polegającą na tym, że każdy z nas (o ile zechce) pisze w te-
stamencie, co ma się stać z jego ewentualnym oprawcą. Jeżeli takowy 
się znajdzie, zostanie ukarany zgodnie z wolą konkretnego testatora. 
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Jest to zatem dla przestępcy sprawa losowa: jeżeli zabije on łaskawe-
go Marcina, zostanie ułaskawiony, a kiedy surowego Piotra, będzie 
zgładzony przez Lewiatana wypełniającego wolę każdego z tych 
konkretnych testatorów. Jest to nominalistyczna koncepcja nierównej 
sprawiedliwości. Z drugiej strony jest to także równa sprawiedliwość, 
bowiem wszyscy ewentualni oprawcy każdego testatora podlegają 
takiemu samemu testamentowi. 

Piotrze,
Podziwiam Twoją erudycję i filozoficzny zapał, ale proszę o łaska-

wość związaną z wieloletnią przyjaźnią, a do to tego nie potrzeba filozo-
fii. Mam nadzieję, że nie zechcesz narażać mojego poczucia spełnienia 
prośby, które powziąłem na początku dialogu na bolesny zawód. 

Marcinie,
Teraz wprowadzasz do naszego spotkania w dialogu „wojnę serc”, 

a to nie podnosi nas na wyższy poziom cywilizacji. Doprawdy nie ro-
zumiem, dlaczego nie chcesz rozstrzygnięcia losowego, które jest po-
dobne do sprawiedliwości, bo – przy podzielonych racjach – poddajemy 
się takiemu samemu ryzyku. W ten sposób unikamy osobistych urazów 
niszczących naszą przyjaźń opartą na wysokich i wzniosłych uczuciach 
moralnych, na które żeśmy przysięgali. Jeszcze raz apeluję do Ciebie o ła-
skę podniesienia poziomu naszego sporu ponad zwykły upór i prywatę.

Piotrze, 
Udam też, że nie czytałem Twoich słów o prywacie i uporze, wolę 

odwołać się do zasady sprawiedliwości:
1. Istnieją dwie grupy na polonistyce.
2. Obaj mamy prawo do tych zajęć od lat.
3. Sprawiedliwość nakazuje więc podzielić się równo.
4. Rzut monetą jest korzystny dla Ciebie, bo masz już jedne zajęcia 

plus los może dać Ci jeszcze drugie, ergo losowanie jest niesprawie-
dliwe, bo możesz zyskać wszystko, a ja tylko połowę.

Marcinie, 
Co do udawania, to nie ma co dalej już udawać, albowiem wszyst-

ko w naszym „spotkaniu w dialogu” zaczyna się sprowadzać do zwy-
kłego: ja tak chcę, mnie się należy. 
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Twój wywód o sprawiedliwości jest czysto werbalny i mało ma 
wspólnego z rzeczywistością. Po pierwsze sytuacja jest taka, że z naszej 
wspólnej puli znikło 60 godzin i ktoś z nas musi je stracić na rzecz dru-
giego. Inaczej być nie może. Straty są równe jedynie nominalnie. Ja tra-
cąc jedną grupę, mam do prowadzenia dwa tematy: jeden stary, a drugi 
nowy. Ty zaś tracąc swoją grupę, masz do zrealizowania nadal jeden te-
mat. Z tego punktu widzenia twoja strata jest mniejsza, a moja jest więk-
sza. W sytuacji, gdy ja przy równym ryzyku losu (a nie na zasadzie: 
„ja tak chcę, mnie się należy”) wygrywam, rzeczywiście nie mam strat, 
ty zaś masz nadal jeden (być może nowy) temat do realizacji. Tak więc 
porównawczo rzecz biorąc, ja tracąc grupę, mam więcej nowej dobrej ro-
boty, a Ty po nominalnie identycznej stracie masz jej i tak realnie mniej. 
Ponadto sprawiedliwość nie polega na tym, aby dzielić się po równo (to 
jest egalitaryzm), ale proporcjonalnie, i to z podaniem się stron sporu 
temu samemu, niezależnemu od ich partykularnej woli arbitrowi. Ta-
kim bezosobowym arbitrem nam nieznanym i nas nieznającym jest los 
(moneta lub coś innego). Przed rzutem monetą jesteśmy równi wobec 
losu, równi wobec jednego kryterium niezależnego od prywaty i uporu 
każdej ze stron. Ponieważ ja mam dalej do pracy i jestem dość choro-
wity, to uważam też, że zajęcia powinny być tak rozłożone, ażeby było 
to z korzyścią dla najbardziej poszkodowanego przez los. 

Piotrze,
Ja nie jestem zwolennikiem teorii Rawlsa. Masz tylko częściowo 

rację, owszem procedura rzutu monetą jest sprawiedliwa, ale rezul-
tat tej procedury sprawiedliwy już nie jest. Skoro nasza dyskusja nie 
zmienia sytuacji, to proponuję poddać się pod osąd innego arbitra niż 
los: niech zdecyduje Mądry Pan Pensum i sam przydzieli nam zajęcia 
tak, jak to zawsze sprawiedliwie robił przez całe lata. Możemy do nie-
go napisać równocześnie dwa takie same maile, z prośbą o rozsądze-
nie sprawy. Później poddamy się jego decyzji. Na rzucanie losu nie 
zgadzam się, tym bardziej, że jak już, to trzeba by rzucać o obydwa 
wykłady, bo dlaczego tylko jeden miałby być osądzony losem, a drugi 
już nie. Może los chciałby, abym poprowadził całość?

Marcinie,
Los powinien rozstrzygnąć o grupie spornej, a nie zastępować ob-

darzonych uniwersalnym (i dodatkowo Uniwersyteckim) rozumem 
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ludzi w sprawach, które mogą być rozstrzygnięte bezkolizyjnie. Po-
nieważ musimy uciąć nasz spór w określonym czasie (pół godziny), 
przyjmuję Twoją propozycję. Co prawda, obarczamy osobę trzecią 
naszym problemem, co jest wobec niej nie fair, ale w zaistniałej sytu-
acji zgadzam się na wariant rozstrzygnięcia naszego sporu przez wła-
dze. Zaczniemy od Pana Pensum, a w razie uchylenia się: Dyrekcja, 
Dziekan, a jeśli i oni zaczną naśladować Piłata, to zawsze zostaje mi-
nister Kudrycka, potem Bruksela i Strasburg. Wszak jestem Polakiem 
i tak jak i Ty lubię pieniaczyć. Czy możemy już zwrócić się o arbitraż? 
Zgodnie uznamy opinię zewnętrznej władzy dla dobra wspólnego, 
dla dobra Uniwersytetu, dla dobra Polski i Europy oraz Królestwa 
Bożego na świecie. Wysyłamy równocześnie. Teraz!

Piotrze,
Oczywiście, ale zróbmy to tak, ażeby nie było różnych wersji 

wysłanych w różnym czasie. Trzeba, aby komputer wysłał to samo 
w tym samym czasie, w naszym wspólnym imieniu. Tak, teraz. Start.

Niech żyje Lewiatan, który uwolni nas od trudu samodzielnego 
decydowania.

Marcinie,
Tak, niechaj żyje Lewiatan, wobec którego będziemy zawsze równi.
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Wstęp
Rozważania o równości z perspektywy społeczno-politycznej 

muszą prędzej czy później doprowadzić do analiz o charakterze 
ekonomicznym. Jednymi z ważniejszych, choć z rzadka tylko przy-
ciągającymi uwagę filozofów polityki, są te dotyczące natury i roli 
pieniądza oraz wartości dóbr. Kwestie te, które na pozór nie wydają 
się bezpośrednio związane z równością, sprawiedliwością czy wol-
nością, okazują się odgrywać niepoślednią rolę w rozumieniu tych 
ostatnich pojęć. O doniosłości tej problematyki dla życia społeczno-
-politycznego świadczy fakt, iż była ona podejmowana na przestrzeni 
wieków nie tylko przez zawodowych ekonomistów, lecz także przez 
starożytnych filozofów i średniowiecznych zakonników. Dorobek 
tych ostatnich został jednak zignorowany i rozwój ekonomii przebie-
gał ścieżkami wytyczonymi przez Adama Smitha, Davida Ricardo, 
Johna Stuarta Milla, Karola Marksa czy Johna Maynarda Keynesa. 
Dopiero w drugiej połowie XX wieku, głównie dzięki pracom Josepha 
Schumpetera, Raymonda de Roovera i Marjorie Grice-Hutchinson, 
ekonomiczna spuścizna scholastyków została doceniona1. Analiza 

1  Zob. J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, Oxford University 
Press 1954; R. de Roover, The Concept of Just Price: Theory and Economic Policy, „Journal 
of Economic History”, 18 Dec. 1958, s. 418–434; tenże, Scholastic Economics: Survival and 
Lasting Influence from the 16th Century to Adam Smith, „Quarterly Journal of Economics”, 
May 1955, vol. 69, no 2, s. 161–185; M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, 
Oxford 1952.
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poglądów ekonomicznych średniowiecznych uczonych jest o tyle in-
teresująca, że, z jednej strony, wnioski, do jakich dochodzą uczeni- 
-zakonnicy, stoją nierzadko w opozycji nie tyle do litery, co ducha ofi-
cjalnej nauki Kościoła, a z drugiej antycypują „odkrycia” ekonomii 
XIX i XX wieku. 

Przedmiotem naszych rozważań będą poglądy późnośrednio-
wiecznych myślicieli dotyczące przede wszystkim natury i roli 
pieniądza oraz genezy wartości dóbr. Choć kwestie te mają stricte 
ekonomiczny charakter, należy pamiętać, że dla scholastyków mia-
ły one zawsze wymiar etyczno-teologiczny2. Ekonomiczno-etyczno- 
-teologiczna perspektywa prowadziła do dającego się zauważyć na-
pięcia między logiką ekonomii a logiką miłosierdzia. Napięcie to, jak 
się wydaje, towarzyszy także współczesnej chrześcijańskiej myśli eko-
nomicznej. 

Część pierwszą naszej pracy poświęcimy na omówienie poglą-
dów myślicieli ze szkoły w Salamance, drugą natomiast na zaprezen-
towanie poglądów ich następców. 

Szkoła z Salamanki
Wśród kwestii dyskutowanych przez scholastyków z Salamanki 

oprócz pieniądza i wartości były także: natura prywatnej własności, 
opodatkowanie, „opieka socjalna”, handel, „sprawiedliwa cena”, li-
chwa, bankowość i zagraniczna wymiana handlowa3. 

Za twórcę, tworzonej głównie przez dominikanów4, szkoły uwa-
żany jest powszechnie Francisco de Vitoria, który wykładał na uni-

2  Większość ekonomicznych rozważań scholastyków pojawia się w traktatach 
poświęconych sprawiedliwości i prawu (De iustitia et iure), a czasem jak w przypad-
ku Martina de Azpilcuety w Przewodniku dla spowiedników i penitentów. Zob. M. de 
Azpilcueta, Manual de confesores y penitentes, Coimbra 1553.

3  Zob. A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, przeł. Kinga i Krzysztof Koehlerowie, 
Kraków 2002. Na temat politycznych koncepcji myślicieli z Salamanki zob. B. Szlachta, 
Przedstawiciele katolickiej szkoły z Salamanki, [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli poli-
tycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Warszawa 2010, s. 85–108.

4  Scholastyków-ekonomistów można też było oczywiście znaleźć i w innych za-
konach; franciszkanami analizującymi kwestie ekonomiczne byli: Juan de Medina, 
Luis de Alcala i Henrique de Vilalobos, a jezuitami: Luis de Molina, Juan de Mariana, 
Francisco Suarez. Zob. A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, dz. cyt., s. 26–27.



213

wersytecie w Salamance w latach 1526–15445. Rozróżniał on dwie 
klasy dóbr: te, których cena jest ustalona przez władzę, i te, których 
cena nie jest ustalona. Zakładał, iż cena ustalona przez władzę jest ce- 
ną sprawiedliwą. Czynił jednak różnicę między rzeczami, które  
są konieczne dla życia i tymi, które takimi nie są. W przypadku tych 
pierwszych cena sprawiedliwa jest ceną rynkową, która oddaje po-
wszechną wycenę (comun estimacion), opartą na użyteczności i re-
lacji podaży do popytu, bez uwzględnienia kosztów produkcji. Jak 
pisał: „[…] w przypadku jakiegokolwiek dobra rynkowego, które 
jest sprzedawane przez wielu sprzedawców i nabywane przez wie-
lu nabywców, ani natura tego dobra, ani też cena, za którą zostało 
ono nabyte, to jest ile ono kosztowało, ani też trud i kłopoty związane 
z jego otrzymaniem, nie powinny być brane pod uwagę. Kiedy Piotr 
sprzedaje mąkę, jej nabywca nie musi brać pod uwagę kosztów, które 
poniósł, ani jego pracy, lecz raczej powszechną wycenę tego, ile mąka 
jest warta”6. Tak więc cena rynkowa musi być respektowana, nawet 
jeśli oznacza to stratę dla sprzedającego. De Vitoria uznawał prawo 
podaży i popytu za główną determinantę ceny7. Według niego, w sy-
tuacji doskonałej konkurencji, ceny towarów zostają ustalone na po-
ziomie równowagi między podażą a popytem8.

W przypadku rzeczy niekoniecznych do życia i luksusowych 
de Vitoria utrzymywał, że sprawiedliwa cena nie istnieje, gdyż 
wartość owych rzeczy jest zmienna i zależna całkowicie od subiek-
tywnych preferencji. W przypadku tych dóbr ceny ustalają strony do-
konujące wymiany. 

Myśl de Vitorii kontynuował Domingo de Soto (1494/5–1560). 
Argumentował on, iż sprawiedliwa cena winna być ustalana przez 
samych kupców. Powoływał się tu na powszechnie przyjmowa-

5  Nie ma zgodności wśród badaczy co do daty urodzenia de Vitori: de Roover 
podaje rok ok. 1480, Rothbard 1485, Grice-Hutchinson lata 1492/93, a Szlachta 1483. 
Wszyscy oni są jednak zgodni co do roku śmierci – 1546.

6  De iustitia, Madrid 1934–1936, ks. 2 pyt. 77, art. 1, s. 117–118, za: A. A. Chafuen, 
Chrześcijanie za wolnością, dz. cyt., s. 112.

7  Por. M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain 1177–1740, London 
1978, s. 99.

8  Por. D. Iparraquirre, Francisco de Vitoria, una teoria social de valor economico, Bilbao 
1957, s. 69, za: A. Gallardo, Spanish Economics in the Sixteenth Century, New York, Lincoln 
Shanghai 2002, s. 5 (nota bibliograficzna s. 18).

Homo oeconomicus miłosierny
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ne przez doradców prawnych twierdzenie mówiące, iż dana rzecz 
jest tyle warta, za ile może być sprzedana. Wskazywał także na po-
wszechnie akceptowaną maksymę, iż każdy jest najlepszym sędzią, 
jeśli idzie o prowadzenie swojego biznesu oraz na tezę głoszącą, 
że każdy człowiek może robić to, co mu się podoba ze swoją własno-
ścią. De Soto utrzymywał, iż cena dóbr nie jest wyznaczona przez ich 
wewnętrzną naturę, lecz przez subiektywne potrzeby jednostek. Był 
on bowiem przekonany, że skoro świat został stworzony dla czło-
wieka, to rzeczy stają się wartościowe w oczach ludzi, którym mają 
służyć. Aby mówić o sprawiedliwej cenie, musimy, według de Soto, 
rozważyć kilka rzeczy: po pierwsze, jaki jest popyt i podaż na daną 
rzecz i wziąć pod uwagę jej obfitość bądź niedobór; po drugie, jak 
wielka była praca i trudności związane z wytworzeniem danej rze-
czy, oraz ryzyko transakcji; po trzecie wreszcie, czy wymiana była 
z korzyścią, czy stratą dla nabywcy, oraz czy kupujących było dużo, 
czy mało9. De Soto traktuje takie czynniki, jak popyt czy obfitość 
danego dobra, jako pierwszorzędne, dodaje jednak, iż nie należy 
pomijać takich czynników, jak praca, wysiłek czy ryzyko. Twierdzi 
także – będąc zapewne pod wpływem de Vitorii – iż sprawiedliwa 
cena ma dwojaki charakter: legalny i naturalny. Cena legalna zosta-
je ustalona przez księcia, natomiast naturalna jest ceną obowiązują-
cą, gdy nie istnieje kontrola cen. Kiedy cena zostanie ustalona przez 
władcę, nie jest zgodne z prawem podniesienie jej choćby o ćwierć 
pensa. (Stąd mówi się, iż cena legalna jest niepodzielna). Kiedy za-
tem ktoś przekracza sporo cenę urzędową, dopuszcza się ciężkiego 
grzechu. De Soto argumentuje, że skoro ceny są kwestią publiczną, 
to władcy powinni ustalać je w stosunku do wszystkich artykułów. 
Ponieważ nie są tego w stanie uczynić we wszelkich wypadkach, 

9  Por. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 84. Ceny rosną, kiedy 
jest więcej kupujących, a spadają, kiedy jest ich mniej. Ceny spadają, tam, gdzie jest wię-
cej sprzedających, a rosną tam, gdzie jest ich mniej. Tamże, s. 86 (podkr. D. J.). Podobny 
pogląd głosił, wykładający w Collegium w Alcalá, Juan de Medina (1490–1546), któ-
ry uważał, iż ustalając wartość dobra, winniśmy wziąć pod uwagę trzy czynniki: 
po pierwsze, sprzedającego, tj. jego koszty, pracę, przedsiębiorczość i poniesione ry-
zyko; po drugie, kupującego, tj. jego upodobania oraz potrzebę nabycia owego dobra, 
ilość potencjalnych innych nabywców wraz z ich upodobaniami; po trzecie wreszcie, 
samą rzecz, tj. jej rzadkość występowania i zalety. Zob. M. Grice-Hutchinson, Early 
Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 99. 
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zostawiają to kupującym i sprzedającym. De Soto, podobnie jak 
de Vitoria, utrzymywał, iż cena ustalona przez władcę jest zawsze 
lepsza od ceny rynkowej, a najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby 
wszystkie ceny zostały ustalane urzędowo10. Cena naturalna nato-
miast nie zostaje ustalona przez indywidualnego kupca, lecz przez 
rozważnych i uczciwych ludzi 11. 

Teorię pieniądza wyłożył de Soto w traktacie z 1560 roku zatytu-
łowanym De justitia et jure12. Jak zauważa on jeszcze w 1553 roku: „Im 
więcej pieniędzy w Medinie, tym gorsze są warunki wymiany, i więk-
sza cena musi płacona przez kogokolwiek, kto zechce przesłać pienią-
dze z Hiszpanii do Flandrii, gdyż popyt na pieniądz w Hiszpanii jest 
mniejszy niż we Flandrii. Jeśli mniej pieniędzy jest w Medinie, tym 
mniej trzeba za nie zapłacić we Flandrii, gdyż więcej ludzi potrzebuje 
pieniędzy w Medinie, niż wysyła ich do Flandrii”13. Zdaniem de Soto 
pieniądze, podobnie jak inne rzeczy będące przedmiotem wymiany, 
stanowią towar, który podlega ogólnym prawom wymiany. Stąd też 
można nazwać de Soto prekursorem towarowej koncepcji pieniądza. 
Jako jeden z pierwszych uznaje on także działalność kredytową ban-
ku za dobrą. „Jeśli kupiec – pisze – powierza bankierowi gotówkę, ten 
zagwarantuje mu wypłatę większej sumy. Jeśli dostarczam bankiero-
wi 10 000, to bankier wypłaci mi 12 000, a być może i 15 000, gdyż jest 
dla bankiera bardzo korzystne posiadanie gotówki. Nie ma w tym nic 
złego”14. Jednocześnie potępia on lichwę, utrzymując, że pieniądze 
są czyste i nie mogą przynosić żadnych owoców, a stąd nie można 
czerpać z nich zysku w postaci procentów15.

10  De Soto potępia zarówno monopolistów, którzy uzyskali monopol od rządu, 
jak i monopol (zmowę) kupujących. Zob. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, 
dz. cyt., s. 87.

11  Por. tamże, s. 86.
12  Do 1600 r. został wydany 27 razy.
13  M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 103.
14  Tamże, s. 104.
15  Por. M. N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective 

on the History of Economic Thought, t. 1, Auburn, Alabama 2006, s. 104. W 1552 r. dzięki 
zabiegom de Soto został wydany królewski dekret zabraniający wymian wewnętrznych 
po nierównym kursie, stanowiących zakamuflowaną formę lichwy. Zob. R. de Roover, 
Scholastic Economics…, dz. cyt., s. 170. Paradoksalnie jednak de Soto utrzymywał, 
iż z teologicznego punktu widzenia lichwa nie jest czymś złym. Por. M. N. Rothbard, 
Economic Thought…, dz. cyt., s. 105.
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Do najtrwalszych osiągnięć de Soto należą myśli o subiektywnej 
wartości dóbr oraz towarowym charakterze pieniądza. Jego poglą-
dy, pomimo iż nie tworzą spójnego systemu (myśli „wolnorynkowe” 
przeplatają się z „etatystycznymi”), stanowią ważne ogniwo w roz-
woju późnoscholastycznej myśli16.

Martin de Azpilcueta (znany bardziej jako Dr Navarrus, 1493–
1586) uczeń de Vitorii odrzuca poglądy swego nauczyciela i de Soto 
dotyczące ceny legalnej i twierdzi, że ustalanie cen przez rządzących 
jest czymś nierozsądnym. Jeśli bowiem dóbr jest pod dostatkiem, nie 
ma potrzeby ustalania ceny maksymalnej, a kiedy dóbr brakuje, kon-
trola cen spowoduje więcej szkód niż pożytku. Azpilcueta opowia-
da się także, już całkiem wyraźnie, za „ilościową teorią pieniądza”, 
w której pieniądz nie jest traktowany jako stały miernik wartości in-
nych rzeczy, lecz jak towar podlegający tym samym prawom, podaży 
i popytu, co inne rzeczy. Azpilcueta wyróżnia osiem sposobów uży-
cia pieniądza. Są to: 1. sprzedaż i zakup dóbr niezbędnych do życia 
oraz środek wymiany; 2. wymiana na pieniądz o innej wartości lub 
z innego metalu; 3. wymiana na obcą walutę pomiędzy państwami; 
4. tworzenie zapasów w gotówce; 5. dla ozdoby; 6. dla własnej przy-
jemności; 7. dla własnego komfortu; 8. jako standard w odroczonych 
płatnościach17. 

Doktor Navarrus już w 1556 roku zauważył, iż wzrost cen w Hisz-
panii spowodowany jest napływem kruszców, szczególnie srebra 
z Nowego Świata18. Zaobserwował także, że ponieważ napływ pienią-
dza wystąpił wcześniej w Hiszpanii niż we Francji, stąd poziom cen 
i płac jest w Hiszpanii wyższy niż we Francji 19. Twierdził, odwołując 
się do sytuacji Hiszpanii, iż w miejscach, gdzie pieniędzy jest więcej, 
dobra są wycenianie taniej, niż w tam, gdzie jest ich mniej20. Navarrus 

16  Rothbard pisze wprost, iż de Soto, w większym stopniu, niż było to w przypad-
ku innych scholastyków opowiadał się za etatyzmem, a nie wolnym rynkiem. Zob. 
tamże, s. 103.

17  Te sposoby podzielił Azpilcueta na trzy grupy; do pierwszej należał sposób 1, do 
drugiej 2 i 3, a do trzeciej pozostałe. Zob. A. Ullastro Calvo, Martin de Azpilcueta y su 
Comentari Resolutorio de Cambios, [w:] Annales de Economica, II, 1942, s. 59–60, za: 
A. Gallardo, Spanish Economics…, dz. cyt., s. 8 (nota bibliograficzna na s. 19).

18  Zob. A. Gallardo, Spanish Economics…, dz. cyt., s. 3.
19  Por. R. de Roover, Scholastic Economics…, dz. cyt., s. 169–170.
20  Por. M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 106. Jeszcze wcześniej jed-

nak ilościową koncepcję pieniądza głosił, żyjący na przełomie XV i XVI w. Tomasz 



217

utrzymywał również, że wartość pieniądza nie zależy jedynie od jego 
ilości na rynku, lecz także od siły nabywczej; tam, gdzie siła nabyw-
cza pieniądza jest słaba, płacimy więcej, niż tam, gdzie pieniądz jest 
silny21. Azpilceuta wymienia kilka powodów różnic występujących 
w wartości pieniędzy. Występują one wtedy, kiedy: 1. pieniądze 
są wybite z różnego metalu; 2. metal różni się jakością; 3. pieniądze 
mają różną wagę i nominał; 4. występują w różnych państwach; 5. je-
den z nich nie jest uznawany lub jego wartość jest zawyżana lub obni-
żana; 6. istnieją różnice czasowe w ich nabyciu i sprzedaży; 7. istnieje 
niedobór w stosunku do zapotrzebowania; 8. ma miejsce sytuacja, 
gdy na rynku istnieje tylko jeden pieniądz22. 

Azpilcueta wyraża także myśl, którą można by określić jako za-
sadę preferencji czasowej, kiedy stwierdza, iż „roszczenie do czegoś 
jest warte mniej niż sama ta rzecz i […] jasne jest, że to, co nie jest uży-
wane przez rok, jest mniej wartościowe, niż to, co posiadając tę samą 
jakość, jest użyte natychmiast”23. Azpilcueta, co warto podkreślić, ak-
ceptował lucrum cessans (należny zysk w formie procentu od pożycz-
ki, mający zrekompensować stratę pochodzącą z niezainwestowania 
pożyczonych pieniędzy) od wszelkich pożyczek, nie tylko charyta-

de Vio znany jako kardynał Kajetan. W dziele De Cambiis z 1499 r. podkreślał on, że pie-
niądz jest towarem i jako taki podlega prawom podaży i popytu. Twierdził, iż wartość 
pieniądza nie zależy jedynie od obecnej podaży i popytu, lecz także od obecnych oczeki-
wań w stosunku do przyszłego stanu rynku. Stąd, jak pisze Rothbard, kardynał Kajetan 
może być uważany za twórcę teorii oczekiwań w ekonomii. Zob. M. N. Rothbard, 
Economic Thought…, dz. cyt., s. 101.

21  Por. M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 104. 
„W krajach, gdzie występuje wielki niedostatek pieniądza, pisał Azpilcueta, wszystkie 
dobra nadające się do sprzedania, i nawet ręce do pracy i sama praca ludzi, przekazy-
wane są za mniejsze sumy w porównaniu z krajem, gdzie występuje obfitość pieniędzy. 
Tak więc, dzięki doświadczeniu, widzimy, że we Francji, gdzie pieniędzy jest więk-
szy niedostatek niż w Hiszpanii, chleb, wino i praca są warte znacznie mniej” (Martin 
de Azpilcueta, Manual de confesores y penitentes, s. 84, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie 
za wolnością, dz. cyt., s. 86).

22  Por. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 91–92.
23  M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 107. Wcześniej, bo już 

w 1285 r. taki pogląd wypowiada Gilles de Lessines: „przyszłe dobra nie są tak wy-
soko cenione, jak te same dobra dostępne natychmiast ani nie pozwalają ich właści-
cielom na osiągnięcie tej samej użyteczności. Z tego powodu trzeba uznać, że mają 
one obniżoną wartość zgodnie ze sprawiedliwością” (B. W. Dempsey, Interest and 
Usury, Washington 1943, s. 214, za: J. H. de Soto, Szkoła austriacka, przeł. K. Śledziński, 
Warszawa 2010, s. 50–51).
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tywnych czy inwestycyjnych. Jedynym warunkiem miał być ten, aby 
pożyczkodawca przeznaczył otrzymane pieniądze na utracony wcze-
śniej interes24.

Uczeń Azpilcuety Diego de Covarrubias y Leiva (1512–77) wska-
zywał na subiektywny aspekt wartości, mówiąc, iż wartość dobra za-
leży od subiektywnych ustaleń ludzi, nawet jeśli nie opierają się one 
na racjonalnych przesłankach. Tym samym odrzucał pogląd de Soto 
mówiący o ustalaniu ceny rynkowej przez „rozważnych i uczciwych 
ludzi”. „Tak więc – pisał Diego de Covarrubias y Leiva – w Indiach 
pszenica jest droższa niż w Hiszpanii, gdyż ludzie cenią ją tam wyżej, 
pomimo iż natura pszenicy jest taka sama w obu miejscach”25.

O naturze pieniądza wypowiadał się także Tomás de Mercado 
(1500–1583/85). Uważał on, że wartość pieniądza jest zarówno obiek-
tywna i zależy od metalu i jego zawartości, z którego jest wykonany, 
jak i subiektywna i zależy od oszacowania (estimacion). Utrzymywał 
on, że siła nabywcza pieniądza jest najwyższa, tam, gdzie pieniędzy 
jest mało i w związku z czym są wysoko cenione. „Dobitnym dowo-
dem tej różnicy – pisał – jest fakt, iż w Indiach, pieniądz ma tę samą 
wartość, co tu; to znaczy, że real jest wart 34 marawedów (maravedis), 
a peso jest warte 13 reali, i jego cena jest taka sama w Hiszpanii, lecz 
pomimo tego, że wartość i cena są takie same, to wycena (estimacion) 
różni się bardzo w tych dwóch krajach. Pieniądze bowiem są wyce-
niane na o wiele mniej w Indiach niż w Hiszpanii”26. Kiedy jednak 
pieniądz „wędruje do Hiszpanii i dalej do Europy, jego szacunkowa 

24  Jako pierwszy uznaje lucrum cessans (rekompensata za poniesioną w wyniku 
pożyczki stratę) nie tylko w stosunku do pożyczek na cele charytatywne, lecz także 
w stosunku do pożyczek biznesowych, w XVI w. kardynał Kajetan. Uważa on, że po-
życzający ma prawo żądać zapłaty za zysk utracony w wyniku niezainwestowania 
pieniędzy w inne rzeczy, pod warunkiem, że pożyczka zostaje udzielona przedsiębior-
cy. Uzasadnieniem dla lucrum cessans był fakt, że pieniądze w rękach przedsiębiorcy 
dają zysk (stąd pożyczający może się domagać w formie procentów jego części). Zob. 
M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 101. Za prawomocnością pobierania 
procentów od pożyczek wypowiedział się także Juan de Medina, argumentując, iż „ry-
zyko straty musi podlegać sprzedaży i stąd wymaga jakiejś ceny, nie należy ono bo-
wiem do tych rzeczy, które czyni się wspaniałomyślnie” (M. N. Rothbard, Economic 
Thought…, dz. cyt., s. 110). 

25  Tamże, s. 110, a także M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., 
s. 48.

26  M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 105.
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wartość (estimacion) wzrasta. Jest to spowodowane niedoborem pie-
niądza”27. Podobnie rzecz się ma z dobrami; w Indiach, gdzie wystę-
puje niedobór wina, jest ono drogie, podczas gdy w Hiszpanii tanie28. 

Inny ze scholastyków, Martín González de Cellorigo, krytykując 
stanowisko merkantylistów, pisał, że prawdziwe bogactwo nie polega 
na posiadaniu wielkiej ilości złota czy srebra (w monetach czy sztabach), 
które przestają istnieć w momencie, gdy są zużywane, lecz na posiada-
niu rzeczy, nawet jeśli się je zużywa. Są one bowiem zachowywane 
w pewien sposób jako środek zastępczy, umożliwiający odzyskanie 
złota i srebra z rąk przyjaciół i wrogów. Stąd też, jak argumentował 
de Cellorigo, ponieważ pieniądze nie stanowią o bogactwie, ich wywóz 
nie powinien martwić obywateli29. Błędem jest także mniemanie, jako-
by bogactwo kraju zależało od ilości pieniędzy będącej w obiegu. Po-
nieważ pieniądze są tylko instrumentem wymiany, ich mniejszy obieg 
może mieć równie dobre skutki lub nawet lepsze, jak większy30. 

Kolejny ze scholastyków, Luis Saravia de la Calle Veroñese, 
w dziele Instrucción de mercedes potępiał stanowczo doktrynę uza-
leżniającą wartość dobra od kosztów produkcji. „Ci, którzy ustalają 
sprawiedliwą cenę – pisał – w oparciu o pracę, koszty, ryzyko ponie-
sione przez osobę wytwarzającą lub sprzedającą dany towar, koszty 
transportu, czy wydatki związane z dotarciem na targ czy powrotem, 
lub koszty poniesione na wytwórców za ich przedsiębiorczość, ryzy-
ko i pracę, są w wielkim błędzie, a jeszcze bardziej mylą się ci, którzy 
ustalają pewien zysk jako 1/5 czy 1/10. Sprawiedliwa cena jest – jak 
to zostało powiedziane – wynikiem obfitości bądź niedoboru dóbr, 
osób handlujących i pieniędzy, a nie kosztów, pracy czy ryzyka. Ceny 
nigdy nie mogą być ustanawiane w oparciu o koszty. Jeśli musieliby-

27  T. Mercado, Tratos y Contratos de Mercderes, Salamanca, 1569, fol. 78, za: A. Gallardo, 
Spanish Economics…, dz. cyt., s. 9.

28  Z drugiej jednak strony głosił pogląd, nie do zaakceptowania przez współcze-
sną myśl ekonomiczną, mianowicie, że bogactwo kraju pochodzi z nagromadzonych 
zasobów pieniędzy, złota i srebra. Jak pisał: „Królestwo, które posiada pieniądze, 
w pewnym sensie posiada i wszystko”. I dodawał, iż „Rzeczą, która uszczupla ilość 
pieniędzy i powoduje biedę, jest eksport pieniędzy” (M. Grice-Hutchinson, The School 
of Salamanca, s. 96).

29  Por. tamże, s. 109.
30  Przykładowo większa ilość pieniądza może spowodować nałożenie podatku po-

głównego poll-tax. Zob. tamże, s. 110.

Homo oeconomicus miłosierny



220 Dariusz Juruś

śmy wziąć pod uwagę pracę i koszty w celu ustalenia sprawiedliwej 
ceny, żaden kupiec nie poniósłby nigdy straty, a obfitość i niedostatek 
dóbr i pieniędzy nie wchodziłaby w grę. Dlaczego bowiem bela lnu 
sprowadzana z Brytanii wielkim kosztem ma kosztować drożej niż 
ta transportowana taniej drogą morską. […] Dlaczego książka napi-
sana ręcznie ma być warta więcej niż drukowana, która jest lepsza, 
pomimo iż koszty jej produkcji są niższe”31. Saravia odrzucał podział 
de Vitorii na dobra konieczne do życia i dobra luksusowe. Utrzymy-
wał, iż o cenie dowolnego towaru powinny decydować: obfitość lub 
niedostatek danego dobra oraz kupcy i pieniądz, czyli w skrócie ludz-
kie potrzeby. Wydaje się, iż Saravia był tym ze scholastyków, który 
jako pierwszy konsekwentnie opowiedział się za subiektywistyczną 
teorią wartości dóbr.

Scholastycy z Salamanki opowiadali się także za tzw. ilościową 
teorią pieniądza, która tłumaczyła, dlaczego wraz z pojawieniem się 
większej ilości pieniądza następuje zmiana cen32. Domingo de Bañez 
(1527–1604) pisał: „w miejscach gdzie występuje niedobór pieniędzy, 
towary będą tańsze, niż tam, gdzie masa pieniężna jest większa. Dla-
tego też jest zgodne z prawem, aby wymienić mniejszą sumę pienię-
dzy w jednym kraju na większą w innym. Ponieważ podstawowym 
celem pieniądza jest nabywanie dóbr, wynika z tego, że gdziekolwiek 
pieniądz jest wyżej oceniany jako siła nabywcza, może być wymienia-
ny na większą sumę, niż tam, gdzie jest oceniany niżej… Uznajemy, 
iż jedna strona może zgodnie z prawem zgodzić się wypłacić drugiej 
większą sumę, odpowiadającą ilości wymaganej do zakupu tej samej 
ilości dóbr, którą druga strona mogłaby nabyć, jeśli nie wymieniłaby 
swoich pieniędzy”33. Za ilościową teorią pieniądza opowiadali się tak-
że de Soto, Azpilcueta, de Molina, de Lugo czy Covarrubias. Teoria 

31  Tamże, s. 81–82.
32  Jak pisze Raymond de Roover: „Hiszpańscy autorzy uznawali ilościową teorię 

pieniądza za coś oczywistego, gdyż prawie bez wyjątku wszystkie ich traktaty przyj-
mowały, iż ceny idą do góry albo spadają w zależności od obfitości lub braku pieniądza 
na rynku” (R. de Roover, Scholastic Economics…, dz. cyt., s. 169).

33  Zob. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 58. Hobbes żyjący 
w tym samym okresie utrzymuje, że wartość pieniądza ze względu na swoją materię 
nie może się zmieniać „z mocy jednego państwa, ani mocy paru, jako że jest wspólną 
miarą dóbr na każdym miejscu”. Zob. Lewiatan, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 
1954, cz. II, rozdz. XXIV, s. 223.
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ta odwoływała się do tego samego mechanizmu, jaki występował po-
między podażą a popytem w przypadku innych dóbr34. 

Jednym z ostatnich wielkich ekonomistów ze szkoły w Salamance 
był jezuita Luís de Molina (1535–1601)35. Krytykował on teorię Dunsa 
Szkota mówiącą, iż cena czy wartość dobra jest wyznaczona przez 
koszt jego wytworzenia. De Molina, przyznając, iż koszt jest ważnym 
elementem wartości czy ceny, uważa, że nie jest jej „logiczną przyczy-
ną”36. Jak pisał: „Na początku należy zauważyć, że cena jest uważana 
za sprawiedliwą bądź niesprawiedliwą nie z powodu natury rzeczy 
samych w sobie – bo to wiodłoby nas do ustalania ich wartości po-
dług szlachetności bądź doskonałości – lecz według ich możliwości 
służenia ludzkiemu pożytkowi”37. Wedle niego jest czymś zupełnie 
naturalnym zarówno sytuacja, w której kupcy płacąc cenę rynkową, 
odnoszą korzyści, jak i wtedy, gdy ponoszą stratę (jako karę za nie-
kompetencje), pod warunkiem wszakże, iż ów zysk czy strata są wy-
nikiem działania nieskrępowanego niczym rynku, a nie wynikiem np. 
zmowy cenowej władz czy monopolistycznych koncernów38. 

De Molina podkreślał także wartość siły nabywczej pienią-
dza. Argumentował, że istnieją dwa sposoby, ze względu na które 
wartość pieniędzy w jednym miejscu może przewyższać ich war-
tość w innym39. Po pierwsze, ma to miejsce wtedy, gdy prawo lub 

34  Nie była to oczywiście teoria w pełni kompletna. Nie zauważono bowiem, jak pi-
sał czterysta lat później, nie odnosząc się jedynie do scholastyków z Salamanki, Ludwig 
von Mises, iż „zmiany ilości pieniądza nigdy nie wpływają jednakowo ani jednocześnie 
na wszystkie ceny różnych towarów i usług. Przeoczono również to, że zmiany siły 
nabywczej jednostki monetarnej są z konieczności związane ze zmianami we wzajem-
nych stosunkach między kupującymi i sprzedającymi” (L. von Mises, Ludzkie działanie, 
przeł. W. Falkowski, Warszawa 2007, s. 341). Zakładano natomiast, że zmiany w całko-
witej ilości pieniądza oraz zmiany cen zachodzą proporcjonalnie. Korekty ilościowej 
teorii pieniądza dokonuje L. von Mises w pracy z 1912 r. Theorie des Geldes und der 
Umlaufsmittel, München-Leipzig. 

35  Ostatnim z wielkich scholastyków z Salamanki był Francisco Suarez (1548–
1617), który nie wniósł wiele do ekonomii tamtego okresu. Suarez zajmował się bo-
wiem głównie kwestią wolnej woli oraz relacją pomiędzy suwerenem a poddanymi.

36  J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, dz. cyt., s. 98.
37  La teoria del Justo precio, Madrid 1981, s. 167–168, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie 

za wolnością, dz. cyt., s. 115.
38  Por. J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, dz. cyt., s. 99.
39  Por. M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 105, oraz 

The School of Salamanca, dz. cyt., s. 112–113.
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zwyczaj przypisują pieniądzom różną wartość; po drugie zaś, kie-
dy w jednym miejscu istnieje więcej pieniędzy niż w innym. Jak 
zauważał de Molina, w Hiszpanii, gdzie pieniędzy jest dużo, ich 
siła nabywcza jest mała. „Rzeczy, które kiedyś można było kupić 
za dwa dukaty, dzisiaj warte są pięć, sześć czy nawet więcej”40.  
Wartość jednej waluty wyrażona w innej jest zmienna, i stąd, zda-
niem de Moliny, ustalony sztywny przelicznik wymiany będzie 
prowadził do niedoboru pieniędzy. Cena dóbr będących przedmio-
tem wymiany, podobnie jak pieniędzy, nie wynika z ich natury czy 
z wrodzonej im godności, lecz z zapotrzebowania na nie i ich uży-
teczności41. 

Scholastycy  
będący pod wpływem myślicieli z Salamanki

Kwestie dyskutowane przez myślicieli Salamanki były podejmo-
wane także przez scholastyków z innych ośrodków. Jednym z nich 
był jezuita Juan de Mariana (1536–1624). Utrzymywał on, iż ludzie 
przekazując władzę królowi, zatrzymują dla siebie pewne prawa: 
prawo do opodatkowania, do zgłoszenia weta wobec stanowionego 
prawa, czy prawo do powołania następcy króla w przypadku, gdy 
ten nie posiada potomstwa. Uważał, że stan natury i społeczeństwo 
są pierwotne w stosunku do rządu. W przeciwieństwie do innych 
scholastyków, nie pozostawiał prawa do opodatkowania w rękach 
władcy. Co więcej, twierdził, że kiedy władca nakłada podatki 
na obywateli bez ich zgody, mają prawo go zabić; nawet jako jed-

40  M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 114.
41  Luís de Molina, De iustitia et iure, Moguntiae 1614, disp. 406, cols. 704–705, za: 

A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, dz. cyt., s. 88. De Molina podtrzymuje tzw. 
aktywną teorię praw własności, kiedy pisze: „Kiedy mówimy… że ktoś ma prawo 
(ius) do czegoś, nie mamy na myśli, że coś do niego należy, lecz że posiada on wła-
dzę nad czymś, a naruszenie jej wyrządziłoby mu szkodę. W ten sposób mówimy, 
że ktoś ma prawo (ius) do używania swoich rzeczy, takich jak spożywanie swojego 
jedzenia – co znaczy, że jeśli mu się to uniemożliwia, wyrządza się mu szkodę i nie-
sprawiedliwość. W taki sam sposób jak biedny ma prawo (ius) do proszenia o jałmużnę, 
tak samo kupiec ma prawo (ius) do sprzedawania swoich towarów” (M. N. Rothbard, 
Economic Thought…, dz. cyt., s. 115). Dla de Moliny prawo nie oznaczało roszczenia 
do czyjegoś dobra, lecz zdolność rozporządzania swoim własnym. Nawet biedny nie 
ma prawa do jałmużny, lecz jedynie prawo do proszenia o nią. 
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nostki42. Potępiał również stanowczo praktykę obniżania wartości 
miedzianego pieniądza przez króla Filipa III. „Król – pisał de Ma-
riana – nie ma władzy nad dobrami ludzi, i nie może zabrać im ani 
całości, ani części. Zobaczmy więc, czy byłoby dopuszczalne, gdyby 
król wszedł do czyjejś stodoły i zabrał dla siebie połowę mąki, a pró-
bując usatysfakcjonować właściciela, powiedziałby mu, że może 
sobie sprzedać resztę za podwójną cenę? Myślę, że nie będziemy 
mogli znaleźć osoby z tak zdeprawowanym osądem, która mogła-
by zaakceptować takie działanie; a to samo dzieje się z miedzianymi 
monetami”43. De Mariana opowiadał się za kruszcową teorią pienią-

42  Tu zajmował odmienne od Suareza stanowisko, który dla aktu zabójstwa 
władcy domagał się poparcia zbiorowości. 

43  J. de Mariana, Tratado sobre la Moneda de Vellon, [w:] Biblioteca de autores espano-
les, Rivadeneyra, t. 31, Madrid 1950, s. 586, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, 
dz. cyt., s. 94. Taki sposób myślenia o pieniądzu antycypował późniejsze rozważania 
m.in. Turgota i Ludwiga von Misesa. Zob. A. R. J. Turgot, O tworzeniu i podziale bogactw, 
przeł. Z. Daszyńska-Golińska, Warszawa 1927, s. 42–44, oraz L. von Mises, Ludzkie dzia-
łanie, dz. cyt., s. 365–366. Mechanizm psucia pieniądza został opisany w tzw. prawie 
Greshama czy też Kopernika-Greshama. Kopernik jeszcze przed Greshamem sfor-
mułował prawo „złej monety”. Obserwując i analizując historię pieniądza w Prusach, 
zauważył, na czym polegał błąd w polityce monetarnej, „kiedy do dawnej, lepszej 
monety, pozostającej w obiegu, wprowadzono nową, gorszą, która nie tylko zaraziła  
dawną, ale że tak powiem, z obiegu ją wypędziła”. Na zjeździe stanów Prus Królewskich 
w Grudziądzu 21 III 1522 r. Kopernik przedstawił swoje poglądy na sprawę mone-
tarną i jej reformę, opracowane w trzeciej już kolejnej redakcji pt. O szacunku monety 
(De aestimatione monete). Treść traktatu wpisano do protokołu sejmikowego (recesu) –  
w opracowaniu recesu toruńskiego pt.: Traktat o monetach (Tractatus de monetis), przez 
co nabrał charakteru dokumentu urzędowego stanów Prus Królewskich. Zob. Mikołaja 
Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu 
monety, oprac. J. Dmochowski, Warszawa 1923, s. CLIV–CLVII i CLXV-CCLXXV, za: 
http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb [dostęp: 24.10.2009]. Murray N. Rothbard 
wskazuje, iż mylnie przypisywano Greshamowi autorstwo traktatu Memorandum for 
the Understanding of the Exchange, który miał być przez niego dedykowany królowej 
Elżbiecie w 1559 r. Rothbard, powołując się na nowsze badania, wskazuje, że dzieło 
to zostało napisane pięć lat wcześniej, tj. w 1594 r. przez Thomasa Smitha dla królo-
wej Marii. Zob. Economic Thought…, dz. cyt., s. 282. Jeszcze wcześniejszym źródłem 
tego prawa miał być, zdaniem Rothbarda, Mikołaj Oresme (1325–82), a przed nim… 
Arystofanes w komedii Żaby. Zob. tamże, s. 75. Rothbard zwraca także uwagę, że po-
toczna interpretacja tego prawa: „zły pieniądz wypiera lepszy pieniądz z obiegu”, 
sugeruje, iż w tym wypadku nie obowiązuje zasada, że „lepsze metody zadowalania 
klientów będą wygrywały na rynku z gorszymi”. Aby uniknąć tej błędnej interpreta-
cji, proponuje następującą i oddającą stan faktyczny, interpretację zasady Greshama: 
„Pieniądz, którego wartość jest zawyżona przez państwo, wyprze z obiegu pieniądz, 
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dza, co w praktyce oznaczało potępianie wszelkiego rodzaju działań 
ze strony władców, mających na celu obniżenie wartości monet44. 

W 1570 roku w Walencji pojawiła się grupa ekonomistów, odwo-
łujących się do teologów z Salamanki. Należeli do niej Francisco Gar-
cía, Miguel Salón i Bartolomé de Albornoz. 

Garcia utrzymywał, iż na trzy sposoby można powiedzieć, że rze-
czy posiadają większą lub mniejszą wartość ze względu na swoją 
użyteczność. Po pierwsze, jedna rzecz może być użyteczną na więcej 
sposobów niż inna, lub może służyć większej liczbie celów niż inna. 
„Tak więc możemy powiedzieć, że pewien niewolnik jest lepszy od in-
nego, jeśli posiada większą ilość umiejętności i zdatny jest do wyko-
nywania większej ilości usług. Tak samo jest w przypadku dwóch 
koni…”. Po drugie, jedna rzecz może służyć ważniejszemu celowi niż 
inna. Zboże jest z tego względu bardziej wartościowe niż kamienie, 
gdyż służy podtrzymaniu życia, podczas gdy kamienie tylko budowie 
domu. Po trzecie, dana potrzeba może być lepiej zaspokajania przez 
jedną rzecz niż przez inną. Zboże jest z tego powodu wartościowsze 
niż owoce, gdyż bardziej nadaje się na pożywienie dla człowieka. Ist-
nieją także powody, dla których wartość rzeczy wzrasta lub maleje. 
Po pierwsze, zależy to od obfitości czy niedoboru rzeczy. Po drugie, 
od ilości kupujących i sprzedających. Po trzecie, od ilości pieniędzy. 
Po czwarte, od tego, czy sprzedawcy chętnie sprzedają towary, a ku-
pujący ich poszukują45. 

Według Garcii pieniądze posiadają dwojaką wartość: natural-
ną, którą nazywany absolutną, i przypadłościową, którą nazywamy 
szacunkową (estimacion). Z pieniędzmi sytuacja wygląda podobnie 
jak z innymi rzeczami; mogą one w pewnym miejscu i czasie być 
wyceniane wyżej niż w innym, pomimo tego, że ich jakość i natura 
pozostają niezmienne. Tak np. w Indiach, gdzie złota i srebra jest 
dużo, dukaty i reale nie są tak wysoko cenione jak w Hiszpanii. Tak-

którego wartość jest zaniżona przez państwo”. Zob. Ekonomia wolnego rynku, przeł. 
R. Rudowski, Warszawa 2008, t. 3, s. 300, a także Interwencjonizm, czyli władza a rynek, 
przeł. R. Rudowski, Warszawa 2009, s. 43.

44  Już św. Tomasz, omawiając argumenty na rzecz lichwy, zauważa, iż skoro srebr-
ne monety nie różnią się co do gatunku od srebrnych naczyń, to za pożyczone srebrne 
monety, podobnie jak za pożyczone srebrne naczynia, można pobierać procent. Zob. 
Suma teologiczna, dz. cyt., II–II, zag. 78, art. 1, s. 233.

45  Por. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 104–105.
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że w czasach, kiedy kraj jest bogaty, pieniądz może mieć mniejszą 
wartość niż w czasie biedy. Oszacowanie wartości pieniądza zależy 
z kolei od trzech czynników: po pierwsze, od jego ilości na rynku; 
po drugie, od ilości chętnych do jego wymiany; po trzecie, od stopnia 
bezpieczeństwa miejsca, w którym pieniądz występuje46.

Garcia twierdził, iż aby ustalić sprawiedliwą cenę danej rzeczy, 
musimy najpierw ustalić wartość tej rzeczy, gdyż jest ona miernikiem, 
za pomocą którego ustalamy sprawiedliwą jej cenę. Wartość i cena po-
winny więc ze sobą korespondować47. Wartość rzeczy posiada jednak 
subiektywny charakter. „[…] rozważmy przykład książki – pisał Gar-
cia – dla jednego ma ona wielką wartość i cenę; dla innego ma niską 
wartość, a dla jeszcze innych jej wartość nie istnieje. I to samo dzie-
je się ze wszystkimi produktami”48. Użyteczność rzeczy może przy-
bierać różne formy: rzecz może być użyteczna, gdyż jest konieczna 
do podtrzymania życia (jedzenie, picie, ubranie); może służyć do roz-
rywki w wolnym czasie czy do zaspokajania zachcianek (biżuteria).

Pod wpływem myślicieli z Salamanki pozostawał też flamandz-
ki jezuita Leonard Lessius (1554–1623). Utrzymywał on m.in., iż cena 
rynkowa może być w pewnych wypadkach preferowana w stosunku 
do ceny urzędowej. Ma to miejsce wtedy, gdy po pierwsze, cena ryn-
kowa jest niższa od urzędowej i po drugie, w sytuacji, gdy pomimo 
wzrostu lub spadku podaży, władza nie zareagowała na to zmianą 
ceny danego dobra. Lessius krytykował także teorię, w myśl której 
cena jest wyznaczona przez koszty produkcji. Wypowiadał się również 
w kwestii „sprawiedliwej płacy minimalnej”, twierdząc, iż fakt, że są 
ludzie, którzy wykonują daną pracę za daną płacę, świadczy o tym, 
że płaca ta jest sprawiedliwa. Lessius podkreślał również, iż tzw. zysk 
psychiczny może być częścią zapłaty. „Jeśli – pisze Lessius – dana pra-
ca wiąże się ze statusem społecznym czy jakimiś rekompensatami, pła-
ca może być niższa, gdyż owe rzeczy stanowią jej część”49. 

46  Por. tamże, s. 105–107.
47  Filozofowie ustalają wartość rzeczy na podstawie ich natury a politycy w opar-

ciu o użyteczność i pożytek, jaki przynoszą w zaspokajaniu naszych potrzeb. Zob. 
M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 103.

48  F. García, Tratado utilismo de todos los contratos, quantom en los nacios Humano 
Se pueden ofrecer, Valencia 1583, s. 183, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, 
dz. cyt., s. 117.

49  M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 124.
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Lessius sprzeciwiał się zakazowi lichwy, wskazując, iż ponieważ 
pożyczkodawca traci pieniądze w wyniku pożyczki, stąd winien otrzy-
mać – w postaci procentów – rekompensatę (tzw. carentia pecuniae). 
Podkreślał także, iż posiadanie pieniędzy jest ważne, gdyż wiąże się 
z możliwością niespodziewanej inwestycji; lepiej jest więc nie mieć pie-
niędzy przez trzy miesiące niż przez pięć. Był przeciwnikiem wszelkich 
ograniczeń w przypadku lucrum cessans, nie tylko w stosunku do tych 
środków, które mogłyby zostać zainwestowane, ale w wyniku pożycz-
ki nie zostały, lecz także w stosunku do wszelkich funduszy, jako tzw. 
płynnych aktywów, które zawsze mogłyby zostać zainwestowane50. 
To właśnie wraz z poglądami Lessiusa, jak pisze Murray Rothbard, 
wszelkie pożyczki zostały usprawiedliwione, i w ten sposób otwarta 
została droga do legalnego i sprawiedliwego pożyczania na procent51.

W teorii pieniądza Lessius przyjmował, iż pieniądz posiada dwoja-
ką wartość: legalną wartość wewnętrzną zależną od zawartości metalu 
i nominału, który z kolei zależny jest od prawa bądź zwyczaju panują-
cego w miejscu, w którym dany pieniądz jest w obrocie; oraz wartość 
zewnętrzną, która zmienia się zarówno jeśli chodzi o dobra, jak i zagra-
niczną walutę. Ta zewnętrzna wartość pieniądza zależna jest od czterech 
czynników: po pierwsze, od obfitości bądź niedoboru waluty (kiedy 
pieniędzy jest więcej, będą mniej użyteczne jako środek nabywczy czy 
zagraniczna waluta; po drugie, od podaży na weksle; po trzecie, od po-
pytu na weksle; po czwarte wreszcie od zapotrzebowania na pieniądz52.

Ostatnim ze znaczących myślicieli XVII wieku będących pod 
wpływem szkoły z Salamanki był jezuita, kardynał Juan de Lugo 
(1583–1660). Podtrzymywał on subiektywistyczną koncepcję wartości, 
pisząc, iż ceny dóbr ulegają zmianie w zależności od ich użyteczno-
ści w stosunku do ludzkich potrzeb, i tylko na podstawie szacunków. 

50  Lessius utrzymywał także, iż procent od pożyczki może być pobierany również 
w sytuacji, kiedy pożyczkodawca trzyma gotówkę ze strachu (a nie dlatego, że chce 
ją inwestować), i nawet wtedy, gdy ten strach jest irracjonalny. Por. tamże, s. 125. 

51  Tamże. Stosunek scholastyków do lichwy oddaje specyfikę intelektualnego ob-
licza średniowiecza. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z dekretami wiary 
(także w kwestiach ekonomicznych), a z drugiej z penetrującym rzeczywistość rozu-
mem. Widzimy więc w pismach scholastyków deklaratywne potępienie lichwy, a jed-
nocześnie, na poziomie szczegółowych (jak na owe czasy) analiz, z łagodnym w miarę 
upływu czasu na nią przyzwoleniem. 

52  Por. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 70.
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Te szacunki mogą być dokonywane zarówno przez rozsądnych, jak 
i nierozsądnych ludzi. De Lugo opowiadał się za teorią wyjaśniającą 
siłę nabywczą pieniądza poprzez odwołanie się do jego wartości ze-
wnętrznej. Jak pisał: „[…] jeśli chodzi o nadwyżkę tej nierównej warto-
ści, które posiadają pieniądze w różnych miejscach, to nie wynika ona 
jedynie z wyższej wewnętrznej wartości pieniądza, która jest pochod-
ną faktu, że zawiera on bardziej wartościowy metal dający mu wyższy 
nominał, lecz może być ona spowodowana przez różnorodność jego 
zewnętrznej wartości”53. Był przekonany, iż wszelkie próby określenia 
ceny równowagowej muszą okazać się nieskuteczne, gdyż zależy ona 
od tak wielkiej liczby czynników, że tylko Bóg może ją znać54.

Podsumowanie
W pismach scholastyków z Salamanki pojawia się subiektywna 

koncepcja wartości dóbr, która, jak podkreśla Grice-Hutchinson, stop-
niowo zastępuje teorię obiektywistyczną55. Im bliżej końca średniowie-
cza, tym większą rolę w głoszonych teoriach odgrywa subiektywny 
czynnik, mający wpływ na ceny. Kulminację subiektywizmu stanowiły 
poglądy Saravii de la Calle. Subiektywistyczna teoria wartości wzmac-
niana była przez twierdzenie niektórych scholastyków, głoszące, 
że jednostki podejmujące decyzje na rynku nie muszą być racjonalne56.

W poglądach scholastyków z Salamanki ujawnia się wyraźnie na-
pięcie między respektowaniem, odkrytych przez rozum, praw eko-
nomii a wiernością chrześcijańskiej doktrynie miłosierdzia. Napięcie 
to widać wyraźnie w przypadku głoszonej przez teologów-ekonomi-
stów subiektywistycznej teorii wartości dóbr. Scholastycy z Salamanki, 
opowiadając się za subiektywną koncepcją wartości, nie głosili jednak 
w większości przypadków radykalnego subiektywizmu, przyznając, 
iż koszty produkcji, a w tym koszty pracy, mogą pomóc w ustaleniu 

53  M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 106.
54  Por. J. H. de Soto, Szkoła austriacka, dz. cyt., s. 51.
55  Jak pisze Grice-Hutchinson, „stopniowo fenomen wymiany był wyjaśniany 

w kategoriach psychologicznych” (The School, of Salamanca, dz. cyt., s. 27).
56  Kardynał de Lugo pisał: „Dlatego też nasze błyskotki są w Etiopii wymieniane 

na złoto, gdyż są tam powszechnie wyżej cenione. Podobnie u Japończyków stare wy-
roby z żelaza czy wyroby garncarskie, które dla nas są mało warte, uzyskują wysokie 
ceny” (M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 102).
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ceny57. Zgadzali się jednak co do tego, że najważniejszym czynnikiem 
„naturalnej ceny” towaru jest wartość nadana jej przez nabywców, 
na co wpływ ma relacja podaży i popytu oraz użyteczność czy rzadkość 
owego towaru. Przyznawali równocześnie, że w pewnych sytuacjach, 
takich jak głód, klęska żywiołowa czy niesprawiedliwość spowodo-
wana prawami rynku dotykająca kupców lub nabywców, interwencja 
władzy jest konieczna. Według opinii Grice-Hutchinson większość 
późnoscholastycznych myślicieli zgadzała się co do tego, że ceny pod-
stawowych artykułów, takich jak chleb czy mąka, powinny być ustala-
ne przez władzę, podczas gdy ceny towarów luksusowych mogą być 
cenami rynkowymi. Scholastycy dopuszczali więc kontrolę cen w przy-
padkach, gdy chodziło o dobra pierwszej potrzeby58. Wyrazicielem ta-
kich poglądów był m.in. Pedro de Valencia, który opowiadał się wprost 
za ustalaniem przez króla sprawiedliwej sztywnej ceny na zboże, wska-
zując, że każdy inny sposób ustalenia takiej ceny – mającej zapobiegać 
spekulacji – będzie zawodny, a ponadto, iż taka praktyka będzie de-
motywować rolników i kupców. Niemożność ustalenia niearbitralnej 
maksymalnej ceny tłumaczył de Valencia różną wartością pieniądza 
w różnych prowincjach. Uważał, że sprawiedliwą cenę na dobra ustalił 
Bóg, uznając, że powietrze, światło i wodę otrzymujemy za darmo, a na 
chleb musimy zapracować w pocie czoła. W przypadku rzeczy nieistot-
nych dla przetrwania człowieka, takich jak diamenty, sokoły, konie czy 
miecze, de Valencia nie wiązał ceny z kosztami pracy, zostawiając wol-
ną rękę kupcom i nabywcom59. W podobnym duchu wypowiadał się 

57  Teoria wartości jako kosztów pracy nie zniknęła więc całkiem z pism myślicieli 
późnoscholastycznych, lecz pozostawała na drugim planie. Zob. M. Grice-Hutchinson, 
The School of Salamanca, dz. cyt., s. 50. „Przyczyną tej widocznej sprzeczności – pisze 
Hutchinson – nie może być przeoczenie w przypadku tak wprawnych badaczy, jaki-
mi byli scholastycy. Raczej chodzi tu o realistyczne potwierdzenie dwojakiej natury 
ceny i antycypację wzajemnego powiązania subiektywnych i obiektywnych czynników 
we współczesnej teorii cen” (tamże, s. 29).

58  Zob. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 49; taż, Early 
Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 87. Podobny pogląd wygłasza Richard Tuck, 
kiedy pisze, iż dominikanie, mając na myśli głównie Vitorię i de Soto, mieli przede 
wszystkim na względzie dobro (welfare) ludzi, a nie ich wolność i koncentrowali się 
bardziej na sprawiedliwości dystrybutywnej niż ich poprzednicy. Zob. R. Tuck, Natural 
rights theories, Cambridge 1998, s. 50. Przyznaje jednak, iż z kolei de Molina podkreślał 
wartość ludzkiej wolności, przeciwstawiając ją dobrobytowi. Zob. tamże, s. 53.

59  Zob. M. Grice-Hutchinson, The School of Salamanca, dz. cyt., s. 116-117 oraz taż, 
Early Economic Thought in Spain…, dz. cyt., s. 102. 
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Tomás de Mercado, który bronił odgórnie ustalanej ceny na zboże, tzw. 
tasa, argumentując, iż zapewni to biednym chleb. Twierdził, iż nawet 
w sytuacji, gdy ustalona cena byłaby poniżej kosztów produkcji czy 
kosztów poniesionych przez sprzedawcę, należy się jej trzymać60.

Spora część scholastyków, Martin de Azpilcueta, Juan de Medina, 
Pedro de Navarro, Henrique de Villalobos, a przede wszystkim Luís 
de Molina, sprzeciwiała się jednak stanowczo jakimkolwiek regula-
cjom cen. Jezuita, de Molina pisał: „I nie wolno twierdzić, że dzia-
łanie to jest poprawne, z tej racji, iż sprzyja dobru powszechnemu, 
by mąka sprzedawana była za taką sama cenę w czasach niedostatku, 
jak w czasach obfitości; oraz że dzięki działaniu tego typu, biedni nie 
będą obciążeni i że będzie im łatwiej nabyć mąkę. Podkreślam, że jest 
to działanie nierozsądne”61. W podobnym duchu wypowiadali się 
inni wymienieni scholastycy. Nawet jednak z tej wypowiedzi kryty-
kującej regulację cen przez władzę przebija troska o biednych62. 

Koncesje na rzecz władzy kosztem wolnego rynku miały swe źródło 
w chrześcijańskiej postawie nakazującej troskę o biednych. Biedni byli 
bowiem postrzegani przede wszystkim jako nabywcy63. Stąd też wyda-
wało się, iż subiektywistyczna teoria wartości była niejako skierowana 
do nich, gdyż to ich subiektywne preferencje miały decydować o war-
tości danego towaru64. Przyjęcie konkurencyjnej teorii, sprowadzającej 
wartość towaru do kosztów pracy związanych z jego wytworzeniem 
mogłoby spowodować sytuację, w której producenci żądaliby za swoje 
towary więcej, powołując się właśnie na owe, najczęściej im tylko zna-

60  Por. T. de Mercado, Summa de Tratos y Contratos de Mercaderes, Sevilla, 1571, fols. 
119–142, za: A. Gallardo, Spanish Economics…, dz. cyt., s. 11.

61  Luís de Molina, De iustitia et iure, Moguntiae 1614 oraz Madrid 1981, dysputa 
CCCLIV, pkt. 3, s. 383–84, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, dz. cyt., s. 124. 
Zob. także Henrique de Villalobos, Summa de la teologia moral y cannonica, Barcelona 
1632, s. 347, za: A. A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością, dz. cyt., s. 127.

62  Z drugiej strony myśl wyrażona przez de Molinę może być także wyrazem świa-
domości faktu, iż tak naprawdę prawa ekonomii nie są wymierzone przeciwko biednym. 

63  Sprzedający był postrzegany jednocześnie jako wytwórca danej rzeczy. 
Wytwórca-robotnik nie był więc, w oczach scholastyków, przeciwnie niż w oczach 
Marksa, wykorzystywany. 

64  Odmienny pogląd w tej kwestii głosi Rothbard, który pisze, iż „celem dysku-
sji średniowiecznych jurystów i teologów dotyczących pracy, kosztów czy ryzyka, nie 
było wykorzystanie tych czynników do ustalenia sprawiedliwej ceny (gdyż ta była 
po prostu ceną powszechnie obowiązującą), lecz uzasadnienie zysku, jaki jest udziałem 
kupca” (M. N. Rothbard, Economic Thought…, dz. cyt., s. 49).

Homo oeconomicus miłosierny
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ne, koszty65. Subiektywistyczna teoria wartości odbierała tym samym 
możliwość dyktowania cen na podstawowe dobra ich wytwórcom, 
co oznaczało w praktyce, że o ich wysokości decyduje władca 66. Wład-
ca, pomimo krytyki kierowanej pod jego adresem, był ciągle w oczach 
scholastyków gwarantem bezpieczeństwa i stabilności państwa.

Niewątpliwą zasługą szkoły z Salamanki było zaadaptowanie 
średniowiecznej subiektywnej teorii wartości do współczesnych wa-
runków oraz ukazanie relacji między ilością pieniądza w obiegu, jego 
siłą nabywczą a poziomem cen67. Największym, jak się wydaje, z per-
spektywy czasu osiągnięciem myślicieli z Salamanki było to, iż połą-
czyli oni w jedną teorię teorie wartości dóbr i pieniądza, przełamując 
dotychczasową tradycję traktowania tych dwóch sfer oddzielnie68. 

Choć w przypadku zakonników z Salamanki nie można mówić 
o spójnej teorii ekonomicznej, to, jak zauważa Schumpeter, dokonali 
oni zestawienia wszystkich pojęć, mających wpływ na cenę. Zabra-
kło im jedynie aparatury pojęciowej, w tym także pojęcia marginalnej 
użyteczności, aby stworzyć pełną i spójną teorię69.

65  Scholastycy, w przeciwieństwie do marksistów, nie postrzegali więc procesu 
produkcji jako eksploatacji robotników.

66  Wydaje się, że subiektywistyczna teoria wartości głoszona przez teologów 
z Salamanki nie była u swych podstaw obroną pozycji nabywcy w stosunku do wy-
twórcy, lecz raczej obroną uboższego w stosunku do bogatszego. Pierwszeństwo na-
bywcy w stosunku do wytwórcy uzna konsekwentnie w drugiej połowie XIX w. au-
striacka szkoła ekonomiczna. Choć w porządku chronologicznym pierwszeństwo 
ma wytwórca, jednak w porządku logicznym nabywca. Odwrócenie tego porządku, 
którego skutkiem może być np. polityka ochrony miejsc pracy, prowadzi do zaburze-
nia w funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych.

67  Scholastycy z Salamanki po raz pierwszy, zwracają większą uwagę na wymianę 
zagraniczną. Zob. M. Grice-Hutchinson, Early Economic Thought…, dz. cyt., s. 81.

68  Por. taż, The School of Salamanca, s. 50. U niektórych scholastyków pojawia się tak-
że pojęcie konkurencji. Jak zauważa de Roover: „Molina wprowadza nawet koncepcję 
konkurencji, utrzymując, iż wielość kupujących i rywalizacja między nimi doprowadzi 
do zwiększenia różnorodności cen” (R. de Roover Scholastic Economics…, dz. cyt., s. 169).

69  Por. J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, dz. cyt., s. 94. Nie rozwiązali 
także do końca paradoksu wartości. („Dlaczego woda, która jest tak potrzebna do ży-
cia, jest tania w stosunku do mniej przydatnych do życia diamentów?”) Byli jednak 
bardzo bliscy tego. Utrzymywali bowiem, że porównując ze sobą wartości dóbr, nie 
należy rozważać ich abstrakcyjnych klas, lecz brać pod uwagę ich konkretne ilości. 



Równość w życiu publicznym

Dorota Probucka

Czy można pogodzić postulat  
równego traktowania  
z utylitarystyczną powinnością  
maksymalizowania użyteczności? 

Artykuł rozpoczynam od pytania, które pojawia się często przy 
okazji krytycznych analiz utylitarystycznego myślenia. W moim prze-
konaniu odpowiedź na nie jest negatywna, pomimo wielu różnych 
prób pogodzenia dwóch głównych postulatów utylitaryzmu, nieza-
leżnie od jego odmian, a mianowicie – wymogu równego traktowania 
i jednocześnie maksymalizowania użyteczności. Co zatem będzie te-
matem mojego wywodu, jeżeli odpowiedź na pytanie wiodące została 
już ujawniona? – Będzie nim przedstawienie krytycznej argumentacji 
negującej różne próby pogodzenia tych dwóch postulatów, argumenta-
cji ukazującej teoretyczną słabość utylitarystycznego stanowiska w jego 
różnych wersjach, słabość przykrywaną pozorną atrakcyjnością zwią-
zaną z rzekomo praktyczną stosowalnością omawianego kierunku.

 Utylitaryzm jest teorią normatywną, kształtującą i oceniającą po-
stępowanie w kategoriach moralnej słuszności. Klasyczne jego wersje 
koncentrowały się na relacji człowiek – człowiek i kształtowaniu życia 
społecznego. Natomiast najnowsze stanowiska, inspirując się pewny-
mi wypowiedziami J. Benthama, który podkreślał ważność moralnych 
powinności nie tylko wobec ludzi, ale również wobec zwierząt1, reflek-

1  „Oby nadszedł dzień, gdy reszta żywych stworzeń otrzyma prawa, których mogła 
ich pozbawić tylko ręka tyrana […]. Oby nadszedł dzień, gdy wszyscy uznają, iż liczba 
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sją normatywną obejmują również relację człowiek – zwierzę2. Tym 
samym, krytyczna analiza utylitarystycznego myślenia połączona 
z odpowiedzią na pytanie bardziej szczegółowe – dlaczego nie można 
pogodzić postulatu równego traktowania z maksymalizacją użytecz-
ności – dotyczyć będzie rozważań zarówno z zakresu etyki społecznej, 
jak i etyki środowiskowej. 

Postulat równego traktowania stanowiący wyznacznik moralnej 
sprawiedliwości wyrażany jest utylitarystyczną formułą autorstwa 
J. Benthama – „każdy liczy się za jednego, nie mniej i nie więcej” 
(Principle of Equity). Formuła ta, pomimo trybu oznajmującego, nie 
posiada charakteru opisowego i nie relacjonuje stanu rzeczy. Z jej 
uznania nie wynika również akceptacja tezy o braku różnic mię- 
dzy ludźmi, a tym bardziej nieobecności różnic zachodzących między  
ludźmi a zwierzętami. Ludzie różnią się: wyglądem, stopniem inte-
ligencji, poziomem rozwoju moralnego, duchowego, emocjonalnego 
oraz posiadaniem przeróżnych umiejętności. Różnice te intensyfiku-
ją się tym bardziej w przypadku relacji człowiek – zwierzę. Co ozna-
czałby zatem postulat równego traktowania tych wszystkich, którzy 
pod wieloma względami nie są sobie równi? Przede wszystkim za-
sada – „każdy liczy się za jednego, nie mniej i nie więcej” jest za-
sadą normatywną, domagającą się jednakowego traktowania nie 
we wszystkich aspektach, ale w tej sferze, która jest wspólna. Na-
leży zatem jednakowo traktować tych wszystkich, których łączy 
przynależność do tej samem kategorii zasadniczej, ze względu tylko 
i wyłącznie na tę kategorię. W utylitaryzmie, rozumianym zarówno 
jako wersja etyki społecznej, jak i środowiskowej, kategorią tą była-
by zdolność do odczuwania stanów negatywnych (cierpienie) i po-
zytywnych (przyjemność), oraz podstawowa wspólnota potrzeb, 
interesów, preferencji. Postulat równości w tym przypadku przed-

nóg, włochatość skóry […] nie są argumentami przekonującymi, aby wolno było doznającą 
uczuć istotę wydać na męczarnie. Ze względu na co można by wytyczyć nieprzekraczalną 
granicę? Czyżby ze względu na zdolność rozumowania, a może dar mowy? Jednakże do-
rosły koń lub pies jest bez porównania rozumniejszym i zdolniejszym do porozumiewania 
się zwierzęciem od dziecka mającego dzień, tydzień czy nawet miesiąc życia. Przypuśćmy 
jednak, że jest inaczej. Co to by mogło być? Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą ro-
zumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć” (J. Bentham, Wprowadzenie do zasad 
moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński, Warszawa 1958, s. 419).

2  Przedstawicielami tej odmiany utylitaryzmu są m.in. P. Singer i R. Ryder.
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stawiałby się następująco: zarówno ludzie, jak i zwierzęta dlatego, 
że należą do tej samej kategorii zasadniczej powinni być traktowani 
jednakowo, ze względu na tę kategorię. Zdolność do odczuwania 
bólu zarówno u ludzi, jak i u zwierząt wskazuje na daleko idące po-
krewieństwo, ponadto ludzi i zwierzęta łączy wspólnota interesów 
(preferences), dlatego moralną powinnością byłoby nietraktowanie 
ich w odmienny sposób w tej właśnie sferze. Stąd szeroko rozumia-
ny egalitaryzm jawi się jako istotna cecha utylitarystycznego my-
ślenia. Egalitaryzm, który za wyznacznik równości w traktowaniu 
uznaje obecność tego, co podstawowe i wspólne.

Przejdźmy do drugiego postulatu utylitarystycznego myślenia, 
jakim jest wymóg maksymalizacji użyteczności (resp. pozytywnych 
wyników). Oznaczałby on powinność podejmowania decyzji i reali-
zacji takich działań, które prowadziłyby w swych skutkach do osią-
gania maksimum utylitarystycznie preferowanych stanów, takich jak: 
brak bólu, przyjemność, satysfakcja, spełnienie potrzeb, interesów. 
Owa moralna powinność określana jest od czasów J. Benthama mia-
nem zasady użyteczności (principle of utility). Zgodnie z nią moral-
nym obowiązkiem jest wybór takiego działania, które prowadziłoby 
do możliwie największej przewagi stanów pozytywnych, np. przyjem-
ności nad stanami negatywnymi – cierpieniem. Moralnie niesłuszne 
byłoby natomiast takie postępowanie, które przyniosłoby mniejszą 
z możliwych przewagę przyjemności nad cierpieniem albo większą 
z możliwych przewagę cierpienia nad przyjemnością. Ponadto wybór 
określonego działania powinien być dokonany w oparciu o rachunek 
użyteczności, o pewną moralną buchalterię, polegającą na przypisy-
waniu wartości liczbowych poszczególnym stanom psychofizycznym.

Należy również przypomnieć, że utylitaryzm jest szczególnym 
przypadkiem konsekwencjalistycznego myślenia, którego wzorzec 
opiera się na założeniu, że słuszność moralna danego czynu zależy 
od konsekwencji z niego wynikających. Załóżmy, że musimy wybrać 
jeden sposób postępowania spośród kilku możliwych w danej sytuacji. 
Wówczas naszym moralnym obowiązkiem jest wybranie tego, który 
prowadzi do możliwie najlepszych konsekwencji wobec wszystkich, 
których działanie to dotyczy3. Przypomnijmy, że środowiskowo zo-

3  Celem określenia najlepszych konsekwencji należy znaleźć wszystkie możliwe 
alternatywy danego działania prowadzące do możliwie największej przewagi przyjem-

Czy można pogodzić postulat równego traktowania…?
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rientowani utylitaryści zaliczają do kategorii „wszystkich” zarówno 
ludzi (human animals), jak i zwierzęta (non human animals), natomiast 
utylitaryści społeczni obejmują respektem moralnym tylko ludzi4.

 W artykule pod namysł zostaną wzięte obie wersje badanej ety-
ki, uwzględniony zostanie także jeszcze inny jej podział, a miano-
wicie – utylitaryzm hedonistyczny uznający wyłącznie przyjemność 
za stan wewnętrznie wartościowy (J. Bentham, J. S. Mill, J. J. C. Smart) 
oraz utylitaryzm preferencji (preference utilitarianism) utrzymujący, 
że realizacja preferencji (rozumianych albo jako interesy, albo jako 
cele) jest dobrem samym w sobie, czyli posiada wewnętrzną wartość 
pozytywną, natomiast frustracja związana z niemożnością realiza-
cji określonych preferencji posiada wewnętrzną wartość negatywną 
(P. Singer, R. M. Hare, R. Ryder). W obu przypadkach tym, co czyni 
jedną konsekwencję moralnie lepszą od innych, jest wyższy stopień 
realizacji wartości wewnętrznej. 

Tyle, gwoli wstępu. Przejdźmy obecnie do analizy poruszonej 
w tytule kwestii. Czy można pogodzić zasadę równego traktowania 
z zasadą użyteczności? A jeżeli nie, to dlaczego? – Po pierwsze, je-
żeli uznamy, że utylitaryzm (niezależnie od swej wersji) przyjmuje 
za podstawowy, wyjściowy dla całego moralnego myślenia postulat 
równego traktowania, to wówczas zasada użyteczności obligująca 
nas do maksymalizacji pozytywnych wyników okaże się wtórna 
i od niego zależna. Niestety, logicznie pierwotne ugruntowanie za-
sady równego traktowania jako niewywiedliwej z innych zasad po-
zostaje wyłącznie pustą deklaracją, ponieważ żaden utylitarysta nie 
zgodzi się z tą tezą z tego chociażby powodu, że to właśnie wzgląd 
na użyteczność stanowi podstawę życia moralnego. Ponadto, przyję-
cie zasady równego traktowania jako aksjomatu utylitarystycznego 
myślenia, któremu inne zasady powinny zostać podporządkowane 

ności nad cierpieniem wobec wszystkich, których konsekwencje te dotyczą. Realizacji 
domaga się ta, która spowoduje największą przewagę przyjemności nad cierpieniem. 
Jeżeli natomiast będziemy mieli dwie możliwości działania, z których każde spowodu-
je porównywalne rezultaty, to w tym przypadku nie ma znaczenia, którą z nich wybie-
rzemy. Moralna niesłuszność natomiast polegałaby na wyborze takiego postepowania, 
które przyniosłoby mniejszą z możliwych przewagę przyjemności nad cierpieniem, 
albo przewagę cierpienia nad przyjemnością.

4  Do współczesnych przedstawicieli tej wersji utylitaryzmu należą m.in. J. J. C. Smart, 
J. Narveson, W. Frankena, R. M. Hare.
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prowadzi do niespójności całej teorii. Przypisywanie tej zasadzie 
naczelnego miejsca oznacza bowiem uznanie wyższej użyteczności 
bezwzględnej realizacji idei moralnej sprawiedliwości w porówna-
niu z niższą użytecznością maksymalizacji pozytywnych wyników 
resp. utylitarystycznie preferowanych celów. Konsekwencją powyż-
szego stanowiska jest rezygnacja ze stosowania zasady użyteczno-
ści w praktyce i opieranie kalkulacji wyłącznie na przypisywaniu 
wszystkim jednostkom, których dane działanie dotyczy jednakowej 
wartości. Oznaczałoby to wyłącznie buchalteryjne traktowanie jed-
nostek jako matematycznych zmiennych obdarzonych numeryczną 
równością. Problem w tym, że uznanie prymatu zasady równego 
traktowania przy jednoczesnym rugowaniu z utylitarystycznego 
myślenia zasady użyteczności (resp. maksymalizowania pozytyw-
nych wyników) oznacza utratę celu samej kalkulacji, który wyzna-
czałby kierunek słusznego postępowania.

Jeżeli natomiast uznamy zasadę „równej miary” za drugorzęd-
ną i podporządkowaną zasadzie użyteczności, to musimy wówczas 
przystać na różne deformacje znaczeniowe samego pojęcia równo-
ści. Idea równości jako służebna wobec postulatu maksymalizacji 
pozytywnych wyników przestaje oznaczać równość w traktowaniu 
i prędzej czy później prowadzi do zgody na preferowanie pewnych, 
wybranych jednostkowych interesów w imię maksymalizacji moż-
liwej użyteczności. Ponadto, marginalizacja zasady „równej miary” 
prowadzi do tego, że „zastępowalność” staje się stałym elementem 
utylitarystycznego myślenia, zgodnie z którym satysfakcja jednej 
jednostki może być zastąpiona satysfakcją innej, tym bardziej jeżeli 
przewyższy ona cierpienia i frustracje tej pierwszej5. Ponadto, „za-
stępowalność” będzie miała ścisły związek z dopuszczalnością po-
święcania jednych istot w imię ratowania innych. Konsekwencjalizm 
połączony z zasadą maksymalizowania użyteczności stanowi wręcz 
podatny grunt dla tego typu kalkulacji. Stąd możliwość instrumen-
talnego traktowania staje się w pełni uzasadniona6. Rzeczywiście, 

5  „Suma szczęścia pozostaje taka sama, jeżeli damy dwie jednostki, a drugie-
mu dziesięć, jakdybyśmy dali każdemu po sześć, albo nawet -3, a drugiemu +15” 
(T. Kotarbiński, Utylitaryzm w etyce, Kraków 1913, s. 70).

6  Zob. H. J. MacCloskey, Respect for Human Moral Rights versus Maximizing Good, 
[w:] Utility and Rights, red. R. G. Frey, Minneapolis 1984, s. 128.
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uznanie za wiodącą zasady użyteczności sankcjonuje szkodzenie ko-
muś, kto jest niewinny, jeżeli tylko suma możliwych konsekwencji 
owego czynu przyniesie globalny wynik dodatni. Tym samym, utyli-
taryzm degeneruje życie moralne, dopuszczając możliwość szkodze-
nia w imię ogólnego, pozytywnego wyniku. 

Dlaczego podporządkowanie życia moralnego zasadzie użytecz-
ności przy jednoczesnym rugowaniu postulatu równego traktowania 
sprawia, że różne formy manipulacji, wykorzystywania stają się bar-
dzo łatwe i moralnie dopuszczalne? Czy w tym przypadku jest to wy-
łącznie konsekwencja przypisywania drugorzędnego charakteru 
formalnej zasadzie „równej miary”? Przyczyna jest głębsza i ma ści-
sły związek z filozoficzną interpretacją zarówno ludzkiej, jak i zwie-
rzęcej natury. U podstaw utylitarystycznego myślenia tkwi bowiem 
metafizyczne założenie, że ludzie (i zwierzęta również) nie posiadają 
wewnętrznej wartości, a ich ontyczny status porównywalny byłby je-
dynie do pojemników, naczyń, które mogą zawierać to, co wartościo-
we (receptacles of values), ale same wartości nie posiadają. To zawartość 
(jaką może być przyjemność albo satysfakcja związana ze stopniem 
realizacji interesów) konstytuuje wartościowość naczynia, które samo 
w sobie jest aksjologicznie neutralne. 

 W trzeciej z możliwych wersji przyjmuje się, że postulat równe-
go traktowania jest składową zasady użyteczności7. Problem w tym, 
że nie można wówczas znaleźć dla niego adekwatnego miejsca w uty-
litarystycznej teorii. Trudno również uznać, że zasada „równej miary” 
i wynikający z niej postulat równego traktowania stanowią jedynie 
werbalną eksplikację tego, co już uprzednio zostało zawarte w za-
sadzie użyteczności8. Myślenie kategoriami promowania przyjem-
ności (resp. interesów, preferencji) nie zawiera żadnych wskazówek 
odnośnie do sposobu osiągania utylitarystycznych celów. Spełnianie 
preferencji, interesów raczej u większej liczby jednostek aniżeli mniej-
szej nie zakłada, że interesy te powinny być realizowane w równym 

7  Przypomnijmy słowa J. S. Milla, z V rozdziału Utylitaryzmu: „(zasada sprawiedli-
wości) jest zawarta w samej treści utylitarystycznej zasady, czyli zasady największego 
szczęścia. Zasada ta byłaby tylko grą słów pozbawioną rozsądnego znaczenia, gdyby 
nasze szczęście jednakie co do intensywności w stosunku do szczęścia bliźniego, nie li-
czyłoby się dokładnie tak samo” (J. S. Mill, Utylitaryzm, przeł. M. Ossowska, Warszawa 
2005, s. 107).

8  Z tezą tą występuje J. Narveson w książce Morality and Utility, Baltimore 1967.
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stopniu. Ogólnie rzecz ujmując, przypisywanie naczelnego miejsca 
zasadzie użyteczności oraz teza, że postulat równej miary zawiera się 
w zasadzie użyteczności muszą prowadzić w spornych przypadkach 
do rezygnacji z zasady równego traktowania. Tym samym, zaistnie-
nie utylitarystycznie słusznego celu, czyli możliwość maksymalizacji 
użyteczności może czynić zasadnym wybór działania niesprawiedli-
wego, na przykład wówczas, gdy postępowanie takie służyć będzie 
realizacji owego celu. Należy również podkreślić, że dążenie do nada-
nia zasadzie użyteczności nadrzędnej pozycji jest tendencją dominu-
jącą zarówno w klasycznym, jak i współczesnym utylitaryzmie. 

Obecnie przejdę do bardziej szczegółowego przedstawienia kry-
tyki utylitarystycznych prób pogodzenia zasady „równej miary” 
i wynikającego z niej postulatu równego traktowania z zasadą uży-
teczności. Jedną z takich krytycznych analiz przeprowadził współ-
czesny przeciwnik utylitaryzmu Tom Regan – amerykański filozof, 
propagator idei praw naturalnych przynależnych zarówno ludziom, 
jak i pewnej grupie zwierząt9. Jego zdaniem, pomimo że utylitary-
styczny obowiązek niezadawania cierpienia wszystkim, którzy na-
leżą do moralnej wspólnoty, ma charakter bezpośredni, to problemy 
pojawiają się wówczas, gdy przedmiotem dyskusji staje się kwestia 
moralnej dopuszczalności nie tyle samego zadawania cierpień, ile 
zabijania. Przede wszystkim, zgodnie z utylitarystyczną kalkulacją, 
należałoby uwzględnić ból i przyjemność potencjalnych ofiar, ich 
oprawców, oraz tych wszystkich, którzy na śmierci tej skorzysta-
liby10. Zgodnie z zasadą „równej miary” (rozumianej w tym przy-
padku jako postulat równego rozważania interesów) ból ofiary nie 
może mieć większego znaczenia w porównaniu ze stanami satysfak-
cji, przyjemności innych ludzi. Oznaczałoby to preferowanie interesu 
X kosztem lekceważenia interesu Y. Przecież nadanie większej wagi 
sensytywnym stanom ofiary oznaczałoby rezygnację z utylitarystycz-
nie preferowanego egalitaryzmu. Ponieważ każdy liczy się za jed-

 9  Por. T. Regan, The Case for The Animal Rights, Routledge 1983, Defending Animal 
Rights, Chicago 2001.

10  W utylitarystycznej kalkulacji oszacowanie moralnej wartości zabijania polega 
na wzięciu pod uwagę nie tylko cierpienia ofiary, ale również ewentualnej przyjem-
ności doświadczanej przez mordercę oraz stanów fizyczno-psychicznych wszystkich, 
którym ów fakt byłby znany. Dopiero po uwzględnieniu takiej, szerokiej perspektywy 
można dokonać moralnej oceny zabójstwa. 
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nego, to ofiara nie może liczyć się za więcej niż inni. Tym samym, 
wówczas gdy np. zabicie człowieka przyczyni się do przewagi glo-
balnej przyjemności nad cierpieniem, to utylitaryzm nie uzna owego 
czynu za moralnie niesłuszny, a wręcz za dozwolony11. W przekona-
niu T. Regana paradoksalność tego myślenia polega na tym, że pod-
stawowa racja na rzecz zaniechania zabójstwa nie musi być związana 
z krzywdą wyrządzaną ofierze. Wynika to z tego, że zabijanie nie jest 
rozpatrywane jako przejaw zła samego w sobie. Dlatego racją na rzecz 
rezygnacji z zabijania może być wyłącznie negatywny bilans użytecz-
nościowego rachunku. Stąd sekretne pozbawienie życia, bez efektów 
ubocznych pod postacią cierpień innych i cierpień samej ofiary, utaj-
nione zabicie, które na dodatek przynosi społeczne korzyści, nie jest 
moralnie niesłuszne12. Do podobnych wniosków, zdaniem Regana, 
prowadzi utylitarystyczna dyskusja nad moralną dopuszczalnością 
zabijania zwierząt. Jeżeli kryterium zezwalające na zabijanie w ogóle 
ufundowane ma być w utylitarystycznej kalkulacji, to w przypadku 
pozytywnego bilansu użyteczności wynikającego z zabicia zwierzę-
cia, szczególnie jeżeli czyn ten będzie dokonany bezboleśnie – samo 
pozbawienia życia staje się wolne od negatywnej oceny, a zatem mo-
ralnie dopuszczalne. To właśnie wzgląd na maksymalizację użytecz-
ności prowadzi w tym przypadku do rezygnacji z postulatu równego 
traktowania (resp. równego rozważania interesów). Tym samym, 
życie nie wszystkich istot zdolnych do odczuwania bólu liczy się 
podobnie, czyli posiada jednakową wartość. Jest to związane z tym, 
że generalnie szkoda uczyniona zwierzęciu nie posiada wewnętrznej 
wartości negatywnej i nie może być moralnie potępiona tak długo, 
jak długo służy zwiększaniu moralnej użyteczności (czyli prowadzi 
do optymalnej przewagi dobra nad złem). T. Regan wyraźnie podkre-
śla, że zarzut wobec utylitarystycznego myślenia nie dotyczy tylko 
zwierząt, ale również pewnej, zagrożonej tym myśleniem, grupy lu-
dzi – np. starców, kalekich noworodków, chorych umysłowo, których 
bezbolesna eksterminacja ze względu na maksymalizację społecznej 
użyteczności byłaby usprawiedliwiona. Tym samym, w utylitaryzmie 
życie nie wszystkich ludzi liczy się tak samo, pomimo nieodrzucania 
zasady równego traktowania. Są tacy, których możliwie bezbolesna 

11  Por. T. Regan, The Case for the Animal Rights, dz. cyt., s. 201.
12  Por. tamże, s. 202.
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śmierć ze względu na pozytywny, utylitarystyczny bilans (oznaczają-
cy przewagę wszystkich możliwych przyjemności z owej śmierci wy-
nikających) mogłaby być uznana za lepsze rozwiązanie niż ochrona 
ich cierpiogennego życia13. 

W klasycznym utylitaryzmie w jego hedonistycznej wersji samo 
zabranie życia komukolwiek, pod warunkiem, że dokonywane jest 
bezboleśnie, nie jest przejawem moralnego zła. Ocena tego czynu 
ufundowana jest w bezpośrednich konsekwencjach z niego wynika-
jących oraz w konsekwencjach pośrednich, czyli tzw. efektach ubocz-
nych, stanowiących istotną składową utylitarystycznego rachunku. 
T. Regan ilustruje ten typ myślenia, odwołując się do następującego 
przykładu14. Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy się w sytuacji, w któ-
rej musimy wybrać między koniecznością skrzywdzenia konkret-
nych ludzi – A albo B. W przypadku A byłby to paraliż na całe życie, 
związany z całkowitą utratą czucia, natomiast w przypadku B – pa-
raliż trwający tylko kilka dni. Ponadto, wyłącznie B jest otoczony tro-
skliwymi, współczującymi osobami, natomiast A jest sam i żadnych 
przyjaciół nie posiada. Regan uważa, że zgodnie z utylitarystyczną 
kalkulacją należy uwzględnić nie tylko bezpośrednie konsekwencje 
spowodowania u A lub B paraliżu, ale również pośrednie konse-
kwencje, czyli właśnie efekty uboczne. Należałoby do nich cierpie-
nie opiekunów, krewnych B, wszak A jest sam i żadnego z bliskich  
nie posiada. Po wzięciu pod uwagę wszystkich efektów ubocznych 
może się okazać, że paradoksalnie skrzywdzenie A będzie mniejszym 
złem. Tym samym, nie można wykluczyć tezy, że utylitarystyczne my-
ślenie może prowadzić do najgorszych form niesprawiedliwości przy 
jednoczesnym postulowaniu zasady równego traktowania. Problem 
w tym, że utylitaryzm jako teoria jest bardzo często chwalony wła-
śnie za egalitaryzm wyrażony postulatem „każdy liczy się za jednego, 
nie mniej i nie więcej”. Jego zwolennicy są przekonani, że ich my-
ślenie jest wolne od różnych form dyskryminacji, takich jak: rasizm, 
seksizm, szowinizm gatunkowy, jest wolne od uprzedzeń i stronni-
czości. Natomiast, zdaniem krytyków, deklaratywne traktowanie in-
teresów wszystkich w równościowy sposób nie jest wystarczające dla 
uniknięcia różnych form dyskryminacji w relacji człowiek – człowiek 

13  Tego typu rozumowanie jest typowe dla utylitaryzmu czynów.
14  Por. T. Regan, The Case for Animal Rights, dz. cyt., s. 312.
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i człowiek – zwierzę. Konieczne jest rzeczywiste traktowanie jedno-
stek w równy sposób, a tego utylitarystyczne myślenie nie gwarantu-
je. Tym samym, utylitarystyczny egalitaryzm ma charakter pozorny 
i pozostaje pustą deklaracją. Należy również pamiętać, że sytuacja 
ta stanowi wynik wspomnianego już wyżej nieokreślonego statusu 
zasady „równej miary” w utylitarystycznym modelu myślowym. 
Skutkiem czego, w praktyce zaczyna ona posiadać jedynie charakter 
służebny, pomocniczy, doradczy, jako pewna dodatkowa rada, z któ-
rej można, ale nie trzeba skorzystać. W takim ujęciu, zasadne okazu-
je się pytanie: co jest bardziej użyteczne – równe liczenie interesów 
wszystkich zaangażowanych w daną sytuację jednostek czy ich nie-
równe liczenie? Jeżeli nierówność okaże się bardziej użyteczna, czyli 
przyniesie ona globalnie najlepszy wynik, to jej praktykowanie staje 
się moralnie słuszne15. Problem zatem z utylitarystyczną teorią po-
lega na tym, że nie wynikają z niej jednoznaczne wnioski odnośnie 
do tego, w jaki sposób należy traktować ludzi, jak i zwierzęta. Regan 
ostrze swej krytyki kieruje pod adresem najnowszej wersji utylita-
rystycznego myślenia autorstwa P. Singera (preference utilitarianism), 
domagającej się równego rozważania interesów (preferences) zarówno 
ludzi, jak i zwierząt. W przekonaniu P. Singera realizacja tego postu-
latu oznaczałaby radykalną zmianę sposobu życia. Wegetarianizm 
stałby się moralną obligacją połączoną z całkowitym zakazem wyko-
rzystywania zwierząt w laboratoriach medycznych i w przemysłowej 
hodowli. Argumentacja przedstawiona przez Singera jest następu-
jąca: przemysłowa hodowla i wykorzystywanie zwierząt do badań 
są sprzeczne z zasadą równości interesów. Zwierzęta posiadają bo-
wiem interes w niedoznawaniu cierpienia i jest on w równym stopniu 
ważny dla nich, co dążenie ludzi do unikania cierpienia16. Traktowa-
nie zatem zwierząt w taki sposób, w jaki nie potraktowalibyśmy lu-
dzi, jest moralnie niesłuszne. Ludzi nie poddalibyśmy intensywnej, 
przemysłowej hodowli na mięso, nie przeprowadzalibyśmy na nich 
eksperymentów medycznych, a zatem zgodnie z postulatem równo-
ści interesów nie powinniśmy tego również czynić zwierzętom. Jeżeli 
potępilibyśmy wykorzystywanie ludzi, to musimy również potępić 

15  Por. tamże, s. 230.
16  Zob. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2004; Etyka praktyczna, Warszawa 

2003.
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wykorzystywanie zwierząt. P. Singer proponuje, aby stosowanie za-
sady „równej miary” sprowadzić do pytania – czy uczynilibyśmy 
ludziom to, co obecnie czynimy zwierzętom? Jakie stanowisko przyj-
muje w tej kwestii T. Regan? Jego zdaniem, Singer, pomimo dekla-
ratywnego, równościowego honorowania interesów zarówno ludzi, 
jak i zwierząt nie wykazuje, że nierównościowe traktowanie mogące 
mieć miejsce w praktyce podważa teoretyczny wymóg równości17. 
Regan przytacza następujący przykład: Przyjmijmy, że zgadzamy się, 
iż interesy zarówno naszych dzieci, jak i dzieci sąsiadów w dostaniu 
się na studia są sobie równe, a mimo tego, pomagać będziemy wy-
łącznie, albo przede wszystkim, swoim dzieciom. A zatem chociaż 
teoretycznie rozważamy ich interesy jako równe, to w praktyce trak-
tujemy je odmiennie18. Wniosek T. Regana jest następujący – uznanie 
równości interesów nie wymusza równości traktowania. W przeko-
naniu Regana, Singer przyjmuje ad hoc za prawdziwą przesłankę, 
której prawdziwość należałoby dopiero wykazać19. Jest nią założenie, 
że traktując odmiennie zaangażowane w daną sytuację jednostki, po-
twierdzamy tym samym, że ich interesy uważaliśmy za nierówno-
ważne. Podany wcześniej przez Regana przykład z dziećmi i troską 
o ich edukację ma dowodzić, że nie zawsze odmienne traktowanie 
dowodzi nierównościowego honorowania cudzych preferencji w de-
klaratywnym sensie. 

Ponadto, zdaniem Regana, odmienne traktowanie zwierząt nie 
pozostaje w sprzeczności z zasadą użyteczności, czyli moralnym obo-
wiązkiem maksymalizacji możliwie największej przewagi dobra nad 
złem. Zgodnie z tą zasadą należałoby przeprowadzić analizę tego, 
w jaki sposób zwierzęta są traktowane, łącznie z ukazaniem kon-
sekwencji takiego traktowania. Należałoby również odpowiedzieć 
na pytanie o zależność światowej ekonomii od stopnia produktyw-
ności przemysłowych hodowli oraz ukazać profity czerpane przez 
ludzi pracujących w tego typu hodowlach. Powinno się ponadto 
przedstawić społeczne konsekwencje likwidacji przemysłowych 
hodowli. P. Singer uważa, że likwidacja laboratoriów medycznych 
prowadzących eksperymenty na zwierzętach i masowych hodowli 

17  Por. T. Regan, All That Dwell Therein, London 1982, s. 87.
18  Por. tamże.
19  Por. tamże, s. 88.
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doprowadzi do globalnie lepszych rezultatów niż obecne. Natomiast 
w przekonaniu Regana wynik tego typu kalkulacji może okazać się 
negatywny. Albowiem równie dobrze przy pomocy utylitarystycz-
nej kalkulacji można potwierdzić słuszność dotychczasowej praktyki 
opartej na różnych formach wykorzystywania zwierząt. Istnieje moż-
liwość, że instrumentalne traktowanie zwierząt w przemysłowych 
hodowlach i laboratoriach medycznych może przynieść w globalnym 
rozrachunku lepsze konsekwencje niż zarzucenie tej praktyki.

Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Chociaż zgodnie z za-
sadą „równej miary” interesy każdego powinny liczyć się nie mniej 
i nie więcej niż interesy pozostałych, to w praktyce zasada ta traci 
swoją obligatoryjność. Przy bliższej analizie utylitarystycznego sta-
nowiska ujawniają się bowiem problemy związane z nieprecyzyjnym 
charakterem relacji zachodzącej między zasadą użyteczności a zasa-
dą równości. Która z nich powinna być wyjściowa, a która wtórna? 
Ponadto nie istnieje związek konieczny między równym traktowa-
niem interesów wszystkich, których dane działanie dotyczy, a mak-
symalizacją użyteczności. Twórcy utylitaryzmu (J. Bentham, J. S. Mill) 
nie wskazali również, w jakim stopniu zasada użyteczności powin-
na się posiłkować zasadą „równej miary”. Tym samym, paradoks 
utylitarystycznej teorii polega na tym, że jedna z jej zasad eliminuje 
nierównościowe traktowanie, druga natomiast je dopuszcza w imię 
maksymalizacji użyteczności działań.



Równość w życiu publicznym

Jakub Synowiec

Równość wszystkich zwierząt  
w ujęciu Petera Singera

W potocznych przekonaniach ludzi, których spotykamy na co 
dzień, w przekazie medialnym, w debatach polityków na wysokim 
i niskim szczeblu, wszędzie, gdzie dyskurs dotyczy ludzkich praw 
i obowiązków, równość jest swego rodzaju dogmatem, równość ko-
biet i mężczyzn, mieszkańców miast i wsi, bogatych i biednych… po-
stulowany krąg równości obejmuje wszystkich ludzi na całym świecie. 
Równość zwierząt brzmi troszkę groteskowo i metaforycznie, jednak 
Peter Singer, jeden z najbardziej znanych filozofów naszych czasów, 
traktuje ją bardzo serio. 

Generalnie, postulat równości wszystkich zwierząt nikogo chy-
ba nie bulwersuje, do momentu, gdy nie zostaniemy uświadomieni, 
że mając na myśli zwierzęta, Singer nie posługuje się standardową 
konwencją językową, określającą tym terminem wszystkie zwierzęta 
z wyjątkiem ludzi, lecz szerszym pojęciem, odzwierciedlającym na-
ukową klasyfikację bytów. Wspomnianą konwencję językową, wyróż-
niającą ludzi spośród wszystkich zwierząt, Singer nazywa przejawem 
„gatunkowizmu”1, postawy, którą jego zdaniem powinno się współ-
cześnie, ze względów etycznych, przezwyciężyć. Przezwyciężenie 
„gatunkowizmu” i postulat równości wszystkich zwierząt są rdze-

1  Warto w tym miejscu przypomnieć, że termin „gatunkowizm” (speciesism) swoją 
popularność zawdzięcza w dużej mierze twórczości Petera Singera. Autorem tego po-
jęcia jest nieco mniej znana postać, Richard D. Rayder, angielski filozof i obrońca praw 
zwierząt. 
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niem poglądów filozoficznych Singera. Celem artykułu jest zaprezen-
towanie proponowanego przez Singera uzasadnienia równości ludzi 
oraz równości wszystkich zwierząt za pomocą zasady równego roz-
ważania interesów. W dalszej części przedstawione zostaną niektó-
re konsekwencje uznania równości wszystkich zwierząt, zwłaszcza 
dotyczące postulowanych przez filozofa zmian naszego zachowania 
w stosunku do zwierząt i do ludzi.

Jak uzasadnić równość?
Przyzwyczailiśmy się do pojęcia równości. Do tego stopnia, że po-

wszechna równość wszystkich ludzi jest dla nas czymś oczywistym, 
czymś nad czym się już nie zastanawiamy. Równość w życiu publicz-
nym stała się dogmatem nowoczesności. Osoba gotowa ją kwestiono-
wać popełnia wręcz zamach na prawa człowieka. Singer wielokrotnie 
podkreśla jednak, że zadaniem filozofii jest właśnie kwestionowanie 
oczywistości swoich czasów. Filozof ten jest znany z krytycznego 
spojrzenia na naszą rzeczywistość, stara się, wzorem Sokratesa, być 
jak giez, który kąsa myśl współczesną. 

Singer nie chce jednak walczyć z ideą równości. Z przekąsem zauwa-
ża jedynie, że stała się elementem etycznej ortodoksji2, przez co prze-
chodzi nad nią bez refleksji, a jest to przecież pojęcie ważne, bo uznanie 
równości uniemożliwia wiele powszechnie uważanych za negatywne 
postaw, takich jak rasizm, seksizm czy inne formy dyskryminacji. Płyt-
kie rozumienie równości może łatwo zostać zakwestionowane, ponie-
waż każdemu z nas jest dane w potocznym doświadczeniu, że ludzie 
między sobą nie są równi. Poszczególne jednostki różnią się cecha-
mi fizycznymi i intelektualnymi. Ludzie różnią się też znacząco pod 
względem cech, które można uznać za „moralnie istotne”, takich jak 
samoświadomość, poziom intelektu; sam Singer wątpi, by istniała jakaś 
moralnie znacząca cecha, którą wszyscy ludzie posiadają w tym samym 
stopniu3. Równość nie jest stwierdzeniem faktu, ale jest niezbędnym 
postulatem, na którym zbudowana jest nasza cywilizacja, a jako funda-
mentalną przesłankę etyczną można ją, według tego filozofa, uzasadnić 
za pomocą zasady równego rozważania interesów. 

2  Zob. P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2007, s. 30.
3  Zob. tamże, s. 33.
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Zasada równego rozważania interesów

Zasada równego rozważania interesów to zasada utylitarystycz-
na. Polega na bezstronnej kalkulacji interesów, na której wynik nie 
ma wpływu to, kto je posiada. Takie same interesy różnych istot 
mają w tym rachunku tę samą wartość, jak jasno wykłada to Singer: 
„Interes jest interesem, czyjkolwiek by on był”4. Nie oznacza ona, 
że wszystkich należy traktować po równo, lecz jedynie według ich 
interesów. Warto w tym miejscu zwróć uwagę, że Singer nie definiuje 
precyzyjnie interesów, to kluczowe dla jego filozofii pojęcie pozostaje 
nieostre. Na podstawie jego dzieł można jednak dojść do wniosku, 
że interesem jest to, czego istota może chcieć. 

Niewątpliwie, wszyscy ludzie posiadają interesy. Każdy czło-
wiek czegoś chce i coś go obchodzi. Ale znowu potoczne użycie 
słowa „interes” Singerowi nie wystarcza. Uważa, że tak wąskie 
zdefiniowanie interesów byłoby nie tylko nieadekwatne, ale też 
wykluczałoby ze wspólnoty moralnej wielu ludzi – zwłaszcza nie-
pełnosprawnych, nienarodzonych czy chorych. Singer chce, by tak 
kluczowe dla etyki pojęcie, nie było przyjęte bez dowodu, lecz 
by miało jakieś naukowe uzasadnienie. Dlatego odrzuca również 
pojęcie interesów w najszerszym, poniekąd metaforycznym, sensie, 
tj. takie, które by mówiło o interesie samochodu, aby jeździł na do-
brym paliwie i miał odpowiednio często przegląd. Minimalnym 
warunkiem posiadania interesów jest według niego zdolność do od-
czuwania bólu, wiążąca się z interesem, by nie cierpieć. Potoczne 
doświadczenie oraz badania naukowe wykazują, że istoty wypo-
sażone w system nerwowy pozwalający na odczuwanie bólu dążą 
do tego, by go nie odczuwać. Taką istotą jest człowiek przez więk-
szość swojego życia (wyjątkiem są jego – mniej więcej – pierwsze 
dwa tygodnie, ale tu Singer powiedziałby, że tak wczesny embrion 
choć należy do gatunku ludzkiego, nie jest tym, o co nam chodzi, 
gdy myślimy „człowiek”). Ponieważ posiadanie interesów jest mo-
ralnie znaczącą cechą, którą posiada każdy człowiek, to chcąc uza-
sadnić równość wszystkich ludzi, musimy, według Singera, uciec się 
do zasady równego rozważania interesów, bowiem „tylko podsta-
wowa zasada moralna tego rodzaju może obronić formę równości, 

4  Tamże, s. 35.
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która obejmuje wszystkie istoty ludzkie, ze wszystkimi różnicami 
pomiędzy nimi”5. Równości opartej o zasadę równego rozważania 
interesów nie da się obalić przez zauważenie faktu istnienia różnic 
między poszczególnymi jednostkami. 

Równość wszystkich zwierząt
Odkrycie zasady równego rozważania interesów jako zasady 

równości wszystkich ludzi ma jednak swoje implikacje, które według 
Singera muszą spowodować znaczącą rewizję etyki, doprowadzając 
do rozszerzenia wspólnoty moralnej na wszystkie istoty spełniające 
minimalny warunek równości. Brak nam jeszcze wiedzy naukowej, 
by z całą pewnością powiedzieć, które to istoty, wiemy jednak, że mu-
szą one posiadać odpowiednio zorganizowany układ nerwowy. Taki 
układ nerwowy z pewnością posiada większość zwierząt, w tym 
wszystkie ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby. Za organizmy granicz-
ne Singer uważa ostrygi i małże6. Oznacza to, że od ostrygi, przez 
karpia, krokodyla i kurę po człowieka, wszystkie zwierzęta są rów-
ne. Rozważę więc zasadę równości interesów w pierwszej kolejności 
w odniesieniu do zwierząt, które nie są ludźmi.

Jak rozumieć równość wszystkich zwierząt? Przeciwnicy tez Sin-
gera w swoich interpretacjach jego myśli, starając się zredukować 
ją do absurdu, posuwają się do przypisywania mu implikacji, któ-
re jego teoria wyklucza. Takich jak przyznanie zwierzętom prawa 
do głosowania, pracy, obowiązków moralnych czy opieki zdrowot-
nej. Warto zwrócić uwagę, że nawet w obliczu uznawania za równych 
tylko ludzi, prawo do głosowania nie przysługuje im wszystkim. 
Dlaczego tak jest, skoro ludzie są równi? Jedną z odpowiedzi jest to, 
że w operowaniu tym terminem nie jesteśmy konsekwentni, aby nie 
doprowadzić do paradoksów i groteskowych sytuacji, wprowadza-
my równość tylko tam, gdzie ona daje się wprowadzić. Koncepcja 

5  Tamże, s. 65.
6  W przypadku tych zwierząt nie można stwierdzić jednoznacznie, czy odczuwają, 

ale nie da się tego też w sposób uzasadniony wykluczyć, zatem chcąc mieć pewność, 
że postępujemy moralnie słusznie, powinniśmy, zdaniem Singera, założyć, że małże 
odczuwają, a zatem brać pod uwagę ich interesy w naszych etycznych rozważaniach. 
W odróżnieniu od nich organizmy roślinne, jako niezdolne do odczuwania bólu, nie 
posiadają interesów, więc nie ma co brać pod uwagę. 
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Singera pozwala uniknąć także tej wymuszonej niekonsekwencji. 
Jeżeli przyjmiemy, że równość oznacza nie „wszystkim po równo”, 
lecz równe poszanowanie dla interesów wszystkich branych pod 
uwagę istot, to oczywiście nie daje to podstaw, by dawać dzieciom 
prawo do głosowania, a psom prawo do pracy. Prawo do pracy w ża-
den sposób nie zaspokaja interesów psów.

Nie możemy też, według Singera, oczekiwać od zwierząt speł-
niania obowiązków moralnych. Nie możemy oczekiwać, że zwie-
rzęta będą z punktu widzenia bezstronnego obserwatora rozważać 
interesy innych istot, ponieważ ze względu na poziom swojego roz-
woju nie są do tego zdolne. Nie jest to jednak dla Singera argument 
za tym, by pozostawały poza kręgiem istot objętych parasolem moral-
nej ochrony, o ile konsekwentnie nie zgodzimy się wykluczyć z tego 
kręgu także ludzi o podobnym i niższym stopniu rozwoju cech nie-
zbędnych do wypełniania obowiązków moralnych. Singer powołuje 
się tu na powszechnie akceptowaną przesłankę, że to nie zdolność 
do odwzajemnienia naszych moralnych zachowań jest przyczyną 
tego, iż skłonni jesteśmy uznać prawa moralne określonej istoty.

Zasada równego rozważania interesów, będąca dla Singera fun-
damentem zasady równości, nie wprowadza zarazem w żadnym 
sensie faktycznego zrównania wszystkich zwierząt, zwłaszcza nie 
wprowadza zrównania ludzi i nie ludzi. Istotną zmianą w stosunku 
do antropocentrycznej wizji świata, którą krytykuje ten filozof, jest 
obowiązek traktowania w naszych moralnych rozważaniach intere-
sów zwierząt na równi z takimi samymi (równoważnymi) interesami 
ludzi. Ponadto, wraz z włączeniem zwierząt do grupy istot objętych 
ochroną moralną pojawia się szereg naszych zobowiązań wobec nich, 
które szczegółowo opisane zostały w książce Wyzwolenie zwierząt 
oraz w późniejszych książkach i artykułach Singera. Bardzo często 
zobowiązania te wymagają zrezygnowania z naszych przyzwyczajeń 
i wygody, podjęcia pewnego wysiłku. 

Zastosowanie zasady  
równego rozważania interesów w etyce

Jedną z ważniejszych konkluzji, jaka wypływa z obowiązku brania 
pod uwagę interesów wszystkich istot odpowiednio nie do gatunku 
tychże istot, lecz do wagi interesów, jest zakaz zadawania cierpienia 
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bez ważnego powodu. Cierpienie jest bowiem zawsze sprzeczne z in-
teresami dowolnej istoty branej pod uwagę. Singer nie tworzy uto-
pii, w której wilk z barankiem wspólnie się pasą, zdaje sobie bowiem 
sprawę, że interesy różnych istot często będą wchodzić w konflikt. 
W obliczu konfliktu trzeba wybrać oczywiście te interesy, które prze-
ważą. W większości przypadków, w obliczu konfliktów suma intere-
sów człowieka przeważy sumę interesów zwierzęcia, ale nie zawsze. 
Ważność interesów człowieka wypływa z tego, że ze względu na kon-
stytucję psychofizyczną normalnie rozwiniętych ludzi tych interesów 
jest więcej i są bardziej złożone. Ponadto, człowiekowi można zadać 
cierpienie na znacznie więcej sposobów niż pozostałym zwierzętom, 
możemy przypuszczać, że obraźliwe zdjęcie zamieszczone na Face-
booku czy inna forma pomówienia, nie zrobią wrażenia na naszym 
piesku, ani teraz, ani za kilka lat. Koń z trudem ciągnący karetę wokół 
Starego Miasta, choć jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, nie zasta-
nawia się nad możliwością utraty pracy. Dlatego analizując dany czyn 
w przypadku ludzi, będzie zawsze wchodziło w grę więcej interesów. 

Zilustruję to przykładem, którym posługuje się również Singer. 
Rozważa on przykład przeprowadzenia bolesnego eksperymentu 
medycznego, który bezwzględnie musi być przeprowadzony. Jego 
zdaniem rekrutować do niego powinno się odpowiednich kandyda-
tów według tego, który z nich ma mniej interesów, a więc według 
ich zdolności do odczuwania bólu i innych cech, które oznaczają 
możliwość dodatkowego cierpienia. I tak na pewno powinno się ten 
eksperyment przeprowadzić raczej na zwierzętach niż na dorosłych 
ludziach, ze względu na to, że zwierzęta nie są w takim stopniu jak 
ludzie samoświadome, nie będą więc przeżywać traumy związanej 
uwięzieniem i oczekiwaniem na eksperyment, ani po wypuszczeniu 
bać się, że zostaną ponownie schwytane; jednak gdybyśmy znaleźli  
człowieka niepełnosprawnego, który jest mniej samoświadomy niż 
te zwierzęta, to powinniśmy przeprowadzić eksperyment raczej 
na nim. Singer zaznacza jednak, że jest to tylko eksperyment myślowy 
i bolesne eksperymenty medyczne jego zdaniem współcześnie w ogó-
le nie powinny być przeprowadzane7.

W swoich pismach Singer pochyla się też nad kwestią hodowli 
zwierząt. Według niego także zwierzęta hodowlane mają swoje inte-

7  Zob. P. Singer, Etyka praktyczna, 2007, dz. cyt., s. 69.
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resy, których nie dostrzegają żądni zysku hodowcy. I tak na przykład 
interesy drobiu są zaspokojone, kiedy nie cierpi, a więc kiedy spełnio-
ne są jego naturalne potrzeby, takie jak możliwość rozprostowania 
skrzydeł, grzebania w luźnym podłożu, kąpieli piaskowej, składania 
jaj w gnieździe, życia w zhierarchizowanym społeczeństwie8. Współ-
czesne przemysłowe formy hodowli drobiu, takie jak hodowla kur 
w bateriach klatek, nie dają zwierzętom takiej możliwości, przez 
co cierpią one przez całe swoje życie, mimo tego, że zapewnia się 
im pożywienie. Społeczne przyzwolenie na taką hodowlę drobiu 
jest, zdaniem Singera, niedopuszczalne. Nie oznacza to, że Singer 
jest przeciwny każdej formie hodowli zwierząt, uważa na przykład, 
że tradycyjna forma hodowli niosek (czyli taka, jaką można spotkać 
jeszcze w większości rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce) jest 
moralnie dopuszczalna9. Zabieranie, a raczej wykradanie kurom ich 
jaj, nie godzi w żaden sposób w ich interesy, natomiast w tradycyjnej 
hodowli mogą robić wszystkie te rzeczy, które czynią ich życie szczę-
śliwym na kurzą miarę. Nauka nie wypowiedziała się jeszcze, jakie 
zwierzęta mają jakie dokładnie interesy, jednak w przypadku zwie-
rząt hodowlanych mamy już wystarczającą wiedzę, by je określić.

Dla mięsożernych spontanicznie rodzi się w tym miejscu py-
tanie o możliwość zabijania zwierząt. Według tego filozofa zabicie 
posiadającego interesy zwierzęcia jest dopuszczalne, jeśli tak wy-
nika z rachunku interesów. Jeśli nie jestem w stanie w inny sposób 
unieszkodliwić groźnego zwierzęcia, mogę je zabić, ponieważ moje 
interesy przeważają jego, choćby dlatego, że ja mam złożone plany 
na przyszłość, a ono nie, mogę się domyślać, że moja śmierć przynie-
sie mi i światu więcej cierpienia niż jego. 

Gdy było tak, że ludzie potrzebowali pożywić się tkanką zwierzę-
cą, żeby przeżyć albo sprawnie funkcjonować, jak to możemy obser-
wować w przypadku wielu drapieżników, których organizm nie radzi 
sobie dobrze z odżywianiem się za pomocą pokarmów roślinnych, 
to wówczas mieliśmy moralne prawo zabijać zwierzęta w celu skon-
sumowania ich. Jednak według Singera, w obliczu wyników badań 
naukowych, które potwierdzają, że nie musimy jeść mięsa, a wręcz 

8  Zob. tenże, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 
2004, s. 151–176. 

9  Zob. tamże, s. 243.
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często nie powinniśmy, oraz biorąc pod uwagę świadectwa licznych 
zdrowych i sprawnych wegetarian, argument o niezbędności spo-
żywania tkanek zwierzęcych upada10. Jeżeli odżywianie się mięsem 
to kwestia jedynie naszych przyzwyczajeń i preferencji kulinarnych, 
a nie obiektywna konieczność, to powinniśmy tej praktyki zaprzestać, 
gdyż podstawowy interes każdej istoty: pragnienie życia, przeważa 
kulinarne interesy innych istot. Nie ma również, według Singera, wy-
starczających racji, by zabijać zwierzęta w celu pozyskania ich skór. 
Takie racje na pewno uzasadniały zabijanie zwierząt w przeszłości, 
współczesne metody produkcji odzieży potrafią zupełnie zastąpić 
skóry zwierząt11. Argumenty te nie oznaczają, że jedzenie mięsa 
i noszenie ubrań z naturalnej skóry jest niemoralne. Niemoralne jest 
powodowanie cierpienia zwierząt po to, aby je zjeść lub się „w nie” 
ubrać, skoro nie jest to konieczność. Możemy natomiast bez wyrzu-
tów sumienia wykorzystywać tkanki uprzednio padłych zwierząt12. 

Ponieważ zwierzęta hodowlane nie mają, według Singera, inte-
resów dotyczących przyszłości, ich bezbolesne zabijanie również nie 
godzi w zasadę równego rozważania interesów. Pojawiają się tu jed-
nak dwie trudności: czy jest możliwe bezbolesne zabijanie13 oraz czy 
gdyby stosowano metody chowu zgodne z zasadą równego rozwa-
żania interesów, kogokolwiek byłoby stać na posiłek mięsny14. We-

10  Tę kwestię porusza Singer wielokrotnie, gdyż argument mówiący o konieczno-
ści eksploatowania zwierząt jest powszechnie używany. Wiele osób jest przekonanych, 
że białka odzwierzęce są koniecznym albo wskazanym składnikiem diety, jeśli nie 
wszystkich, to przynajmniej niektórych ludzi, np. ze względu na grupę krwi czy wy-
konywany zawód. Spory w tej kwestii nie ustały także wśród naukowców i wydaje się, 
że wnioski Singera są nieco przedwczesne, piesze on jednak: „specjaliści od żywienia 
nie spierają się już, czy mięso jest niezbędne; zgadzają się, że tak nie jest” (tamże, s. 250), 
za wszelkie obawy Singer obwinia niewiedzę ludzi, zwłaszcza niezrozumienie, czym 
jest białko i jakie są jego źródła.

11  Zob. tamże, s. 308.
12  Zob. tamże, s. 308–309.
13  Singer wielokrotnie rozważa taką możliwość, prawie zawsze wyrażając wątpli-

wość, czy bezbolesne zabijanie byłoby w praktyce stosowane. Zwłaszcza w obliczu pre-
sji zysku i czasu, jakie panują w ubojniach, wydaje się to niemożliwe.

14  Por. „Może udałoby się to [hodowla zwierząt z poszanowaniem ich interesów] 
w hodowli na małą skalę, ale nie nakarmilibyśmy wtedy mięsem współczesnych, 
ogromnych aglomeracji miejskich. A gdyby nawet to się udało, jego [mięsa] cena była-
by znacznie wyższa od dzisiejszej – a przecież już teraz hodowla zwierząt jest drogim 
i niewydajnym sposobem produkcji białka. Gdyby hodować je (i zabijać), respektując 



251Równość wszystkich zwierząt w ujęciu Petera Singera 

getarianizm wydaje się więc w obliczu tych rozważań opcją moralnie 
niebudzącą zastrzeżeń, lecz nie jedyną dopuszczalną15.

Kwestia właściwych warunków hodowli i odpowiednich metod 
zabijania zwierząt dzikich i gospodarskich większości z nas praw-
dopodobnie nie dotyczy. Jest to sprawa, którą reguluje rynek oraz 
politycy, przez stosowne ustawy. Zwykli konsumenci mogą jedy-
nie nie kupować produktów pochodzących ze źródeł, co do których 
nie wiadomo, czy hodowla zwierząt odbywa się tam w odpowied-
nich warunkach. Dotyczy to również wegetarian, którzy jedzą jajka 
i piją mleko. Przepisy o znakowaniu towarów ułatwiają podjęcie 
moralnie słusznych wyborów konsumenckich i tak na przykład 
pierwsza cyfra nadrukowana na jajku oznacza metodę hodowli 
niosek. Im ta cyfra jest niższa, tym mniej kury cierpiały. Najniższa 
możliwa – 0 – oznacza chów ekologiczny, a więc prawdopodobnie 
najbardziej zgodny z zasadą równego rozważania interesów. Naj-
wyższa możliwa cyfra to 3 i oznacza hodowlę klatkową, w której 
całe życie kur wypełnione jest cierpieniem16. Mięsa podejrzanie ta-
niego, nawet jeśli uważamy je za bezpieczne dla naszego zdrowia, 
również nie powinniśmy kupować, gdyż prawdopodobnie pocho-
dzi ono z przemysłowej hodowli. 

zarazem ich dobro, mięso byłoby frykasem dla bogaczy” (P. Singer, Wyzwolenie zwie-
rząt, dz. cyt. s. 225). Na marginesie warto zauważyć, że jeszcze wcale nie tak dawno 
temu tak dokładnie było, mięso było pokarmem trudno dostępnym i przez to cennym, 
dziś natomiast nie trzeba powoływać się na badania, by stwierdzić, że w tzw. krajach 
wysoko rozwiniętych spożywamy go za dużo. 

15  Singer jest zwolennikiem i gorącym popularyzatorem wegetarianizmu, gdyż jest 
to praktyczny wniosek z jego rozważań, a zarazem również sposób działania, który 
może mieć wpływ na zmianę sposobu traktowania zwierząt. Same protesty, książki 
i artykuły to zbyt mało, by zmienić świat, potrzebne jest konkretne działanie. Jeżeli 
nie będzie popytu na mięso, zniknie również jego przemysłowa produkcja, ponieważ 
„tym, którzy czerpią zysk z eksploatacji wielkiej liczby zwierząt, nie potrzeba naszej 
aprobaty, lecz naszych pieniędzy” (tamże, s. 227). Zatem też wszyscy, którzy uważają, 
że nie powinno się produkować mięsa w taki sposób, w jaki się to obecnie odbywa, 
nawet jeśli nie uważają spożywania mięsa za niewłaściwe, powinni zostać wegetaria-
nami, aby pomóc zmienić świat.

16  O znakowaniu jaj można przeczytać w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 589/2008 
z 23 czerwca 2008 r. W rozporządzeniu tym można przeczytać, że w czasie między napi-
saniem a opublikowaniem tego artykułu, życie drobiu we Wspólnocie Europejskiej po-
lepszyło się znacznie, 1 stycznia 2012 r. wszedł w życie zakaz stosowania najmniejszych, 
najbardziej niewygodnych klatek. 
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Mimo że większość z nas nie zajmuje się hodowlą zwierząt, nie 
stronimy od nich. Co więcej, otaczamy się nimi. Jeśli przyjmiemy za-
sadę równego rozważania interesów, musimy w tych kontaktach brać 
pod uwagę interesy tych istot. Wiedza o tych interesach, w dobie po-
wszechnej informacji, jest łatwo dostępna, informują nas o nich też 
kampanie społeczne, jak choćby walka z praktyką trzymania psów 
na łańcuchu. W respektowaniu interesów zwierząt nie chodzi jedynie 
o to, by się nad nimi bezpośrednio nie znęcać, lecz przede wszystkim 
o to, by warunki, w jakich je hodujemy, nie dostarczały im cierpie-
nia. I tak akwaryści uważają, że ryby czują się dobrze w zbiorniku, 
w którym jest nie więcej niż 1 cm ryby na 1 litr wody (i to przy za-
łożeniu odpowiedniego dodatkowego wyposażenia technicznego), 
ponadto hodowla danego gatunku ryb wymaga zbiornika o określo-
nej pojemności i długości, niektóre gatunki ryb nie mogą współegzy-
stować w jednym zbiorniku, nie lubią określonych gatunków roślin, 
typu oświetlenia czy składu wody17. Dopiero biorąc pod uwagę te za-
strzeżenia, możemy być pewni, że nasze akwarium zostało założone 
zgodnie z zasadą równego rozważania interesów. Modne dawniej 
trzymanie welonki czy welonek w kuli dzisiejsi akwaryści uważają 
za przejaw barbarzyństwa18. Współczesna nauka, poprzez prasę spe-
cjalistyczną i popularne opracowania, dostarcza podobnych wskazó-
wek miłośnikom wszystkich obecnie hodowanych zwierząt.

Zasada równego rozważania interesów ma swoje implikacje także 
dla naszych zachowań wobec innych ludzi. Dla Singera nie do po-
godzenia z nią jest fakt, że tak wielu ludzi żyje w skrajnej biedzie, 
poniżej minimum egzystencji, a reszta świata wyrzuca miliony ton 
dobrej żywności19. Świadomość, że przezwyciężenie tego faktu leży 

17  Informacje na ten temat można zaleźć w popularnych czasopismach poświęco-
nych akwarystyce, książkach oraz na portalach internetowych poświęconych tematyce 
akwarystycznej. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niemal każdego opisu ryb po-
dawane jest zazwyczaj „odpowiednie” akwarium, takie, aby ryby nie cierpiały. Porady 
dotyczące hodowli ryb akwariowych często zawierają klauzule: „aby ryby nie cierpia-
ły”, „aby nie męczyć ryb” itp.

18  Zob. np. Kula nie dla ryb, http://www.akwarium.info.pl/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=1041:kula-nie-dla-ryb&catid=105:kula-nie-dla-ryb&Itemid= 
274 [dostęp: 20.12.2011].

19  Według szacunków podawanych w prasie w Unii Europejskiej w tym procederze 
przoduje Polska. Zob. np. informację: K. Szymańska-Borgion, Dziewięć milionów ton je-
dzenia rocznie marnuje się w Polsce, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-dziewiec-
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w naszych rękach, absorbuje obecnie Singera znacznie bardziej niż 
kwestia zwierząt, w której dokonał się, również dzięki jego staraniom, 
pewien postęp. Paradoksalnie, los zwierząt w Europie obchodzi nas 
dziś więcej, niż los ludzi w Afryce, mimo że z zasady równego roz-
ważania interesów wynika, że powinniśmy się troszczyć raczej o tych 
ludzi. Implikacją tej zasady jest podstawowa teza książki Życie, któ-
re możesz ocalić20, głosząca, że jeżeli nabywamy cokolwiek, co nie jest 
nam potrzebne, podczas gdy moglibyśmy przeznaczyć te środki 
na ratowanie życia i zdrowia innych ludzi, będących w potrzebie, 
to robimy coś moralnie złego. Interes tych ludzi, by żyć, przeważa 
nasz interes, by żyć na wyższym poziomie konsumpcji. Singer nie 
proponuje nam rozdania wszystkiego ubogim, gdyż takie zachowa-
nie odniosłoby jego zdaniem skutek odwrotny od zamierzonego, lecz 
podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości życia osób żyją-
cych w skrajnej biedzie21. Liczy tu troszkę na naszą uczciwość, zdaje 
się mówić: sami oceńcie, które z waszych interesów są ważniejsze niż 
ludzkie życie. Nie ma bowiem złudzeń, że w praktyce nikt z nas nie 
uważa interesów wszystkich istot za równoważne, ze względów biol-
giczno-kulturowych preferujemy interesy swoje, bliskich, narodowe 
i gatunkowe22.

Wydaje się, że wprowadzenie zasady równości jest znacznie prost-
sze w odniesieniu do interesów zwierząt niż do ludzi. W przypadku 
zwierząt interesy są zrozumiałe i dające się kwantyfikować, przynaj-
mniej gdy są rozpatrywane z naszej perspektywy, a innej obecnie nie 
mamy. Dalsze upowszechnianie mody na ekologię i diety wegetariań-
skiej, choć z pewnością przynajmniej w początkowej fazie podniosło-
by koszty życia, znacznie ograniczyłoby cierpienia zwierząt. Trudniej 

mln-ton-jedzenia-rocznie-marnuje-sie-w-polsce,nId,359655 [dostęp: 30.12.2011]. W arty-
kule zaznaczono, że marnujemy 1/10 tego, co marnuje się w całej UE.

20  P. Singer, Życie, które możesz ocalić, przeł. E. de Lazari, Warszawa 2011, a także 
strona http://www.thelifeyoucansave.com/, inspirowana tą książką. Na tej stronie 
można zobligować się do podjęcia swoich zobowiązań wobec tych osób, które nie miały 
szczęścia urodzić się w krajach wysoko rozwiniętych. Z uwagą śledzę rozwój tej strony, 
na której systematycznie przybywa osób poruszonych tą ideą, w lutym 2012 r. było 
to już ponad 12000 osób z całego świata. 

21  Katalog tych działań, włącznie ze zdeklarowaniem określonej kwoty, jaką należy 
przekazywać instytucjom zajmującym się pomocą osobom żyjącym w skrajnej biedzie, 
można znaleźć w książce: P. Singer, Życie, które możesz ocalić, dz. cyt.

22  Zagadnienia te rozwija Singer zwłaszcza w książce The Expanding Circle, Oxford 1981.
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jest stosować tę zasadę w praktyce stosunków międzyludzkich. Inte-
resy człowieka są bardzo złożone i obejmują wiele sfer aktywności. 
Niewątpliwie jednak równość, o jakiej mówi Singer, to nie jest ega-
litaryzm. Jest to bardziej równość typu „każdemu według potrzeb”, 
to znaczy polegająca na respektowaniu interesów każdego w sposób 
zindywidualizowany. Singer sądzi np. że wynagradzać powinno się 
podług potrzeb i wysiłku, a nie zdolności23, dlatego rozwiązania, któ-
re wynikają z równego rozważania interesów, bywają nieegalitarne24. 
Hasło, które proponuje Singer, równość wszystkich zwierząt, w od-
niesieniu do klasycznie rozumianej równości jest wręcz antytezą jego 
poglądów. Możemy chyba zasadnie sądzić, że w zasadzie równego 
rozważania interesów, które jest podstawą etyki Singera, ukryta zo-
stała raczej idea sprawiedliwości niż równości.

Tym, co może niepokoić w przypadku zasady równego rozwa-
żania interesów, jest fakt, że jak wszystkie utylitarystyczne reguły, 
tak naprawdę nie zapewnia nam ona bezpieczeństwa. W wielu przy-
padkach może się okazać, że moje interesy zostaną przeważone przez 
ważniejsze interesy większej liczby jednostek. Nie muszę się może 
obawiać, że zostanę wysiedlony, ponieważ ktoś w miejscu mojego 
domu postanowi wybudować wybieg dla kur, ale bloki lub autostra-
da, które posłużą wielu ludziom, wydają się przeważać mój interes 
do mieszkania w domu rodzinnym. Krytycy Singera podają też przy-
kład możliwych obowiązków osoby pożądanej przez wielu, albo oso-
by, której organy mogą posłużyć ratowaniu 5 innych osób25. Singer 

23  Zob. tenże, Etyka praktyczna, dz. cyt., s. 54.
24  Singer przytacza szereg przykładów, w których widać, jak zasada równego roz-

ważania interesów prowadzi w praktyce do rozwiązań nieegalitarnych, np. gdy dyspo-
nujemy skończoną ilością zasobów medycznych, niekoniecznie musimy obdzielić nimi 
po równo wszystkich potrzebujących; jeżeli w wypadku jedna osoba jest skaleczona, 
a druga poważnie ranna, to zajmujemy się drugą w pierwszej kolejności, jej interesy 
przeważają. Podobnie najpierw powinniśmy uśmierzyć ból ciężko rannego psa, a do-
piero potem zalepić swój skaleczony palec. Por. tamże, s. 37–38.

25  Zob. np. C. McGinn, Our duties to animals and the poor, [w:] red. D. Jamieson, 
Singer ad his critics, Oxford 1999. McGinn zwraca również uwagę na problem niedosta-
tecznego uzasadnienia moralnego obowiązku polepszenia ogólnej sytuacji na świecie, 
jaki narzuca na każdego etyka Singera. Być może pod wpływem tej krytyki w książce 
Życie, które możesz ocalić Singer zaznacza, że nie chodzi mu o tego rodzaju heroizm, ale 
o działalność, która – naszym zdaniem – nie każe nam poświęcić czegoś o większej dla 
nas wartości niż życie innej osoby.
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broni się przed tymi zarzutami, zauważając, że służą zredukowaniu 
do absurdu jego stanowiska, jednak nie jest całkiem przekonujący.

Można podejrzewać, że wielu przeciwników etyki Petera Sin-
gera odrzuca ją ze strachu. Bezstronne rozważanie interesów może 
bowiem zaprowadzić nas w miejsce, do którego żaden etyk nie chciał-
by dojść. Teoria etyczna, jaką przyjmujemy, organizuje podstawowe 
aspekty naszego życia. Wydaje się, że właśnie ze względu na nasze in-
teresy i zwłaszcza na możliwe cierpienie psychiczne, właściwe tylko 
ludziom, potrzebujemy teorii, która zapewni nam, ludziom oraz tym, 
którzy są nam bliscy, więcej komfortu i poczucie, że jakaś szalona 
kalkulacja nie wytypuje mojego krewnego do bolesnego eksperymen-
tu i tym samym nie zniweczy jego podstawowych praw i interesów. 
Zasada równego rozważania interesów w pewnym sensie wspiera 
szczególny status człowieka, jako istoty, która ze względu na swoje 
interesy musi czuć się wyjątkowym bytem, aby nie żyć w ciągłym 
strachu o to, w jaki sposób zostanie potraktowana, gdy waga jej inte-
resów ulegnie zmianie. Wydaje się zatem, że konsekwentnie stosując 
zasadę równego rozważania interesów, musimy zaproponować teo-
rię etyczną traktującą człowieka jako wyjątkową istotę, której interesy 
powinny być zawsze zabezpieczone.





Równość w życiu publicznym

Marek Jakubiec

Państwo opiekuńcze czy minimalne?

Wprowadzenie – problem równości w historii
Idea równości wszystkich ludzi jest obecna w myśli ludzkiej 

od jej zarania. Intuicyjne wyczucie faktu, że wszyscy są w pewnym 
sensie równi z racji bycia ludźmi, stało jednak w opozycji z realnym 
życiem. Od kwestii majątkowych, przez polityczne aż do czysto oso-
bistych – wszędzie dawała o sobie znać istniejąca nierówność. 

W starożytnych monarchiach despotycznych władca – czło-
wiek taki sam, jak jego poddani (a więc teoretycznie równy w pra-
wach) – traktowany był jak Bóg, posiadał absolutną władzę1. Za samo 
pomyślenie, że może być inaczej, groziła kara śmierci, powiązana 
niejednokrotnie z quasi-religijną sankcją. Istniał jednak region, gdzie 
sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Była to Grecja, tworzona przez 
wiele małych organizmów państwowych, zwanych πόλεις (poleis). 
W niektórych z nich, w tym w najbardziej znaczących, takich jak Ate-
ny, przez pewien czas panował ustrój demokratyczny. Zgodnie z jego 
nazwą, władza należała do „demosu” (δημος), a więc ludu. Losowanie 
urzędów, możliwość brania udziału w zgromadzeniach obejmująca 
wszystkich obywateli, niezależnie od statusu majątkowego sprawia-
ły, że funkcjonowała tam w pewnym zakresie idea równości. 

1  Najbardziej znanym przykładem jest z pewnością starożytna monarchia egipska, 
która powstała z połączenia Dolnego oraz Górnego Egiptu. Uznanie boskiego charak-
teru władcy jednoczyło państwo wokół faraona. Por. J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia 
doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1969, s. 9–11.
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Jak się jednak okazało, nie wszyscy byli jej zwolennikami. Do hi-
storii przeszła Platońska krytyka demokracji. Jego zdaniem władza 
nie powinna spoczywać w rękach zwykłych ludzi, żyjących w ilu-
zji. Należy ją oddać mędrcom, mającym pewien dostęp do świata 
idei2. Platon explicite odrzucił zatem wizję równości ludzi. Inaczej 
niż w państwach – miastach greckich sytuacja kształtowała się w sta-
rożytnym Imperium Romanum. Tam najbardziej kontrowersyjną 
kwestią był problem niewolników. Z jednej strony byli oni traktowa-
ni przez prawo rzymskie jako rzeczy, ale z drugiej zauważano pro-
blem ich nieludzkiego traktowania i nadawano im pewne prawa3. 
Dostrzegano więc, że z racji bycia ludźmi przysługują im takie pra-
wa, jak obywatelom. Radykalne zmiany nie były oczywiście możliwe 
do przeprowadzenia ze względu na fakt oparcia całej rzymskiej go-
spodarki na pracy niewolniczej.

W średniowieczu polityczna i społeczna równość ludzi również 
była fikcją. System gospodarczy sprawiał, że ludzie praktycznie po-
zbawieni byli możliwości awansu społecznego. Przykładowo, jeśli 
ktoś urodził się jako chłop, jako chłop musiał umrzeć. Z pewnością 
religijna legitymizacja władzy monarszej wpływała na świadomość 
ludzi, którzy wierzyli, że zajmują miejsce nadane im przez Boga, 
nie powinni więc dążyć do zmian. Niemałe znaczenie miała także 
szeroko pojęta filozofia, podkreślająca hierarchiczność bytów istnie-
jących w świecie.

Pewne zmiany w rozumieniu pojęcia równości zaczęły pojawiać 
się już w „późnym” średniowieczu, choć z dojrzałą myślą politycz-
ną mamy do czynienia dopiero od XVII–XVIII wieku. Stopniowe od-
chodzenie od legitymizacji religijnej, zacierające się różnice feudalne 
powiązane z rozwojem gospodarki kapitalistycznej powodowały ak-
tywizację (póki co teoretyczną, ale z czasem i praktyczną) rzesz ludzi. 
Zaczęły pojawiać się rozmaite koncepcje dotykające takich kwestii, 
jak: równość, rola państwa w społeczeństwie, rola władzy itp. 

2  Jego krytyka bezpośrednio wiąże się więc z założeniami metafizycznymi. Platon 
ukazał też jednak w swoim Państwie bardziej „praktyczne” wady demokracji (zob. 
Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, s. 266 i n.).

3  Przykładem może być tzw. peculium. Była to pewna część majątku, jaką właściciel 
niewolnika oddawał mu do własnego zarządu. Stanowiło to pewną namiastkę prawa 
własności.
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Idea państwa opiekuńczego

Za prekursora idei państwa opiekuńczego wielu historyków idei 
uznaje Jeremy’ego Benthama (1748–1832). Jego poglądów nie sposób 
jednoznacznie zaklasyfikować do któregoś z głównych nurtów ide-
ologicznych. Z jednej strony bywa on uznawany za liberała, ponieważ 
podkreślał wagę indywidualizmu4; z drugiej jednak najważniejszą 
kategorią nie była dla niego wolność, lecz szczęście. Był utylitarystą, 
za etyczne uznawał to, co prowadzi do szczęścia5. Stąd jego postulat 
dążenia do powszechnej szczęśliwości. Aktywną rolę w tym procesie 
powinno odgrywać państwo – jego zadanie ma polegać na likwido-
waniu istniejących między ludźmi różnic majątkowych. Rząd po-
winien świadczyć ludziom usługi w wielu kwestiach, które w jakiś 
sposób przerastają ich osobiste możliwości. Warto zaznaczyć także, 
że Bentham był radykalnym demokratą – uznając, że pomiędzy in-
teresami ludzi i władzy mogą pojawiać się konflikty, proponował, 
by władza była tożsama z ludźmi.

Koncepcja Benthama, mimo iż zawierała w sobie pewne prak-
tyczne postulaty, była jednak zasadniczo teoretyczną podbudową 
dla przyszłych pomysłów wcielanych w życie. Początki określania 
współczesnego modelu państwa opiekuńczego i stopniowego rozwo-
ju polityki socjalnej to II połowa XIX wieku. Wiążą się one z pewnymi 
reformami przeprowadzanymi w krajach europejskich. Zapocząt-
kował je rząd kanclerza Niemiec Bismarcka. Wprowadził on, jako 
pierwszy w Europie, obowiązkowe ubezpieczenia. Niedługo potem 
tą drogą poszła Anglia pod wodzą premiera Disraeliego oraz cała Eu-
ropa. Był to dopiero pierwszy krok na drodze do państwa opiekuń-
czego. Kolejne postawili: J. M. Keynes, J. Galbhraith oraz G. Myrdal. 
Elementem, który łączył ich wszystkich, było przekonanie o koniecz-
ności zapewnienia państwu silnej pozycji w gospodarce. 

Keynes proponował organizowanie robót publicznych, co miało 
zmniejszać bezrobocie i poprawiać materialną pozycję obywateli6. 

4  Por. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 
2004, s. 210.

5  Por. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawro- 
czyński, Kraków 1958, s. 17–26.

6  Por. T. Włudyka, Polityka gospodarcza, Warszawa 2007, s. 39.
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Ten pomysł stał się kluczowym elementem polityki Nowego Ładu 
(New Deal) prowadzonej w latach 30. przez prezydenta Roosevel-
ta. Jako że wprowadzane w życie koncepcje przyniosły oczekiwany 
skutek, tzn. wyprowadziły kraj z niezwykle poważnego kryzysu, cał-
kowity rozdział państwa od gospodarki zaczął być postrzegany jako 
swoisty radykalizm. A to, co oczywiste, sprzyjało rozwojowi koncep-
cji osadzonych w nurcie interwencjonizmu. 

Galbraith głosił pogląd uzasadniający silną rolę państwa w gospo-
darce koniecznością zapobiegania utracie równowagi wewnętrznej, 
która jest gwarantem społecznego porządku i stabilności. Dostrze-
gał więc pole dla działań państwa nie tyle w aktywnym, doraźnym 
zmniejszaniu nierówności, ile w dbaniu o równowagę między różny-
mi sektorami gospodarki7. Dzięki niej stopniowo miało dochodzić 
do egalitaryzacji.

Trzeci z wymienionych teoretyków państwa opiekuńczego, 
ekonomista i polityk szwedzki, Gunnar Myrdal, był najbardziej 
radykalnym interwencjonistą. Za końcowy etap rozwoju relacji 
państwo – gospodarka uznawał on wprowadzenie centralnego pla-
nowania. Miało ono gwarantować między innymi zrównanie dostępu 
do dóbr. Właśnie tego typu koncepcje były najostrzej krytykowane, 
choćby przez Hayeka. 

Państwo dobrobytu w praktyce
Po skrótowym przedstawieniu teoretycznego zrębu państwa 

opiekuńczego warto postawić sobie pytanie: jak ten model funkcjo-
nuje w praktyce? Nie bez przyczyny przywołany został myśliciel 
skandynawski, to Szwecja jest bowiem najbardziej znanym krajem 
realizującym zasady welfare state. Dokładne analizy szwedzkiego 
ustawodawstwa i wynikających z niego sytuacji nie są przedmiotem 
tego opracowania, stąd wskazać należy jedynie dwie zasadnicze 
przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, to kraj, gdzie podatki 
są bardzo wysokie (jedne z najwyższych na świecie), po drugie zaś, 
legendarny jest system socjalnego wsparcia obywateli funkcjonujący 
w tym państwie. 

7  Por. J. K. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, przeł. W. Osiatyński, Warszawa 
1979, s. 108.
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Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych elementów, warto 
zapytać, czy państwo ma moralne prawo do dokonywania tak dużej 
redystrybucji dóbr. Innymi słowy, czy uprawnione i w jakikolwiek 
sposób uzasadnione jest odbieranie obywatelom około 1/3 ich docho-
dów po to, by następnie uzyskane w ten sposób środki przeznaczać 
na szeroko pojętą pomoc społeczną?

Ideały stojące u fundamentów państwa opiekuńczego były z pew-
nością słuszne: minimalizowanie nierówności społecznych, wyrówny-
wanie szans i poziomu życia. Na ile jednak taki system można nazwać 
sprawiedliwym? Zgodnie z rzymską definicją określającą sprawiedli-
wość jako „oddanie każdemu, co mu się słusznie należy8” system, 
w którym rola państwa polega w znacznym stopniu na odbieraniu 
obywatelom ich dochodów, należy ocenić negatywnie. A w jaki spo-
sób w takim państwie kształtuje się mentalność jednostek? Zamiast 
wspierania jedynie ludzi aktywnych i ambitnych – którzy kiedyś 
(prawdopodobnie) wniosą do społeczeństwa pewne wartości – sys-
tem promuje postawy bierności i przyczynia się do tworzenia bądź 
umacniania postaw, które można określić jako charakterystyczne dla 
homo sovieticus. 

Również kryzys ekonomiczny, który przeżywa dziś cały świat, 
pokazuje, że model socjalistyczny (czy socjaldemokratyczny), który 
za wszelką cenę dąży do tworzenia równości między ludźmi, jest 
utopią. Wpływy do budżetu państwa płynące z ciągle zwiększanych 
obciążeń podatkowych są niewystarczające do wypełniania przyję-
tych przez państwo zobowiązań socjalnych. Ponadto, państwo, które 
obdarza obywatela dobrami, dąży do kontrolowania sposobu gospo-
darowania nimi. To prowadzi do zwiększania uprawnień różnego 
rodzaju urzędników, „pracowników socjalnych” itp., którzy niekie-
dy stają się właściwie zwierzchnimi organami względem obywate-
la. Równość, do której tak dąży państwo opiekuńcze, staje się więc 
fikcją – pozycja obywatela i pracownika socjalnego, który w założe-
niach ma służyć pomocą – są zupełnie różne. Nie bez powodu Hayek 
pełnienie przez państwo wielu funkcji w gospodarce nazywa „drogą 
do zniewolenia”9.

8  Ta definicja sprawiedliwości przypisywana jest rzymskiemu juryście Ulpianowi.
9  F. A. von Hayek, Droga do zniewolenia, przeł. K. Gurba, L. Klyszcz, J. Margański, 

D. Rodziewicz, Kraków 2003, s. 103n.
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Państwo minimalne – między teorią a praktyką

Czy jedyną alternatywą dla państwa opiekuńczego jest mocno 
liberalny model państwa minimalnego – „stróża nocnego”? Pań-
stwa, którego funkcja ogranicza się jedynie do zapewnienia bez-
pieczeństwa i stanowienia prawa? Zanim podjęta zostanie próba 
odpowiedzi na to pytanie, warto odwołać się do idei, które legły 
u podstaw tej koncepcji. Ograniczając rozważania jedynie do XX 
stulecia, dwie kluczowe postacie to: Ludwig von Mises oraz Frie-
drich August von Hayek. Obaj uczynili z socjalizmu i w ogólno-
ści z idei obecności państwa w gospodarce główny obiekt swej 
krytyki, uznając, że prowadzą one nie tylko do ekonomicznej 
nieefektywności, lecz są zalążkiem wszelkich totalitaryzmów. 
Z pewnością poglądy Misesa były bardziej radykalne niż Hayeka, 
nie dopuszczał on bowiem żadnych odstępstw od przyjętych przez 
siebie skrajnie liberalnych założeń10. Wydaje się jednak, że dla pew-
nej klarowności należy pominąć przedstawienie dokładnej analizy 
występujących między nimi różnic, gdyż wymagałoby to znacznie 
obszerniejszego studium.

Jak na liberałów przystało, obaj myśliciele za największą wartość 
uznawali wolność, której podstawy widzieli w istnieniu prywatnej 
własności i funkcjonowaniu maksymalnie wolnorynkowej gospo-
darki. Nie bez znaczenia dla ich koncepcji państwa była także wizja 
człowieka jako istoty aspołecznej, a może i nawet antyspołecznej. 

Tym samym każdy system, w którym jednostka zostałaby przy-
muszona przez prawo do dzielenia się ze społeczeństwem zarobio-
nymi przez siebie funduszami, jest postrzegany jako po prostu zły. 
Przymus, zdaniem Hayeka, to zaprzeczenie logiki11, co z pewnością 
nie prowadzi do osobistego rozwoju jednostki, a co za tym idzie go-
spodarczego rozwoju społeczeństwa. Wolny rynek był dla myślicieli 
swoistym ideałem, na wzór którego powinien funkcjonować wolny 
świat. Tym samym nierówność panująca między ludźmi jest postrze-
gana jako coś naturalnego i oczywistego, z czym państwo w żaden 
sposób nie powinno walczyć. Idea równości, nie licząc równości wo-

10  Por. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, dz. cyt., 
s. 339.

11  Por. tamże.
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bec prawa12, przestaje być ideą, a staje się jedynie iluzją i mrzonką. 
Jest to z pewnością element, który czyni tę wizję niezwykle kontro-
wersyjną.

Argumenty liberalnych myślicieli, reprezentowanych przez wspo-
mnianą dwójkę, wydają się w pełni racjonalne i uzasadnione. Jednakże 
po ich pogłębionej analizie okazuje się, że wcale nie są mniej utopijne 
od tych głoszących dążenie do powszechnej równości ludzi i bezpie-
czeństwa majątkowego dla wszystkich. Wcielenie takich wizji w życie 
najprawdopodobniej okazałoby się fatalne w skutkach. Doprowadzi-
łoby do znacznego i niezwykle gwałtownego zwiększenia się nierów-
ności w społeczeństwie, zwłaszcza w sferze majątkowej. Całkowita 
prywatyzacja szkolnictwa doprowadziłaby do ponownej analfabety-
zacji, co w krajach biednych i średnio zamożnych byłoby szczególnie 
dotkliwie odczuwane. Czy taką sytuację można określić jako rozwój 
państwa i gospodarki? Z pewnością nie. Także zlikwidowanie wszel-
kiego rodzaju świadczeń socjalnych (również tych najbardziej elemen-
tarnych) dla obywateli mogłoby doprowadzić do wielu problemów, 
które trudno wyliczyć.

Tymczasem już obecny kryzys i związane z nim protesty ludzi 
na całym świecie pokazują, jak bardzo społeczeństwa podatne są na 
nastroje rewolucyjne. Brak interwencji państwa w życie gospodar-
cze zakończyłby się zapewne dojściem do władzy radykalnych 
partii. Łatwo przewidzieć, co mogłoby z tego wyniknąć. W gruncie 
rzeczy radykalni liberałowie krytykując socjalizm i określając ten 

12  Warto wskazać w tym miejscu dłuższy cytat, wyrażający istotę myśli von 
Hayeka: „Trzecim wymogiem prawdziwego prawa jest równość. Zdefiniowanie jej jest 
równie ważne, ale znacznie trudniejsze niż pozostałych. 

Stwierdzenie, że każde prawo powinno obowiązywać wszystkich, znaczy coś wię-
cej, niż to, że powinno być ogólne w sensie, który już zdefiniowaliśmy. Prawo może 
być absolutnie ogólne w tym znaczeniu, że określa jedynie formalne cechy osób, któ-
rych dotyczy, a jednak zawierać różne warunki dla różnych kategorii ludzi. Pewne 
takie klasyfikacje, nawet w grupie w pełni odpowiedzialnych obywateli, są oczywiście 
nieuniknione. Lecz klasyfikacja w kategoriach abstrakcyjnych zawsze może być dopro-
wadzona do punktu, w którym wyróżniona klasa będzie praktycznie składać się tylko 
z konkretnych znanych osób, lub nawet jednej osoby. Trzeba przyznać, że mimo wielu 
pomysłowych prób rozwiązania tego problemu, nie zostało znalezione żadne w pełni 
zadowalające kryterium, które zawsze wskazywałoby nam, jaki rodzaj klasyfikacji jest 
zgodny z zasadą równości wobec prawa” (F. A. von Hayek, Gwarancje wolności indy-
widualnej, [w:] tenże, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 211).
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system (słusznie zresztą) jako negujący wolność jednostki, propo-
nują nam pójście ku temu samemu, tyle tylko, że bardziej okrężną 
drogą. Wprowadzenie sugerowanych przez nich zmian w życie do-
prowadziłoby do zniszczenia wartości, z której powstały fundujące 
je ideały – wolności. 

Przedstawione dwa modele – państwa opiekuńczego oraz mi-
nimalnego – z pewnością mogą być określone jako skrajne. Właśnie 
z tego względu należy się spodziewać, że ostatecznie każdy z nich 
stanie się zaprzeczeniem samego siebie. Już Arystoteles jasno dawał 
do zrozumienia, że skrajności należy unikać. Ponieważ jednak oba 
modele zawierają w sobie wartościowe elementy, należałoby się za-
stanowić, które z nich powinny być wcielane w życie. 

U progu obu idei stanęły bez wątpienia szczytne cele. W przypad-
ku projektu welfare state było to dążenie do zapewnienia wszystkim 
godnego poziomu życia, równych szans i równego traktowania. Dla 
ideologów państwa minimalnego niemal absolutną wartością była 
wolność. Negatywnie oceniali wzrastające obciążenia podatkowe 
i kontrolę ze strony państwa opiekuńczego. 

Warto jeszcze raz zadać sobie pytanie, w jaki sposób model pań-
stwa wpływa na ludzką mentalność i jak kształtuje jednostkę. Pań-
stwo, które gwarantuje obywatelowi bezpieczeństwo majątkowe, 
z pewnością nie uczy go odpowiedzialności za własne postępowanie. 
Pomagając wszystkim, także tym, którzy na tę pomoc nie zasłużyli 
(np. poprzez wysokie zasiłki socjalne dla szerokich grup społecznych), 
nie sprzyja aktywizowaniu ludzi (taką sytuację można zaobserwo-
wać nawet w Polsce, która z pewnością państwem opiekuńczym nie 
jest). Państwo przestaje pełnić rolę subsydiarną, a staje się pierwszą 
instancją, od której jednostka żąda pomocy. Z kolei państwo minimal-
ne pozostaje obojętne na problemy i potrzeby ludzi, w żaden sposób 
ich nie wspomagając. Brak udziału w życiu gospodarczym przekłada 
się bezpośrednio na możliwość zamknięcia ludziom ambitnym drogi 
do osiągania sukcesów, będących dobrami dla całego społeczeństwa. 
Potrzeba więc swoistego złotego środka – modelu państwa, który nie 
jest oparty na socjalizmie ani na skrajnym liberalizmie. 

Wydaje się, że kluczowe dla jego określenia jest wskazanie na te 
obszary, w których działanie państwa jawi się jako konieczność. 
Z pewnością należą do nich: stanowienie prawa i zapewnianie bez-
pieczeństwa publicznego, reprezentacja na arenie międzynarodowej, 
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zapewnienie dostępu do edukacji13 (jako elementarna realizacja zasa-
dy równości szans), umożliwienie korzystania z opieki zdrowotnej 
(choć ta kwestia wywołuje liczne kontrowersje). Zagwarantowanie 
podstawowej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych (przy wą-
skim rozumieniu zwrotu „trudna sytuacja”) także należałoby zakla-
syfikować do tej grupy. Istotne jest jednak, aby w szczególny sposób 
realizowana była w tym przypadku zasada pomocniczości. 

Czy jednak taki katalog obszarów działania państwa jest zamknię-
ty? Zdania wśród obywateli z pewnością byłyby podzielone. Jeżeli 
jednak poszukujemy „złotego środka”, uznając słabość zarówno kon-
cepcji państwa opiekuńczego, jak i minimalnego, jego odnalezienie 
wydaje się możliwe poprzez dążenie do społecznego konsensusu 
właśnie w odniesieniu do takiego lub podobnego zbioru spraw, jaki-
mi winno zająć się państwo. 

Być może właśnie on stanowiłby najlepszą próbę odpowiedzi 
na odwieczne pytania o istotę równości wszystkich ludzi i rolę społe-
czeństwa w zmniejszaniu istniejących nierówności?

13  Z tym wiąże się też konieczność wsparcia młodych ludzi, np. poprzez fundusze 
stypendialne.





Równość w życiu publicznym

Wojciech Zieliński

O dwóch koncepcjach  
egalitaryzmu komunistycznego

W rozmyślaniach nad równością w społeczeństwie przyjrzyjmy 
się komunizmowi – jednemu z modeli dotyczących społecznej rze-
czywistości. Zastanowimy się, co komunizm jako system proponuje 
w charakterze fundamentu gwarantującego równość w grupie? Jakie 
działania mamy podjąć, by stworzyć społeczeństwo egalitarne? 

Celem artykułu jest ukazanie równości w kontekście społeczeń-
stwa synergetycznego oraz refleksja nad tym, czy homogeniczność 
komunistyczna jest warunkiem wystarczającym dla równości.

Komunizm (łac. communis – wspólny, powszechny) to wspólno-
ta mienia i własności, która ma zagwarantować zniesienie wyzysku 
człowieka przez człowieka1. Ten materialistyczny2 typ egalitaryzmu 
ma, jak każda teoria, wiele „odmian”. W poniższym tekście zostaną 
prześledzone dwie z nich: jedna zaprezentowana w Utopii Tomasza 
More’a i druga mająca swój początek w Manifeście komunistycznym Ka-
rola Marksa i Fryderyka Engelsa.

Zacznijmy od dzieła More’a, które powstało w roku 1516. Ana-
lizując Libellus vere ureus nec minus salutaris Guam festivus de optimo 
reipublicae statu, deque nova Insula Utopia, nie będziemy zastanawiać 
się, czy jej przedmiotem jest outopos albo eutopos, lecz potraktujemy 

1  Por. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, 
Warszawa 1968, s. 293.

2  Por. W. Ostrowski, Wprowadzenie do „Utopii”, [w:] T. More, Utopia, przeł. K. Abgaro- 
wicz, Warszawa 1954, s. 57–58.
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ją jako program ukazujący grupę założeń, które mają zagwarantować 
równość w społeczeństwie.

Punktem wyjścia stała się idea zniesienia własności prywatnej, 
która była reakcją wprost na to, czego More staje się świadkiem. Jako 
resentyment wyrażał negację systemu, który w oczach angielskiego 
humanisty nie dawał społeczeństwu statycznej, harmonijnej formy. 
Jednym z głównych powodów napisania Utopii była obserwacja przy-
wilejów i zasobów materialnych, a także kondycji społecznej stanów 
najuboższych, jako najbardziej ulegających dynamice społecznej. 
More wprowadził wizję komuny na cudownej wyspie, gdzie nie było 
żadnej własności prywatnej, więc wszyscy obywatele poważnie trosz-
czyli się o sprawy publiczne3.

Utopia była miejscem, w którym panowała równowaga pomię-
dzy popytem a podażą; władzą jednostki a władzą ogółu; rozumem 
a wiarą. Idąc dalej, możemy stwierdzić, że równowaga była w ustro-
ju cudownej wyspy najbardziej użyteczna, dawała największe pole 
do działania, a zatem umożliwiała najlepsze wykorzystanie środ-
ków, w które było zasobne społeczeństwo. To właśnie użyteczno-
ścią społeczną kierowali się mieszkańcy Utopii w momencie, kiedy 
wybierali rodzaj wykształcenia, rozmieszczenie budynków w mie-
ście, zajęcia w czasie wolnym czy przedstawiciela grupy. Wydaje się 
zatem, że użyteczność była głównym narzędziem komuny i cechą 
charakteryzującą jej członków. Wynika z tego obraz społeczeństwa 
homogenicznego, który kierował się użytecznością, jako wypadkową 
harmonii i równowagi oraz jako zasady fundującej komunę. Społe-
czeństwo szczęśliwej wyspy było podporządkowane ujednoliceniu, 
pomimo podziału na funkcje społeczno-polityczne, jak np. książę 
i reszta społeczeństwa. Ci którzy wychodzili poza jednorodność gru-
py, czyli łamali prawa komuny, byli resocjalizowani poprzez karę 
niewolnictwa. Co ważniejsze, samo odbywanie kary wpisywało się 
w homogeniczność społeczeństwa Utopii.

Przyjrzyjmy się homogeniczności w społeczeństwie Utopian. 
By móc mówić o tej „wartości” komuny More’a, zaczniemy analizę 
od greckiego polis. Taka retrospektywa pozwoli nam lepiej zrozu-
mieć, dlaczego możemy mówić o jednorodnej grupie obywateli cu-
downej wyspy. W starożytnej Grecji klasyczne państwo-miasto nie 

3  Por. T. More, Utopia, dz. cyt., s. 178.
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było utożsamiane z konkretnymi granicami geograficznymi – nie 
istniała wówczas kartografia polityczna – lecz polis była ludźmi4. Do-
datkowo w okresie tyranii powstało społeczeństwo pełne poczucia 
obywatelstwa, czyli uczestnictwa w życiu państwa. Wówczas Grecy 
zrozumieli, że sprawy polityczne – grec. polnika – stanowiły wspólną 
własność wszystkich i wszyscy obywatele mieli na nie fundamen-
talny wpływ5. Dochodzimy do pojęcia phrateres – braci, chodzi nam 
o społeczne rozumienie tego słowa, otóż: polis była fratrią, czyli rodzi-
ną obywateli, każdy kto był spoza owej rodziny, nie należał do polis. 
Nawet jeżeli zamieszkiwał teren przynależny do danego państwa- 
-miasta, mógł być tylko niewolnikiem, który nie „tworzył” polis6. 
W dziele A. Aymarda Recuelis de la société Jean Bodin przeczytamy na-
stępującą definicję: 

gmina obywateli całkowicie niezależna, suwerenna w sto-
sunku do obywateli, którzy się na nią składali, zintegrowana 
przez kulty i kierująca się prawami7. 

Oznacza to tyle, że państwo-miasto było zbiorowością ludzi, któ-
rzy pełnoprawnie uczestniczą w jego życiu społeczno-politycznym; 
jednak było ono nadrzędną instancją, której obywatele służą i której 
nie mogą wykorzystywać do realizacji partykularnych interesów. 
Polis była siłą integrującą ludzi prawami, ideami czy religią. Mówiąc 
o homogeniczności społeczeństwa Utopii, zaobserwujemy greckie po-
lis rozciągnięte na całą wyspę. Jednorodność społeczna dotyczyła tam 
obywateli, czyli tych ludzi, którzy byli uważani za użytecznych spo-
łecznie oraz nie złamali ogólnie obowiązującego prawa. 

Żeby jeszcze bardziej przybliżyć ideę obywatela, weźmy pod 
uwagę przymus głosowania obowiązujący wszystkich posiadających 
uprawnienia. Takie prawo obowiązywało m.in. w Luksemburgu czy 
Austrii w wieku XX. Obywatel miał obowiązek odpowiedzialności 
za los wspólnoty, w przeciwnym wypadku groziła mu sankcja pie-

4  Por. R. Flancelière, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, 
J. Targalski, Warszawa 1998, s. 32.

5  Por. W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 
1999, s. 63.

6  Por. tamże, s. 65–66.
7  A. Aymard, Recuelis de la société Jean Bodin, 6, 1, Bruxelles 1954, s. 52–53, za: 

R. Flancelière, Życie codzienne w Grecji…, dz. cyt., s. 32.
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niężna. Mieszkańcy tych krajów nie traktowali tego prawa jako repre-
sji, a raczej jako przywilej. Reasumując, obywatel płacił cenę swojego 
obywatelstwa w postaci obowiązku czynnego uczestnictwa w życiu 
państwa. 

W pięćdziesięciu czterech miastach Utopii mieszkali ludzie, któ-
rzy mieli jednakowe prawa8. Jednolite prawo dotyczące wszystkich 
w takim samym stopniu tworzyło, czy też projektowało społeczeń-
stwo monolityczne, bez grup uprzywilejowanych. Społeczeństwo nie 
sprzeciwiało się prawu, bo uważało je za najlepsze z możliwych. Idąc 
dalej takim tokiem myślenia, najlepsze prawo służyło najdoskonal-
szemu społeczeństwu. 

Homogeniczna komuna przedstawiona przez More’a miała wy-
jątkowe konsekwencje, które jakby utrwalały jednolitość społeczeń-
stwa. Otóż najbardziej naocznym świadectwem braku podziałów był 
ubiór mieszkańców Utopii. Nosili oni odzież takiego samego kroju 
bez względu na wiek, w ich strojach były tylko niewielkie różnice, 
które miały na celu odróżnienie mężczyzn od kobiet, samotnych 
od żonatych9. Zunifikowane wizualnie społeczeństwo było najlep-
szym obiciem idei wspólnoty i równości, które nim rządziły. 

Staje przed nami na wskroś monolityczne społeczeństwo, w któ-
rym nie było ani wyraźnego podziału na klasy albo ze względu 
na płeć w kontekście użyteczności na rzecz ogółu. Wszyscy miesz-
kańcy tej wyspy byli jedną rodziną, taką zażyłość wprowadza homo-
geniczna komuna10. Każda prywatność była upubliczniona, nawet 
tak osobisty element, jak grzech był publicznie wyznawany, dzięki 
czemu mamy do czynienia z jednością społeczeństwa11. Wydaje się, 
że homogeniczność płynęła we krwi mieszkańców wyspy. Czuli oni 
przynależność do ogółu i mieli taki sam w nim udział. W tej kwestii 
wszyscy byli identyczni.

Drugą fundamentalną zasadą komuny, którą możemy znaleźć 
w Utopii, jest użyteczność. Wyznaczała ona funkcjonowanie spo-
łeczeństwa wyspy. Stało się tak dlatego, że pożyteczność to linia 
demarkacyjna pomiędzy tym, co powinno być i było dobre dla spo-

 8  Por. T. More, Utopia, dz. cyt., s. 112.
 9  Por. tamże, s. 121.
10  Por. tamże, s. 132.
11  Por. tamże, s. 176.
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łeczeństwa wyspy, oraz tym, co było dalece niepożądane lub niepo-
trzebne do funkcjonowania ludzi. Użyteczność nadawała wartość; 
dobrym przykładem, mającym nam uzmysłowić działanie tej funkcji, 
zostało złoto, które ze swej natury jest niepożyteczne, a przez to mało 
wartościowe. Dziwili się więc Utopianie, że złoto wszędzie tak wielką 
miało wartość, że ceniło się je o wiele wyżej niż człowieka czy metal, 
które o wiele użyteczniejsze są od tego błyszczącego kruszcu12.

Kto był propagatorem i kto zarządzał tym dobrem – użytecz-
nością? Władza Utopii zapobiegała temu, aby nikt nie siedział bez-
czynnie, bowiem każdy jej obywatel powinien rzetelnie oddawać się 
wyuczonemu rzemiosłu13. Uczestniczenie w ustalonej zwyczajem 
pracy było egzekwowane przez ciągły dozór publiczny, który działał 
na zasadzie aparatu pararepresyjnego14. 

Owa przymusowa praca obejmowała rzemiosła, które były za-
wodami pożytecznymi. Te zaś, miano swojej pożyteczności uzy-
skały poprzez wytwarzanie rzeczy ogólnie przyjętych za potrzebne 
i niezbędne dla wszystkich. Skoro społeczeństwo skupione było tyl-
ko na wykonaniu rzeczy niezbędnych (siła produkcji była skupiona 
na meritum, nie tworzyło się rzeczy bez praktycznego zastosowa-
nia, więc praca ludzi wykorzystywana była na wskroś praktycznie), 
to w krótkim czasie można było wytworzyć mnóstwo dobrze wy-
konanych przedmiotów15. Produktem sterowanej przez władzę 
użyteczności stał się dobrobyt, który nie należał do jednostki, jako 
producenta, lecz do ogółu, jako wyraziciela idei pożyteczności. Każdy 
miał takie samo prawo do korzystania z owoców praktycznego zasto-
sowania siły pracy, bo każdy tej zasadzie służył. W takiej sytuacji oby-
watel posiadał pewność, iż nigdy nie zabraknie mu niczego, zatem 
nie będzie żądał rzeczy niepotrzebnej czyli nieużytecznej dla niego16. 

More przedstawia nam komunę, w której to wyróżniona grupa jej 
pełnoprawnych członków, czyli obywateli, ma równy udział w pro-
dukcji i podziale dóbr (wyróżniona zostaje tu grupa obywateli, ponie-
waż więźniowie lub jeńcy wojenni byli wykorzystywani do czynności, 

12  Por. tamże, s. 134, 137.
13  Por. tamże, s. 122.
14  Por. tamże, s. 132.
15  Por. tamże, s. 124.
16  Por. tamże, s. 127.
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których obywatel nie wykonywał, jak np. rozbiórka mięsa). Natomiast 
wszyscy mieszkańcy szczęśliwej wyspy byli równie użyteczni społecz-
nie, w związku z czym niezależnie od tego, czy ktoś był obywatelem, 
czy też niewolnikiem, poprzez użyteczność stawał się równy innym.

Przejdźmy teraz do drugiej „odmiany” egalitaryzmu komuni-
stycznego, jaką znajdziemy w Manifeście partii komunistycznej. Został 
on opublikowany w roku 1848; jego głównym zadaniem było ukaza-
nie drogi ku nowemu ustrojowi społecznemu, nowej rzeczywistości, 
która poprzez kontrastowość do zastanej sytuacji społeczno-politycz-
nej miała być rajem na ziemi. Sam komunizm to, wedle autorów Ma-
nifestu, „nauka o warunkach wyzwolenia proletariatu”17 i w związku 
z tym grupa docelowa tekstu napisanego przez Marksa i Engelsa była 
bardzo ściśle określona. Dlatego, aby móc zrealizować postulaty za-
warte w tej publikacji, należało przeorganizować całość społeczeń-
stwa, i to na drodze rewolucji.

Reorganizacja struktur miała odbywać się etapami18. Pierwszym, 
wedle założeń, było wywalczenie miejsca w życiu politycznym dla 
organizacji proletariackich i ukonstytuowanie klasy robotniczej jako 
panującej (miało się to odbyć za pomocą wywalczonej demokracji19). 
Następnym krokiem miało być wykorzystanie pozycji politycznej 
i społecznej, by stopniowo realizować kolejne założenia wynikające 
z chęci stworzenia ziemskiego raju. Efektem tych działań miało być 
wypełnienie rewolucji komunistycznej, a więc najradykalniejszego 
zerwania z tradycją i światem zastanym20. W oczach twórców mark-
sizmu nie była to „zwykła” radykalna zmiana, lecz przeobrażenie 
wszystkich stosunków społecznych, a aby tego dokonać, trzeba było 
zbudować nową konstrukcję społeczną na nowych fundamentach21.

Manifest w zamierzeniu był podręcznikiem, dzięki któremu re-
wolucja, jak doświadczenie naukowe, mogła być, przy zastosowaniu 

17  F. Engels, Zasady komunizmu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, Warszawa 
1986, s. 501. 

18  Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, 
s. 58 i 627.

19  W ramach takich samych założeń w 1933 r. Adolf Hitler zostaje wybrany kanc-
lerzem Niemiec. 

20  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1969, s. 92–93.
21  Por. T. I. Ojzerman, Powstanie filozofii marksistowskiej, przeł. W. Jankowski, 

M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa 1966, s. 591.
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odpowiednich środków, powtarzana i jej efekt miał się stać możliwy 
do przewidzenia. Stąd też pojęcie socjalizmu naukowego, nauki spo-
łecznej, która niczym fizyka, chemia czy biologia miała być uniwersal-
na i posiadać praktyczne zastosowanie22. Ponad to socjalizm naukowy 
zakładał wytwarzanie pojęć i reguł, które będą przyjmowane tak, jak 
wyniki eksperymentów naukowych, tzn. rozumowo; możliwość re-
alnej weryfikacji założeń socjalizmu naukowego, wedle jego teorii, 
przeciwstawiała go nowej ewangelii społecznej23.

Wizja jednolitego społeczeństwa pojawiła się w perspektywie 
rozwoju przemysłu XIX- wiecznego i związanych z nim kryzysów. 
Na oczach autorów Manifestu grupa proletariatu rekrutowała się 
z wszystkich klas ludności24. To wchłanianie innych grup społecz-
nych przez jedną miałoby pójść tak daleko, że w finalnym momencie, 
w którym to powstanie nowy ustrój, nie będzie mowy o żadnej klasie 
i podziale społecznym. Zaniknie nawet antagonizm pomiędzy mia-
stem i wsią, bo ci sami ludzie, a nie przedstawiciele różnych grup, 
będą trudnić się będą pracą na roli i w przemyśle25.

Co więcej, biorąc przykład z klasy robotniczej, jako protoplasty 
dla społeczności homogenicznej, można wysnuć wniosek, że jednoli-
tość społeczna przezwycięży nawet przynależność państwową. Stwo-
rzony zostanie wówczas naród eksterytorialny, ponadpaństwowy26. 

Podwalin jednolitego ogólnoświatowego społeczeństwa można 
szukać w zniesieniu własności prywatnej. Jak pisał Marks z Engelsem, 
proletariusze nie mieli nic do stracenia, nie byli przywiązani do miej-
sca, a jedynie wtłoczeni w ramy państwa, grupy społecznej. To wtło-
czenie i rozdrobnienie społeczne miało chronić własność prywatną27.

Mamy tu do czynienia z kilkoma założeniami. Po pierwsze, za-
uważamy tu populizm, od łac. populus – lud. Populistyczne społeczeń-
stwo to takie, w którym dominuje solidarność ludu. Jest ono jednolite, 
dalekie od wartościowania swoich członków, a co za tym nie wprowa-

22  Por. N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, 
Kraków 1998, s. 889.

23  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, 
Dzieła, t. 4, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 679.

24  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 71.
25  Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, dz. cyt., s. 523.
26  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 90.
27  Por. tamże, s. 76.
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dza gradacji wewnątrzspołecznej. Taki model grupy kieruje się zasadą 
vox populi vox dei – głos ludu, głosem boga. Postawa ta wprowadza 
silną linię demarkacyjną pomiędzy dobrem, czyli wolą ludu, a złem,  
tj. wszelkimi aktami sprzeciwu wobec monolitu społecznego28.

Po drugie, w tak stworzonej społeczności istniałaby tzw. władza 
kapilarna. Pojęcie to wprowadził Foucault, oznaczało ono władzę 
wszechobecną, nieskonkretyzowaną w ramach określonej grupy spo-
łecznej, a zatem każdy byłby siłą wykonawczą władzy i równocze-
śnie stałby się jej podporządkowany. Władzę można też określić jako 
ruchome pole sił, niewidoczną rękę, która dyscyplinuje, podporządko-
wuje w sposób totalny29. Tak skonstruowany system wychowywałby 
sobie członków w taki sposób, że zapominaliby oni o innych sposo-
bach zachowań czy budowie alternatywnych relacji społecznych30.

Ostatnim postulatem wynikającym ze społeczeństwa absolutnie 
homogenicznego byłby jego język. Otóż socjalizm naukowy oprócz 
tego, że chciał być jak nauka: uniwersalny i mający praktyczne za-
stosowanie, postulował również język naukowy, a więc język inter-
subiektywny, w którym możliwość dowolnej interpretacji znaczeń 
jest ograniczona do minimum. Język, którym miałoby się posługiwać 
społeczeństwo porewolucyjne, można byłoby oprzeć na teorii Bloom-
fielda zakładającej behawioryzm językowy. Otóż, wedle tych założeń, 
wszelakie znaczenie i rozumienie zależne jest od kontekstu sytuacyj-
nego, którego opis ma charakter czysto empiryczny, całość komuni-
kacji będzie oparta na zasadzie bodziec – reakcja.

W tym miejscu należy się jeszcze odwołać do teorii determinizmu 
językowego stworzonej przez Sapira i Whorfa. Mówi ona, że świat, 

28  Por. F. A. Barahona, Perón, o, El espíritu del Pueblo, Madrid 2003, za: http://
ibap.pl/publikacje/zjawisko-populizmu-i-neopopulizmu-w-ameryce-lacinskiej.html 
[dostęp: 31.03.2011]. Definicja ta jest zupełnie odmienna od klasycznej, słownikowej, 
gdzie populizm oznacza „głoszenie, lansowanie idei, zamierzeń politycznych, eko-
nomicznych i in. za pomocą haseł łatwo trafiających do przekonania, chwytliwych, 
zgodnych z oczekiwaniem większości w celu zyskania poparcia społeczeństwa 
i osiągnięcia przy jego pomocy wpływów lub władzy” (Słownik wyrazów obcych, red. 
E. Sobol, Warszawa 2002, s. 884). Co ciekawsze, przedstawiona powyżej alternatyw-
na definicja populizmu – monolitu ludu staje się wyidealizowaną i skrajną postacią 
demokracji.

29  Por. M. Żardecka-Nowak, Władza kształtująca jednostkę, [w:] Wolność i władza 
w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona-Byrska, Kraków 2008, s. 104–105.

30  Por. tamże, s. 107.
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w którym żyjemy, jest w znacznym stopniu oparty na językowych 
przyzwyczajeniach grupy, rzeczywistość jest dzielona niczym innym, 
jak konstrukcjami językowymi. Co więcej, wspólny obraz świata, bę-
dący atrybutem społeczeństwa homogenicznego, jest możliwy tylko 
w kontekście jednolitego języka posługującego się zunifikowanym 
systemem znaczeń. 

Wywnioskować można, że celem dla konstrukcji społecznej stwo-
rzonej przez Marksa i Engelsa jest wykluczenie języków subiektyw-
nych, wewnętrznych, niezrozumiałych dla ogółu, jak i takich, które 
nie mają znaczenia. Przywołujemy tutaj Quine’owską koncepcję języ-
ka – otóż jest to konstrukcja holistyczna oparta na indywidualnych, 
czy też osobniczych, konstrukcjach rozumowania, w efekcie czego 
jedno słowo wzbudza inne skojarzenia u różnych osób.

Dlaczego język jest tak ważny dla koncepcji zawartej w Manife-
ście? Buduje on pojmowanie rzeczywistości jako jednolitej, intersu-
biektywnej, przez co scala społeczeństwo, jako jednostki, które mają 
identyczny system znaczeń. W efekcie mamy do czynienia z wypeł-
nieniem założeń społeczeństwa populistycznego i władzy kapilarnej, 
a zatem na fundamencie odpowiedniego języka może powstać społe-
czeństwo homogeniczne.

Kolejnym elementem fundującym egalitaryzm komunistyczny 
w ramach teorii Marksa i Engelsa jest człowiek uniwersalny31. Przy-
czyną jego narodzenia się, tzn. człowieka wszechstronnie użyteczne-
go społecznie była walka z tzw. systemem fabrycznym32. Był to proces 
produkcji wytworzony przez XIX-wieczne zmechanizowane zakłady 
pracy. Polegał na tym, że rola pracownika była zawężona do jednej 
wyspecjalizowanej i zautomatyzowanej czynności, robotnik został 
tym samym sprowadzony do elementu wielkiego organizmu-maszy-
ny, jakim był zakład produkcyjny.

Natomiast wspólna produkcja, którą zakładali autorzy Manifestu, 
nie mogła być dziełem ludzi zakutych w system fabryczny: ograniczo-
nych, użytecznych tylko w bardzo wąskim zakresie, którzy rozwinęli 

31  Przypomina on Feuerbachowskiego boga (ideę człowieka). Por. L. Séve, 
Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej, przeł. M. Druto, Warszawa 1988, oraz 
R. Panasiuk, Feuerbach: Filozofia Boga i człowieka, [w:] L. Feuerbach, Wybór pism, t. 1, Myśli 
o śmierci i nieśmiertelności, przeł. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, Warszawa 1988, 
s. XXX. 

32  Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, dz. cyt., s. 503.
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jedną umiejętność, kosztem innych, a co za tym idzie – zubożając się 
społecznie33. W wyniku takiej specjalizacji wytworzyły się niespra-
wiedliwe różnice34 w ramach zbiorowości.

Człowiek uniwersalny35 wyparłby rzeczywistość mas robotni-
czych, stłoczonych w fabryce, które były organizowane po żołnier-
sku, niczym niewolnicy burżuazji i maszyny, jak zhierarchizowane 
trybiki pracujące pod dyktando tłoków parowych36. Przy czym nie 
należy myśleć tu o człowieku twórczym, a o ludziach wytwórczych, 
wszechstronnie rozwiniętych, znajdujących zastosowania ogólno-
społeczne.

Drugim, ale równie ważnym, bodźcem narodzin człowieka uni-
wersalnie użytecznego byłoby zniesienie własności prywatnej. Na jej 
miejsce wprowadzone zostanie wspólne użytkowanie wszystkich na-
rzędzi produkcji37. By móc w pełni korzystać z przywileju użytkowa-
nia całości narzędzi produkcji, człowiek musiał wykształcić w sobie 
wszechstronne umiejętności praktyczne. 

Wydaje się również, że w ramach tego projektu społeczeństwa 
nawet płeć człowieka została usunięta w cień. Człowiek uniwersalny 
wywodził się z klasy robotniczej, a tam różnice płci czy wieku nie 
były istotne, ważna natomiast była ich funkcja, jako narzędzia pra-
cy38. Zatem możemy powiedzieć o uniwersalnym narzędziu pracy, 
które pozbawione zostało ważkości cech osobniczych i poświęcone 
wytwarzaniu i konsumowaniu dóbr dostępnych ogółowi. 

Wysuniemy stąd wniosek, że dzięki takiej istocie zostaną zniesio-
ne wszelkie antagonizmy społeczne, a nawet osiągnięty zostanie stan 
zjednoczenia wsi i miasta39.

Człowiek uniwersalnie użyteczny miał znieść system fabryczny, 
a zatem strukturę, ufundowaną na różnorodnych wyspecjalizowa-
nych stanowiskach. W efekcie zniesione zostałyby „role społeczne”, 
które wynikały z pozycji np. kierownika czy pracownika oraz zwią-

33  Por. tamże, s. 522.
34  Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy…, dz. cyt., s. 627.
35  Por. tamże, s. 511.
36  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1969, s. 70–71.
37  Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, dz. cyt., s. 514.
38  Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 71.
39  Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, dz. cyt., s. 523.
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zane z nimi oczekiwania wobec reszty społeczeństwa40. Człowiek 
uniwersalny stanie się wstępem do społeczeństwa absolutnie homo-
genicznego.

Engels i Marks ukazali nam społeczeństwo równe we wszystkim, 
nie ma tu już, jak było u More’a grupy obywateli. Wprawdzie w tym 
przypadku mamy w punkcie wyjścia do czynienia z proletariuszami, 
jednak jest to grupa „założycielska” i jako taka jest wyróżniona wśród 
innych, by stać się wzorem dla przemian społecznych. Człowiek uni-
wersalny nie wyróżnia się niczym spośród innych równych mu jed-
nostek, a zunifikowany świat miasto-wsi zaciera granice w sposobach 
produkcji.

Wydaje się zatem, że głównym założeniem egalitaryzmu komuni-
stycznego jest społeczeństwo, które osiągnęło negentropię41, jedność, 
uzyskując w ten sposób efekt synergeniczny42. Zarówno u More’a, 
jak i Marksa oraz Engelsa głównym środkiem do zniesienia różnic 
i powstania komuny jest likwidacja własności prywatnej43. To wła-
śnie jest fundamentem, który ma zapewnić równość rozumianą także 
jako homogeniczność. Dzięki zniesieniu prywatnego kapitału każda 
jednostka ma taki sam udział w produkcji i podziale dóbr, a co za tym 
idzie każdy jest tak samo użyteczny. Można więc wysnuć wniosek, 
że gwarancją równości w ramach komuny jest wyrzeczenie się jed-
nostkowości na rzecz dobra ogółu.

40  Por. S. Mika, Społeczne podstawy zachowania, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, 
Warszawa 1982, s. 143.

41  Por. J. Hubert, Społeczeństwo synergetyczne, Kraków 2000, s. 190.
42  Por. tamże, s. 199–123.
43  Por. S. Opara, Tyranie złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawa 2009, s. 175.
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Równość w życiu publicznym

Cyril Diatka, SR

Rovnosť ako kategória, vzťah a princíp

Problém rovnosti možno riešiť v rozličných rovinách myslenia 
ako i vedy, napríklad rovnosť v matematike pri riešení matematic-
kých úloh. Pojmu rovnosť nezodpovedá niečo čo je rovnaké, čiže 
identické, pretože to už predstavuje posun tohto pojmu do inej rovi-
ny. Pojem rovnosť je podľa nášho názoru vyjadrením určitého pome-
ru, ako napríklad rovnosť v matematike alebo vo fyzike rovnováha 
síl, ale to už opäť znamená určitý posun; určite ináč možno chápať 
rovnosť v chémii ako určitý pomer chemických zlúčenín a podobne. 
Čím prenikáme do vyššie organizovanej štruktúry tým sa otázka rov-
nosti stáva špecifickejšou a konkrétnejšou. V oblasti biológie, kde va-
riabilita biologickej štruktúry je dosť vysoká, musíme brať do úvahy 
tú skutočnosť, že každé ľudské indivíduum disponuje jedinečným 
radom vlastností, ktoré možno hodnotiť vo vzťahu k osobe, ako na-
príklad mieru dôstojnosti. Každý nový ľudský jedinec je v čase naro-
denia, vzhľadom na budúce možnosti, potenciou tisícky neznámych 
a vzájomných vzťahov spojených génov, génových vzorcov, ktoré 
majú vplyv na jeho formovanie. U novorodeného jedinca nemôžme 
ešte odhadnúť, vzhľadom na jeho biologický potenciál ale aj rodinné 
prostredie, výchovu a kultúru spoločnosti do ktorej sa narodil, všetky 
jeho budúce kvality. Je tu vždy však možnosť predpokladať vzhľa-
dom na vysoký stupeň variability, že tento narodený jedinec sa môže 
stáť jedným z najväčších, dovtedy žijúcich mužov či žien. Tento stu-
peň variability na báze biologickej štruktúry dáva ľudskému jedin-
covi možnosť, že sa líši od iných ľudských jedincov, súčasne s tým, 
že niektoré jeho vlastnosti sú viacej vyhranené ako ostatné. často 
tu hovoríme alebo píšeme o rozdielnom stupni nadania. Ak by sme 
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však uvažovali v rovine rovnosti u takto disponovanej ľudskej bytos-
ti, zotreli by sme dôležité rozdiely, ktoré medzi nami ako ľudskými 
jedincami jestvujú. V tejto rovine uvažovania však vzniká otázka, res-
pektíve problém: ak rozdiely medzi nami ľuďmi nie sú dôležité a bu-
deme naše rozhodnutia, činy a schopnosti prispôsobovať egalitárnym 
požiadavkám, potom sa dostaneme do problému, že sloboda fakticky 
nie je dôležitá a preto nie je dôležitá ani idea individuálnej slobody1. 
R. J. Williams upozorňuje, že snaha zdôrazňovať uniformitu ľudskej 
prirodzenosti budí zdanie, že sa zhoduje s demokraciou. V tom spo-
číva však nebezpečenstvo tendencie spochybňovať najzákladnejšie 
ideály slobody a individuálnej hodnoty. Takýmto spôsobom sa však 
život človeka vyprázdňuje – zbavuje zmyslu2. 

Tu vzniká celý rad problémov, ktorý sa viaže už na konkrétnu 
spoločenskú štruktúru, ktorú podľa môjho názoru rozdielna variabi-
lita daná prirodzenými dispozíciami ešte viacej umocňuje a tým dáva 
vyniknúť ľuďom s rozdielnymi vlastnosťami. Samozrejme, že jestvu-
je škála od výnimočných a geniálnych jedincov až po ľahostajných, 
tupých, rezignovaných, či mentálne nerozvinutých ľudských bytostí. 
Prirodzene, že v tejto rovine musíme ešte uvažovať aj o psychických 
sklonoch, toho ktorého jedinca a vtedy musíme brať do úvahy aj prob-
lém ľudských vášní, najmä ak ide o rozličné motívy, t.j. biologické, 
sociálne a rozumové pohnútky ľudského konania, ktoré sa rozlične 
spájajú a prelínajú, vzájomne súvisia a v rovine pôsobenia ostávajú 
viac-menej neuvedomelé. Snaha utriediť motívy mravných činov 
je v klasickej etike témou, ktorá má veľmi dlhú históriu. Filozofom, 
etikom ktorý sa začal sústavnejšie zaoberať vnútornou stránkou ľud-
ského konania je Aristoteles, ktorý pochopil, že vášeň je predovšet-
kým silný afekt odporujúci rozumu, čosi ako nezriadená náruživosť, 
či neresť. Vášne sú prejavy sklonov, ktoré vznikajú zo zmyslových 
predstáv dobra a zla a sú sprevádzané telesnými zmenami. Postaviť 
však otázku či vášne sú zlé alebo nie, nie je správne. Vášne ako také 
nemožno mravne hodnotiť, vo svojej vlastnej podstate sú mravne in-
diferentné. Keď však berieme do úvahy spôsob akým vášeň prejavu-
jeme (používame) až tento spôsob možno hodnotiť ako dobrý alebo 

1  Porov. F. A. von Hayek, Rovnost, hodnota a zásluha, [w:] Současná politická filosofie, 
Praha 1997, s. 102. 

2  Ibidem, s. 103.
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zlý. Spomenutý Aristoteles, respektíve jeho žiaci, pokiaľ sa zaoberali 
otázkami vnútorných pohnútok konania, prirovnávali vášne ku ko-
ňovi ktorého treba krotiť a ovládať, nie však zabiť. Inými slovami, ide 
o to prirodzené vášne využiť pre dobro, čo možno využiť aj v praktic-
kej pedagogike – menej trestať ale naopak dať priestor deťom, ktoré 
majú rozličné sklony aby mohli svoju energiu prejaviť; to znamená 
usmerňovať ich potenciál vhodne zvolenými činnosťami. 

Problém, ktorý si už všimol Platón, že my ľudia sme veľmi roz-
dielne bytosti a teda je otázne pristupovať k nám rovnakým spôso-
bom. Touto cestou sa dostaneme na šikmú plošinu nerovnosti a ak 
chcem zaistiť ľuďom rovnaké postavenie, napríklad v pracovnom 
tíme, musíme k nim pristupovať rozdielne. Poznáme a často pou-
žívame výraz rovnosť pred zákonom alebo rovnosť v materiálnom 
zmysle (mať vždy toľko ako ten druhý, alebo dokonca viac). Rovnosť 
pred zákonom a materiálna rovnosť sú dve rozdielne veci, môžu byť 
dokonca vo vzájomnom konflikte. Zväčša nemôžme dosiahnuť sú-
časne obidve pozície. Rovnosť pred zákonom predpokladá slobodu, 
tá však vedie k materiálne nerovnosti v spoločnosti v ktorej žijeme, 
sme konfrontovaní s bežnou skúsenosťou, že tam kde štát musí pou-
žiť z nejakých dôvodov donútenie, musí alebo by mal konať vo vzťa-
hu k ľuďom rovnako dôrazne. Obhajovať zanovito v takejto situácii 
rovnosť v prístupe k rozdielnym ľuďom často vedie k zvýšenej mie-
re donucovania, ktoré je sprevádzané rozličnými diskriminačnými 
praktikami. Poznáme dokonca pozíciu pozitívnej diskriminácie, ktorá 
za určitou hranicou vedie takisto k prehlbovaniu pôvodných rozdie-
lov do ešte väčších rozmerov. Dnes môžeme na to poukázať v súvis-
losti s rómskym problémom ako svojho druhu kultúrno-sociálnym 
fenoménom, kde doteraz často používané spôsoby riešenia zlyhávajú, 
pretože narážajú na zložitý problém ľudskej emancipácie. Dôsledkom 
toho vzniká paradoxná situácia ktorá sa javí v každodennej realite 
v podobe akoby väčšieho množstva „práv” rómskeho obyvateľstva 
v porovnaní s nerómskou populáciou. To môže vyvolávať a vyvoláva 
sociálne konflikty, ktoré majú tendenciu sa naďalej vyostrovať. Pri-
rodzene toto nie je samo o sebe námietka proti rovnosti, avšak často 
požiadavka rovnosti môže byť a spravidla sa aj stáva určitou záster-
kou tých skupín, ktorých záujem je vytvoriť v spoločnosti iný model 
rozdeľovania, „naša námietka smeruje proti každému pokusu vnútiť 
spoločnosti nejaký zámerne zvolený model rozdeľovania, či už ide 
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o poriadok založený na rovnosti alebo nerovnosti”3. Tu sa dostávame 
k problému rovnosti nielen ako vzťahu ale najmä zdôvodneniu rozde-
ľovania, ktoré sa viacej blíži ľudským predstavám o individuálnych 
zásluhách. Želania takýchto skupín nie sú zlučiteľné s požiadavkou 
slobody. F. A. Hayek zdôrazňuje, že pri rovnejšom, respektíve spra-
vodlivejšom rozdeľovaní, sprevádzané donútením, nemožno niekedy 
vylúčiť „ak chceme zachovať slobodnú spoločnosť, má zásadný vý-
znam, aby sme uznali, že oprávnenosť určitého partikulárneho cie-
ľa neposkytuje dostatočné ospravedlnenie pre použitie donútenia”4. 
Hayek v tejto súvislosti vyzdvihuje stupeň sociálnej rovnosti ktorú 
historicky dosiahli Spojené štáty5. 

Objasnime si na záver stručne kategóriu rovnosti, ktorá je neod-
mysliteľnou závažnou súčasťou každej politickej diskusie, politic-
kých publikácii, ba dokonca ústavných listín. Pri problému rovnosti 
musíme vždy brať do úvahy dve podoby pojmu rovnosť. Prvá ro-
vina zdôrazňuje pojem rovnosti ľudských bytostí (v Európe známy 
problém už od Protágora). Druhý význam používania pojmu rovnosť 
má vzťah k problému rozdeľovania ekonomických výdobytkov, spo-
ločenských príležitostí, či politickej moci medzi ľuďmi. V politických 
ideológiách sa zreteľne objavovali rovnostárske tendencie apelujúce 
na základný význam rovnosti a pomoci tohto zdôvodnenia sa mala 
ospravedlniť rovnosť v rozdeľovaní – socialistická ideológia v komu-
nistických krajinách.

V istom zmysle možno hovoriť o základnej rovnosti, ktorá 
má podobu tvrdenia, že „všetci ľudia sú stvorení ako sebe rovní”. 
Je to konštatovanie o základnom fakte ľudskej situácie, myslí sa tým 
viac-menej, že všetci ľudia sú rovnako ľudskými bytosťami na rozdiel 
od iných ne-ľudských bytostí. Nevzťahuje sa to na problém rovnaké 
fyzické, morálne či duševné schopnosti. Ľudia nie sú si rovní v žiad-
nej z týchto daností, ľudia sú ľudské bytosti a takto chápaný princíp 
je relevantný pre politiku, najmä pre tých, ktorých môžeme zaradiť 
medzi teoretikov prirodzených práv, ktorý vyjadrujú odpor proti pa-
ternalisticky chápanej vláde. Spomenúť možno aj utilitárny princíp, 
ktorý zvýrazňuje, že všetky ľudské bytosti majú spoločnú schopnosť 

3  Ibidem, s. 104.
4  Ibidem.
5  Pozri ibidem.
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prežívať radosť i bolesť. Toto stanovisko berie do úvahy každého ako 
jednu osobu a nikdy nie viac ako jednu osobu. Inou pozíciou je kan-
tovská požiadavka, že všetci ľudia majú spoločnú ľudskú dôstojnosť, 
čo Kant zdôvodňuje tým, že ľudia konajú morálne, t.j. že sú schopní 
požívať svojho rozumu k formulácii morálnych zákonov a podria-
diť sa im. V otázke rovnosti majú jej kritici vždy dostatočný priestor 
na to, že ak prijmeme zásadu rovnosti ľudí, mali by sme k ľuďom 
pristupovať rovnako. Ak sú požiadavky rovnosti viac-menej norma-
tívne zástancovia rovnosti sa môžu vyhnúť problému „je – mal by”. 
„Nemôžu sa však vyhnúť obhajobe teoretického rámca v ktorom po-
žiadavky základnej rovnosti nadobúdajú politický význam”6. Možno 
uviesť stručne niekoľko podôb týchto systémov. Podľa Aristotela 
je spravodlivosť forma rovnosti, pričom rozlišuje relevantné a ire-
levantné dôvody pri rozdeľovaní a určovaní cnosti, ktoré si zaslúži 
zvláštne dobro. Tento problém je vyjadrený v názore, že „osoby sú si 
rovné, a mali by im byť pridelené rovnaké veci”7 a prináša niekoľko 
problémov spojených s dôvodmi pre prideľovanie a určovanie cnosti, 
ktoré si zasluhuje zvláštne dobro. Problém spočíva v tom, že zdôvod-
ňovanie na tejto úrovni podporuje rovnostárske rozdeľovanie, ktoré 
vychádza z našej základnej predstavy o ľudskej rovnosti. 

Rovnosť príležitostí, tak často spomínaná v súvislosti s teóriou 
J. Rawlsa a jeho princípom fairness, nachádza svoju prvú teoretickú 
obhajobu v Platónovom dialógu O štáte. Je to príklad kde vzdeláva-
cí systém je navrhnutý tak aby dával rovnako nadaným a schopným 
deťom rovnakú šancu získať nerovnaké spoločenské pozície. Je to 
ideál ktorý ide proti prísne rovnostárskemu princípu, lebo ide o to 
kto získa vzácnejšie spoločenské dobrá, a nie o to či sú tieto rovnako 
či nerovnako rozdeľované. Rovnosť príležitostí je v takomto prípade 
radikálnym vyrovnávaním zameniteľnej súčasti prostredia dieťaťa 
a nechápe sa ako súčasť jeho identity8. 

Ďalším príkladom je chápanie liberálnej rovnosti. Tu je viacero 
rovín, pretože liberalizmus je viacvrstvový politický fenomén a počas 
svojho vývoja sa sformulovali rozličné pozície, ktoré možno chápať 
ako liberálne chápanie rovnosti. V prísnom zmysle pojmu liberálna 

6  Blackwellova encyklopedie politického myšlení, ed. D. Miller, Brno 1995, s. 434.
7  Aristoteles, Politika, Bratislava 2006, 1282b. 
8  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 434.
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rovnosť príležitostí ohrozuje ľudskú slobodu. Zabraňuje ľuďom aby 
slobodne využívali svoje zdroje, nadanie a schopnosti k dosahovaniu 
výsledkov, ktoré vzhľadom na naše individuálne schopnosti, nemô-
žu byť rovnaké (prirodzené rozdiely medzi ľuďmi). Táto pozícia zvý-
razňuje tú skutočnosť, ktorá ľuďom umožňuje usilovať sa o vlastné 
ciele, aj keď je toto v rozpore s princípom vyrovnávania príležitostí. 
Liberálna rovnosť v takomto chápaní je stavom, v ktorom sú ľudia 
rovnako slobodní realizovať svoje životné plány. Nebezpečenstvo 
skĺznutia k rovnostárstvu je v tomto chápaní vylúčené9. Môžeme spo-
menúť aj tzv. libertarianizmus, ktorý stotožňuje rovnosť slobody s ab-
solútnym právom vlastniť majetok a uzatvárať zmluvy bez ohľadu 
na rozdeľovanie zdrojov, ktoré je výsledkom takéhoto práva. V tejto 
súvislosti možno spomenúť R. Nozicka, pre ktorého podmienky rov-
nej slobody neumožňujú spravodlivé rozdeľovanie lekárskej starostli-
vosti alebo príjmov podľa potreby, zásluhy, či pracovného výkonu10. 

Inou pozíciou je pozícia sociálnej spravodlivosti podľa J. Rawlsa. 
Umožniť aby aj pre najmenej zvýhodneného člena spoločnosti mala 
sloboda cenu. Ak to nejde ináč, potom prerozdeľovaním príjmu a bo-
hatstva bohatých a majetných v prospech chudobných a nemajetných 
občanov11. 

Vďaka rozvoju kapitalizmu, ktorý najmä v ekonomike a neskôr 
aj v oblasti kultúry nahradil ekonomicky a hospodársky menej pro-
duktívny feudalizmus, dochádza k zásadným zmenám v sociálnej in-
fraštruktúre, čo v politike predstavovalo stále väčšiu účasť rozličných 
sociálnych skupín v podielu na vláde, markantne sa to prejavovalo 
na rozširovaní volebného práva od 17. storočia až po súčasnosť. Ide 
o možnosť občanov podieľať sa na vláde vo svojej spoločnosti ako 
politicky rovní, t.j. voliči. V tejto pozícii hovoríme o demokratickej 
rovnosti, ktorej klasickým reprezentantom je J. J. Rousseau. Rousseau 
vychádza z možnosti prerozdeliť ekonomické zdroje ako nástroj pre-
rozdelenia politickej moci medzi občanmi. Jeho víziou bolo elimino-
vať zastupiteľskú formu vlády. Tento predpoklad spočíval na úvahe, 
že v menej početnej spoločnosti sa môžu občania starať o iných spo-

 9  J. Jurová, Morálka a etika v politike, „Civitas”, 2003, nr. 25, s. 3. 
10  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 435. 
11  Porov. J. Jurová, Sociálna spravodlivosť v európskom kontexte, [w:] Etické reflexie, 

Nitra 2011, s. 119–129. 
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luobčanov ako o svoje vlastné rodiny. V súčasnosti je zrejmé, že taký-
to model nie je možné, azda až na výnimky v niektorých regiónoch, 
uplatniť. Dnes sa táto pozícia mení na požiadavku decentralizácie 
politických inštitúcii ako prostriedku umožnenia všetkým občanom 
zúčastniť sa priamo na vláde. Jestvuje aj variant tejto pozície, ktorý 
reprezentujú tí zástancovia demokratickej rovnosti ktorí uznávajú za-
stupiteľskú formu vlády, ale hľadajú ústavné prostriedky k tomu aby 
verejní úradníci zodpovedali väčšiemu počtu svojich voličov. Kritici 
tejto pozície poukazujú na to, že demokratická rovnosť je v rozpore 
s liberálnou rovnosťou. Demokratické väčšiny totižto môžu zbaviť 
menšiny ich spravodlivého podielu na majetku či spoločenskom pro-
spechu. Ide o problém rozdeľovania ekonomických ziskov a služieb 
ktorá v centralizovanom štáte, akokoľvek rovnostárskom, zbavuje 
väčšinu občanov dobra politickej participácie na spoločenstve12. 

Socialistická rovnosť. Socialistické chápanie rovnosti rozširuje 
demokratickú kritiku sociálneho štátu z oblasti politickej na ekono-
mickú. Socialistický ideál rovnosti je často vyjadrovaný negatívne ako 
kritika existujúcich nerovností. Kritika v oblasti politickej – niekoľ-
ko vysokých verejných úradníkov nemá mať možnosť rozhodovať 
o osude všetkých občanov, takisto nemôže niekoľko vlastníkov majet-
ku mať moc rozhodovať o ekonomickom osude pracujúcich. Pasívne 
vyjadrenie socialistickej rovnosti spočíva v zásade: „o tom, čo sa týka 
všetkých, by mali rozhodovať všetci”. Zástancovia socialistickej rov-
nosti zdôrazňujú svoju zásadu rovnosti proti kapitalistickému systé-
mu, ktorý v dôsledku nerovnosti v rozdeľovaní bohatstva nerovnako 
uspokojuje ľudskú tvorivosť. Sociálne slabí nemôžu využívať mož-
nosti vzdelania a teda nemôžu sa podieľať na využívaní kultúrnych 
hodnôt. Všetko je sústredené na to aby bola rozdelená moc v prospech 
tých, ktorí pracujú a prácou získavajú prostriedky pre svoju obživu13. 
Kritici socialistickej rovnosti správne poukázali na prežívanie odcu-
dzenia práce v tomto spoločenskom systéme. Zaujímavým postrehom 
bol názor H. Spencera (1820–1903), že socializmus patrí medzi abso-
lutistické formy spoločnosti. Tento systém v rozdeľovaní podielu jed-
notlivcom podľa Spencera brzdí prirodzenú súťaživosť a za niekoľko 
generácii privedie spoločnosť do úpadku. Centralistický hospodár-

12  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 435.
13  Porov. J. Jurová, Sociálna spravodlivosť v európskom kontexte, cit.d., s. 121–125. 
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sky organizmus sa v takejto spoločnosti stáva nástrojom vládnucej 
totálnej byrokracie. Dôsledkom je zmeravenie systému a zastavenie 
jeho ekonomického rastu14. Pozoruhodný názor mysliteľa, ktorý ne-
mal skúsenosť uskutočnenia socialistickej rovnosti, avšak analytickou 
úvahou anticipoval jeho skutočne slabé stránky. 

Rovnosť pohlavia. Vzhľadom na dlhodobý jav hegemónie mu-
žov v našej kultúre sa prirodzene vo vzťahu k základnej a distribučnej 
rovnosti uvažovalo len o mužskej časti ľudstva. J. Locke vo svojej zá-
sade „ľudstvo je rovné a nezávislé” myslel, že účastníkmi spoločen-
skej zmluvy sú iba muži aj keď podľa Prvej rozprave o vláde, u prvých 
ľudí Adama a Eve uvažuje o rovnosti mužskej a ženskej bytosti pred 
Bohom. Rousseau a Aristoteles predpokladali, že ženy nie sú vyba-
vené od prírody pre demokratické občianstvo, aj keď obsahovo je tu 
rozdiel – Aristoteles vychádza z klasickej otrokárskej štruktúry spo-
ločnosti a Rousseau vychádza z rodiacej sa kapitalistickej štruktúry 
spoločnosti. Platón a J. St. Mill naopak rozvádzajú, každý iným spô-
sobom, ideu rovnosti pohlavia. Platón zdôrazňuje, že ženy aj muži 
sú rovnako obdarení schopnosťami vládnuť, avšak cenou za rovnosť 
pohlavia ako svojho druhu rovnakej príležitosti je zrušenie rodiny. 
V Millovej teórii rovnosť pohlavia je zlučiteľná so slobodou vytvárať 
rodinu. Mill vychádzal z toho, že ženy by mali byť považované za po-
liticky, ekonomicky a spoločensky rovné mužom aj keď hrajú väčšiu 
úlohu vo výchove detí15.

Pri posudzovaní rozdielnych pozícii rovnosti sme narazili 
na problém určitej obmedzenosti rovnosti ako distribučného ideá-
lu. Najzaujímavejším dôsledkom porovnávania je, že odlišné ideály 
rovnosti sú navzájom nezlučiteľné. Proti sebe stoja problémy spojené 
s ľudskou dôstojnosťou, ktorá sa viaže k rovnosti rodu. Presadzovať 
rovný princíp najmä v rozdeľovaní môže spôsobiť, respektíve vyvo-
lať tendencie k rovnostárstvu, ktoré je priamym protikladom súťa-
živosti a rozvoja osobných schopností ľudí, ktorí sú si rodom rovní 
ale svojimi dispozíciami a schopnosťami sa vzájomne líšia. Nesmieme 
zabudnúť ani na extrémnych kritikov rovnosti, rozličné elitárske kon-
cepcie ktoré uznávajú istý moment rovnosti z hľadiska rodu, avšak 
petrifikujú výnimočnosť vlastnosti určitých jedincov a z toho vyvo-

14  Porov. H. J. Störig, Malé dějiny filozofie, Praha 1993, s. 351.
15  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 436.
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dzujú požiadavky v prospech výnimočných ľudí, respektíve elitných 
skupín a v extrémnom prípade sa stretneme aj s názormi o nadrade-
nosti jednej rasy nad inými. Iní kritici rovnosti zdôrazňujú, že väčšia 
miera rovnosti sa musí nejakým spôsobom zaplatiť, napríklad cena 
za rovnejšie rozdeľovanie príjmov je sprevádzaná menšou autonó-
miou pre rodinu, pre viac súperivú a málo súdržnú spoločnosť. Ak sa 
princíp rovnosti neprimerane zdôrazňuje dostáva sa do rozporu s os-
tatnými spoločenskými hodnotami. 

Socialistické štáty, vzniknuté po druhej svetovej vojne, jednako 
pod tlakom Sovietskeho Zväzu, jednako pod tlakom medzinárodnej 
situácie, modelovali socializmus ako etatistický. Takýto socializmus 
všetky princípy a zásady, vrátane sociálnej rovnosti a teda i spra-
vodlivosti, ideologicky definoval a prostredníctvom štátnej ideoló-
gie uplatňoval. Prílišný dôraz na distribučný princíp spravodlivosti 
v snahe rozdeľovať získané hodnoty podľa potrieb, zakazujúc pri-
tom súkromné podnikanie, vrátane malých podnikov, spôsobili 
výraznú tendenciu k rovnostárstvu. V dôsledku socialistickej ideo-
lógie vtedy dominujúcej mala monopolnú pozíciu štátna a straníc-
ka byrokracia tiež nazývaná „štátostranícka” politická elita, ktorá 
rozdeľovaním hodnôt na výsledkoch spoločnej práce podľa potrieb 
a nie podľa schopností a vykonanej práce brzdila sústavne prirodze-
nú schopnosť ľudí získať podiel na spoločenskom bohatstve pros-
tredníctvom výkonu. Takýmto spôsobom pôsobila na znižovanie 
efektívnosti a produktivity práce. Ak chcel príslušník socialistickej 
spoločnosti zvýšiť si svoj životný štandard mal na to možnosť mimo 
pracovného času, avšak využitím techniky, strojov a dopravných 
prostriedkov v spoločnom vlastníctve pre svoje osobné účely. O čo 
viacej získaval prostredníctvom takto vykonanej práce, o to menej 
odvádzal výkonu počas pracovného času, ktorý bol často iba do-
plnkovým, odpočinkovým časom. Keďže povinnosť pracovať bola 
záväzná pre všetkých vznikol dojem, že všetci usilovne pracujú, ale 
prísne iba do hranice pracovného času, ktorý nedostatočne využívali.  
To platilo aj pre oblasť služieb, napríklad obchody s potravinami. 
Tieto obchody sa prísne zatvárali zväčša o 18 hodine, pričom medzi 
16 a 17 hodinou, kedy prichádzali pracujúci si nakúpiť potraviny 
boli tieto (najmä pečivo, chlieb, mlieko a ďalšie základné potravi-
ny) už vypredané. Preto už počas pracovnej doby pracujúci opúšťali 
svoje pracoviská a nakupovali potraviny, ktoré mali byť k dispozícii 
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v obchodoch po pracovnej dobe. Na takomto príklade a jemu podob-
ných možno ukázať ako zlyhával v praxi princíp centralisticky ria-
deného socialistického hospodárstva, ktorý nemohol direktívnymi 
spôsobmi ovládania hospodárstva zabezpečiť objem, kvalitu a do-
stupnosť produktov potrebných pre každodenný život. Týmto spô-
sobom už v zárodku sa narušovala pracovná morálka a disciplína 
a základnou motiváciou ľudí sa stalo využiť úradne stanovený pra-
covný čas na mimopracovné aktivity. Keď pripočítame, často nízku 
kvalitu tovaru spolu so zaostávaním techniky a technológii dosta-
neme obraz spoločnosti ktorá deklaruje blahobyt pracujúcich, ale 
nevie ho zabezpečiť. Takto sa rovnosť ako spravodlivosť v rozdeľo-
vaní menila na rovnostárstvo a spôsobovala postupný rozklad eko-
nomickej štruktúry spoločnosti a vzťahov ktoré mali túto štruktúru 
sprevádzať a byť východiskom pre motiváciu pracujúcich. To bola 
podľa môjho názoru jedna z kľúčových príčin pádu komunistických 
spoločností v roku 1989. Politické elity vtedajších komunistických 
krajín, svojim štýlom riadenia a ideologickým usmerňovaním, likvi-
dovali základy politického režimu, ktorého sami boli reprezentanti.

Podsumowanie
Wytłumaczmy sobie na zakończenie krótko kategorię równości, 

która jest doniosłą częścią każdej dyskusji politycznej, publikacji po-
litycznych czy nawet dokumentów konstytucyjnych. W zagadnieniu 
równości musimy zawsze wziąć pod uwagę dwie postacie pojęcia 
równość. Pierwszy poziom podkreśla pojęcie równości ludzkich by-
tów (w Europie znane zagadnienie już od Protagorasa).

Drugie znaczenie pojęcia równość jest związane z problemem 
rozdzielania osiągnięć ekonomicznych, okazji społecznych, jak rów-
nież mocy politycznej wśród ludzi. 

W ideologiach politycznych bardzo wyraźnie pojawiały się ten-
dencje „wyrównawcze”, apelujące do podstawowego (pierwszego) 
znaczenia równości. Poprzez to miała zostać udowodniona rów-
ność rozdzielcza, a zatem usprawiedliwiona socjalistyczna ideologia 
państw komunistycznych.

W pewnym sensie można mówić o równości podstawowej, 
wyrażonej w postaci twierdzenia, że „wszyscy ludzie są stworzeni 
jako równi sobie nawzajem”. Jest to stwierdzenie o podstawowym 
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fakcie ludzkiej sytuacji, mniej więcej chodzi o to, że wszyscy ludzie 
są jednakowo bytami ludzkimi, w odróżnieniu od innych bytów nie-
-ludzkich. Równości nie można jednak dowieść odnośnie do kwestii 
zdolności fizycznych, moralnych i umysłowych. Nie ma równości 
w żadnej z tych dyspozycji, ludzie są bytami ludzkimi i tak zrozu-
miana zasada jest podstawą dla polityki, zwłaszcza dla teoretyków 
praw naturalnych, wyrażających sprzeciw wobec władz paternali-
stycznych. Przypomnieć można również zasadę utylitaryzmu, który 
podkreśla wspólną wszystkim jednostkom ludzkim zdolność prze-
żywania radości i boleści. To stanowisko bierze pod uwagę każdego 
jako indywiduum. Inną jeszcze propozycją jest Kantowskie twier-
dzenie, że wszyscy ludzie mają wspólną godność ludzką, której 
według Kanta dowodzi ich moralne działanie, to jest ich zdolność 
do korzystania z rozumu oraz sformułowania praw moralnych 
i podporządkowania się im. 

Dyskusje wokół pojęcia równości zawsze dają krytycznie nastawio-
nym jednostkom wystarczającą przestrzeń do tego, by głosić jednako-
we podejście do ludzi w oparciu o przyjmowaną równość wszystkich 
ludzi. Jeżeli oczekiwanie równości jest normatywne, to obrońcy rów-
ności mają możliwość uniknięcia problemu „jest – powinien”. „Nie 
mogą jednak uniknąć obrony ramy teoretycznej, w której oczekiwa-
nie równości podstawowej nabywa znaczenia politycznego”16. Można 
przytoczyć krótko kilka przykładów takich systemów. 

Według Arystotelesa sprawiedliwość jest formą równości rozróż-
niającą powody – istotne i nieistotne w rozdzielaniu i określaniu cno-
ty, zasługujące na dobro specjalne. Ta kwestia jest wyrażona w opinii, 
że „osoby są nawzajem równe i powinni mieć przydzielone jedna-
kowe rzeczy”17 i przynosi kilka problemów związanych z powodami 
określania i przydzielania cnót zasługujących na dobro szczególne. 

Równość możliwości, często wspomniana odnośnie do teorii 
J. Rawlsa i jego zasady fairness, znajduje swoją pierwszą obronę teo-
retyczną już w Platońskim dialogu Państwo. Jest tam przedstawiona 
propozycja systemu edukacyjnego, który daje jednakową szansę wy-
bitnym i zdolnym dzieciom uzyskać niejednakowe pozycje społeczne. 
Równość możliwości jest w takim wypadku radykalnym wyrówny-

16  Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 434.
17  Aristoteles, Politika, cit.d., 1282b.
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waniem zamiennej części składowej środowiska dziecka i nie można 
jej zrozumieć jako składnika jego tożsamości18. 

Następnym przykładem jest zrozumienie równości liberalnej. Ist-
nieje kilka poziomów, dlatego że liberalizm jest wielowarstwowym 
fenomenem politycznym, w ramach którego rozwijane i formułowa-
ne były różne stanowiska, utożsamiane z liberalnym rozumieniem 
równości. W pierwotnym sensie pojęcie liberalnej równości może 
zagrażać wolności ludzkiej. Zabrania, by ludzie wolni wykorzysty-
wali swoje źródła, talenty i zdolności dla osiągnięcia wyników niejed-
nakowych. Liberalne podejście podkreśla rzeczywistość, umożliwia 
ludziom dążenie do własnych celów, nawet kiedy jest to sprzeczne 
ze zasadą wyrównywania możliwości. 

Równość liberalna w tym rozumieniu jest stanem jednakowej 
wolności ludzi do realizacji swoich planów życiowych. Niebezpie-
czeństwo „ześliźnięcia się” do wyrównawczości jest w tym rozu-
mieniu niemożliwe19. Można przypomnieć również libertarianizm 
utożsamiający równość wolności z prawem posiadania majątku, za-
wierania umów, nie patrząc na rozdzielanie zasobów, jako wyniku 
tego prawa. Można tutaj przytoczyć R. Nozicka, dla którego warunki 
równej wolności nie pozwalają na sprawiedliwe rozdzielanie opieki 
lekarskiej albo wynagrodzeń według zapotrzebowania, zasług i wy-
dajności pracy20. 

Kolejna pozycja to propozycja sprawiedliwości społecznej J. Rawl-
sa. Chodzi o to, by nawet dla najmniej uprzywilejowanych członków 
społeczeństwa wolność miała wartość. Jeśli nie ma innej możliwości, 
może się to odbywać za pośrednictwem redystrybucji dochodu i bogac-
twa bogatych i zamożnych dla obywateli biednych i potrzebujących21.

Dzięki rozwojowi kapitalizmu, który zastąpił ekonomicznie i go-
spodarczo mniej wydajny feudalizm, od XVII wieku do chwili obec-
nej, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii, a później także w kulturze, 
dochodzi do większych zmian w zakresie infrastruktury społecznej 
i w polityce, do wzrostu udziału różnych grup społecznych w ukła-
dzie rządowym, w poszerzaniu prawa wyborczego. Pojawiła się 

18  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 434.
19  J. Jurová, Morálka a etika v politike, cit.d., s. 3.
20  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 435.
21  Porov. J. Jurová, Sociálna spravodlivosť v európskom kontexte, cit.d., s. 119–129.
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zdolność obywateli do uczestnictwa w rządzeniu własnym społeczeń-
stwem jako równi politycznie: wyborcy. Mówimy tu o demokratycz-
nej równości, której przedstawicielem klasycznym jest J. J. Rousseau. 
Filozof ten opierał się na możliwości redystrybucji zasobów gospo-
darczych jako narzędzia redystrybucji władzy politycznej wśród 
obywateli. Jego zamiarem było wyeliminowanie przedstawicielskiej 
formy rządu. Zakładał, że w mniej licznym społeczeństwie obywatele 
mogą martwić się o innych współobywateli, jak o swoje własne ro-
dziny. Obecnie jest oczywiste, że zrealizowanie tego modelu nie jest 
możliwe. Oprócz, być może, wyjątków w niektórych regionach, nie 
da się go w praktyce zastosować. Dzisiaj to stanowisko ustępuje prze-
ważnie wymogowi decentralizacji instytucji politycznych jako środka 
umożliwiającego wszystkim obywatelom bezpośrednie uczestnictwo 
w rządzie. Istnieje również odmiana tego stanowiska, której przed-
stawicielami są ci zwolennicy demokratycznej równości uznający 
przedstawicielską formę rządu, ale szukający takich środków kon-
stytucyjnych, dzięki którym publiczni urzędnicy byli odpowiedzialni 
wobec większej liczby swoich wyborców. Krytycy podkreślają, że de-
mokratyczna równość jest sprzeczna z ideałem liberalnej równości. 
Demokratyczna większość może pozbawić mniejszości sprawiedli-
wego podziału dóbr i korzyści społecznych. Jest to problem gospo-
darczy. Podział zysku i usług w scentralizowanym państwie, nawet 
egalitarnym, pozbawia większość obywateli uczestnictwa w życiu 
politycznym we wspólnocie22.

Równość socjalistyczna. Socjalistyczne zrozumienie koncepcji 
równości poszerza demokratyczną krytykę państwa opiekuńczego 
o perspektywę ekonomiczną. Socjalistyczny ideał równości jest często 
określany negatywnie, jako krytyka istniejących nierówności. W myśl 
socjalistycznej krytyki politycznej wysocy urzędnicy państwowi nie 
powinni mieć możliwości decydowania o losie wszystkich obywateli,  
nie wolno kilku właścicielom majątku podejmować samodzielnie 
decyzji w sprawie gospodarczych losów pracowników. Bierne wy-
rażenie formy socjalistycznej równości tkwi w zasadzie: „co dotyczy 
wszystkich, powinno być rozstrzygane przez wszystkich”. Zwolen-
nicy socjalistycznej równości przeciwwstawiają swoją zasadę rów-
ności ideałom systemu kapitalistycznego, zauważają mianowicie, 

22  Porov. Blackwellova encyklopedie politického myšlení, cit.d., s. 435.
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że w wyniku nierówności w dystrybucji bogactwa dochodzi do nie-
równomiernego zaspakajania ludzkiej kreatywności. Niższe warstwy 
społeczeństwa nie mogą skorzystać z możliwości edukacyjnych, a za-
tem nie mogą brać udziału w korzystaniu z dóbr kultury. Wszyst-
ko skupia się na tym, by władza została oddana w ręce tych, którzy 
pracują i za pomocą pracy otrzymują fundusze na własne utrzyma-
nie23. Z kolei krytycy równości socjalistycznej prawidłowo wskazali 
na przetrwanie alienacji w społecznym systemie pracy. Interesująca 
jest opinia H. Spencera (1820–1903), że socjalizm należy do absoluty-
stycznych form społeczeństwa. Ten system rozdzielania dóbr jednost-
kom, według Spencera, hamuje naturalną konkurencję i w ciągu kilku 
pokoleń przyniesie społeczeństwu upadek. Centralistyczny organizm 
gospodarczy w takim społeczeństwie staje się narzędziem biurokracji 
rządzącej, całkowitej. Wynikiem tego jest sztywność układu i zatrzy-
manie wzrostu gospodarczego24.

23  Porov. J. Jurová, Sociálna spravodlivosť v európskom kontexte, cit.d., s. 121–125.
24  Pozri H. J. Störig, Malé dějiny filozofie, cit.d., s. 351.
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The idea of equality according to human nature  
in a religious context

Introduction

Equality, as one of the fundamental social values, presents a cur-
rent problem discussed not only in the past, but also today. The 
concept of equality is a category which in the philosophical, social, 
religious, ethical, and legal considerations is very often discussed.

Although the idea of equality is not fully applicable in society, 
it’s still alive. It seems that equality in its true meaning is impossible 
to achieve in the world. Each person is unique, and inimitable. No-
body is born with the same gifts and predispositions. Not everybody 
is capable of developing their skills, many use only a tiny percentage 
of their abilities, and can never achieve either intellectual or personal 
level of someone who thoroughly forms his life, his intellect and the 
area of his knowledge and skills. Complete equality is not easily ob-
tained in the physical, mental, or spiritual values.

Nevertheless, the idea of correctly interpreted equality has always 
acted in the positive direction of human understanding and unification. 
At the time when social conditions permitted slavery in some countries 
and many people did not have any right, the idea of equality strength-
ened the minds of the enslaved people and, according to the general 
command of love, balanced hardships and strict social differences1.

1  Cf. C. Dudáš, Problém rovnosti, Košice 1946, p. 18.
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Equality as a fundamental human right

Basic Hebrew and Christian belief that man is a unique, irreplace-
able entity who is prior to the Creator and equal with others in the 
community encourages the basic idea that man, only because he was 
born as a human being, is a bearer of the rights and legal status2.

People have fought for their human rights throughout the history. 
Nowadays the status of human rights is hidden behind a long journey 
of development which was accompanied by innumerable revolts, pro-
tests and revolutions fighting for freedom, equality and fundamental 
human rights. Today, human rights are also one of the burning issues 
of our times. „The problems of human rights and freedoms require 
a responsible interdisciplinary dialogue. In Eastern and Central Eu-
rope, the heritage of the past is still present in the thinking patterns 
of many people. Public meaning could still be manipulated because 
of the information vacuum in this field”3.

An important step towards promoting human rights was the first 
global Declaration of Human Rights – Universal Declaration of Hu-
man Rights. This was the first moment when human rights began 
to be considered as global rights. Equality as a fundamental human 
right was mentioned in this document and everybody in the world 
is given this right at his or her birth.

The Universal Declaration was founded in 1948 and we can find 
a coherent whole of the initial rights of freedom together with the 
social rights of man. The initial equity deals with equality, the first 
article of the declaration states: „All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. They are gifted with reason and should 
get along in a spirit of brotherhood”4. Similarly, it states that „[…] eve-
ryone is equal before the law and is entitled to equal protection of the 
law without discrimination”5.

2  Cf. P. Rusnák, Európsky právny štát a základná asymetria ľudských práv, [in:] V. Gluch- 
man, Etika a politika, Prešov 2001, p. 130.

3  K. M. Vadíková, Contemporary Understanding of the Notion Human Rights by Slovak 
University Students, [in:] R. Mon, A. Kobylinski, O prawach czlowieka nieco inaczej, 
Warsaw 2011, p. 153.

4  The Universal Declaration of Human Rights [online], New York 1948 [cit. 19.10.2011]. 
Available: http://www.vop.gov.sk/ochrana_prav/legislativa/deklaracia/. 

5  Ibidem.
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The idea of equality is also anchored in Title III of the Charter 
of Fundamental Rights of the EU, proclaimed by the EU Parliament 
in 2001 in Nice, France. It guarantees equality before the law, respects 
cultural, linguistic and religious diversity, prohibits any discrimina-
tion, „[…] in particular on grounds of sex, race, color, ethnic or social 
origin, genetic features, language, religion or belief, political or other 
opinion, membership of a national minority, property, birth, disabil-
ity, age or sexual orientation”6.

Human rights have become the property of a common heritage 
of humanity without distinction of race, sex, or nationality, and this 
applies equally to the fundamental equality of all men before the law 
and under the law7. The principle of equality is anchored in many in-
ternational treaties and documents discussing the protection of funda-
mental human rights and freedoms. Equality belongs to fundamental 
societal values which are necessary for the proper functioning of soci-
ety and interpersonal relationships.

Equality according to human nature  
in the context of Christianity

Human equality emerges from the status of a human being; a per-
son receives it according to his nature. As a human being he was en-
dowed with body and soul, has the same human nature, is subjected 
to the same physical and moral law. All people are heading towards 
one ultimate goal – full development of their own personality and 
morality which ensures targeted bliss in eternity8. 

Equality, which is common to all people, implies the supernatural 
equality, which is raised in the Christian teaching. The nature of the su-
pernatural equality lies in gathering all people in God in earthly life, 
which in turn, after death, leads to eternal fellowship with the Lord God. 

Equality in the Christian context emerges from human nature, 
which is essentially the same in everyone. All people are created 

6  Charter of Fundamental Rights of the European Union [online], Štrasburg 2007 
[cit. 19.10.2011]. Available: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/
C2007303SK.01000101.htm.

7  Cf. K. H. Peschke, Křesťanská etika, Praha 2004, p. 220–221.
8  Cf. C. Dudáš, Problém rovnosti, op. cit., p. 24.
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in the image of God, are endowed with the same rational soul, have 
the same origin and the same nature. The idea of equality in the New 
Testament extends through the idea of God’s son – Jesus Christ9. This 
is also seen in a verse from the Apostle Paul to the Galatians: „You 
are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who 
were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There 
is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you all 
one in Christ Jesus” (Gal 3, 26–28). Christ the Redeemer is calling all 
people to participate in the bliss of God and everyone is given the 
consequential dignity.

Equality between people is thus inherently based on human dig-
nity and human rights resulting from the dignity belonging to every 
human being. Any discrimination, whether sexual, racial, or religious 
is unacceptable and is contrary to God’s plan10. The idea of general 
love to every person, which is present in the Christian concept, com-
bats egotism, selfishness, discrimination and suppression of individ-
ual rights. Man acquires rights which „[…] emanate from the very 
substance of a person”11. Correct understanding of a man and his 
unique values indicate the direction of the entire social teaching of the 
Church. Every man as a God’s creation, God’s son or daughter, has 
a certain value before God, which cannot be eliminated.

Equality in diversity
As I already mentioned, it is obvious that human abilities are the 

same in their nature because every man was endowed with various 
degrees of abilities and talents. The idea of absolute equality is just 
an abstract concept and in the world – it is impossible. Every man has 
his own individuality. 

We may, therefore, conclude that there are certain differences and 
inequalities among people in the society which are inherent and can-
not be taken away. Christian social doctrine recognizes the equality 
that reflects human dignity and human nature, resulting from the 

  9  Cf. A. Bröstl, K niektorým otázkam vývoja ľudských práv a základných slobôd, [in:] 
H. Barancová, A. Krsková, Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia, Bratislava 2000, p. 17.

10  Cf. Katechizmus katolíckej cirkvi, Trnava 1999, p. 479.
11  Ján Pavol II., Centesimus annus, Trnava 1992, p. 26.
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truth about God’s creation of a man to His image and the truth about 
the same origin of people in Christ the Savior. However, it shares the 
idea that there are some inequalities in society that are natural and in-
cluded in God’s plan. People were blessed with various good things, 
different skills to be able to obtain all the needs of common life with 
others. In this natural inequality it is important to get rid of extreme 
individualism and unbridled egotism through cooperation with oth-
ers, mutual assistance, solidarity and fellowship.

Pope John Paul II emphasized solidarity as a value which should 
be developed in the society in contrast to present inequalities. Every 
society consists of individuals and various interpersonal relationships 
that spread into a broader relationship lines – ranging from families to 
the state itself. No society can function without some mutual relation-
ship links between people themselves and the society itself. It is the 
same with some countries; there is no possibility of leaving out mu-
tual relationships. This global reciprocity helps us understand the fate 
of the human community and develops respect for solidarity among 
intelligent people as one of the primary social values12. No society can 
develop without solidarity, without its members having at least a little 
interest in other people and their welfare. A wise person understands 
that if he preferred having the best for himself to the welfare of other 
people, it would lead to a moral breakdown of the whole society. The 
good of an individual and the good of the society are linked, and when 
individuals flourish, society does the same. Emerging solidarity in so-
ciety implies development of justice, integrity, peace and tranquility.

Helena Hrehová regarded solidarity as the best ethical system 
on the threshold of the third millennium. Solidarity is not possi-
ble without dialogue and tolerance. It would be impossible to form 
a real family, national and international communities without these 
elements. It is necessary to educate people about solidarity in terms 
of addressing the rights of a human being. Hrehová understands soli-
darity as a new, modern virtue, which invites all people to univer-
sal brotherhood; it is an effort to consistently engage the social good 
in the spirit of love13. The spirit of love all together with solidarity 
leads to harmony in equality and justice.

12  Cf. Ján Pavol II., Dialógom k civilizácii lásky a pokoja, Bratislava 2001, p. 17.
13  Cf. H. Hrehová, Pohľad do dejín etických systémov, Bratislava 1998, p. 151.
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The Holy Bible constantly reminds us that Jesus Christ as the Son 
of God has redeemed all people and united them, to love one another 
and serve each other like a brother to brother and be responsible for 
one another.

Equality in unity and love
Diverse structures of social inequalities that occur in the society 

overcome a universal concept of the New Testament commandment 
of love for God and love for the loved ones, which Christianity pre-
sents as the highest commandment of all14.

Following the example of Jesus Christ, people should unite in love 
and form a spiritual unity. This spiritual connection rises in the syn-
thesis of humanity and equality, which is underlined by the desire for 
unity. The world-renowned thinker Thomas Aquinas confirms these 
words through his ethics of life and moral formation in which a per-
son counts on the the ability of society to go beyond individualism, 
seeking unity rather than division15. Jesus Christ in his life and his 
teachings laid the groundwork for such unity of life in wisdom, pru-
dence and humanity. Virtue of unity is rooted in God, so it is obvious 
that unity in the Christian sense reaches its top in a spiritual union 
with God which is given us by the grace of God.

Man as a God’s creature has his origin in God with all other peo-
ple; mankind is unified in its psycho-physical nature, in its goals and 
mission on earth that every man perfected himself in terms of moral 
and personal growth towards humanity. It also united in a supernatu-
ral goal – God to whom it should lead and redemption of Jesus who 
sacrificed for us.

In this respect it is seen that the fundamental equality is present 
wherever love is. Love is the unifying force that creates a bond between 
the area of religious life and the area of human activity in the world. 
A Christian understands that his sole purpose on earth cannot be just the 
absolute focus on God and the absolute detachment from profane things. 

14  Cf. E. Orbanová, Komparácia autonómie svedomia a autenticity v kresťanstve a v hin-
duizme, [in:] H. Hrehová, Acta Moralia Tyrnaviensia II.: autonómia a autenticita v kontexte 
morálnej filozofie, Trnava 2007, p. 137.

15  Cf. H. Hrehová, Rozvážnosť a voľba podľa Tomáša Akvinského, Trnava 2006, p. 213.
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Man cannot be eradicated from the world in which he dwells. He cannot 
be eradicated from relationships with other people with whom he shares 
a common space on this earth. Love directed towards God should 
be a priority for the Christian life, but this love also implies love of our 
loved ones, love for all people as God’s creatures. This love is fulfilled 
mainly in the works, which are done by a person for others. Here lies the 
basis of requirements for Christians to love God and to be actively en-
gaged in the world so that the command of love extends to other people’s 
works through love. But we are not talking about physical attraction 
or friendship love, but unselfish love. Only love, which relies on God, 
can truly help and be a love without any calculations.

„Love your neighbor as yourself!” (Mk 12, 31) One of the most 
important commandments that Jesus gave his disciples to follow and 
spread among people, confirms that we should treat other people 
as equals. If we love our neighbor just as we love ourselves, our ac-
tions against him will never oppose his basic human rights. Moreover, 
if our actions stem from love, we will want to achieve the highest pos-
sible good not only for ourselves but for others, as well.

If we ask for good for others, we are equal in love, we accept the 
person in his entireness16, he is worthy of human dignity, we respect 
his physical and mental gifts, and we act according to the golden 
rule: „So in everything, do to others what you would have them do to 
you” (Mt 7, 12).

The universality of love, which is characteristic of Christian love, 
makes no distinction between people. They are all one in Christ. 
Christian love extends to all without distinction of race, nationality, 
color, religion, or social status. In matters of human dignity, the hu-
man rights issues, to which we add the fundamental equality between 
people, the II Vatican Council takes a clear position – fight against 
discrimination, erosion of fundamental human rights and oppression 
of people for different reasons17. To be equal in love means loving 
other people equally as loving yourself, and appreciate them equally 
and well as human beings and God’s creatures.

16  Summary view (Review) on the holistic understanding of man as a person in the 
middle of interpersonal relations, See K. Glasová, K vymedzeniu pojmu osoba v kontexte 
dialogického personalizmu, „Medicínska etika a bioetika”, y. 13, 2006, No 3–4.

17  Cf. K. H. Peschke, Křesťanská etika, op. cit., p. 192.



302 Radka Gábrišová 

Equality in terms of justice

Church as a religious institution promotes, protects and defends 
freedom, equality and human dignity in justice. It does so for a simple 
reason – all people were created in the image of God, are equally en-
dowed with rational souls, are of the same nature and have the same 
origin. Therefore, it does not allow any kind of racism, religious intol-
erance or a distinction based on social status.

Church advocates a position that it is necessary and essential 
to recognize fundamental equality of people, to overcome discrimina-
tion, whether social or cultural, and promote life in justice and respect 
for fundamental human rights. We should be faithful to Jesus Christ 
in equality, unity and universal brotherhood18.

When there is no justice, there is no equality. But we have in mind 
not only justice by positive law, which is defined as compliance with 
the law and can be seen as a kind of legality, but justice understood 
as a particular virtue, which is not limited to what is legally enforce-
able. Justice as a moral virtue is based on the requirements of natural 
justice. Whoever develops the virtue of justice, sincerely seeks to give 
his relatives and other people what is necessary for their existence 
and proper physical and mental development, which is inevita-
ble in order to serve God and His plan precisely19. Justice in society 
should be inspired by love itself, should not be construed only as le-
gal justice, but also as a moral virtue. Then it seeks to establish a right 
for all people, which arises from the very human nature. Justice exists 
in a close relationship with love. Love without justice cannot really 
determine what belongs to a man and what he really needs. Only 
love can see things right and just, only through the prism of love 
it can see things the way they are.

Church, as a religious institution, should be an example in this 
respect continually questioning the conscience in order to act always 
and under all circumstances according to the law of justice and mercy. 
If the church wants to encourage people to act in accordance with law 
and justice, and, in particular, to be in harmony with love and human-
ity, it has to itself give an example and to purify and renew people’s 

18  Cf. R. Spiazzi, Sociálny kódex cirkvi, Trnava 2000, p. 35.
19  Cf. K. H. Peschke, Křesťanská etika, op. cit., p. 213.
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lives. One of its tasks is to fulfill the desire for justice, humanity and 
love here on earth. The church knows that it gets credibility through 
such a testimony20.

Equality issues in today’s society
Although the idea of equality is one of the fundamental social 

values required in the society, our society suffers from disunity be-
cause people do not share the idea of a common base for the unity that 
is God. Pope John Paul II in Centesimus Annus confirms this by saying 
that the denial of God negatively affects the person’s human nature, 
and results in a social order that does not take into consideration hu-
man dignity and responsibility21. 

If a person does not develop a spiritual dimension, if the world 
loses its spiritual estates and replaces them with material goods, 
if man suppresses God and substitutes him with Mammon, we can 
see how his character is reflected in the society through inequalities, 
violence and injustice. Moral purity is diminishing and so is moral 
intensity and spiritual purity. 

Unfair social differences that emanate from the lack of moral 
education of people and from neglecting the spiritual dimension 
of man and society, affect the area of human dignity. If there is to 
be a change in living and coexistence with other people, a change 
in thinking and acting is more than essential. „Because the dialogue 
of our story takes place in the community and its culture, in the 
space, where we can find us again”22. The core and essence of recov-
ery lies in an individual, in ourselves. The moral nature of a person 
makes people able to live together in unity and fundamental equal-
ity. The development of social feeling, humanity, solidarity, respect 
for the rights of all people determine harmony in relationships and 
moral renewal of individuals and societies.

20  Cf. Ján Pavol II., Centesimus annus, Trnava 1992, p. 103.
21  Cf. ibid., p. 30.
22  K. Glasová, Problém personálnej sebaidentifikácie a kríza kultúry, [in:] J. Letz, Problémy 

personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre, Trnava 1999, p. 86–87. 
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Conclusion
In today’s world, which constantly creates more forms of individ-

ualism, collectivism, property chase, egotism, or loss of spiritual val-
ues, it is extremely important not only for Christians but for all people 
to share important values and try to create unity in love.

John Paul II in his message for the World Peace Day calls young 
people to become „[…] living stones to build a civilization of love”23. 
In unifying the differences in the unity of the same faith, the same 
love and hope as expressions of the Church, he saw an instrument for 
salvation and unity of all mankind. John Paul II saw a noble role in the 
implementation of solidarity, love, peace and respect for all people. 
Only then can people be upholders of the new humanity, in which we, 
as brothers and sisters, live in peace and comfort. 

If we respect other people in their uniqueness and specificity, and 
also postulate a requirement for the fundamental equality among peo-
ple, we will find unity and harmony between this uniqueness of peo-
ple and universal human dignity arising from human nature.

23  Ján Pavol II., Dialógom k civilizácii lásky a pokoja, op. cit., p. 21–22.
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Úloha médií v propagovaní idey rovnosti

Túžba človeka po slobode a šťastí je odveká, avšak jej realizácia 
je často problematická a sporná. Základné ľudské práva a slobody 
vychádzajú z prirodzených teórií, charakterizujú človeka ako ľudskú 
bytosť a určujú jeho miesto v spoločnosti. Tieto práva chránia zák-
ladné hodnoty ako napr. ľudský život, osobná sloboda, ľudská dôs-
tojnosť, osobná česť, sloboda svedomia. Taktiež sú tieto práva úzko 
späté so zásadou rovnosti a určujú hranice, do ktorých nesmie zasa-
hovať ani štát, ani iní jednotlivci. Človek, majúci tieto práva, môže 
v ich hraniciach samostatne a slobodne konať. 

Rovnosť je jedným z postulátov moderného spoločenského ve-
domia a spolu so slobodou je základnou požiadavkou, základným 
právom a základnou normou sociálneho poriadku. Istým náhľadom 
na problematiku rovnosti a slobody sú napr. vyjadrenia responden-
tov prezentované vo výsledkoch European Values Study1. Rovnosť 
v tomto výskume bola vymedzená ako stav, keď nikto nie je znevý-
hodňovaný a triedne rozdiely nie sú príliš veľké, sloboda bola poňatá 
ako možnosť každého jednotlivca slobodne žiť a vyvíjať sa bez pre-
kážok. Na Slovensku považuje slobodu za dôležitejšiu 63,5% respon-
dentov, rovnosť je dôležitejšia pre 24,8% respondentov. Sumarizujúc 
možno konštatovať, že v európskom priemere je sloboda preferova-
nejšia (52,9%) než rovnosť (40,7%).

Aký je vlastne pravý zmysel rovnosti ľudí? Strpí táto rovnosť 
vôbec nejaké rozdiely medzi jednotlivcami, či je potrebné ich úplne 

1  Pozri European Values Study, Tiburg University – Sociologický ústav SAV, 
1999/2000. 
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eliminovať? Odpoveď na tieto otázky rozhodne nie je jednoduchá 
a jednoznačná. Je zrejmé, že ľudia popri rovnosti mnohých kvalít 
disponujú aj vlastnosťami, ktorými sa odlišujú od ostatných. Popri 
základnej rovnosti je nutné uznať aj nerovnosť, pričom je samozrej-
mé, že rozdiely medzi ľuďmi sa budú prejavovať aj v spoločenskom 
živote. Ondrejkovič a kol.2 vymedzujú potrebnosť a funkčnosť istej 
miery nerovnosti ako stimulácie individuálneho výkonu, prípadne 
odmeňovania individuálnych schopností. Je potrebné zachovať ne-
rovnosť, aby stimulovala a legitimizovala pozíciu pri prerozdeľovaní 
prostriedkov a podielov na hospodárskom bohatstve a podnecovala 
zvyšovanie individuálnych výkonov.

V poslednom období sa v diskurzoch na rôznych úrovniach obja-
vujú frekventované a snáď až nadužívané pojmy ako rovnosť príle-
žitostí, zákaz diskriminácie, rovnaký spôsob zaobchádzania, rodová 
rovnosť. Rodová rovnosť je podľa O. Pietruchovej a A. Mesochoriti-
sovej3 spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi vo význame tak 
rovnakého zaobchádzania, ako i zaobchádzania, ktoré je síce rozdiel-
ne, avšak ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. 
Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne 
rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzenia ro-
dovými rolami. Citované autorky akcentujú stanovisko Rady Európy, 
podľa ktorého rovnosť mužov a žien znamená rovnaké zviditeľne-
nie, právomoc a rovnakú účasť vo všetkých oblastiach súkromného 
a verejného života. Rodová rovnosť nadobúda veľký význam práve 
v každodennom, všednom živote v rovine možnosti voľby bez rodo-
vej predpojatosti nás všetkých. Zmapovanie a náčrt základných oblastí 
rodovej rovnosti je k dispozícii v Súhrnnej správe o stave rodovej rov-
nosti na Slovensku za rok 2010 (vypracovanej v spolupráci s Inštitú-
tom pre výskum práce a rodiny), v ktorej je poukázané na dôsledky 
rodovo diskriminačne nastaveného trhu práce, zaťaženosti žien nepla-
tenou prácou, na pretrvávajúcu marginalizáciu žien pri rozhodovaní 
a pod. Správa okrem iného poukazuje aj na dosahy predpojatosti voči 
mužom v súvislosti s rodovým konštruovaním ich identít. Ako vyplý-

2  P. Ondrejkovič a kol., Sociálna patológia, 3. doplnené a prepracované vydanie, 
Bratislava 2009, s. 115. 

3  O. Pietruchová a A. Mesochoritisová, Rodová rovnosť v organizácii, Okat 2007, 
s. 13–14.
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va zo správy (zdroj: Inštitút pre výskum verejných otázok 2003–2007), 
vo verejnosti už dlhodobo prevažuje názor o horšom postavení žien 
v spoločnosti a ich šanciach v porovnaní s mužmi. O rovnosti príle-
žitostí žien a mužov je presvedčená podstatne menšia časť populácie 
(približne 1/4 žien a 2/4 mužov). Je zaujímavé, že ženy vnímajú svoje 
znevýhodnenie intenzívnejšie, než sú muži ochotní priznať. B. Holu-
bová4 približuje výsledky Eurobarometra z roku 2009, podľa ktorých 
vnímalo nerovnosti medzi mužmi a ženami na Slovensku ako celkovo 
rozšírené 59% populácie (v odpovediach ženy – 67% percentuálne pre-
vyšujú mužov – 52%) a 39% za celkovo zriedkavé. Z vekového hľadis-
ka rodové nerovnosti najcitlivejšie vnímajú ľudia nad 55 rokov. Podľa 
názorov respondentov by mali byť prijaté opatrenia najmä v oblasti 
násilia páchaného na ženách a rozdielov v odmeňovaní mužov a žien 
(54%). Ďalšími kritickými oblasťami sú porušovanie práv žien v roz-
vojových krajinách (36%), malý počet žien zastávajúcich zodpoved-
né funkcie (33%), nerovnomerná deľba domácich prác medzi mužmi 
a ženami (23%), nízky stupeň politického zastúpenia žien (19%). 

Ako sme už naznačili, cieľom rodovej rovnosti je vytvoriť priestor 
pre adekvátnu sebarealizáciu každej ženy a každého muža bez ohľa-
du na tradične predpisované rodové roly. Stotožňujeme sa zároveň 
s konštatáciou O. Pietruchovej a A. Mesochoritisovej5, že rodová 
rovnosť je alternatívou k súčasnej spoločenskej hierarchii, ktorá 
znevýhodňuje najmä ženy a naopak privileguje mužov. Nestavia 
sa teda proti rôznorodosti mužov a žien. V nadväznosti na uvedené 
by sme chceli poukázať aj na problematiku rodových stereotypov. 
Rodové stereotypy, ako ustálené a zjednodušené obrazy mužskos-
ti a ženskosti, sú tvorené a udržiavané okrem sociálnych štruktúr 
(napr. rodina, výchova, vzdelanie) a kultúry, aj médiami a jazykom6. 
Média teda nie sú iba pasívnym odrazom reality, ale jej aktívnym 
tvorcom. Silnú rezonanciu stereotypných predstáv o rolách žien 
a mužov v rodine, o rodovej deľbe práce, o materstve a otcovstve 
potvrdzuje aj kvalitatívna sonda J. Debrecéniovej z roku 2010. J. Ma-

4  B. Holubová, Verejná mienka k vybraným otázkam rodovej rovnosti, 2011, Dostupné 
na internete: http://www.institutrr.sk/download/b_holubova_2.pdf [03.10.2011]. 

5  O. Pietruchová, A. Mesochoritisová, Rodová rovnosť v organizácii, cit.d., s. 8. 
6  Tamže, s. 9.
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túšová7 v súvislosti s rodovými stereotypmi v médiách podotýka, 
že o tom, čo robí správna žena a správny muž, sa môžeme dozvedieť 
predovšetkým z televíznej obrazovky, reklám, literatúry či časopi-
sov. Pokiaľ ide o ženu, objavuje sa hneď niekoľko jej podôb. Buď ide 
o zobrazenia jednotlivých častí alebo o komplexný model ženského 
tela ako celku. Žena je tiež zobrazovaná ako starostlivá matka i man-
želka. Keďže reklama participuje na princípoch spoločnosti, ktorej 
členov oslovuje, je podľa E. Bútorovej8 celkom prirodzené, že žena 
vystupuje v reklamách ako patrón a ochrankyňa domácnosti a muž 
vykonávajúci aktivity v záujme uživenia rodiny. Svoju rolu v rámci 
mediálnej prezentácie zohráva aj mýtus krásy a mladosti, nadobú-
dajúci čoraz väčší význam. 

Našim zámerom nie je detailná analýza problematiky rodovej 
rovnosti, skôr chceme poukázať na význam mediálneho pôsobenia 
v tejto rovine. Hoci médiá môžu prinášať témy o rodovej rovnosti 
a zdôvodňovať rovnosť žien a mužov rôznymi argumentmi, k zvnú-
torneniu tejto témy u mnohých novinárov nedochádza. Dôkazom 
môže byť aj skutočnosť, že médiá nepoužívajú rodovo citlivý jazyk 
a neuplatňujú rodové hľadisko. Vychádzame z predpokladu, že kaž-
dá spoločnosť si hľadá prostriedky, ktorými jednotlivcovi predkladá 
hodnoty, o ktoré sa opiera jej štruktúra a fungovanie, tiež normy, kto-
ré upravujú správanie jednotlivých členov. A sú to práve masmédiá, 
ktoré sa stali v modernej spoločnosti podstatným nástrojom šírenia, 
presadzovania a upevňovania sociálnych noriem a hodnôt. Samo-
zrejme, s tým súvisia tak časté snahy o ich ovládnutie, o kontrolu ich 
pôsobenia, aj ich využitia. Veľmi výstižne reflektuje význam maso-
vých médií D. McQuail9 v zmysle, že masové médiá sú zdrojom moci 
(potenciálnym prostriedkom vplyvu v spoločnosti, prameňom ži-
votne dôležitých informácií a zdrojom ich prenosu), sú prostredím, 
kde sa odohráva množstvo udalostí z oblasti verejného života, sú vý-
znamným zdrojom výkladu sociálnej reality, sú primárnym kľúčom 
k sláve a k postaveniu známej osobnosti, sú zdrojom usporiadaných 

7  J. Matúšová, Rodové stereotypy v médiách, [w:] Mediálne kompetencie v informačnej 
spoločnosti, Trnava 2007, s. 225.

8  E. Bútorová, Obraz človeka v reklame a jeho redukcia do (rodových) stereotypných 
schém, [w:] Mediálne kompetencie…, cit.d., s. 164.

9  D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2007, s. 21.
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a verejne zdieľaných významových sústav vymedzujúcich, čo je nor-
málne a sú taktiež prostriedkom zábavy.

Globalizačný vplyv je v súčasnosti badateľný vo všetkých sférach 
života a obzvlášť razantne v médiách, lebo podľa M. Žilkovej10 je to 
sprevádzané silnou ekonomickou loby. Médiá vytvárajú novodobé 
mýty, rituály, legendy, predstavy, napr. ideál milionára, ktorý sa stal 
leitmotívom množstva zábavných i súťažných programov všetkých 
televíznych staníc na Slovensku. Médiá prispôsobujú realitu svojmu 
obrazu a vlastným záujmom. Ľahká a rýchla dostupnosť mediálnych 
obsahov, ako píše E. Hradiská11, môže vyvolávať u príjemcov závis-
losť a postupné vzďaľovanie sa realite. A súčasne obrovská pestrosť 
mediálnych výpovedí vedie k symbolickému preťaženiu, k záťaži, 
s ktorou sa príjemca viac alebo menej úspešne vyrovnáva.

Možno teda konštatovať, že masmédiá sa stali neoddeliteľnou sú-
časťou života spoločnosti. Stretávame sa s nimi denne a na každom 
kroku na nás „útočia”. S vývojom spoločnosti sa menila i podoba mé-
dií. Obrovský vplyv médií na deti, mládež a celé rodiny je v súčasnosti 
nepopierateľný. Mládež venuje veľkú pozornosť televízii, hlavne inter-
netu. Je zaplavená množstvom informácií, ktoré mnohokrát presahujú 
rámec schopnosti vnímania reality. U detí, ktoré boli od útleho veku 
svedkami násilia a brutality v mediálnych programoch, možno predpo-
kladať v budúcnosti agresívne sklony, či agresívne správanie. Rodičia 
by preto mali kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, naučiť deti 
a dospievajúcu mládež plnohodnotne využívať svoj voľný čas. Medi-
álna výchova môže napomôcť mládeži prehodnotiť svoj vzťah k médi-
ám, usmerniť recipientov k správnemu využívaniu médií.

T. Zasępa kladie akcent na zložitý jav zrovnoprávnenia pohla-
ví, poukazujúc na významnú úlohu masmédií v boji za toto zrovno-
právnenie. „Zrovnoprávnenie pohlaví si vyžaduje takú socializáciu 
mužov aj žien, ktorá umožňuje čo najväčšiu voľnosť a kreativitu pri 
utváraní vlastnej identity a pri utváraní pohľadu na sexualitu. Zrov-
noprávnenie je pre médiá problémom”12. Nakoľko prvoradou úlohou 
médií nie je vzdelávanie, resp. médiá sa nesústreďujú na vyučovanie, 

10  M. Žilková, Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe, Nitra 2006, s. 17. 
11  E. Hradiská, Psychologické aspekty postavenia médií v spoločnosti, [w:] Mediálne kom-

petencie…, cit.d., s. 245.
12  T. Zasępa, Médiá v čase globalizácie, Bratislava 2002, s. 151.
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ale skôr na poskytovanie zábavy, podpora zrovnoprávnenia pohla-
ví sa stáva veľmi ťažkou. V súčasnosti sa naliehavou otázkou stáva 
podiel prezentácie ozajstných hodnôt v masmédiách v porovnaní 
s komerčne priorizovanými dielami a ponukami, ktoré prezentujú 
aj výslovne negatívne hodnoty. Už citovaný T. Zasępa13 akcentuje 
problematiku mravného kontextu obsahovej stránky masmédií. Pod 
mravným pôsobením rozumie také pôsobenie, ktoré je aj podľa náš-
ho vlastného hodnotenia rozvážne, je obsiahnuté v spoločenských 
štruktúrach a v spoločenských normách a za ktoré sme schopní 
prevziať plnú zodpovednosť. Z masmédií, ovplyvňujúcich mravnú 
predstavivosť, pripisuje veľkú dôležitosť práve televízii, keďže ňou 
predstavované programy obsiahnu širokú oblasť ľudskej aktivity vrá-
tane vzdelávania, rodiny a rodinného života, práce a podobne. Pápež 
Benedikt XVI. sa napríklad vyjadruje o masmédiách v tom zmysle, 
že často v aktuálnych výchovných výzvach dnešného sveta konku-
rujú škole, Cirkvi, a dokonca aj rodine. Apeluje na médiá, aby napo-
máhali rozvoju hodnôt ako ľudská dôstojnosť, manželstvo, rodina. 
Apeluje aj na mediálnych producentov, rodičov a učiteľov a na takú 
výchovu deti, ktorá by viedla k správnemu používaniu médií (Va-
tikánsky rozhlas)14. Je totiž veľmi dôležité vychovať z mladých ľudí 
plnohodnotných, charakterovo pevných a osobnostne zrelých členov 
spoločnosti a to by mali mať tiež médiá na zreteli. „Ambiwalentna 
natura człowieka powoduje, że ulega on wpływom. Niespójny proces 
wychowania może wykształcić ludzi wewnętrznie rozbitych, którzy 
nie będą potrafili ponosić odpowiedzialności za samych siebie i za 
państwo rozumiane jako wspólne dobro”15. /prekl. Ambivalentná ná-
tura človeka spôsobuje, že podlieha rôznym vplyvom. Nesúdržnosť 
v procese vzdelávania môže vychovať ľudí vnútorne rozbitých, ktorí 
nebudú schopní prevziať zodpovednosť za seba samých a štát chápať 
ako spoločné dobro/.

Z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
do roku 2007 vyplýva, že osveta rodiny prostredníctvom médií má re-

13  T. Zasępa, M. Iłowiecki, Moc a nemoc médií, Bratislava 2003, s. 146.
14  Vatikánsky rozhlas, Očami viery, vedy a kultúry, Benedikt XVI. pozýva mladých 

k odvahe milovať, 13 II 2007, Vatikán [09.11.2009]. Dostupné na internete: http://www.
radiovaticana.org/SLO/Articolo.asp?c=117900>

15  J. Byrska, Demokratyczne państwo prawa i jego znaczenie dla człowieka w ujęciu 
Ernsta-Wolfganga Böckenfördego, Kraków 2005, s. 281.
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zervy a primárne sa v nich nevyskytujú výzvy výchovného pôsobe-
nia rodiny, ktorá je nezastupiteľným modelovým prostredím. Ďalej 
sa v tomto dokumente zdôrazňuje popri dôležitosti a nevyhnutnos-
ti výchovy detí a mládeže ako občanov štátu aj dôležitosť prípravy 
chlapcov a dievčat na úlohy otcov a matiek. V tomto procese sa zú-
častňujú na prvom mieste rodina ako nezastupiteľné modelové pro-
stredie a škola v spolupráci s rodičmi, rozšírením vedomostných 
a sociálnych aspektov v oblasti výchovy. Spolupráca spomínaných 
dvoch subjektov je nevyhnutnou podmienkou na obmedzenie pôso-
benia alternatívnych konzumných modelov prezentovania ľudskej 
sexuality v masmédiách, hlavne v televízii. Výsledky empirických vý-
skumov K. Šeďovej16 potvrdzujú, že napr. teenageri si vyberajú ako 
svoje obľúbené filmy tie, ktoré sú istým spôsobom úzko späté s ich 
životom a aktuálnymi problémami. Adolescentné dievčatá zase pou-
žívajú populárne magazíny k vypracovaniu svojho chápania ženstva. 
A napr. výber domácich prác, vhodných pre chlapcov a dievčatá, zá-
visí od spôsobu definovania maskulinity a feminity v médiách. 

V kontexte súčasných dynamických zmien je všeobecné vzdelá-
vanie a odborná príprava v centre budovania, osvojovania a rozvoja 
kľúčových kompetencií a kvalifikácií. Sú určujúcim faktorom ino-
vačného potenciálu každej spoločnosti. V súvislosti s aktualizáciou 
Lisabonskej stratégie prehlásila Rada Európy v roku 2005 za najdô-
ležitejšiu výsadu Európy ľudský kapitál. Prostredníctvom pracovné-
ho programu s názvom Vzdelávanie a odborná príprava 2010, boli 
členské štáty vyzvané okrem iného k zdvojnásobeniu úsilia vedúceho 
k zvýšeniu všeobecného vzdelania. Investície do vzdelávania a od-
bornej prípravy sú úzko prepojené s prosperitou spoločnosti. Cieľa-
vedomé vzdelávanie a všetky typy učenia podľa kompetencií môžu 
viesť k úspešnému osobnostnému rozvoju jednotlivca, k jeho uplat-
neniu sa v pracovnom i osobnom živote. Získavanie a rozvoj kľú-
čových kompetencií je teda celoživotným individuálnym procesom. 
Jednou z dôležitých kľúčových kompetencií je aj kritické myslenie, 
teda kontrolované myslenie zamerané na určitý cieľ. Kritické mysle-
nie má zásadne pozitívnu a konštruktívnu úlohu. Výchova ku kritic-
kému mysleniu je aj výzvou pre súčasnú dobu. Schopnosť kritického 

16  K. Šeďová, Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví, 
Brno 2007, s. 28.
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myslenia je obsiahnutá v mediálnych kompetenciách a na osvojovanie 
si mediálnych kompetencií je centrovaná mediálna výchova. Podľa 
E. Polákovej a L. Spálovej17 možno chápať mediálne kompetencie ako 
súbor poznatkov, zručností a postojov človeka v oblasti problemati-
ky médií a ich využívania vo všetkých oblastiach života. Vychádza-
jú z práva byť informovaný a mať slobodný prístup k informáciám. 
V kontexte analyzovanej problematiky ponímame osvojené mediálne 
kompetencie ako dôležité pre rozpoznanie stereotypov v mediálnych 
obsahoch, pre objektívne posúdenie vzťahu mediálneho komuni-
kátu a sociálnej skúsenosti a pre zvýšenie kritickosti voči predsud-
kom šírenými médiami. Samozrejme zavedenie mediálnej výchovy 
do výchovno-vzdelávacieho systému a nadobudnutie mediálnej gra-
motnosti je dlhodobým a nie jednoduchým procesom. Domnievame 
sa však, že je to správna cesta k zabezpečeniu a zvýšeniu odolnosti 
percipientov voči rozmanitým nástrahám zdieľaných mediálnych ob-
sahov s výhľadom do ďalekej budúcnosti. Potrebu rozvoja mediálnej 
výchovy reflektuje aj Koncepcia mediálnej výchovy v kontexte celo-
životného vzdelávania. Prínosným krokom v prvom štvrťroku 2009 
bolo i uvedenie projektu TASR /Tlačová agentúra Slovenskej repub-
liky/ do každej školy a vytvorenie školského servisu. Projekt TASR 
do každej školy, získavajúci rešpekt i na medzinárodnej úrovni, patrí 
medzi projekty, ktoré ponúkajú možnosť zvyšovania informovanosti 
samotných pedagógov, študentov, žiakov a prispievajú tiež k medi-
álnej výchove na všetkých stupňoch škôl. V tomto kontexte je nutné 
podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl, napr. spoločné 
výchovno-vzdelávacie projekty, výmena skúseností. Pozornosť je po-
trebné venovať vzdelávaniu samotných učiteľov v danej predmetnej 
oblasti. Vyzdvihnúť treba aj poslanie a činnosť metodických centier. 
Ďalšie možnosti sa ponúkajú v oblasti neformálneho vzdelávania, 
s predpokladom rýchlejšej aplikácie do praxe a ľahšej prístupnosti 
všetkým recipientom. Opodstatnenou sa javí potreba realizácie me-
diálnej výchovy v samotných médiách, a preto je potrebné využiť 
potenciál médií v tejto rovine. V uvažovaní o mediálnej výchove po-
važujeme za veľmi podstatnú rodinnú mediálnu výchovu, ktorá sme-
ruje k tomu, aby sa z dieťaťa stal selektívny, súdny a kritický užívateľ 

17  E. Poláková, L. Spálová, Rozvíjanie mediálnych kompetencií, [w:] Individualita žiaka 
v elektronickom prostredí, Nitra 2008, s. 7. 



313Úloha médií v propagovaní idey rovnosti

médií. Rodičia sa musia snažiť o vybudovanie autonómneho vzťahu 
medzi deťmi a médiami založeného na dialógu. Hlavný nástroj teda 
spočíva v otvorenej a tvorivej komunikácii, vo vysvetľovaní, rozpo-
znávaní a poukazovaní na nevhodnosť tých – ktorých mediálnych 
obsahov a v dôkladnej selekcii programov. Aby však rodičia mohli 
vychovávať zo svojich detí kritických recipientov, musia sami vedieť 
objektívne hodnotiť to, čo masmédiá ponúkajú, mať odstup a nad-
hľad od jednotlivých mediálnych obsahov. V tomto smere akcentuje-
me koordináciu rodinnej a školskej mediálnej výchovy, harmonizáciu 
ich výchovných cieľov. Rovnako prospešný je tiež aktívny dialóg ro-
dičov, pedagógov, vychovávateľov, pracovníkov s mládežou, mediál-
nych odborníkov ako i tvorcov mediálnych produktov.

Záver
Príspevok reflektoval rovnosť ako jeden z hlavných postulátov 

moderného spoločenského vedomia. Pozornosť bola centrovaná 
na rodovú rovnosť, ktorá sa nestavia proti rôznorodosti mužov a žien, 
ale je alternatívou k súčasnej spoločenskej hierarchii, znevýhodňujú-
cej najmä ženy a naopak privilegujúcej mužov. V danom kontexte sme 
zanalyzovali význam mediálneho pôsobenia, s akcentom na osvojené 
mediálne kompetencie, dôležité pre rozpoznanie stereotypov v me-
diálnych obsahoch, pre objektívne posúdenie vzťahu mediálneho 
komunikátu a sociálnej skúsenosti a pre zvýšenie kritickosti voči 
predsudkom šírenými médiami.





Równość w życiu publicznym

Zbigniew Waleszczuk

Gleichheit der Rechte und Pflichten  
im Denken Karol Wojtylas

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der philosophischen 
Anthropologie Karol Wojtyłas. Die Seligsprechung Papst Johannes 
Pauls II. (am 1. Mai dieses Jahres) sowie die Tatsache, dass die Kon-
ferenz an der päpstlichen Universität in Krakau, seiner Heimatstadt 
stattfindet1, waren die entscheidenden Motive warum ich das Denken 
Karol Wojtylas als Thema meiner Ausführungen ausgewählt habe. 
Selbstverständlich würde diese Aufgabe den Rahmen eines Artikels 
sprengen, deshalb begrenzen wir uns in dieser Untersuchung auf 
einen einzigen Beitrag unseres Denkers – sein Hauptwerk – Person 
und Tat – das für die Philosophie des Papstes aus Polen repräsenta-
tiv ist2. Das Thema „Gleichheit der Rechte und der Pflichten” kommt 
der Diagnose Benedikts XVI. entgegen, der in seiner Sozialenzyklika 
Caritas in veritate die dominierende Tendenz unserer Kultur als eine 
Überbetonung der Rechte3 bei gleichzeitiger Unterschätzung der da-

1  Der Vortrag Gleichheit der Rechte und Pflichten im Denken Karol Wojtylas 
wurde im Rahmen der IV. Internationalen Konferenz Ethik und gesellschaftli-
ches Leben – Gleichheit und gesellschaftliches Leben an der Päpstlichen Universität 
Johannes Paul II. am 26 X 2011 in Krakau gehalten. 

2  Vgl. J. Ross, Der Papst Johannes Paul – Drama und Geheimnis, Berlin 2000, S. 28.
3  Als Beispiel kann uns die Aussage eines Journalisten über den polnischen Politiker 

Janusz Palikot dienen: „Palikot zresztą doskonale pasuje do swoich haseł i wręcz wcie-
la ową «oświeceniową» rewolucję – jaką zwykł nazywać ku uznaniu powtarzających 
to za nim dziennikarzy i celebrytów. Otóż rewolucja owa ma kontrkulturowy charakter 
i polega na «wyzwalaniu» (emancypacji) jednostki ludzkiej ze wszelkich ograniczeń, 
czyli norm i zasad, na jakich musi opierać się kultura, w tym także ta, która stworzyła 
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raus folgenden Pflichten beschreibt4. „Die Übertreibung der Rechte 
mündet in die Unterlassung der Pflichten”, schreibt Benedikt XVI. 
(CV 43). In seinem Hauptwerk Person und Tat über den transzenden-
ten Wert der natürlichen moralischen Normen betont Kardinal Woj-
tyla die autonome Entscheidung des einzelnen Menschen und damit 
auch seine ihm selbst zufallende Verantwortlichkeit5. Dies resultiert 
aus einem vertieften Verständnis dessen, was die Freiheit des Men-
schen eigentlich bedeutet6. Erst die Auffassung von einer Ausgewo-
genheit der Rechte und Pflichten des Menschen schützt unsere eigene 
Freiheit und Würde. In der Philosophie Kardinal Wojtylas finden wir  
implizit die aktuelle Antwort auf die Problematik der Gleichheit, die 
sich ohne die Transzendenz-Perspektive nicht lösen lässt. Der Artikel 
wird sich auf drei Teile begrenzen: 

Die Quellen der Philosophie Karol Wojtylas
Die Rolle des Gewissens als Gesetzgeber der Person
Die Gleichheit der Rechte und Pflichten als Imperativ menschen-

würdigen Handelns

Die Quellen der Philosophie Karol Wojtylas
Charakteristisches Zeichen der Philosophie Wojtylas ist die Tat-

sache der Erfahrung als Mittelpunkt seiner Auslegungen. Erfahrung 

«Europę» i dała jej impuls do zdominowania świata”. [Palikot passt genau zu seinen 
Parolen und verkörpert die aufklärerische Revolution. Diese Revolution hat einen kul-
turellen Charakter. Es geht um Befreiung (Emanzipierung) des Individuums von allen 
Hindernissen, also Prinzipien und Normen auf denen die Kultur sich stützen muss, 
darunter auch die Kultur, die Europa geschaffen und ihr den Impuls gegeben hat die 
Welt zu dominieren.] http://www.rp.pl/artykul/9133,730992-Palikot-czyli-gwiazda-
jednego-sezonu.html.

4  Benedikt XVI., Caritas in Veritate, Augsburg 2009. Siehe: Z. Waleszczuk, Prawdziwy 
rozwój ludzki w epoce globalizacji. Komentarz do encykliki społecznej Benedykta XVI 
Caritas in veritate, „Homo Dei”, 2009, Nr 4, S. 107–112.

5  Vgl. K. Wojtyla, Person und Tat, Freiburg – Basel – Wien 1981; K. Wojtyła, Osoba 
i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

6  Vgl. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą, Kraków 1994; J. Kupczak, Destined for 
Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II, Washington 
2000; K. Schmitz, At the Center of the Human Drama, Washington 1991; G. Williams, The 
Mind of John Paul II. Origins of his Thought and Action, New York 1981; Ch. Curran, The 
Moral Theology of Pope John Paul II, Washington 2005; K. Wojtyła, Wer ist der Mensch? 
Skizzen zur Anthropologie, München 2011.
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bildet damit für ihn die Grundlage für alles weitere Nachdenken. Wir 
können an dieser Stelle an Max Schelers programmatisches Wort erin-
nern: „Jede Art von Erkenntnis wurzelt in Erfahrung”7.

Die Quellen der Philosophie Karol Wojtylas können wir in vier 
Kategorien darstellen:

Mystik
Thomismus
Phänomenologie
Personalismus
 
Es ist nicht verwunderlich, dass seine philosophischen Schriften 

mit so vielen Interpretationsschwierigkeiten verbunden sind, denn 
der hochbegabte Autor bedient sich nicht nur aller vier oben genann-
ter denkerischen Dimensionen, sondern ist auch dichterisch talentiert. 
Um die Tiefe seiner Philosophie zu verstehen8 benötigen wir Wissen 
und Erfahrung in allen vier oben beschriebenen Bereichen, was oft 
die Möglichkeiten eines einzelnen Menschen übersteigt. Die kri-
tischen Stimmen der Professoren aus Lublin oder Krakau9, die z.B. 
nach der Veröffentlichung des Hauptwerkes Karol Wojtylas – Person 
und Tat – laut wurden, können wir deshalb nachvollziehen und in ge-
wissem Sinne rechtfertigen. Gewiss ist es seiner Kardinalswürde und 
seinem künftigen Lebenslauf (Wahl zum Nachfolger Petri) zu verdan-
ken, dass seinem philosophischen Denken fortan mehr Aufmerksam-
keit gewidmet wurde10. 

 7   Vgl. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern 
1954, S. 179. Mit diesem programmatischen Zitat beginnt Wojtyla seine Darstellung von 
Aufbau und Hauptprinzipien von Schelers ethischem System.

 8  „Filozofię Wojtyły, zgodną z linią szkoły lubelskiej, znamionuje prymat meta-
fizyki realistycznej, centralna rola ontologii filozoficzno-antropologicznej oraz umoc-
nienie racjonalnego podejścia do filozofii” (S. Swieżawski, Karol Wojtyla at the Catholic 
University of Lublin, [in:] Person and Community. Selected Essays, New York 1993). Vgl. 
Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, Wrocław 2007, S. 246.

 9  Siehe: T. Styczeń, Być sobą to przekraczać siebie, [in:] K. Wojtyła, Osoba i czyn…, 
a.a.O., s. 492; Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Gdzie jesteś Adamie?, red. 
T. Styczeń, Lublin 1987.

10  An dieser Stelle müssen wir zugeben, dass vor allem im englischen Sprachraum 
viele interessante Beiträge entstanden sind, während im deutschen Sprachraum das 
Interesse einer Vertiefung der Papstphilosophie eher spärlich ausfiel. Diese Lücke will 
unser Artikel ansatzweise auffüllen.
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Biografische Motive – Erfahrung des Leids und Mystik 
Karol Wojtyla erlebte Kriegszeiten der zwei Totalitarismen. Diese 

Erfahrung prägte auch sein philosophisches Interesse – die Faszinati-
on Mensch und die ihm gebührende Würde. 

Schon als neunjähriges Kind verliert er seine Mutter, mit neun-
zehn den einzigen Bruder und mit 21 auch den Vater und ist völlig 
allein in den Wirren des Weltkrieges. Wir wissen, dass er zu diesem 
Zeitpunkt über einen Eintritt in das kontemplative Karmelitenklos-
ter nachdachte. Dass es nicht dazu kam ist dem Karmelitenoberen 
und Kardinal Adam Sapieha zu verdanken. Dank des Schneiders Jan 
Tyranowski kam Karol in Kontakt mit den Schriften des spanischen 
Mystikers Johannes vom Kreuz, was auch sein Interesse am Karme-
litenorden weckte11. Wir sehen schon in diesen ersten Kindheits- und 
Jugenderfahrungen, die biografischen Faktoren, die relevant sein 
werden für das Denken und Schaffen des künftigen Papstes. Folgen-
de Ereignisse prägten das Leben des jungen Wojtyla: Sterben und 
Tod seiner ganzen Familie12, das Leid der eigenen Nation13, die durch 
die Nachbarländer überfallen wurde, dadurch Konfrontation mit 
den existentiellen Fragen, die nicht nur die Ursachen des Unglücks 
zu verstehen versuchen, sondern auch nach einer sinnvolle Antwort 
und Lebensgestaltung fragen. Karol Wojtyla, hochbegabt, interessiert 
sich zunächst für Sprachen, Theater und Philosophie. Er beginnt des-
halb seine Studien an der Jagiellonischen Universität, die aber der 
Krieg bereits nach einem Jahr unterbricht. 

Seine innere mystische Veranlagung führt ihn immer tiefer 
in das Gebetsleben. Dies erklärt auch sein Interesse am Karmel. 
Einerseits flieht er vor dieser Welt voller Gewalt (Ausschwitz liegt 
in der Nähe von Krakau und Wadowice – der Geburtsort des künf-
tigen Papstes Johannes Paul II.), was ihm aber nicht gestattet wurde, 
andererseits wird er aus der universitären Beschäftigung herausge-
rissen und in die Arbeitswelt der einfachen Menschen im Steinbruch 
hineingestellt. Dies findet auch seinen Niederschlag in seinen Dich-
tungen, in denen er unvergessliche Erinnerungen, die ihn stark er-

11  Vgl. Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, [in:] K. Wojtyła, 
Wer ist der Mensch?…, a.a.O., S. XVI.

12  Vgl. G. Weigel, Zeuge der Hoffnung. Johannes Paul II, Schöningh 2011.
13  Vgl. Z. Waleszczuk, Zwischen Kommunismus und Demokratie, Bayreuth 2004.
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schüttert haben beschreibt (z.B. über das Sterben seines Kameraden, 
der infolge einer Explosion im Steinbruch getötet wurde). Auf dem 
Weg zur Arbeit ging der junge Wojtyla zweimal täglich am Kloster 
von Schwester Faustyna vorbei, wo er auch Gelegenheit zum Gebet 
und Innehalten hatte. Damit war sein Leben durch ora et labora buch-
stäblich geprägt. In diese Zeit fällt seine Entscheidung gleichzeitig 
im Geheimen Theologie zu studieren und ins Priesterseminar ein-
zutreten und trotzdem weiterhin seiner harten Arbeit im Steinbruch 
nachzugehen. Sein Weg zum Priestersein fiel also in eine harte Zeit 
und verlief unter schwersten Bedingungen. Es forderte volle Hin-
gabe, Willensstärke und Opferbereitschaft. Trotz äußerer Beschwer-
nisse oder gerade deshalb entwickelte sich seine, an Leib und Seele 
erfahrbare, charismatische Stärke. 

Auf unser Thema bezugnehmend können wir folgende Merkma-
le aus der Biografie des Autors ablesen. Das Interesse am Menschen 
der konfrontiert ist mit existentiellen Erfahrungen und Fragen. Die 
Suche nach der richtigen Entscheidung im Angesicht der begrenzten 
Freiheitsmöglichkeiten. Die Betonung der Würde des Menschen, der 
Dank der inneren Bezogenheit zu Gott, trotz aller widriger Umstän-
de, zu selbstbestimmenden, seiner Berufung entsprechenden Hand-
lungen fähig ist und sein Glück nur in der Bereitschaft zur Hingabe 
an den anderen (Mensch und Gott) findet. 

Mystik und Thomismus
Rückblickend auf seinen philosophischen Werdegang sprach Ka-

rol Wojtyla von zwei Etappen seines Schaffens, die jeweils eine Wen-
de in sein Leben brachten: „Die erste bestand in dem Übergang von 
der literarischen Denkweise zur Metaphysik14; die zweite führte mich 
von der Metaphysik zur Phänomenologie”15. Das Interesse an der 
spanischen Mystik führte Wojtyla zu der Entscheidung, bei seinem 
Doktorvater Réginald Garrigou-Lagrange16 (ein Vertreter der traditi-

14  Die erste Wende vollzog sich für ihn durch die Lektüre des Handbuchs der 
Metaphysik des Lemberger Philosophen Kazimierz Wais (1865–1934) während der Zeit 
als Seminarist. Johannes Paul II., Auf, lass uns gehen, Augsburg 2004, S. 98.

15  Ebenda, S. 102; Vgl. Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, 
[in:] K. Wojtyła, Wer ist der Mensch?…, a.a.O., S. XII.

16  Im Thomismus unterscheiden wir drei Interpretationslinien: (a) eine traditionel-
le Interpretationsrichtung, re präsentiert durch Wojtylas römischen Doktorvater, den 
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onellen Linie des Thomismus), als Thema seiner Dissertation die In-
terpretation des Buches von Johannes vom Kreuz anzumelden. Die 
Schriften des Hl. Johannes vom Kreuz, wie oben angedeutet, lernte 
Wojtyla bereits als Jugendlicher kennen17. Das Thema seiner römi-
schen Dissertation lautete: „Der Glaube bei Johannes vom Kreuz”18. 
Seine Ausführungen können wir als die Begegnung mit der aristo-
telisch-thomistischen Metaphysik und die Entdeckung des „inneren 
Menschen”, insbesondere Selbsterkenntnis des Menschen19, inter-
pretieren20. Karol Wojtyla, der zugleich Dichter und Philosoph war, 
lernte von Johannes vom Kreuz die Tiefe einer existentiellen inneren 
Erfahrung21. Er betont in seiner Dissertation den freien Willen, sowie 
die aktive Innerlichkeit des menschlichen Subjektes. 

Der Thomismus herrschte an allen katholischen Hochschulen seit 
dem 19. Jahrhundert durch die Enzyklika Aeterni Patris Leos XIII. 
und ist bis heute ein dogmatisches Bezugssystem für die Theologie. 
Auch die Tatsache, dass der Doktorvater Wojtylas ein Repräsentant 
der traditionellen Linie des Thomismus war, beeinflusste das Denken 
des künftigen Papstes. Wojtyla blieb in seinen Ausführungen sou-

Domini kaner Reginald Garrigou-Lagrange (1877–1964), (b) eine transzendentale Linie, 
die sich um eine Verbindung mit den Herausforderungen der neuzeitlichen Philosophie, 
vor allem dem erkenntnistheoretischen Denken Immanuel Kants (1724–1804), bemühte 
(Vertreter dieser Richtung waren D.-J. Mercier [1851–1926] und J. Marechal [1878–1944] 
in Louvain), sowie (c) ein sog. existentieller Tho mismus (vertreten etwa durch ü. Gilson 
[1884–1978]). Siehe: Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, [in:] 
K. Wojtyła, Wer ist der Mensch?…, a.a.O., S. XIII.

17  Vgl. G. Weigel, Zeuge der Hoffnung…, a.a.O.
18  Schon in seiner Dissertation von 1948 stellt Wojtyła fest, dass die 

Gottesbeziehung entscheidend dafür ist, dass wir überhaupt wissen, was die mensch-
liche Person ist. Siehe: Vgl. Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, 
[in:] K. Wojtyła, Wer ist der Mensch? …, a.a.O.; K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża 
nauka o wierze, Lublin 2000.

19  „Das Denken Karol Wojtyłas versteht sich vor allem als eine Einladung zum 
Menschsein” (Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, [in:] K. Wojtyła, 
Wer ist der Mensch?…, a.a.O., S. XI).

20  Stärker als in der deutschen Mystik (Vereinigung von Gott und Mensch) des 
Mittelalters, findet sich bei der spanischen Mystik eine psychologische und poetische 
Prägung. Vgl. Einleitung und Übersetzung, Hrsg. Hanns-Gregor Nissing, [in:] K. Wojtyła, 
Wer ist der Mensch?…, a.a.O., S. X.

21  Vgl. K. Wojtyła, Der Glaube bei johannes vom Kreuz, Wien 1998; K. Wojtyła, 
Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, [in:] „Ateneum Kapłańskie”, 1950, Bd. 
42, S. 24–42.
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verän, musste jedoch dieses System kennen und hat von ihm auch 
viel übernommen. Vor allem der Begriff actus wurde für den Autor 
zum Schlüsselbegriff bei der Beschreibung der Person22. Zeitlebens 
blieb er vor allem dem Realismus und der Objektivität der Wahrheit 
in seiner Lehre treu. 

Phänomenologie
Die erste Aufgabe der modernen Philosophie beschäftigte sich 

mit der Frage: was Ich als bewusstes, denkendes Subjekt aufgrund 
meiner Erkenntniskraft, außer mir erkennen kann. Edmund Husserl23, 
der Begründer der phänomenologischen Schule, untersucht das Pro-
blem der Erkenntnis und des Verstehens, er fragt nach den Quellen 
von allem möglichen Sinn. „An sich besagt Phänomenologie nur eine 
Methode, die Vorschrift nämlich, die Sache selbst in ihrem Wesens-
gehalt aufscheinen zu lassen mit Hilfe eines sich in die jeweiligen 
philosophischen Gebiete sachgetreu einfühlenden Schauens und Auf-
deckens. Darum das Motto der Schule: Zurück zu den Sachen selbst!”. 
Die Quelle der Erkenntnis kann jedoch keine Sache sein, sondern nur 
Aktivität, Handlung. Die Welt scheint unverständlich soweit es kein 
Bewusstsein seiner selbst gibt. An dieser Stelle müssen wir betonen, 
dass auch Karol Wojtyla in seinem Werk Person und Tat, die Erfah-
rung des handelnden Subjektes als Ausgangspunkt seiner Philoso-
phie nimmt24. Die Erfahrung des Menschen und insbesondere der Tat 
einer Person ist nach Wojtyla ein besonderer Moment, in dem wir die 
Person in ihrer Autonomie (Freiheit und Verantwortlichkeit) erken-
nen können. Soweit die thomistische Interpretation den Menschen 
in einem ordo socialis, in einer gewisse Unbeweglichkeit und Statik 
beschrieb, versucht der Denker aus Krakau die Perspektive zu wen-
den und den Reichtum des Menschen durch seine aktive, ihm eigene 
Handlung zu zeigen. 

22  Vgl. Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, a.a.O., S. 247.
23  Edmund Husserl (8 IV 1849 – 27 IV 1938). http://www.iep.utm.edu/. J. Hirsch- 

berger, Geschichte der Philosophie, S. 593–599.
24  Schon im ersten Satz des Werkes Person und Tat lesen wir: „Studium niniej-

sze powstaje z potrzeby obiektywizacji w dziedzinie tego wielkiego procesu po-
znawczego, który można określić jako doświadczenie człowieka” (K. Wojtyła, Osoba 
i czyn, Kraków 1969, S. 5). Siehe: Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, a.a.O., 
S. 250–253.
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Personalismus
Schon der große deutsche Philosoph Immanuel Kant schreibt in sei-

ner Metaphysik der Sitten von dem Prinzip des gegenseitigen Achtens: 
„ein jeder Mensch hat einen rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von 
seinen Mitmenschen […]” aufgrund seiner Würde25. Durch die Betrach-
tung der Sittlichkeit, der Fähigkeit zu verantwortungsvollem Handeln, 
kommt Kant zu dem Ergebnis: der Mensch erweist sich in seinen freien 
Akten als Person und darf nicht als Mittel zum Zweck ausgenutzt (un-
würdig behandelt) werden. „Nun sage ich: der Mensch und überhaupt 
jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als 
Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern 
muß in allen seinen sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünfti-
ge Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrach-
tet werden. Alle Gegenstände der Neigungen haben nur einen bedingten 
Wert; denn, wenn die Neigungen und darauf gegründete Bedürfnisse 
nicht wären, so würde ihr Gegenstand ohne Wert sein. Die Neigungen 
selber aber als Quellen des Bedürfnisses haben so wenig einen absolu-
ten Wert, um sie selbst zu wünschen, daß vielmehr: gänzlich davon frei 
zu sein, der allgemeine Wunsch eines jeden vernünftigen Wesens sein 
muß. Also ist der Wert aller durch unsere Handlung zu erwerbenden 
Gegenstände jederzeit bedingt. Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf 
unserem Willen, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie 
vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel, und hei-
ßen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt wer-
den, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d.i. als etwas, das 
nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern 
alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist)”26. 

Das Phänomen des Sittlichen erscheint in unserer Erfahrung als Fak-
tum. Der Personalismus27 nimmt als Ausganspunkt seiner Anthropolo-

25  Nach Karol Wojtyła „Godność człowieka jako osoby oznacza przede wszystkim 
właściwość lub też podstawową jakość – i w tym znaczeniu wartość osoby jako takiej: 
wartość, która przysługuje człowiekowi z tej racji, że jest osobą, i o którą człowiek 
z tej właśnie racji powinien zabiegać” (K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, 
Rzym – Lublin 1991, S. 50).

26  I. Kant in: Anthroplogie, Philosophisches Kolleg 4, Hrsg. H. J. Türk, W. Trutwin, 
Düsseldorf 1978, S. 32.

27  Das personalistische Manifest ist das Hauptwerk des französischen Philosophen 
Emmanuel Mounier, erschienen in Paris 1936. Das personalistische Manifest sollte eine 
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gie die Achtung vor den Mitmenschen aufgrund ihrer Würde. An dieser 
Stelle können wir ein Fragment aus dem Hauptwerk des französischen 
Philosophen Emmanuel Mounier (1905–1950) – Das personalistische Ma-
nifest - zitieren: „Wenn wir Person sagen, dann meinen wir genau:

1. dass eine Person niemals als Mittel zum Zweck für ein Kollektiv 
oder eine andere Person genommen werden kann;

2. dass es keinen unpersönlichen Geist gibt, kein unpersönliches 
Geschehen, keinen unpersönlichen Wert, kein unpersönliches Schick-
sal. Unpersönlich ist nur die Materie. Jede Gemeinschaft ist (selbst) 
eine Person aus Personen und nicht nur eine Zahl oder eine Kraft und 
als solches Materie. Geist = persönlich;

3. dass, folglicherweise – abgesehen von außergewöhnlichen 
Umständen, wenn das Böse mittels der Macht angekettet werden 
muss – jedes rechtlich legitime oder herrschende Regime zu verur-
teilen ist, für das die Person als austauschbares Objekt gilt, das sie 
gleich macht, die Berufung des Menschen (unterschiedlich in jedem 
einzelnen) beengt, oder sogar von außen zu einer bestimmten Beru-
fung zwingt mittels der Tyrannei eines rechtlichen Moralismus, der 
oft die Quelle des Konformismus und der Scheinheiligkeit darstellt;

4. dass die Gesellschaft – das heißt: das rechtliche, gesetzliche, so-
ziale und wirtschaftliche Regime – weder die Unterwerfung der Per-
son zur Aufgabe hat noch sich anmaßen darf, für die Entwicklung der 
Berufung der Personen zuständig zu sein, sondern als erstes für einen 
Bereich der Freiheit, des Schutzes, des Spiels und der Freizeit zu sor-
gen hat, das es dem Einzelnen erlaubt, in voller geistiger Freiheit 
diese Berufung zu erkennen; sie hat der Person ohne sie einzuengen  
dabei zu helfen, kraft einer provokativen und einladenden Erziehung 
sich von jedem Konformismus und von jeder falschen Beeinflus- 
sung freizumachen; sie hat ferner die materiellen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, soziale und zwar durch wirtschaftliche Organismen, 
die normalerweise für die Entwicklung und Ausübung der Berufung 
notwendig sind, mit Ausnahme heroischer Berufungen. […] Es ist die 
Person, die ihr Schicksal baut; niemand, weder Mensch noch Kollek-

Alternative zu individualistischen, faschistischen und kommunistischen Theorien des 
Menschen bieten. Das Ziel ist die praktische Umsetzung des Personalismus in Politik, 
Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben, kurz die personalistische Revolution als drit-
ten Weg neben Individualismus und Kommunismus.
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tiv, kann sie dabei ersetzen”28. Der Mensch als Person darf nicht bloß 
als Mittel gebraucht werden29. Dieser kategorische Imperativ bedeutet 
einen Eckpfeiler für die Grundlegung der Menschenrechte30. 

Die Rolle des Gewissens  
als Gesetzgeber der Person

Die Erfahrung der Urheberschaft der Person
Kardinal Wojtyla stellt die Erfahrung in den Mittelpunkt seiner 

Ausführungen und bildet damit die Grundlage für alles weitere Nach-
denken. Welche Erfahrung informiert das Subjekt über seine Freiheit? 
Die Urheberschaft der Person ist laut Wojtyla von besonderer Bedeu-
tung. In dem organischen Zusammenhang von Handeln und Person 
geht es um die Betrachtung von Taten im Bezug zum Handelnden31. 
Mit meinen Taten tue ich nicht nur etwas Gutes (oder Böses), sondern 
auch ich selbst werde dadurch gut (oder böse). „Ich vollziehe nicht 
nur äußerlich eine gute oder schlechte Tat, sondern werde dadurch 

28  E. Mounier, Das personalistische Manifest, Zürich 1936, S. 81.
29  Die Würde der Person in Kants Philosophie erscheint als Ziel unseres Handelns: 

„Człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako 
środek, którego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz musi 
być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszących się 
tak do niego, jak też do innych istot rozumnych. […] Praktyczny imperatyw brzmieć 
więc będzie następująco: Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twojej osobie, jako też 
w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” (I. Kant, 
Uzasadnienie metafizyki moralności, przekł. M. Wartenberg, Kęty 2001, S. 46). 

30  „Wszystkie systemy demokratyczne (liberalne, socjaldemokratyczne czy chrze-
ścijańskie) akceptują równość w podstawowym jej znaczeniu, związanym z prawa-
mi człowieka i obywatela. Prawa te zapisane w formie Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
zakładają jednakową dla wszystkich godność człowieka, bez względu na różnice wy-
stępujące na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej czy duchowej. Z tak rozumianym 
ideałem równości związana jest gwarancja podstawowych praw, tj. wolności słowa, 
wolności wyznania, prawa wyborczego, prawa do kandydowania w wyborach, pra-
wa do równej ochrony prawnej czy zakazu uchwalania przepisów dyskryminujących 
wiarę, płeć, orientację seksualną, narodowość” (S. Ruchała, Współczesne filozoficzne spory 
o ugruntowanie praw człowieka, Katowice 2006, S. 112).

31  „Stajemy […] na stanowisku – powiada autor Osoby i czynu – że czyn jest szcze-
gólnym momentem danym w oglądzie – czyli doświadczeniu – osoby” (K. Wojtyła, 
Osoba i czyn…, a.a.O., S. 58, 59).
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innerlich gut oder schlecht”32. In diesem Sinne steht meine Tat im Zu-
sammenhang meiner Selbstverwirklichung als Person33. 

Die thomistische klassische Philosophie hat der Problematik actus 
humanus viel Platz eingeräumt. Diese klassische Interpretation wird 
jedoch von der metaphysischen Annahme/Voraussetzung betrieben, 
Wojtyla dagegen wendet die Perspektive und beginnt seine Analyse 
vom Menschen in seiner eigenen Handlung. Die Quelle des Wissens 
ist die Erfahrung des Menschen34, vor allem die innere Erfahrung of-
fenbart uns zwei Typen der Aktivität des Menschen. Wir können, laut 
Wojtyla, erfahren, dass erstens etwas in mir oder mit mir geschieht 
(passives Erlebnis) und zweitens, dass ich als aktives Selbstentschei-
dendes Subjekt handle (aktive Tätigkeit). Das Erste ist mehr mit dem 
lateinischen Wort pati verbunden und hat nichts Gemeinsames mit 
agere der selbstbestimmenden Entscheidung und Verantwortung (ac-
tus hominis)35. Der Mensch ist in solchen Erlebnissen (pati) passives 
Objekt und nicht Autor. Erst wenn wir über Selbstbestimmung spre-
chen, das heißt in der zweiten Situation handle „ich”, können wir be-
rechtigt von Immanenz und Transzendenz der Person in seiner Tat 
sprechen. Die Selbstbestimmung beinhaltet das Wesen der Freiheit 
des Menschen.

Zwei zentrale Gedanken beherrschen Wojtylas denken: Freiheit 
und personale Liebe. Ausgehend von der Subjektivität und personalen 
Selbstbestimmung des Menschen kommen wir zur Schlüsselbedeu-
tung der Freiheit als Voraussetzung seiner moralischen Verantwort-
lichkeit36. Die Grundmotive des Personalismus beschreibt der Autor 
mit folgenden Begriffen: Urheberschaft, Selbstbestimmung, Trans-
zendenz, Gewissen, Mensch als Gabe und Aufgabe. Die Selbstbestim-
mung bedeutet: „jenes Moment […], das das Handeln einer Person 

32  Ebenda, S. 204.
33  Ebenda, S. 109–120.
34  Człowiek doświadcza siebie zarówno ad extra, poprzez zmysły, jak i ad intra, 

w swojej samoświadomości, co jest właściwością jedynie ludzką. Autor unika w ten spo-
sób ucieczki w subiektywizm i w sferę filozofii czystej podmiotowości. Vgl. K. Wojtyla, 
Osoba i czyn…, a.a.O., S. 57–61.

35  Ebenda, S. 187.
36  Człowiek poniekąd staje się osobą poprzez podejmowane wolne decyzje –  

i w zależności od jakości tychże czynów, ich wartości mierzonych w kategoriach dobra 
lub zła, tworzy siebie. Vgl. K. Wojtyla, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej 
przy założeniach systemu Maxa Schelera, Lublin 1959, S. 31.
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eindeutig von allem unterscheidet, was in ihr lediglich geschieht”37. 
Die Verantwortlichkeit und Urheberschaft lenken unseren Blick 
auf das Wollen. Der Wille ist das Vermögen der Person zur Selbst- 
bestimmung38. In dieser substantiellen Dimension weist die Selbstbe-
stimmung hin auf das Wesen der Freiheit des Menschen. 

Der Begriff Person bedeutet ein zentrales Interesse an einer Selbst-
erkenntnis des Menschen. Anders gesagt ist das Anliegen Wojtylas das 
Erkennen der menschlichen Person auf der Grundlage seiner Erfah-
rung39. Der Autor zeigt das Faktum: „der Mensch handelt”, was ihn 
zu der Frage führt wie lässt sich aus meinen Taten, aus meinem Han-
deln verstehen wer ich bin? Eine Tat ist bewusstes Handeln. Es folgen 
konsequent die Untersuchungen zur Problematik des Bewusstseins. 
Hier entsteht die Frage, wodurch wird mein Handeln bewusst, was 
heißt es mich selber als Autor meiner Taten zu verstehen? Wojtyla 
spricht in diesem Zusammenhang von Transzendenz und Integration. 
Die Person ist in ihrer Tat eigentümlich. In meiner Tat gehe ich über 
mich selbst hinaus (transzendiere mich selbst, überschreite mich). Die 
Erfahrung der Integration beschreibt Wojtyla als Ganzheitlichkeit mei-
ner Person im Handeln, das heißt obwohl ich in meiner Tat über mich 
hinausgehe, erfahre ich mich zugleich als Ganzer beteiligt.

Abschließend spricht der Autor in diesem Gedankengang von der 
Teilhabe, was eine Gegenposition zu Individualismus und Kollekti-
vismus bedeutet. Die authentische Teilhabe wird mit dem Begriff So-
lidarität und Widerspruch verbunden, nicht authentische Teilhabe als 
Ausweichen in die Alienation beschrieben. 

Das Gewissen – Die normative Kraft der Wahrheit  
(„nihil volitum, nisi praecognitum”) 
Man kann eine Entscheidung nicht verstehen, ohne Überprü-

fung der Relation von Wille zu Wahrheit, die auch gleichzeitig als 
ein wahres Gut aufgefasst wird. Dieser Faktor der Abhängigkeit 
von der Wahrheit beschreibt die Grenzen der menschlichen Auto-
nomie und gestaltet auch seine Freiheit. An dieser Stelle müssen wir 
die Rolle des Gewissens betonen, erst durch die Anerkennung der 

37  Personale Struktur der Selbstbestimmung, Ebenda, Osoba i czyn…, a.a.O., s. 426.
38  Ebenda, S. 426–427.
39  Vgl. Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, a.a.O., S. 250–253.
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Wahrheit kann der Mensch als vernünftiges Wesen handeln. Das 
Gewissen sagt dem Subjekt die Wahrheit über sich selbst und hilft 
ihm deshalb bei seiner Entwicklung. Der Mensch kann sich auch 
gegen die erkannte Wahrheit entscheiden, aber gerade aus dieser 
Erfahrung ergibt sich das Faktum der Schuld, der Sünde, des mo-
ralisch Bösen, was den menschlichen Willen in die innere Relation 
zur Wahrheit stellt. Für Wojtyla ist die Frage der recht verstandenen 
Freiheit fundamental verbunden mit der Erkenntnis der Wahrheit 
und der daraus folgenden Tat.

In seinen Ausführungen über die Urheberschaft der Person legt 
Wojtyla einen besonderen Schwerpunkt auf das Gewissen als Ge-
setzgeber der Person40. In der vertikalen Transzendenz betont Woj-
tyla die Rolle des Gewissens als „Stimme Gottes”, das dem Subjekt 
beim Urteilen hilft. In seinem Bezug zur Wahrheit und zum Guten 
wurzelt sein Urteilscharakter. Die Tat ist immer eine spezifische Syn-
these der Dynamik des Menschen: neben dem eigenen Willen spielen 
auch somatische und psychische Elemente eine Rolle. Sie (die Tat) 
wird konstituiert neben der Transzendenz auch durch die Integrati-
on41. In diesem Sinne steht jede Entscheidung im Zusammenhang mit 
der Selbstverwirklichung, jede Tat bestätigt meine Verantwortung als 
Person. Das Faktum: der Mensch handelt, führt den Autor zu der Fra-
ge: Wie lässt sich aus meinen Taten verstehen wer ich bin? Das heißt 
eine Tat ist bewusstes Handeln, das im Spiegel meines Gewissens 
quasi wie vor einem Gericht durchgeführt wird. Mit meinem bewuss-
ten Handeln fällt mein Verstand ein Urteil über die Sittlichkeit meiner 
Tat. Ich bin dazu bestimmt als Mensch menschenwürdig zu handeln. 
Im Lichte des von Kant abgeleiteten Grundimperatives, wie Wojtyla 
ihn nennt, können wir über Verantwortung und Partizipation an der 
Macht der Wahrheit sprechen42. Das Gewissen ist in der Philosophie 

40  Das Gewissen ist in einem bestimmten Sinn der letzte Gesetzgeber und Richter 
der Person. „Odpowiedzialność przed kimś, zintegrowana w głosie sumienia stawia 
moje własne ja w pozycji sędziego w stosunku do mojego własnego ja” (K. Wojtyła, 
Osoba i czyn…, a.a.O., S. 215).

41  Der Autor betont die folgenden Prioritäten und Hierarchien: Transzendenz ge-
genüber der Integration, Psyche gegenüber der Soma, Emotivität gegenüber Reaktivität.

42  Die Bestimmung des Menschen als Ziel – und nicht als Mittel – besagt eben das: 
dass er nicht zu einem Gebrauchsgegenstand degradiert werden darf. Kant wollte sich 
damit dem angelsächsischen Utilitarismus widersetzen.
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Wojtylas eine erfahrene Wirklichkeit im Kontext des Selbstbesitzes 
und der Selbstbestimmung43. Das Gewissen ist quasi der letzte Ge-
setzgeber der Person, gleichzeitig ist es kreativ im Bereich der Ap-
plikation der Normen44. Weil das Gewissen nicht immer objektiv das 
Gute erkennt, deshalb ist die reale Relation zur Wahrheit von gro-
ßer Bedeutung. Erst die richtige Auffassung der Wahrheit ermöglicht 
den Subjekten das richtige Urteil über die Wirklichkeit des erkannten 
Gutes. Es genügt deshalb nicht lediglich über das bewusste Handeln 
zu sprechen, sondern es ist nötig gemäß der Wahrheit zu handeln, 
damit die Tat gut zu bewerten ist. Tadeus Styczeń entfaltete diesen 
Gedanken folgendermaßen: „Im Gewissen, also in meinem Urteil: Ich 
soll…, geht es letztendlich um die Verpflichtung, den anderen zu af-
firmieren nach dem Maß seiner und meiner Würde”45. Es geht um die 
Verantwortung des Subjektes vor sich selbst und vor den anderen 
Menschen was mit Selbstbestimmung verbunden ist. Diese Verant-
wortung vor dem eigenen Gewissen ist das Fundament der Verant-
wortlichkeit für die eigenen Taten. 

Das Sollen – personale Dimension menschlicher Praxis
Wojtyla unterscheidet zwei Profile der menschlichen Tat: ein 

transitives (sie richtet sich auf Objekte außerhalb des Menschen) und 
ein intransitives oder immanentes (sie verbleibt im Subjekt und ruft 
in ihm eine bestimmte Wirkung hervor). Diese immanente Seite der 
menschlichen Tat ist im Wesen personaler Natur. In meinem Handeln 
bin ich der Autor der nicht nur äußerlichen Wirkung, sondern wirke 
auch auf mich selbst in der Dimension des Guten und Bösen, des-
halb wird eine vollbrachte Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ana-
lyse der Selbstbestimmung zum Kriterium des ethischen Urteilens. 
Es geht um die ethische und personale Qualität meines Handelns. 
Nach Kardinal Wojtyla kann erst in einer Öffnung der menschlichen 
Praxis auf Gott hin der Mensch den vollen Sinn seiner Transzendenz 

43  Vgl. K. Wojtyła, Osoba i czyn…, a.a.O., S. 167.
44  Ebenda, S. 173.
45  „W sumieniu, czyli moim sądzie: powinienem, […] chodzi ostatecznie o powin-

ność afirmowania drugiego na miarę godności tego drugiego i miarę godności afirmu-
jącego” (T. Styczeń, Ja w świetle swego sądu: powinienem, „Roczniki Filozoficzne”, 1980, 
Bd. 28, H. 2, S. 90–111).
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finden46. Das Pflichtbewusstsein und Sollen das ein Subjekt in seiner 
Entscheidung, in seiner Selbstbestimmung und Handlung entdeckt, 
weist implizit auf die innere Freiheit hin. Die Tat offenbart die Fähig-
keit zur Übernahme von Verantwortung. 

Die Freiheit durch die Entdeckung der Wahrheit über die mensch-
liche Person kann sich selber nicht anders finden als nur durch eine 
freiwillige Gabe aus sich selbst. 

Verantwortung47 der Liebe 
Der zweite Begriff, neben der Freiheit, mit der sich die ganze 

Philosophie Wojtylas umschreiben lässt, ist die Liebe. Die gesam-
te Entwicklung des Menschen kann sich erst durch die freiwillige 
Gabe im Lichte des Prinzips Liebe erklären. Die Fähigkeit sich selbst 
zu geben und eine Gabe für die anderen zu werden ist verbunden 
mit der personellen Struktur der Selbstbestimmung. Die Logik der 
Freiheit erfüllt sich in der dialogischen Relation „ich – du”, aber hat 
auch ihre soziale Logik in dem Begriff „wir”. In der Kategorie des 
Selbstverschenkens (Teilnahme) sieht der Autor die Bestätigung der 
menschlichen Bestimmung als homo ens sociale. Durch die Teilnahme 
verwirklicht sich der Mensch selbst und realisiert in diesem Sinne 
seine personalistische Befähigung (vor allem durch eine solidarische 
Haltung)48. Der Mensch, der seine eigene Größe und Würde nicht er-
kennt, verzichtet bewusst oder unbewusst auf die Möglichkeit des 
erfüllten Erlebens der eigenen Menschlichkeit, die sich durch solidari-
sche Gemeinschaft mit anderen Menschen (Teilnahme) verwirklichen 
soll. Der Mensch wird authentisch49 – wird nur zu sich selbst finden, 
durch die freie Hingabe seiner selbst. Diese Gabe ist nur möglich 

46  Die Transzendenz der Person offenbart eine falsche Auffassung des Menschen 
(anthropologischer Fehler) aller materialistischen Interpretationen.

47  „Verantwortung ist die besondere Eigentümlichkeit einer Tat, in der sich die 
Fähigkeit der Person zu handeln zeigt und zugleich verwirklicht” (K. Wojtyła, Person 
und Tat, Freiburg im. Br. 1981, S. 34).

48  Vgl. Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, a.a.O.; Z. Waleszczuk, Jana Paw- 
ła II teologia solidarności – solidaryzm encyklik społecznych, „Polonia Sacra”, 2010, Nr 26,  
S. 297–320.

49  Vgl. Z. Waleszczuk, Authentisch sein im Lichte von Leben und Denken Kardinal John 
Henry Newmans, [in:] Autentyczność w życiu publicznym (Authentizität in gesellschaftli-
chen Leben), Hrsg. W. Zuziak, J. Mysona Byrska, Kraków 2011, s. 77–91; „Perspectiva. 
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2011, Nr 1, S. 262–278.



330 Zbigniew Waleszczuk

durch die Fähigkeit zur Transzendenz. In seinen Ausführungen über 
die Liebe ist deshalb immer auch die Freiheit und Verantwortlichkeit 
der menschlichen Taten präsent. Der Mensch der nicht fähig ist das 
eigene Ich zu transzendieren, der sich isoliert und nicht aus sich he-
rausgehen kann, kann auch keine authentische Gemeinschaft bilden. 
Die Gesellschaft verfällt in Alienation, wenn sie durch die Formen ih-
rer Organisation, Produktion und Konsumption, sowie auch durch 
fehlende zwischenmenschliche Solidarität die Möglichkeit der Selbst-
hingabe erschwert50. Der Mensch der sich nur ausschließlich um das 
was er haben und nutzen kann kümmert, ist nicht mehr fähig seine 
eigenen Instinkte durch Unterordnung an die Wahrheit in den Griff 
zu bekommen. Solch ein Mensch kann nicht frei werden, denn die 
Unterordnung unter die Wahrheit ist die erste Bedingung der Freiheit 
und sie erlaubt dem Menschen seine eigenen Bedürfnisse zu ordnen, 
damit er wachsen kann.

Sich selbst verschenken, die eigene Person zu geben, kann nur 
wertvoll werden, wenn der Wille beteiligt ist, denn dank ihres Wil-
lens ist die Person Herr ihrer selbst. Die Liebe als der Wille sich 
zu verschenken engagiert in besonderem Maße die Freiheit der 
Person. Die gegenseitige Gemeinschaft ist verbunden mit der Ver-
antwortung für den Anderen. Die Liebe die vom Gefühl der Verant-
wortung für eine Person getrennt ist, ist ein Widerspruch gegen sich 
selbst. Es ist in der Regel immer ein Egoismus. Je mehr Verantwor-
tungsgefühl für die Person, desto mehr echte Liebe. Wahre Liebe ist 
nach Meinung unseres Denkers immer verbunden mit dem Wunsch 
des wahren Gutes für den Anderen. Liebe verlangt aus ihrer Na-
tur das Engagement des Willens für das Wohl der Gemeinschaft. 
Deshalb ist das Ziel der Freiheit die Liebe, durch sie partizipiert der 
Mensch am Guten. Die Erfahrung zeigt, dass eine Freiheit, die nicht 
bemüht ist, auf der Wahrheit zu gründen, und die daher die Pers-
pektive der Selbsthingabe außer Acht lässt, jederzeit zur Gefahr des 
Egoismus werden kann: „Wo die Perspektive der Hingabe seiner 
selbst nicht angenommen wird, wird stets die Gefahr einer egoisti-
schen Freiheit bestehen”51.

50  Siehe: Z. Waleszczuk, Solidarität nach Johanes Paul II., Bayreuth 2005; S. Klein, Der 
Sinn des Gebens, Frankfurt am M. 2011.

51  Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten, Hamburg 1994, S. 227.
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Die eigene Selbsterkenntnis des Ich, das Bewusstsein der ei-
genen Ganzheit in seiner Einzigartigkeit stärkt die Voraussetzung 
dafür, auch den anderen als Ich, als Person wahrzunehmen und 
an seinem Menschsein teilzuhaben52. „Das Bewusstsein, dass der 
andere ein anderes Ich ist, kennzeichnet die Fähigkeit am Mensch-
sein anderer Menschen teil zu haben […]”. Durch die Erfahrung 
meines eigenen Ich komme ich zu dem Erleben des anderen Ich 
als Person. Durch Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, so wie ich 
mich selber erfahre erlebe ich die unwiederholbare Realität der an-
deren Person. Die Teilnahme ist hier nicht nur als Faktum zu ver-
stehen, sondern auch als Aufgabe. Wojtyla stellt eine Aufforderung 
zur Liebe (Erleben) des anderen Menschen als anderes Ich dar53. 
Er sieht darin eine Umsetzung des Liebesgebots „du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst”. Solche Teilhabe ist mit dem Wil-
len verbunden, das heißt die Entscheidungsfreiheit des einzelnen, 
auf Wahrheit und Gut orientierten Subjektes, in Taten der Partizi-
pation zu verwirklichen.

Entfremdung bedeutet demnach einen Widerspruch zur Teilha-
be, die Ablehnung der Möglichkeit einen anderen Menschen als „Du” 
zu erleben und damit auch eine Zerstörung der Gemeinschaft. 

Die Gleichheit der Rechte und Pflichten  
als Imperativ menschenwürdigen Handelns

Die menschliche Würde als Fundament der Gleichheit
„Ein jeder Mensch”, schreibt Kant in der Metaphysik der Sitten, 

2. Teil, § 38, „hat rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen 

52  Personen lernen wir kennen durch eine Art Kommunikation, durch eine 
Anteilnahme – aufrichtiges Interesse – am personalen Leben des anderen, durch 
Hinwendung und Gegenseitigkeit im Austausch. K. Wojtyla nennt es die Teilnahme 
oder Partizipation. Die Verweigerung der Teilnahme endet in Alienation.

53  Im Zusammenhang mit der Liebe zwischen Mann und Frau ruft daher Wojtyła 
in Erinnerung: „Es genügt nicht, die Person als ein Gut für sich selbst zu begehren, 
man muss außerdem – und vor allem – ihr Wohl wünschen. Diese höchst altruistische 
Ausrichtung des Willens und der Gefühle wird bei Thomas von Aquin benevolentia, 
Wohlwollen, genannt […]. Die Liebe einer Person zu einer anderen muss wohlwollend 
sein, um wahr zu sein, sonst wäre sie nicht Liebe, sondern bloß Egoismus” (K. Wojtyła, 
Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, München 1981, S. 72).
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Mitmenschen, und wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden ande-
ren verbunden”54. Wie Kant erläutert, kommt Würde jenem zu, der 
über jeden Preis erhaben ist. Über jeden Preis erhaben ist aber nur 
der, dessen Wert wirklich unendlich, unbezahlbar, unantastbar ist55.

„Was einen Preis hat”, erklärt Kant, „an dessen Stelle kann ein 
anderes als dessen Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über 
allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat 
eine Würde”56.

Der Begriff der Würde der Person betont die Fähigkeit des Men-
schen sich mit seinem Willen auf das Gute auszurichten. Die Person 
hat eine eigene geistige Identität. „Die Person” – schreibt Wojtyła 
in „Liebe und Verantwortung” – „ist ein objektives Wesen, das als 
bestimmtes Subjekt mit der ganzen (äußeren) Welt eng in Verbin-
dung steht und dank seiner Innerlichkeit und seines Innenlebens da-
rin von Grund auf wurzelt. Dazu kommt, dass die Person so nicht 
nur mit der sichtbaren Welt in Verbindung steht, sondern auch mit 
der unsichtbaren Welt und vor allem mit Gott. Dies ist ein weiteres 
Anzeichen dafür, dass die Person in der sichtbaren Welt etwas ganz 
Besonderes ist”57. Nach Kant ist die Freiheit des Menschen ein Fak-
tum58. Wenn die Wahrheit in Frage gestellt wird, bleibt der Mensch 
in den Subjektivismus „befreit”. Weil es die Wahrheit gar nicht gäbe, 
sondern nur eine Vielfalt der Perspektiven, so kann der Mensch sich 
sogar von seiner transzendentalen Orientierung an Gott und dem 
Fundament seiner Existenz (ordo socialis – Thomas v. Aquin) „befrei-
en”. Wie Friedrich Nietzsche in seinem Werk, Der tolle Mensch, den 
„Tod Gottes” beschreibt: 

„Es gab nie eine größere Tat – und wer nun immer nach uns ge-
boren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als 
alle Geschichte bisher war!”. Nietzsche stellt konsequent die Fragen, 
die nach dem Sturz Gottes aufkommen:

54  I. Kant, Metaphysik der Sitten, 2. Teil, A 139, [in:] Immanuel Kant. Werke in sechs 
Bänden, Hrsg. W. Weischedel, Darmstadt 1956–1964, Bd. 4, S. 600.

55  Siehe: W. Schweidler, Das Unantastbare. Beiträge zur Philosophie der Menschenrechte, 
Münster 2001.

56  I. Kant, Metaphysik der Sitten, 2. Teil, A 139, [in:] Immanuel Kant…, a.a.O., S. 600. 
57  K. Wojtyła, Liebe und Verantwortung…, a.a.O., S. 22.
58  M. Forschner, Freiheit als Schlußstein eines System der reinen Vernunft, [in:] Kants 

Metaphysik und Religionsphilosophie, Hrsg. N. Fischer, Hamburg 2004, S. 131–161.
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Wohin bewegen wir uns?
Fort von allen Sonnen?
Stürzen wir nicht fortwährend?
Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?
Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch 
ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?
Ist es nicht kälter geworden?
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?59.

Die Gedankengänge in der Philosophie Nietzsches ziehen radika-
le Konsequenzen aus der Infragestellung der Möglichkeit die Wahr-
heit zu erkennen, das traditionelle wahre Erkennen wird geleugnet, 
was auch bedeutet keine Wahl des erkannten Guten treffen zu kön-
nen. Was übrig bleibt ist eine Fähigkeit des Menschen sich mit seinem 
Willen bloß nach äußerlichen Erscheinungsbildern seine ihm pas-
sende Wahrheit (subjektiv) zu bilden. In dieser Situation ist es nicht 
verwunderlich, dass die Verteidigung der Menschenrechte und da-
mit auch die Verantwortung der Einzelnen sowie der Gesellschaften 
um das Prinzip des Gemeinwohls sich nur schwach verwirklichen 
lassen. Die Keime der falschen Auffassung vom Menschen, das Pos-
tulat der Unerkennbarkeit der Wirklichkeit der Dinge, erleichtert die 
Übertonung der Freiheiten und behindert gleichzeitig die Legitimie-
rung der verpflichtenden Normen, die nicht lediglich als Privatsache 
einzustufen wären. Karol Wojtylas Anliegen ist hochaktuell. Die Wür-
de des Menschen lässt sich nur metaphysisch erläutern und verteidi-
gen, wenn wir das Verständnis der Natur des Menschen ontologisch 
fundieren. Der Mensch kann die objektive Wahrheit erkennen und 
damit als Person und Herr seiner selbst seine eigene geistige Identi-
tät in verantwortungsvollen Taten vollbringen. „Kein anderer kann 
an meiner Stelle wollen. Keiner kann meinen Willensakt durch den 
seinigen ersetzen”60. Implizit finden wir in den Ausführungen des 
Autors von Person und Tat die Antwort auf das uns interessierende 
Problem der Gleichheit der Rechte und Pflichten. Der Mensch der von 
seinen Pflichten durch eine falsch verstandene relativierende Auf-
fassung der Wahrheit, die sich nur auf seine angeblichen Freiheiten 

59  F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, München 1959, S. 166.
60  K. Wojtyła, Liebe und Verantwortung…, a.a.O., S. 22.
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beruft und konzentriert, gerät in eine Lage wo keine reale Gleichheit 
unter den Menschen möglich ist. Mit der Infragestellung der Wahr-
heit wird gleichzeitig auch ihre verpflichtende (für den Einzelnen, so-
wie für die Gesellschaft) Macht außer Kraft gesetzt. Der Kategorische 
Imperativ, indem es um die Achtung des Menschen als Zweck seiner 
selbst geht, was ähnlich in Wojtylas personalistischem Imperativ be-
schrieben wird, droht durch die utilitaristische Auffassung des Men-
schen unterhöhlt zu werden. 

Die Bestimmung des Menschen
Ohne verpflichtenden Charakter der moralischen Normen, die 

wir in unserem Gewissen ablesen können, verliert der Mensch die 
Orientierung seiner moralischen Handlungen. Die Person-Würde des 
Menschen ist deshalb unantastbar, was nicht nur auf das göttliche 
Fundament (fecisti nos ad te) zurückzuführen ist, sondern auch rein 
philosophisch Ursprung und Quelle menschengerechter Auffassung 
ist. Karol Wojtyla betont diese, jedem Menschen zustehende Wür-
de, einerseits philosophisch, andererseits theologisch. Philosophisch 
bedeutet es, dass jeder Mensch seine ihm eigene unantastbare Wür-
de auf der Grundlage seines Menschseins besitzt, theologisch hängt 
unsere Würde mit der Menschwerdung Jesu Christi zusammen „das 
Geheimnis des Menschen ist zugleich Teil des Geheimnisses Gottes 
und der Schöpfung”61. In seiner Dissertation über den Glauben bei 
Johannes vom Kreuz (1948) stellt Wojtyla fest, dass die menschliche 
Person sich offenbart in seiner Gottesbeziehung. Diese personalisti-
sche Auffassung gründet auf der Lehre von der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen. Als lebendiges Abbild Gottes ist der Mensch 
fähig die Wahrheit und das Gute zu erkennen und in seinen freien 
und verantwortungsvollen Entscheidungen die Liebe zu wählen. Der 
Mensch hat die Fähigkeit an der göttlichen Wahrheit zu partizipie-
ren, die Teilnahme spielt dabei in der Philosophie Wojtylas eine wich-
tige Rolle. Der Autor von Person und Tat erklärt im abschließenden 
Kapitel seiner Ausführungen die Notwendigkeit der Teilnahme als 
Bedingung der Glückseligkeit. An dieser Stelle wollen wir den Be-
griff der Partizipation und seiner Opposition Alienation nicht weiter 
erläutern. Es genügt, wenn wir für unser Problem der Gleichheit beto-

61  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, S. 127.
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nen, dass nur die menschliche Person imstande ist nach einem Guten 
zu verlangen, das heißt das Gute im Lichte der Wahrheit zu erkennen 
und sich dafür zu entscheiden. „Nur Personen haben an der Liebe 
teil”62. Anteil an der Liebe ist Ausdruck persönlicher Verantwortung. 
Die Verantwortung hängt immer mit der Freiheit zusammen und ist 
untrennbar verbunden mit dem menschlichen Wollen, die Freiheit 
sich für ein Gut zu entscheiden, das mein Verstand erkennt, macht 
mich fähig die Verantwortung für diese Entscheidung zu überneh-
men. Karol Wojtyla erinnert daran, dass gerade die Verantwortung 
die Größe des Menschen ausmacht. Sie gründet auf der menschlichen 
Freiheit und seiner Berufung zur Liebe. Anteil an der Liebe wird für 
Karol Wojtyla zu einem Leitmotiv seiner Philosophie. Die Bezie-
hung des Menschen zu seinem Schöpfer ist zunächst personaler Art:  
Ich – Du, ähnlich wie zu einem Mitmenschen. Wojtyla bezeichnet die-
se gegenseitige Hingabe und Austausch auch als Dienst an der Person. 
In dieser personalen Kommunikation zeigt sich eine Wirklichkeit, die 
eigentlich ein Mysterium ist. Es ist die Verwirklichung des mensch-
lichen Daseins als Wesen, das Verlangen nach wahrer Liebe in sich 
trägt und nur im gegenseitigen Verschenken von Natur aus zu finden 
ist. „Der Mensch kann nicht ohne Liebe leben. Er bleibt für sich ein 
unbegreifliches Wesen, sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die 
Liebe geoffenbart wird”63. Diese Bestimmung zur Verantwortung, das 
Gute zu erkennen und zu lieben bedeutet nicht nur eine Information 
in Besitz zu nehmen, sondern in Besitz genommen zu werden. Das Er-
kannte ist nicht nur ein Ding über das ich verfüge, sondern als Lieben-
der werde ich von dem anderen in seinen Bann mitgenommen, sein 
Wille beginnt mein Wille zu sein. Lieben bedeutet also sich freiwillig 
zu verschenken (in Besitz nehmen lassen) mit dem anderen Du sich 
zu identifizieren (partizipieren) und damit ein Wir zu bauen. 

Die ökonomische Krise hat ihre Wurzeln in einer falschen 
Auffassung vom Menschen. Die Privatisierung des Profits und 
Sozialisierung der Schulden bedeutet nichts anderes als eine Instru-
mentalisierung des Menschen, ganzer Gesellschaften und Nationen 
zugunsten einiger weniger skrupelloser Profiteure. Diese Menschen 
wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie verstecken sich hinter 

62  Ebenda, S. 131.
63  Johannes Paul II., Redemptor hominis, Rom 1979, Nr 10.
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den Gesetzen des Marktes und der Politik, durch ihren Reichtum und  
ihren Einfluss auf Theorie und Praxis des wirtschaftlichen und po-
litischen Lebens wollen sie weiterhin ohne Gott, ohne moralische 
Prinzipien auskommen. Adam Smith, der große Moralphilosoph und 
Ökonom wird zu Unrecht nur einseitig interpretiert. Seine Lehre be-
rücksichtigte auch ethische Fundamente und Prinzipien64. 

Die Welt steht heute tief in einer Krise, die aber auch als kulturelle 
Krise zu bewerten ist, die die Fundamente des Menschenbildes und 
dadurch auch das Rechtsverständnis des Staates bedroht65. Der Autor 
von Person und Tat hat in seinem Werk die hochaktuelle und implizit 
formulierte Antwort auf die Herausforderungen, die vor jedem ein-
zelnen Menschen, sowie vor unseren Gesellschaften in der globalisier-
ten Welt stehen, gegeben.

Die Würde des Menschen bildet im Denken Karol Wojtylas das 
Fundament der allgemeinen Gleichheit aller Menschen, was die 
Grundlage für eine gerechtere und verantwortungsvolle Gestaltung 
der gegenwärtigen Herausforderungen schafft. Gemäß dem Axiom 
„operari sequitur esse” beschreibt der künftige Papst aus Polen einen 
personalen Dynamismus des Menschen, der zu verantwortungsvol-
len Handlungen berufen ist: Das Subjekt „konstituiert sich […] gerade 
durch Taten”66.

Fazit
Auf die Diagnose Benedikts XVI. in seiner Enzyklika Caritas in ve-

ritate eingehend, auf das Ungleichgewicht zwischen Rechten und 
Pflichten (die Vernachlässigung der Pflichten und die Übertonung der 
Rechte, die Berauschung an der Freiheit und die Lossprechung von 
der Verantwortung), müssen wir feststellen, dass die Antwort Karol 
Wojtylas in seinem Werk Person und Tat nicht an Aktualität verloren 
hat. Unsere linksliberale, individualistische und utilitaristische Kultur 
droht nicht nur den Menschen von seinen Verantwortungspflichten 

64   Vgl. A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, München 2001, S. 662.
65  Siehe die Ansprache des Papstes im Bundestag während des letzten 

Deutschlandbesuchs am 22. September 2011 in Berlin. Benedikt XVI., In Gott ist unsere 
Zukunft. Ansprachen & Predigten während seines Besuchs in Deutschland, St. Benno-Verlag, 
Leipzig 2011, S. 26–39.

66  K. Wojtyła, Osoba i czyn…, a.a.O., S. 119.
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abzulenken, durch übermäßige Angebote zu mehr Wahlmöglichkei-
ten zu verführen, so als ob die größeren Wahlmöglichkeiten gleich-
zusetzen wären mit mehr Freiheit, sondern beraubt den Menschen 
seiner Würde als verantwortungsvolle, sittliche Person. Ohne die An-
nahme Gottes können wir nicht die Unantastbarkeit der Person und 
damit die Grundlagen der sittlichen Handlungen gemäß der Würde 
der Person verteidigen. Die Frage von Peter Singer, wenn er zwischen 
einem Hund und einem behinderten Kind wählen sollte wen er er-
tränken solle, wird durch den führenden Utilitaristen als Entschei-
dung für das Tier beantwortet. Welches Menschenbild steht dahinter? 
Ist noch Platz für den Begriff der Menschenwürde und die Unantast-
barkeit der Person? Stehen solche Meinungen nicht auf gleicher Stufe 
mit den Ideologien die Menschen in Über- und Untermenschen unter-
scheiden? Wenn wir die Geschicke der Gesellschaft nach den Prinzi-
pien von Herrn Singer gestalten würden, dann bliebe nur Platz für die 
Schlaueren, Stärkeren, Jüngeren und Gesunden, die Leistung bringen. 
Die übrigen, die nicht mehr den utilitaristischen „TÜV” bestehen, sol-
len wie ein defektes, ausrangiertes Auto auf dem Schrottplatz landen. 
Die ersten dürfen und sollen leben, die anderen werden als wertlos 
qualifiziert und möglichst schnell und schmerzlos (z.B. Abtreibung, 
Euthanasie) eliminiert. 

Aristoteles präsentiert in seiner Nikomachischen Ethik das bild-
hafte Beispiel eines Schiffes, das durch die stürmischen Wellen zu ver-
sinken droht. Die Besatzung muss sich entscheiden ob sie wertvolle 
Ladung über Bord wirft um das Schiff zu retten67. Die Entscheidung 
das zu tun wird durch den Philosophen unter diesen Umständen als 
moralisch richtig begründet. Unsere Kultur steht im Lichte des oben 
Gesagten vor einer ähnlichen Entscheidung, eine wertvolle Ladung 
abzuwerfen, die die Existenz des Schiffes rettet. Unsere Überbetonung 
der Freiheiten, die aufgrund einer falschen Anthropologie, einer ver-
kürzten Sicht des Menschen, sehr verlockend erscheint, ist jedoch die 
wahre Bedrohung auf unserer Reise. Wenn wir unser Schiff mit der 
Erde vergleichen, sollen wir uns in der individuellen, sowie in öffent-
lichen und globalen Dimensionen, gemäß der Lehre Karol Wojtylas 
zu mehr Verantwortung besinnen. Statt Funktionalität und Effektivi-

67  Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, Reinbek 2006. Vgl. J. Timmermann, Sittengesetz 
und Freiheit, Berlin – New York 2003, S. 53.
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tät die allen möglichen Manipulationen der Schwächeren durch die 
Stärkeren die Türen öffnen, müssen wir die elementare Wahrheit über 
den moralischen Imperativ aufrechterhalten oder wiederentdecken. 
Die Gleichheit der Rechte und der Pflichten ist eine Bedingung der 
wahren Bestimmung des Menschen auf seiner Fahrt. Man sollte die 
Anstrengungen der menschlichen Gewissen steigern um nicht in alte 
schon in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gekannte Grausamkei-
ten zurückzukehren. 

Die technischen Möglichkeiten haben sich deutlich gesteigert, 
die entscheidende Frage ist: was kann der Mensch mit solchen Mög-
lichkeiten machen, wenn er von seiner Verantwortung durch die 
Gleichsetzung mit dem Tier befreit wird? Hier hilft uns das Motto 
der Pilgerfahrt Benedikts XVI. in seine Heimat, es lautete: Wo Gott ist, 
da ist die Zukunft. Aus den oben dargestellten Ausführungen kön-
nen wir das Denken Karol Wojtylas als eine Betonung der Transzen-
denzperspektive sowie eine Gleichbewertung der Verantwortlichkeit 
gegenüber der Rechte und Freiheiten beschreiben. Die Philosophie 
Karol Wojtylas gibt uns die aktuelle Antwort auf die gegenwärtigen 
Herausforderungen auch in der Problematik der Gleichheit, die ohne 
die Transzendenzperspektive nicht zu lösen ist.

 



Równość w życiu publicznym

Roman Králik, Milan Jozek 

Kierkegaard’s Concept of Equality

This study of Kierkegaard’s Concept of Equality analyzes Kiekre-
gaard’s understanding of this subject. Kierkegaard rejected the concept 
of equality in social status. He feared that due to changes in social status 
the individual loses responsibility towards society. This leads to a si-
tuation when one is able to do everything that is possible to achieve 
a better position. Once social class and status are unchangeable, human 
beings will no longer be comparable in the traditional system – as there 
is no possibility to reach a better position in the social hierarchy. In this 
way man does not have a social conflict with others anymore.

Within the context of equality before God – Kierkegaard sees 
no difference between thesubject and the king. People are equal befo-
re God – their faith prevails over all else.

Úvod 
Pre porozumenie Kierkegaardovej interpretácie pojmu rovnosť 

je nutné oboznámiť sa s dejinným, kultúrnym a náboženským poza-
dím dánskeho mysliteľa Sorena Kierkegaarda. Kierkegaard sa narodil 
v roku 1813, v roku, kedy v Dánsku došlo k bankrotu1. Príčinou zlej 

1  „Politická situácia v Dánsku v Kierkegaardovej dobe (prvá polovica 19. storočia) 
bola výrazne pokojnejšia ako v Španielsku v dobe Unamuna. Ekonomická situácia 
v Dánsku však bola rovnaká – katastrofálna. Dánsko bolo bombardované Angličanmi 
(1807) a spojenectvo s Napoleonom viedlo k inflácii a ekonomickej kríze, ktorá 
sa skončila štátnym bankrotom (1813)” (R. Králik, M. Štúr, Unamuno a Kierkegaard – fi-
lozofovia a rebeli, [In:] Kierkegaard as Challenge to the Contemporary World. Kierkegaard 
Circle, eds. R. Králik et al., Toronto 2011, s. 286. 
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ekonomickej situácie Dánska bolo ich spojenectvo s Francúzskom a pre-
hraté bitky s Anglickom. Po prehre Francúzska a Kielskom mieri bolo 
Dánsko zaradené medzi porazené krajiny a okrem iného prišlo o časť 
územia. Politická situácia v Dánsku bola rozdielna ako v ostatnej časti 
Európy. Myšlienky francúzskej revolúcie nezaujímali verejnosť tak ako 
inde. Dáni sa k zmenám stavali pasívne. Nastáva rozvoj tlače a začínajú 
sa vydávať denníky, ktoré výrazne ovplyvňujú verejnú mienku. 

V 16. storočí prijal kráľ Fridrich I. reformačné myšlienky a kľú-
čové miesta obsadzoval protestantmi. Reformácia bola dokončená 
Kristiánom III. V roku 1536 presadil Luterské vyznanie za štátne ná-
boženstvo a o rok neskôr bol korunovaný za najvyššiu autoritu cirkvi, 
ktorý má právomoc vymenovať biskupov. Kráľ prijal reformáciu, 
a tým si upevnil svoju politickú moc a prakticky dochádza k sply-
nutiu štátu a cirkvi. Štátna cirkev je premenovaná na Ľudovú cirkev. 

 Iné vierovyznania boli zastúpené veľmi málo. Všeobecne plati-
lo, že človek, ktorý sa narodil v Dánsku, sa stal príslušníkom Ľudo-
vej cirkvi. Čím viac sa prejavoval duchovný úpadok cirkvi, tým viac 
rástla jej mocenská pozícia a vplyv v štáte. Kňazi mali status štátnych 
úradníkov a vyberali poplatky za úkony, ktoré vykonávali a k tomu 
sa Kierkegaard vždy staval veľmi kriticky. 

Naša štúdia je rozdelená do 2 častí: 
1. Sociálna rovnosť medzi ľuďmi 
2. Rovnosť vo vzťahu Boh – človek 

Sociálna rovnosť medzi ľuďmi  
– spoločenské postavenie 

Kierkegard žil v dobe, keď nastupoval liberalizmus. Štát prestal 
zasahovať do ekonomiky a hospodárstva, v krajine sa začínajú vy-
rovnávať rozdiely medzi ľuďmi. Šľachta a kňazi prestávajú mať vý-
raznejší vplyv. Nastáva rozvoj vzdelania, ktoré sa stáva dostupné pre 
obyvateľstvo. Od roku 1849 vládnu volení zástupcovia ľudu. Nastáva 
nový fenomén – na úkor šľachty a duchovenstva rastie vplyv strednej 
vrstvy. Ako upozorňuje profesor Khan, to má za následok, že „Nábo-
ženstvo peňazí sa rýchlo stávalo náhradou za náboženstvo povinnos-
ti lásky podľa Novej zmluvy. Liberálna ekonomická politika šíriaca 
sa celou Európou sľubovala všetkým rovnosť. Podľa toho práve pe-
niaze sa stali princípom oslobodenia. Ekonomická prosperita Dánska, 
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ktorá vznikla v dôsledku úrody obilia a ceny obilia, spôsobila v roku 
1846 zrod hnutia liberálnej aliancie poľnohospodárov. Jeho túžbou 
bolo získať do vlastníctva farmy v prenájme a zrušenie práva nerov-
nosti medzi veľkostatkármi a triedou vidieckych poľnohospodárov”2.

Kierkegaard vo svojom dôraze na jednotlivca vnímal rozmer so-
lidarity, ktorý vtedajšia cirkev postupne strácala, pretože „nezávislý 
individualizmus sa rodí rýchlejšie v prostredí prosperity, než v komu-
nitách poznačených chudobou, kde sa ľudia navzájom potrebujú”3. 

Táto rovnosť prinášala aj stratu osobnej zodpovednosti, na ktorú 
Kierkegaard ironicky upozorňoval: „Iba celkom nedávno istý fran-
cúzsky štátnik vyhlásil, keď mu opätovne ponúkli ministerské kreslo, 
že ho rád prijme, ale s podmienkou, že prevezme zodpovednosť štátny 
tajomník. Francúzsky kráľ, ako všetci vieme, nenesie zodpovednosť, 
tú má niesť jeho minister, ale ani minister nechce niesť zodpovednosť 
a chce byť ministrom len vtedy, ak ju ponesie štátny tajomník, napo-
kon to vari vypáli tak, že zodpovednosť ponesú vrátnici či nebodaj 
pouliční strážnici”4. A ironicky dodal: „To by bol skvelý námet pre 
Aristofana – zodpovednosť postavená na hlavu! A na druhej strane, 
prečo sa vlády a vládcovia tak zdráhajú vziať na seba zodpovednosť? 
Nie je to tým, že sa obávajú opozičnej strany, lebo tá sa pomocou rov-
nakej škály čo najdôkladnejšie zbavuje zodpovednosti?”5

Ďalším znakom doby bol začiatok vydávania nezávislých médií, 
ktorých „manipulatívne informácie človeka oberajú o konštruktívne 
myslenie”6. „Dnešná spoločnosť nevie zaobchádzať s informáciami. 
Vyhľadávame informácie, ktoré nemusíme vedieť, naopak, nehľadáme 
informácie, ktoré vedieť potrebujeme”7.

Kierkegaard spozoroval nebezpečenstvo: „Tlač spôsobila najhlbší 
pád ľudského pokolenia, lebo dovoľuje povstanie zdola. Je tak vynáj-

2  A. Khan, Kierkegaard o peniazoch a láske, prel. T. Máhrik, s. 57, [In:] Kierkegaard 
as Challenge to the Contemporary World, cit.d., s. 52–58. 

3  R. Králik, T. Máhrik, Chudoba našej doby, [In:] Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre 
dnešný svet, Poprad 2009. 

4  S. Kierkegaard, Buď – alebo, prel. M. Žitný, Bratislava 2007, s. 150.
5  Tamže.
6  T. Máhrik, Homiletická prax v kontexte súčasnej generácie, [In:] Homiletická činnosť 

cirkvií a kvalita súčasného vota, Banská Bystrica 2009, s. 170. 
7  D. Kuchariková, Les idées résultent en conséquences: Promenade à travers l´histoire des 

idées du Quartier Latin à Paris, [In:] Etika a existencializmus: podnety a výzvy pre súčasnoť, 
Nitra 2011, s. 21.
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dená ohromná zbraň, určená k tomu, aby mierila a zabíjala všetko, 
čo niečo znamená, takže sú si istí len tí, ktorí nič nie sú. Tých je zo 
všetkých – naj – a naj – najviac, a tak je «masa» (zlý princíp) postavená 
ako najvyšší vládca” (Pap. XI, 1A 242). 

Kierkegaard si uvedomoval deštruktívny vplyv tlače, ktorá „pre-
berá hlavnú úlohu v spoločnosti, podáva len tie informácie, ktoré jej 
vyhovujú a oslovujú verejnosť”8, pričom novinárov považoval za vý-
znamnú príčinu morálneho úpadku spoločnosti.

Môžeme dedukovať niekoľko záverov: 
1. Tlač ovplyvňuje masy ľudí a stráca sa zodpovednosť jednotlivca.
2. Tlač vytvára napätie a mení spoločenské postavenie – „nerov-

nosti v spoločnosti”. 
3. Tlač sa stáva tvorcom hodnôt, ktoré menia spoločnosť. 
4. Jednotlivec, ako aj spoločnosť, je podriadený tlači.
5. Tlač ohrozuje slobodu jednotlivca a vytvára nerovnosť. 
Kierkegaard odmietal spoločenskú rovnosť medzi ľuďmi – uve-

domoval si stratu jednotlivca a obrat k priemernosti. „Keby vec 
s «oným jednotlivcom» bola pre mňa niečo bezvýznamného, takže 
by som ju mohol vypustiť, rád by som to urobil, bol by som to urobil 
s najväčšou ochotou, ale nie je tomu tak: pre mňa, nie osobne, ale ako 
mysliteľa, je jedinec nanajvýš rozhodujúci”9. 

Profesor Hajko v svojej štúdii upozornil na to, že „Søren Kier-
kegaard – počas celého svojho pomerne krátkeho života – bojoval 
proti umelému vyrovnávaniu akýchkoľvek rozdielov smerujúcich 
k rovnosti medzi jednotlivcami, k vytyčovaniu rovnakej úrovne 
ako ideálneho stavu, bojoval proti rovnostárstvu akéhokoľvek  
druhu”10.

Kierkegaard ako príslušník Luteránskej cirkvi si pod vply-
vom pietizmu uvedomoval formalizmus cirkvi, nedostatok osobnej 
zbožnosti11. Dokonca možno u neho badať istú obavu, že „Kristova 

 8  T. Máhrik, R. Králik, Kierkegaardove paradoxy a ich prorocký vplyv na myslenie v stred-
nej Europę, [In:] Kierkegaard as Challenge to the Contemporary World, cit.d., s. 237. 

 9  S. Kierkegaard, Má literární činnost, prel. M. Mikulová-Thulstrupová, Brno 2003, 
s. 115. 

10  D. Hajko, Nevysvetliteľnosť smrti u Sřrena Kierkegaarda, s. 286, [In:] Kierkegaard´s 
Mirror for the Present Age, Toronto 2010, s. 282–295.

11  „Cirkev bola podporovaná štátom a Kierkegaard to považoval za dôvod du-
chovnej krízy človeka. Každý, kto sa narodil v Dánsku, bol automaticky protestant 
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spasiteľská výzva určená neopakovateľnému jednotlivcovi bola na-
hradená, amorálnym kolektivizmom a zradným altruizmom moder-
nej emancipácie”12. 

Kierkegaard chcel, aby človek za svoje činy a rozhodnutia prevzal 
zodpovednosť. Ten ju však odmietal. Kierkegaard videl príčinu tohto 
stavu v skutočnosti, že človek opustil idey, hodnoty a chcel sa uplat-
niť a vyrovnať ostatným. Zásadný problém bol v tom, že človek strá-
cal svoje ja, morálne a etické hodnoty. 

Kierkegaard v Predhovore k Bázni a chveniu poznamenal: „Nie-
len vo svete obchodnom, ale aj vo svete ideí naša doba usporadúva 
naozajstný výpredaj. Všetko je k dostaniu za tak smiešnu cenu, že je 
otázka, či ešte vôbec je chuť kupovať?”13.

Kierkegaard bol nešťastný z doby a z hodnôt, ktorými sa riadi. 
Martin Štúr poznamenal: „Formálne kresťanstvo iba predstiera kres-
ťanstvo”, zvolal Kierkegaard, ten vznešený samotár medzi ľuďmi, 
a vystúpil proti všetkému a všetkým so svojou nespútanou láskou 
k pravde, k pravde, ktorú precítil a ktorá nebola iba pravdou logiky, 
k pravde, ktorou je život”14. 

Peter Šajda upozornil na Kierkegaardov spis Skutky lásky 
v ktorom Kierkegaard opisuje lásku – vzťah k blížnemu: „Sku-
točnosť, že religiózna láska v medziľudských vzťahoch smeruje 
k blížnemu bez špecifikácie dôvodov, znázorňuje Kierkegaard 
vo svojom diele Skutky lásky pomocou konceptu zdvojenia (For-
doblelse), ktorý stanovuje, že blížny je takpovediac číre self, ktoré 
je samo osebe dôvodom lásky. Každý ďalší dôvod vytvára bazu 
pre rozdielnosť vnímania jednotlivých blížnych a eliminuje rov-

a voči tomu Kierkegaard vystupuje. Chýba mu osobné rozhodnutie človeka nasle-
dovať Boha. Kierkegaard doslovne chápe a interpretuje Bibliu a poukazuje na to, 
že postavy v Biblii boli jednotlivci, ktorí sa rozhodli vystúpiť z davu, vzdali sa všet-
kého, trpeli, aby boli bližšie k Bohu. Kierkegaard interpretuje biblické príbehy (napr. 
Hriešnica, Jób, Abrahám, Ježíš Kristus), aby na nich demonštroval vieru, ich skutky 
a rozhodovanie“ (R. Králik, M. Štúr, Unamuno a Kierkegaard – filozofovia a rebeli, [In:] 
Kierkegaard as Challenge to the Contemporary World, cit.d., s. 293). 

12  L. Stan, C. Turčan, Moderna a kresťanské rozhorčenie, [In:] Kierkegaard as Challenge 
to the Contemporary World, cit.d., s. 180.

13  S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, prel. M. Mikulová-Thulstrupová, 
Olomouc 1993, s. 7.

14  M. Štúr, Miguel de Unamuno: Ibsen a Kierkegaard, [In:] Kierkegaard as Challenge 
to the Contemporary World, cit.d., s. 274. 
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nosť percepcie, ktorú Kierkegaard zavedením univerzálnej ka-
tegórie blížneho sleduje”15.

Rovnosť vo vzťahu Boh – človek 
Kierkegaardov pohľad na rovnosť v jeho spise Dve reči pri piat-

kovej Večeri pánovej (1851). Kierkegaard poukazuje na dôležitosť 
rovnosti. „Dovoľte mi však vyjadriť len to, čo je istým spôsobom mo-
jím životom, obsahom môjho života, jeho plnosťou, jeho blahom, jeho 
pokojom a spokojnosťou – taký alebo onaký pohľad na život, ktorý 
je myšlienkou ľudstva a ľudskej rovnosti; kresťansky, každá ľudská 
bytosť (každý jeden jednotlivec), bezpodmienečne každá ľudská by-
tosť, ešte raz, každá ľudská bytosť je rovnako blízko k Bohu – a v akom 
zmysle blízko a rovnako blízko? – je ním milovaná”16. 

„Božia láska hýbe celým vesmírom a tvorí najvyššiu morálnu hod-
notu”17. Človek si je rovný vo vzťahu k Bohu. Boh prijíma všetkých 
rovnako. Rovnako ako je to s vierou v Boha: všetci majú rovnakú prí-
ležitosť „podmienku”18. Podmienku, aby uverili v Boha. Odtiaľ pra-
mení Kierkegaardov koncept blížneho, ktorý „ukazuje na rovnosť”19,  
hodnotu každého jednotlivca. 

Ježiš Kristus vyjadril svoju „rovnosť s človekom” tým, že trpel, 
preto Kierkegaard často kladie dôraz na utrpenie človeka, ktoré 
je znakom pravého kresťanstva. Ježiš Kristus je vzorom pre človeka. 
„Podobne je to aj s Bohom: aby dostal nespútanú lásku a náklonnosť 
ľudí, stane sa skromným sluhom a vytrpí si osud, ktorý ho urobí rov-
ným s tými najúbohejšími a najnešťastnejšími z ľudí tu na zemi”20.

15  P. Šajda, Kierkegaardov koncept blížneho ako najjednoduchšieho objektu lásky, [In:] 
Čistota srdca, Eds. R. Králik, C. Diatka, Nitra 2007, s. 127. 

16  S. Kierkegaard, Without Authority, prel. H. Hong, Princeton 2009, s. 165. 
17  Z. Gavorová, D. Kuchariková, Moral values as the evidence of God´s existence, [In:] 

Zborník z medzinárodnej teologickej vedeckej konferencie Biblia a etika: Etické dimenzie správa-
nia sa, Banská Bystrica 2011, s. 34.

18  S. Kierkegaard, Filosofické drobky: aneb Drobátko filosofie, prel. M. Mikulová- 
-Thulstrupová, Olomouc 2003, s. 49. 

19  R. Králik, T. Máhrik, Ja a Ty – Kierkegaardov koncept blížneho, [In:] Personalizmus 
a súčasnosť I, Prešov 2011, s. 96. 

20  J. Kylliäinen, Kierkegaard o viere, láske a rovnosti, prel. S. Zákutná, s. 193, [In:] 
Kierkegaard´s Mirror for the Present Age, Toronto 2010, s. 187–195. 
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Kierkegaard si všimol fenomén doby a tým je porovnávanie. Člo-
vek tým, že dostal príležitosť „byť rovným” – sa začína porovnávať 
s druhými. Túži po lepšom postavení, aby niečo vo svete znamenal, 
aby sa niekým stal. Je ochotný urobiť čokoľvek, aby dosiahol svoje 
méty a ciele. Človek túži byť povýšený. Kierkegaard to odmieta, pre 
neho „existuje len jedno povýšenie – byť kresťanom, všetko ostatné 
je bezvýznamnosť, nízkosť a povyšovanie. Z nízkosti vedie do výsosti 
len jedna cesta – stať sa kresťanom”21. Základné východisko porozu-
menia hodnoty jednotlivca Kierkegaard videl v skutočnosti, že „Boh 
s človekom jedná na individuálnej úrovni”22, a nie v jeho sociálnom 
vymedzení v rámci danej spoločnosti.

Kierkegaard porovnal „nebeskú rovnosť medzi vtákmi, teda ich 
rovnaká povýšenosť pod nebom má niečo spoločného s vysokosťou 
večného života, kde nie je nikto vysoký a ani nízky, ale predsa sú po-
výšení”23. Kresťan je presvedčený, že „Kristus nikomu nedáva pred-
nosť”24.

Človek je naším blížnym na základe rovnosti pred Bohom. Niet 
rozdielu – preferencie. Človek je povinný druhého milovať, je pre 
neho blížny. Tento blížny je každý človek – ktorého v živote stret-
ne, bez výnimky. Kierkegaard o tom napísal do svojho denníka: 
„Medzi človekom a človekom sa nadradenosť vyskytuje, ale je len 
nedokonalou analógiou medzi bytím Boha a bytím človeka. Preto-
že si krásne a zbožne predstavujeme rovnosť všetkých ľudí, máme 
právo vidieť rovnosť aj v protiklade, takže zákon pre obe strany 
je: zmeniť sa v podobu milovaného. Takto milovať je hlúposť: a ak 
je niekto skutočne nadradený, nedôjde k tomu. Zákonom je urobiť 
všetko, aby sme milovaného vytiahli k sebe nahor a ak je milovaný 
povoľný, je pre milujúceho zákonom podobu milovaného zmeniť” 
(Pap. XI, 2A 8). 

21  S. Kierkegaard, Evangelium utrpení: křesťanské řeči, prel. M. Mikulová- 
-Thulstrupová, Brno 2006, s. 108. 

22  T. Máhrik, Korporatívny aspekt homiletickej praxe Cirkvi, [In:] Homiletická činnosť 
cirkvií a kvalita súčasného vota, cit.d., s. 162. 

23  S. Kierkegaard, Evangelium utrpení: křesťanské řeči, cit.d., s. 109.
24  Tamže, s. 111.
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Záver 
Kierkegaard odmietal rovnosť v spoločenskom postavení. Obával 

sa, že kvôli zmenám spoločenského postavenia dôjde k strate zodpo-
vednosti jednotlivca v spoločnosti. Dôjde k tomu, že človek je schop-
ný urobiť všetko, aby dosiahol lepšie postavenie, lepší život. 

Keď bude určené a nemenné spoločenské postavenie – nedochá-
dza k porovnávaniu medzi ľuďmi a nie je vytvorená možnosť postu-
pu na lepšie postavenie. Človek tak nebude mať sociálny konflikt. 

V súvislosti s rovnosťou pred Bohom – Kierkegaard nevidí rozdiel 
medzi poddaným a kráľom. Ľudia sú si pred Bohom rovní – rozhodu-
júca je ich viera bez výnimky. Preto bol Kierkegaard taký kritický 
k H. Ch. Andersenovi, ktorý vyzdvihoval génia a najvyšších v spoloč-
nosti. Pre Kierkegaarda je byť kresťanom vždy to „najvyššie”.



Równość w życiu publicznym

Ondrej Čechvala

Foucalt and ethics of self´s creation

This paper deals with Foucault’s later work where we can see 
a remarkable turn to the practical aspect of his research – to ethics. 
He follows Nietzsche’s criticism of morality and opposes conven-
tional moral dualities (like rationality and irrationality, truth and un-
truth…), which are, according to him, produced by power. He appeals 
to man for individual studying of particular moral systems, which 
might be important for his own ethical views and the change of him-
self. Studying these systems enables us to see traditional moral terms 
as depending on the historical period and cultural context. We can-
not find any moral imperatives in Foucault’s ethics, but his concept 
includes relationship to other persons too. He has one demand – the 
respect for otherness of man. He lets persons speak like the insane, 
criminals or sodomites. They represent otherness which allows to see 
ethical problems in different perspectives. Openness to the otherness 
is the basic experience for self’s creation and ethical practice. This pa-
per deals with this very concept and with an opportunity to create life 
as a work of art.

It’s hard to find some expositions of equality in Foucault’s works 
where it would be written about the moral value of equality. Foucault 
avoids moral judgments and he writes more about inequality and 
dominance. Foucault is not a moralist; he is a critical thinker who un-
masks moral terms as historical and culturally conditioned and sees 
behind them the relationships of power, truth and knowledge. There 
are relationships – superordinate and subordinate – in the society, 
which create social exclusion and the problem of inequality. People, 
who are excluded by the society are the focus of Foucault’s researches. 
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First, I would like to show those (often tragic) figures. The main ques-
tion of my article is if it is possible to remove social inequality and 
to free man. I present his reconstruction of ethics in antiquity, where 
he shows human life as a material which can be re-creating and self-
transforming and lead to beauty.

Foucalt’s figures
Foucault’s work offers a rich parade of various figures and charac-

ters, who are most often victims of confrontation with power and social 
exclusion. The stories of those figures are mostly common, petty and 
often tragic. Great names and epic events of history were never attrac-
tive for Foucault; his attention was focused on unexceptional and un-
remarkable human beings whom he knew from anthology and whose 
lives were described in a few sentences or pages1. I would like to point 
out those figures in Foucault’s analyses and understanding of power. 
Foucault deals with those obscure figures in his work The Lives of In-
famous Men, but they are present in all Foucault’s work. He wrote: 
„Another requirement of mine was that these personages themselves 
be obscure; that nothing would have prepared them for any notoriety; 
that they would not have been endowed with any of the established 
and recognized nobilities – those of birth, fortune, sainthood, heroism, 
or genius; that they would have belonged to those billons of existences 
destined to pass away without trace”2. There are people in his studies 
whose existence is only known because of their encounters with pow-
er. Testimonies of these encounters are preserved in the form of docu-
ments and archives, which are the focus of Foucault’s research. He was 
interested in miniscule histories of average, forgotten beings, in which 
Foucault found the effect of power on the subjects. Infamous men are 
mostly criminals, deviants, fools, hermaphrodites and other people 
who step out of the line. All the information about these infamous 
people came from medical and police archives, petitions to the king 
or archives of confinement. The reason of Foucault’s interest in those 
beings is neither admiration and looking for some hidden depth nor 

1  Cf. M. Foucault, Život lidí zlopověstných, [In:] Myšlení vnějšku, transl. K. Thein, 
Praha 2003, p. 127.

2  Cf. ibidem, p. 132.
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reprobation. Only the chance lets the infamous men speak and only 
the chance lets them snatch from the darkness: „It first required a com-
bination of circumstances that, contrary to all expectations, focused the 
attention of power and the outburst of its anger on the most obscure 
individual, on his mediocre life…”3. In most cases there were people 
who opposed the way the establishment governed the society. They 
deviated from the routine procedure and encountered a dominant 
form of power which put them out of normality. 

So we see Foucault’s focus on the people who got out of the rut. 
Power makes hierarchy among people and some of them are sent to the 
margin of society. Foucault dealt with normalization and disciplinary 
practices in his most famous works. The target of those practices is to 
make the subject orderly and dutiful: „The effect of the power, that 
is low, the subject who is constituted as subject, who is – «subject-
ed» – is he who obeys”4. The power is neither ownership of one man, 
nor sovereignty of the state, nor government of any institution. Power 
is nonsubjective. There are a lot of confrontations and local struggles 
in those systems. Foucault defined power as a multiplicity of force 
relations which are omnipresent. But men can be controlled only if he 
accepts cultural values and practices because this is the basic element 
of categorization of the subject. When the subject is recognizable and 
predictable, it is also controllable. Irrationality and chaos of insanity 
or sexuality are uncontrollable forces and they are the reasons why 
infamous men stepped out of the line. All the Foucault’s figures at-
tract the attention of power because of their noisy clamor. Foucault 
wrote: „Lives that are as though they hadn’t been, that survive only 
from the clash with a power that wished only to annihilate them or at 
least to obliterate them, lives that come back to us only through the ef-
fect of multiple accidents – these are the infamies that I wanted to as-
semble here in the form of a few remains”5. The system of exclusions 
implicates division by truth and untruth, good and evil, illness and 
health, rationality and irrationality, etc. One element is always su-
perordinate and another subordinate. There is a hierarchy and there 
are social inequalities in the society; governing power dictates what 

3  Ibidem, p. 134.
4  Cf. M. Foucault, History of sexuality I, transl. R. House, New York 1978, p. l85.
5  M. Foucault, Život lidí zlopověstných, op. cit., p. 136.
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values there are and who will be put behind the border of dominant 
discourse. Man is forced by the power to constitute a universally ac-
cepted morality, identity and world view.

All of those peripheral existences are central in Foucault’s thinking 
because they symbolize another way of relating to power. Foucault’s 
figures represent points of resistance to governing power in struggles 
against authorities. Those struggles could be conducted against privi-
leged knowledge, which is claiming true explanation of reality and 
interpretation of who we are. The true identity is a fabricated term for 
Foucault. True identity serves power and tries to make an impression 
that men must identify with conventional ethical rules. The subject 
can put up active resistance, which could be disturbed by governing 
power technologies.

This occurs in Foucault’s definition of antagonism strategies6. 
With this method Foucault turns to the right of unreason, to illegality 
and a range of other oppositions, enabling him to understand how 
the company perceives, for instance, sanity. Understanding what the 
society describes as negative, Foucault regards as positive.

The infamousness and obscurity of men are only the significa-
tions of society in reality. Foucault tries to understand those schemes 
through the position of stigmatized people. And this is also the reason 
of Foucault’s interest in people who go against the flow or who are 
annihilated by power. Foucault’s thinking opens to the otherness and 
coming to the ethic ground.

Formation of the ethical subject in ancient society
We have seen Foucault’s approach to power relations in society 

which constitutes the hierarchy and inequality. The subject is exposed 
to internment, disciplinary and normalization standards and pro-
cedures which try to make it a moldable and obedient subject. The 
ruling discourse seeks to silence any deviation from normality and 
displace it beyond the line of earnestness because it cannot be ration-
ally grasped and handled. However, here we can see the defensive 
post which has the potential to reverse the current power relations. 

6  Cf. M. Foucault, Subjekt a moc, [In:] Myšlení vnějšku, transl. S. Polášek, Praha 2003, 
p. 199.
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Is it possible that this social inequality be removed? Does the Foucault 
ethics offer us the possibility of freeing the body or does he just inter-
fere with a wide network of restrictions and leaves it there without 
shifting? To all these questions I will try to find answers following 
Foucault’s ethical excursions into history, which constitute the core 
of The History of Sexuality.

In The History of Sexuality I Foucault continues his genealogical 
analyses of how a person constituted as one entity. It shows in what 
a sophisticated way power influences a person, which leads to the 
concept of bio-power. Control over man is not expressed through 
explicit violence like in the Middle Ages, when the power needed 
to demonstrate its strength in a public scaffold. Bio-power, on the con-
trary, disciplines human body and controls growth. Its goal remains 
the same – an obedient subject. The conclusion of The History of Sexu-
ality I brought an interesting result – sexuality and the control over 
sexuality has become a constitutive element of bio-power. Miroslav 
Marcelli writes about this: „When the life was subjected to power in-
terests, sexual life as its specific form had to be immediately brought 
under the supervision. And it is a privileged form because it connects 
the body vitality and vitality of the population”7.

In The History of Sexuality II and III, however, Foucault’s analysis 
reverses its attitude towards antiquity. Antiquity becomes a space 
in which he can define different forms of subjectivization. Social stigma 
in Foucault’s analyzed figures is presented as arbitrary, culturally and 
historically conditioned and relative. At the same time he sees different 
forms of attitudes towards sexuality which also played a different role 
than what is known to us from the Middle Ages and modern times. 
He calls these different forms of subjectivization Technologies of the Self. 
For the formulation of Foucault’s ethics I will now try to see how they 
reconstruct the technology of the self-control in ancient Greece. 

As I mentioned before, ancient ethics is different from ours. Fou-
cault emphasizes its non-prescriptive individual feature. Ethics was 
a matter of personal choice and not strict rules which were to be fol-
lowed. The rules were first formulated as a guide followed by others. 
Ethics is thus not seen by Foucault as the way of unification of the 
population. It is about the question of the proper aesthetic style that 

7  M. Marcelli, Michel Foucault alebo Stať sa iným, Bratislava 2005, p. 137.
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is in each case different and unique8. Life had to be formed on the ba-
sis of what is considered beautiful and worthy of admiration. Foucault 
writes: „The reason for this decision was the desire to live a wonder-
ful life and leave others the memory of a beautiful existence. I think 
we cannot say that this kind of conduct was an attempt to normalize 
the population”9. We would be wrong, if we assumed that Foucault 
finds in antiquity a universal recipe for how to live in a proper way. 
Ancient ethical concept is not an ideal model to which we should turn. 
Formation of the self assumed a complicated hierarchical concept 
game of active and passive roles, gender asymmetries, which was, 
moreover, only for certain spheres of society.

Foucault distinguishes several aspects that influence the constitu-
tion of man as a moral entity. Morality is understood in two ways. 
Both tend to perceive the traditional notion of morality as a set of val-
ues which are given by institutions such as school, family or friends. 
Such morality is then encapsulated in contemporary ethical codes, 
standards by which a subject should be managed. The second tra-
ditional determination of morality presents the real way to which 
we tend to relate: „But «morality» also refers to the real behavior of in-
dividuals in relation to the rules and values that are recommended 
to them…”10. An individual may take different positions on the cur-
rent, applicable standards, he may accept them, but also refuse; blind-
ly obey, as well as criticize. 

However, there is also a third way in which the individual es-
tablishes himself as a moral entity. Foucault also points at some au-
tonomous entities that go beyond the regulations and pays attention 
to subjectivization – how a person relates to himself with respect 
to the existing codex. Thus, it is a direct way about how the subject 
relates to the standards and how it interiorizes. There are many differ-
ent ways through which a man accepts the rules and makes himself 
a moral entity. This third definition – relationship to one’s own self – is 
for Foucault’s own field of ethics and his genealogical research.

  8  Cf. M. Foucault, Návrat morálky, [In:] Moc, subjekt a sexualita, transl. M. Marcelli, 
Bratislava 2000, p. 121.

 9  M. Foucault, Ke genealogii etiky: nástin vývoje díla, [In:] Myšlení vnějšku, transl. 
S. Polášek, Praha 2003, p. 266.

10  M. Foucault, History of sexuality II. The Use of Pleasure, transl. R. House, New York 
1978, p. 25. 
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Foucault then outlines four aspects of ethics: Ethical substance, 
modes of subordination, resources necessary for working on the ethi-
cal substance and its purpose. There’s no time and space for me to offer 
a specific interpretation, but to put it simply, this aspect of the personal 
a approach is always subject to a moral code. I will try to clarify it through 
an example. Moral code applies to access to marriage. In ancient Greece, 
Afrodisia are the ethical substances of a marriage, in other words, sexual 
activities that are by their nature prone to over-use and mean an ethi-
cal problem for the Greeks. Therefore, there are ways of subordination 
and the means by which a person tries to correct and moderate sexual 
pleasure (but not remove). The aim is to live a beautiful life and please 
its existence: „…a subject who ought to be distinguished by his ability 
to subdue the tumultuous forces that were loosed within him, to stay 
in control of his store of energy, and to make his life into an oeuvre that 
would endure beyond his own ephemeral existence”11.

We must not forget that Greek society was a society of asymmetric 
interpersonal relationships where men dominated women and slaves. 
A moral code associated with marriage was established on this asym-
metric relationship. The moral code remains unchanged in the ancient 
Rome, but some ethical aspects alter. Ethical substance is preserved, 
but the means and objectives are changed. Re-targeting is related 
to the Stoic discovery of universal being. Asymmetry of relationships 
and inequality in marriage are changing in favor of a greater reciproc-
ity of gender12. In Christianity, according to Foucault, all four aspects 
of ethics are changed, the biggest change is again in the objectives, 
which are no longer a beautiful life and preparation for life in the vil-
lage, nor life in accordance with the „universal logos”, but the prepa-
ration for an afterlife.

Life as a work of art
Foucault shows us in his genealogical analyses of the evolution 

of morality how relative universally perceived truth concepts can be. 
Foucault considers stable moral codes as dangerous. Values and the 

11  Ibidem, p. 139.
12  Cf. M. Foucault, History of sexuality III. The Care of the Self, transl. R. House, New 

York 1986, p. 95.
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truth are subject to power relations as well as everything else and what 
was true once, can become a problem in a different era. The values are 
therefore a matter of interpretation, of contemporary cultural condi-
tionality and a new interpretation has to be related to the old one and 
can be changed by editing13. In a historical excursion, Foucault shows 
us the possibility of creating an entity of morality. The subject can thus 
re-think his position in a contemporary society and change it. It allows 
him to create a critical and very constructive relationship to himself. 
Through searching for his genealogical origin, he can reach problema-
tisation of his own status and self-criticism. They are a challenge to the 
reader to seek inspiration for the self-formation of self as a moral en-
tity and also to view conditionality of socially formed identities. The 
theoretical outputs of Foucault analyses acquire their true meaning 
only when they show the reader the way how to form and transform 
himself into a moral entity. Ultimately, there is a practical significance.

Foucault’s analyses lead to the distortion of conventional notions 
of history, as a rise from less perfect to the more perfect. However, 
he does not intend to present any conception of an ideal concept that 
was already there, although his aesthetics of the existence draws from 
the ancient ethics. Foucault dissociates himself from the possibility 
of finding a basis in Greek ethics in today’s times. In an interview titled 
On The Genealogy of Ethics: An overview of Work in Progress, he answers 
the question whether it is possible to learn from Greece as follows: 
„I think the time is not our time, there is no exemplary value… Noth-
ing to what we could come back”14. Despite the efforts of such open-
mindedness, however, I think that you cannot overlook one feature that 
Foucault shares and agrees with the ancient Greece thinking. Through 
Greek ethics he asks whether the arts could not become the subject 
of ethics and he links ethics and aesthetics as his concept of existence. 
Ethics and moral systems – as Foucault interprets in the era of discipli-
nary methods and standards in an era of bio-power – create an obedient 
subject, which is strongly linked with its social role. In Foucault’s opin-

13  The history, according to Foucault, is not ruled by any totalized perspectives, 
but is created upon interruptions of accidental events, power relations which alert and 
dictionaries (in our case it’s the moral codex) that have been taken over and adapted 
by the users. See: M. Foucault, Nietzsche, genealogie, historie, [In:] Diskurs, autor, genealo-
gie, transl. P. Horák, Praha 1994, p. 86.

14  M. Foucault, Ke genealogii etiky: nástin vývoje díla, op. cit., p. 273.
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ion, there is an essential link between ethics and other disciplines such 
as politics or economics. In ancient ethics he finds an effort to grasp the 
bios as a material that can be individually transformed and modified. 
Bios is becoming a particular element of art and man has to become 
an artist to lead his life to beauty. Foucault builds his specific ethics 
of self-formation on this understanding. Ancient Ethics is not primar-
ily normative for him, sexuality also plays a different role and what 
is important, a man is not institutionally forced to constitute as a moral 
entity. Foucault points out today’s absence of man as a subject of art: 
„In our society it is difficult to realize that the principle works of art, 
of which one has to worry, the main area in which it is necessary to ap-
ply aesthetic values, it’s himself, his life, his existence”15.

Foucault’s theory of the experiment with the relationship to our-
selves can be a target of criticism. This concept includes relationship 
to otherness, but nevertheless self’s creation is individual practice, 
which does not have a universal validity and Foucalt refuses any uni-
versal values. A lot of moral thinkers criticize this attitude as a specific 
form of postmodern relativism. Helena Hrehová in her work Ethi-
cal discussion about virtue and good – beauty emphasizes the necessity 
of values like truth, beauty, good and faith, love and hope in Christian 
understanding16. We found our moral character through these values 
and create specific practical disposition called virtue. It is a different 
way of self’s creation, which is based on respect to moral principles. 
There are some basic elements which man must respect and he cannot 
do anything he wants. Foucault’s aesthetics of existence has no strict 
principles and is prone to abuse and misinterpretation. It is the danger 
of Foucault’s self’s creation.

Inequality as an ethical problem  
in the context of Foucault’s thinking

Foucault’s ethics of self-formation does not offer any solu-
tions on how to remove the ethical problem of inequality in society. 
He points out the occurrence of asymmetrical social relations in vari-
ous forms across the whole history: „The dominance of a particular 

15  Ibidem, p. 287.
16  Cf. H. Hrehová, Etická rozprava o cnosti a dobrokráse, Trnava 2009, p. 35.
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group, caste or class, and resistance or revolt it faces is the central 
phenomenon in the history of the society…”17. Social inequality 
in Foucault’s opinion, has its origins in the concept of power and its 
connection to the truth and knowledge. These connections cannot 
be easily removed.

I consider Foucault’s ethics of social inequality to be beneficial 
in the way he relates to otherness and differences, and his formula-
tion of opposition to the dominant forms of power. As I already men-
tioned in the first chapter, Foucault allows - through his work - those 
who are usually silenced by the society to speak. Infamous and vari-
ous minority people are given an opportunity to speak about their 
oppression and injustice that has been done to them. The category 
of otherness allows the movement beyond binary thinking, which 
considers the categories of good and bad, true and false, rational or ir-
rational and mentally healthy and mentally ill. Otherness emphasizes 
the diversity of an individual. The essence of ethics is thus not to put 
man into a certain category and judge him, but to open and respect 
his personality as a unique product of his own creativity. Obviously, 
creativity cannot be arbitrary and, as Foucault points out about the 
ancient ethics, it always has to be subjected to others. This is, there-
fore, a mutual recognition of radical diversity which allows break-
ing into thinking in binary terms. Infamous people are getting a space 
for integration into a serious discussion and it’s no longer necessary 
to eliminate them.

Despite the fact that hierarchical relationships cannot be exclud-
ed from society, for Foucault it is important that these relationships 
change and do not stick to one dominant relationship which he calls 
a state of domination. The more dynamic power relationships are, the 
more space for freedom is provided in the society. If domination rules 
in the world, there’s no space for freedom: „In many cases, power 
relations are so restrained that they are persistently asymmetric and 
leave only a very limited space for freedom”18. It means that an exemp-
tion from relations of inequality is not consistently possible because 
this would mean the removal of power relations. However, perma-

17  M. Foucault, Subjekt a moc, op. cit., p. 226.
18  M. Foucault, Etika starostlivosti o seba samého ako prax slobody, [In:] Moc, subjekt 

a sexualita, op. cit., p. 144.
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nent unfreedom is not possible either. Power is only possible to per-
form just over the free subject and freedom and the power, therefore, 
do not exclude each other, but rather stand in mutual conditionality 
and interdependence19.

Resistance against power is not performed at a group level, but also 
and especially at an individual level. The aim is to reject the construct-
ed form of identity and who we are in the way we are being forced 
by the governing power. This is a no-end path. We need to transform 
ourselves permanently and constantly create a work of art, we must 
not stagnate in a comfortable lethargy and feel that something is com-
pleted. Resistance which can be risen towards power or your identity 
can reverse the condition, but does not guarantee that the following 
condition will be final and good. Freedom according to Foucault does 
not move towards final liberation, nor is a permanent state of equality 
in society possible. Freedom is more of a permanent activity of lib-
eration that never ends. Foucault does not believe in revolution; they 
always promise a permanent state of happiness and human welfare. 
Each fought freedom is always closely linked with power, and must 
be controlled by the new experience of freedom. A person thus has 
to constantly transform himself to the artist in a comfortable notion 
of happiness. Therefore, in Foucault’s work, I do not find any univer-
sal ethical concepts that would help to solve the problem of inequality 
in the society. Nevertheless, he greatly contributes to the issue of in-
equality, both through his analysis of power-based social inequalities, 
and by his requirements to cancel dividing (and segregating) binary 
categories in favor of recognizing the otherness of individuals. 

19  Foucault says about this relation: „Rather than essential, antagonism «would 
be better to say, agonism» – a relationship that is mutually stimulating, and at the same 
struggling, but rather a permanent provocation than a direct confrontation that para-
lyzes both sides” (M. Foucault, Subjekt a moc, op. cit., p. 218).
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