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Zaufanie do człowieka 
czy zaufanie do państwa?

W tragedii Fenicjanki Eurypides przedstawia dzieje dwóch braci: 
Eteoklesa i Polynejkesa, którzy podzielili się władzą w ten sposób, że 
najpierw pierwszy z nich miał panować nad Tebami, a potem miał 
przekazać panowanie nad miastem swemu bratu. Kiedy jednak minął 
ustalony czas jednego roku okazało się, że Eteokles, mimo złożonej 
obietnicy, nie zamierza oddać rządów Polynejkesowi. Swoje krzywo-
przysięstwo uzasadnia:

Gdy trzeba krzywdzić, to krzywdzić dla władzy
Rzecz najpiękniejsza – resztę czyńmy zbożnie1.

Złamanie umowy doprowadziło do bratobójczej walki i tragicz-
nego końca obu synów Edypa, przed nami natomiast stawia trudny 
z punktu widzenia życia publicznego problem wzajemnego zaufania.

Zaufanie jest przekonaniem, że ujmując rzecz negatywnie, ktoś lub 
coś mnie nie zawiedzie bądź też, w przypadku podejścia pozytywnego, 
jest przeświadczeniem, że mogę na kimś lub na czymś polegać, oczeku-
jąc stamtąd korzystnych dla siebie działań. Jego rozumienie odegrało 
ważną rolę w historii idei społecznych i politycznych, i stan ten trwa 
do dziś. W zależności bowiem od tego, co darzy się zaufaniem, a co 
rodzi nieufność, mamy do czynienia z dwoma różnymi podejściami 
do problemów ułożenia życia ludzkiej zbiorowości. Historia zna dwa 

1 Eurypides, Fenicjanki, tłum. J. Łanowski, [w:] tenże, Tragedie, t. 3, Warszawa 2007, 
w. 526–527.
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podejścia do tego problemu: zaufanie do państwa i jego twórcy oraz 
wiarę w dobroczynne skutki niewymuszonej współpracy jednostek. 
Problem nie ma jedynie charakteru historycznego, lecz współcześnie 
jesteśmy świadkami jego kolejnej odsłony. W naszym wystąpieniu 
poddamy obie tradycje gruntownej analizie, aby następnie przejść do 
ich oceny i w oparciu o nią sformułować końcowe wnioski.

Zaufać państwu i jego twórcy
Pierwsza z nich ufa państwu. Zdaniem ważnego przedstawiciela 

tego sposobu myślenia Niccolò Machiavellego, człowiek jest z natury 
egoistą i rządzą nim złe instynkty. Dlatego sprawujący władzę musi 
nieustannie o tym pamiętać, nawet jeśli w danym momencie wydaje 
mu się, że sprawy mają się inaczej: „Jak dowodzą wszyscy autorzy 
piszący o życiu obywatelskim i jak wskazują na to liczne przykłady 
przytoczone w ich dziełach, założyciele i prawodawcy winni zawsze 
zakładać z góry, że wszyscy ludzi są źli i że niechybnie takimi się okażą, 
ilekroć będą mieli ku temu sposobność. Jeśli zaś skłonność ludzi do zła 
pozostaje przez pewien czas nie ujawniona, przypisać to należy jakiejś 
ukrytej przyczynie, której z braku doświadczenia nie udało się poznać; 
z pewnością odkryje ją jednak czas, który nie na darmo zwany jest 
ojcem wszelkiej prawdy”2. Toteż polityk, mając do wyboru dwa sposo-
by rządzenia: przez miłość i przez strach, powinien wybrać ten drugi, 
ponieważ nikczemni z natury ludzie zawsze chętniej skrzywdzą tego, 
kogo kochają, niż tego, wobec którego czują strach. Ponadto w polityce 
stale trzeba pamiętać o tym, aby być niezależnym i stać na własnych 
nogach. A „ponieważ ludzie kochają, gdy im się podoba, a boją się, gdy 
podoba się księciu, przeto mądry książę powinien oprzeć się na tym, co 
od niego zależy, a nie na tym, co zależy od drugich”3. W związku z tym, 
jeśli pragnie on utrzymać swoich poddanych w lojalności, to nie może 
unikać okrucieństwa pod warunkiem, że posługuje się nim umiejęt-
nie. Można zatem, albo mówiąc precyzyjniej, wręcz trzeba wyrządzić 

2 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, 
tłum. K. Żaboklicki, w: tenże, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii 
Rzymu Liwiusza, Warszawa 1987, s. 119.

3 N. Machiavelli, Książę, tłum. Cz. Nanke, w: tenże, Książę. Rozważania nad pierwszym 
dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, dz. cyt., s. 86.
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krzywdę, ale ma to sens tylko wówczas, gdy utwierdza to poddanych 
w wierności, zaszczepiając lub umacniając w nich strach. A dzieje się tak 
wtedy, gdy okrucieństwa popełnia się naraz. Natomiast jeśli się do nich 
codziennie powraca, to one władzę niebezpiecznie osłabiają, czyniąc 
ją znienawidzoną. Okrucieństwa zatem dzielą się na dobre i złe. Tak 
więc dobry, czyli skuteczny polityk może poskromić złą ludzką natu-
rę, wyjmując politykę spod zasad tradycyjnej moralności, a poddając 
ją logice konsekwentnego utrzymania władzy, do której przynależy 
umiejętne krzywdzenie innych. Można zatem zapobiec ujawnieniu się 
nikczemności ukrytej w człowieku, ale za cenę rezygnacji z dotych-
czasowej moralności. Nie możemy więc ufać jednostce, albowiem jest 
ona egoistą, a jeśli chcemy ten egoizm ujarzmić, to musimy zawierzyć 
władzy państwowej, która jest w stanie poskromić złe ludzkie instynkty.

Podobne stanowisko reprezentuje Thomas Hobbes. Wychodzi on 
od hipotezy stanu natury, w którym żyją ludzie pozbawieni władzy 
politycznej i cechujący się szczególnym rodzajem równości: każdy 
może zabić każdego. Nawet jeżeli ktoś jest słabszy fizycznie, to może 
to sobie zrekompensować większym sprytem i przebiegłością. A po-
nieważ człowiek jest z natury wolny i zły, to trwa walka wszystkich 
przeciwko wszystkim i nieustannie zagrożone jest mienie oraz życie 
każdego, stając się „samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie”4. 
Nie ma tam obiektywnej miary dobra i zła. Istnieje jedynie subiektywna: 
dobre jest to, co jest dobre dla mnie. W takiej sytuacji wszechobecny 
staje się strach przed śmiercią, który pobudza do działania rozum 
proponujący warunki pokoju. Hobbes więc zakłada, że ludzie mają 
w sobie na tyle rozsądku, który jest ich w stanie uchronić przed cał-
kowitym wzajemnym wyniszczeniem. W wyniku umowy powołują 
do życia państwo z kluczową dla niego rolą suwerena, któremu każdy 
oddaje swoją wolność i swe wszystkie prawa, z wyjątkiem prawa do 
życia. Nie można bowiem zaufać egoistycznym jednostkom korzy-
stającym w sposób nieskrępowany ze swojej swobody. Przeto należy 
stworzyć mechanizm obrony jednych przed drugimi, którego głów-
nym składnikiem jest suweren wyposażony w absolutną władzę. Jest 
on nie tylko źródłem porządku, który zastąpił początkową anarchię, 
ale nade wszystko do niego należy podjęcie decyzji o tym, co dobre 

4 T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110.
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i złe. W państwie powstałym w wyniku umowy jemu przypada rola 
źródła moralności. Stanowisko Hobbesa reprezentuje więc świecką 
wersję poglądu głoszonego przez Dunsa Szkota i Ockhama, dla których 
dobro i zło było zależne od woli Boga. U niego miejsce Stwórcy zajęła 
polityczna władza nie tylko obdarzona boskimi prerogatywami, ale 
również podobnym zaufaniem.

Równie wiele po działalności państwa spodziewa się Jean-Jacques 
Rousseau. Tym niemniej jego antropologiczny punkt wyjścia jest inny: 
człowiek z natury jest nie tylko równy i wolny, ale i dobry. Zawarty 
w tym optymizm antropologiczny nakazywałby spodziewać się po 
nim samych pozytywnych rzeczy. Stało się jednak inaczej, albowiem 
popełnił błąd, którym było założenie społeczeństwa: „Ten, kto pierwszy 
ogrodził kawałek ziemi, powiedział «to moje» i znalazł ludzi dość na-
iwnych, by mu uwierzyć, był prawdziwym założycielem społeczeństwa. 
Iluż to zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy i grozy byłby rodzajowi 
ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołki wyrwał lub rów zasypał i za-
wołał do otoczenia: «Uwaga! Nie słuchajcie tego oszusta; będziecie 
zgubieni, gdy zapomnicie, że płody należą do wszystkich, a ziemia 
do nikogo!»”5. Rzecz ciekawa zatem, że wśród ludzi obdarzonych 
przyrodzoną dobrocią znalazł się sprytny oszust, a także rzesze tych, 
którzy padli ofiarą jego manipulacji i swojej naiwności. 

Rousseau zdaje się więc mówić, że nasza wiara w możliwości czło-
wieka powinna być mocno ograniczona, zwłaszcza jeżeli weźmie się 
pod uwagę katastrofalne skutki porzucenia stanu natury na rzecz życia 
w społeczeństwie. Człowiek, choć „urodził się wolny”, to „wszędzie jest 
w okowach”6. Wraz z pojawieniem się własności prywatnej narodziła 
się nierówność, będąca według Rousseau największych złem, a ludzie 
utracili swoją pierwotną i naturalną dobroć. Rozwijająca się cywilizacja 
ten stan pogarsza: „nasze dusze wypaczały się, w miarę jak nasze nauki 
i sztuki zmierzały ku doskonałości”7, co więcej ich źródłem były ludzkie 
przywary: „astronomię spłodził zabobon; wiedzę retoryczną – ambicja, 
nienawiść, kłamstwo, pochlebstwo; geometrię – chciwość; wszystkie, 

5 J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] 
tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 186.

6 Tenże, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 11.
7 J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, [w:] tenże, Trzy rozprawy z filozofii 

społecznej, dz. cyt., s. 15.
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łącznie z etyką – pycha ludzka”8. Społeczeństwo zatem ze swoimi nauka-
mi i sztukami dokonało ogromnej moralnej degradacji człowieka. Jego 
przymioty, takie jak dobroć, równość i wolność zamieniły się w swoje 
przeciwieństwa. Co w takiej sytuacji powinien uczynić ktoś, w kim 
kierunek rozwoju społecznego zabił wiarę w jednostkę i jej możliwości?

Odpowiedź, która się sama narzuca, każe nam rozwiązać społe-
czeństwo i powrócić od stanu utraconej szczęśliwości. To jednak jest 
niemożliwe: „porządek społeczny jest prawem świętym”9. W związku 
z tym pozostaje inna droga: trzeba tak głęboko zmienić istniejący stan 
rzeczy, aby w jego ramach móc korzystać z dobrodziejstw nieodwra-
calnie utraconego stanu natury. 

Wprawdzie jednostkom nie można ufać, skoro ponoszą odpowie-
dzialność za katastrofalne skutki stanu społecznego, tym niemniej 
powinniśmy zaufać jednej z nich, a mianowicie Rousseau proponu-
jącemu zasady idealnego ustroju politycznego, w którym odzyskamy 
i utrwalimy równość i wolność. Pierwszą, ponieważ w doskonałym 
państwie wszyscy w jednakowym stopniu, tzn. całkowicie wyrzeka-
ją się swoich praw. Warunki umowy „sprowadzają się wszystkie do 
jednego, a mianowicie: zupełnego oddania się każdego członka ze 
wszystkimi jego prawami całemu społeczeństwu. Ponieważ każdy 
oddaje się w zupełności, sytuacja jest równa dla wszystkich, w nikogo 
interesie nie leży, by uczynić ją uciążliwą dla innych”10. Ponadto ich 
równość wyraża się w jednakowym uczestnictwie w wolności, która 
w swej istocie polega na posłuszeństwie samemu sobie, czyli prawu, 
którego jest się źródłem. Wolność jest więc autonomią11 i nie może 
ona chcieć czegokolwiek, bo wtedy nie przekroczyłaby poziomu em-
pirycznego, a wola jej oddana byłaby tylko partykularną. Nasza wola 
ma być natomiast rozumną i dążyć do odkrycia dobra wspólnego. 
Gdy swoje poszukiwania uwieńczy sukcesem, odkryje i odda się woli 
powszechnej. Toteż w państwie idealnym wszyscy, będąc posłuszni 
temu samemu, stają się jednomyślni, Nie ma w nim miejsca na różni-
ce polityczne i odmienne interesy ekonomiczne. Jeśli zaś ktoś uważa 
inaczej niż wola powszechna, to należy pomóc mu odrzucić fałszywą 

8 Tamże, s. 25.
9 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 12.
10 Tamże, s. 19.
11 Zob. tamże, s. 23.
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wolność i odkryć tę prawdziwą, zmuszając go do wolności12. Tak więc 
zasadniczo zaufanie okazywane jednostkom jest dowodem naiwno-
ści płynącej z niewiedzy. Doświadczenie bowiem uczy nas, iż dzieje 
ludzkości są historią regresu, a nie postępu. Radą więc na pesymizm 
historiozoficzny jest odwrócenie tendencji i zaufanie idealnemu pań-
stwu, w którym każdy stanie się na powrót prawdziwie wolny i równy 
oraz odzyska przyrodzoną pierwotną dobroć, działając nie w interesie 
partykularnym, ale służąc dobru wspólnemu.

Przy wszystkich różnicach pomiędzy Machiavellim, Hobbesem 
i Rousseau można wskazać coś, co z naszego punktu widzenia stanowi 
ważną wspólną im cechę. Jednostka pada ofiarą zła, które albo pocho-
dzi z niej samej, jak w przypadku Machiavellego i Hobbesa, albo też 
odpowiadają za nie wadliwe struktury społeczne, skądinąd powołane 
do życia, jak przekonuje Rousseau, przez błędne decyzje dobrych z na-
tury ludzi. Nie można więc wierzyć ludziom, ale trzeba zaufać władzy 
państwowej, stanowiącej skuteczne remedium na nękające człowieka 
zło. Przy okazji jednak ujawnia się paradoks takiego rozwiązania. Nie 
wierzymy wprawdzie zwykłym ludziom, ale darzymy zaufaniem wy-
jątkowe jednostki, wyrastające ponad smutną przeciętność, ponieważ 
nie kto inny, tylko właśnie one stoją u steru nawy państwowej i to one 
również są twórcami dobroczynnych koncepcji politycznych.

Podobną wiarę w moc własnego jednostkowego rozumu wykazuje 
John Rawls. Sądzi on, że sprawa zaprojektowania i ustanowienia spra-
wiedliwego porządku społecznego przekracza możliwości zwykłych 
ludzi. Trzeba ich odpowiednio spreparować, aby mogli podejmować 
właściwe decyzje. Z tego powodu należy umieścić ich za zasłoną 
niewiedzy, co in concreto oznacza pozbawienie wiedzy o ich statusie 
społecznym i przymiotach naturalnych, a także o własnych koncep-
cjach dobrego życia. W przeciwnym wypadku, tworząc pożądany 
ład współżycia i współpracy, nadaliby mu kształt wyrażający własną 
stronniczość, albowiem odzwierciedlałby i utrwalał ich osobiste po-
trzeby i preferencje wyrażające partykularną pozycję każdego zarówno 
w sprawie nierówności społecznych i przyrodzonych, jak i w kwestii 
najbardziej wartościowej formy życia. Z tej racji nie tylko dominowałaby 
rażąca nierówność, ale też jedni nagminnie narzucaliby innym swój 
światopogląd, depcząc boleśnie ich wolność kształtowania samodziel-

12 Zob. tamże, s. 22.
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nie własnego życia. Zdaniem Rawlsa więc w imię sprawiedliwości 
jednostki muszą pozbyć się swojej tożsamości i dopiero wtedy wybiorą 
właściwie, tj. uznają, że życie społeczne winno być regulowane przez 
następujące dwie zasady: 

Pierwsza zasada
Każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego 
całościowego systemu równych podstawowych wolności, 
dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich.

Druga zasada
Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone,
a) aby były z największą korzyścią dla najbardziej upośle-
dzonych, pozostając w zgodzie z zasadą sprawiedliwego 
oszczędzania; i jednocześnie
b) aby były związane z dostępnością urzędów i pozycji dla 
wszystkich, w warunkach autentycznej równości szans13.

Ponadto, jak zauważa ich twórca, jesteśmy w stanie powiązać 
z nimi „tradycyjne idee wolności, równości i braterstwa […]: wolność 
odpowiada pierwszej zasadzie, równość – idei równości w pierwszej 
zasadzie (wraz z autentyczną równością szans), a braterstwo – zasadzie 
zróżnicowania”14. Jeśli więc przyjmiemy wynik pracy planisty, który 
zaprojektował nam odpowiednie społeczeństwo, to spełnią się sny 
ludzkości o doskonałej wspólnocie. Nie możemy wprawdzie zaufać 
poszczególnym jednostkom z krwi i kości, ale powinniśmy obdarzyć 
zaufaniem umysł egalitarystycznego liberała, a także stworzone przez 
niego państwo i jego urzędników. To oni bowiem będą dbać o to, aby 
dopuścić tylko te nierówności, które przyniosą korzyść najbardziej 
upośledzonym. Choć Rawls odróżnia swoją koncepcję od teorii państwa 
opiekuńczego, nazywając ją „demokracją właścicielską”15, to nie ulega 
wątpliwości, że i ona wymaga rozległych i głębokich działań redys-
trybucyjnych. Ludzie, których stronniczości należało się obawiać przy 
wyborze zasad regulujących współpracę, teraz jako funkcjonariusze 

13 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, War-
szawa 2009, s. 438.

14 Tamże, s. 168.
15 Zob. tamże, s. 15–16.



198 Piotr Andryszczak

nowego dobrze urządzonego państwa przejdą czarowną przemianę 
i staną się bezstronnymi szafarzami wolności, równości i braterstwa. 

Wiara w dobroczynne skutki niewymuszonej 

współpracy jednostek
Zupełnie inaczej podchodzi do sprawy zaufania druga tradycja, 

którą czynimy przedmiotem naszych analiz. Jej ważnym reprezen-
tantem jest John Locke. Pokłada on zaufanie w jednostce, choć nie 
jest ono bezgraniczne. Ludzie są z natury wolni. Nie jest to jednak 
wolność nieograniczona, albowiem jej zasięg wyznacza prawo natury. 
Z natury bowiem każdy posiada prawo do życia, wolności i własności, 
i podejmując decyzje, musi wziąć pod uwagę, że nic nie uprawnia go 
do naruszania praw, które każdy w równym stopniu posiada. Z tej 
przyrodzonej równości wynika więc, że „nikt nie powinien wyrządzać 
drugiemu szkód na życiu, zdrowiu, wolności czy majątku”16. Gdyby 
wszyscy to respektowali, to nie byłoby potrzebne państwo i jego władza. 
Tymczasem ludzie są niedoskonali, albowiem raz po raz naruszają prawa 
innych i zmuszają ich do korzystania z przysługującego im prawa do 
wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Dokonuje się to jednak 
bez zachowania bezstronności i stopniowo zamienia pokojowy stan 
natury w stan wojny. Skoro zatem ludzie nie potrafią być sędziami we 
własnej sprawie, to potrzebujemy władzy jako arbitra. Toteż przejście 
do stanu politycznego wymusza rezygnację z prawa do wymierzania 
sprawiedliwości, ale nic nie zmienia w pozostałych prawach natural-
nych. One więc ograniczają władzę i stanowią sens jej istnienia. Została 
ona powołana do życia po to, aby lepiej chronić to, czego stan natury 
i ludzka niedoskonałość nie były w stanie zabezpieczyć. Oznacza to, 
że człowiek z racji tego, kim jest, zasługuje na wielkie zaufanie, na-
tomiast władza, która okazała się niezbędną, powinna być obiektem 
nieustannej kontroli, ponieważ wykazuje ona daleko idącą skłonność 
do wykraczania poza wyznaczone jej granice. Żeby zatem ze stróża 
bezpieczeństwa i mienia jednostek nie zamieniła się w instrument 
opresji i zniewolenia, Locke proponuje dwa rozwiązania ujawniające 

16 J. Locke, Drugi traktat o rządzie, tłum. Z. Rau, [w:] tenże, Dwa traktaty o rządzie, 
Warszawa 1992, s. 166.
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jego nieufny stosunek do państwa. Pierwszym jest podział władzy 
służący oddaleniu niebezpieczeństwa tyranii, drugim zaś – możliwość 
odwołania władzy naruszającej prawa naturalne jednostek17. Państwo 
więc zostało powołane do życia z konieczności, ale mimo iż dostrzega 
się dobro, którym jest jego istnienie, to głęboka nieufność do władzy 
towarzyszy ludziom uformowanym przez ten sposób myślenia.

W podobnym duchu wypowiada się również Adam Smith, zwłasz-
cza w interesującej go szczególnie kwestii dobrobytu ekonomicznego. 
Ludzie ze swej natury kierują się pragnieniem poprawy swojego 
„bytu, które, choć na ogół spokojne i umiarkowane, budzi się w nas 
już w łonie matki i nie opuszcza nas nigdy aż do grobu”18. Porządek 
polityczny musi liczyć się z podstawowymi instynktami jednostki 
i bynajmniej nie prowadzi to do triumfu egoizmu, ale służy dobru 
powszechnemu pod warunkiem, że państwo nie ingeruje w swobodną 
aktywność człowieka. Choć pragnie on jedynie osobistego zarobku, to 

„jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego 
wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym 
nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu 
swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa 
skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza im służyć rzeczywiście”19. Pojawia 
się tutaj metafora niewidzialnej ręki, która do dzisiaj służy wszystkim 
chcącym wyjaśnić, jak jednostkowe działanie wolne od państwowego 
interwencjonizmu prowadzi do dobra wspólnego. 

Upragniona zatem harmonia egoizmów wyłania się naturalnie jako 
owoc samoregulującego się rynku, a nie w wyniku sztucznych dzia-
łań aparatu władzy. Jeśli więc pragniemy uprawiać rozsądną filozofię 
społeczną, to zaufaniu do jednostki i jej aktywności podejmowanej 
w duchu liberalizmu gospodarczego winien towarzyszyć brak zaufania 
do korygujących posunięć państwa. Stanowisko to wyrasta z silnego 
sceptycyzmu wobec możliwości intelektualnych poszczególnych ludzi. 
Potrafią wprawdzie stosunkowo dobrze troszczyć się o własny inte-
res, ale proponowanie, jak to ujął, „idealnego planu rządzenia”20 jest 

17 Zob. tamże, s. 323, 336.
18 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. zbior., War-

szawa 2007, t. 1, s. 386.
19 Tamże, t. 2, s. 40.
20 A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, Warszawa 1989, s. 348.
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dowodem intelektualnej pychy, czego wyrazem jest przeświadczenie, 
że można „ustawić rożnych członków wielkiego społeczeństwa z taką 
samą łatwością, jak ręka ustawia różne pionki na szachownicy”21. Wi-
dzimy więc, że w przypadku Smitha nie chodzi o prostą alternatywę: 
ufać jednostce czy państwu, ale nawet jego opowiedzenie się po stronie, 
jak to określił, „prostego systemu naturalnej wolności”22 nie prowadzi 
do bezkrytycznej wiary w nieograniczone możliwości pojedynczego 
człowieka i jego umysłu. Jest on pełen wad i domaganie się cudownej 
przemiany ludzkiej natury jest oznaką utraty kontaktu z rzeczywi-
stością, która uczy nas jednego: możemy zaufać jednostce troszczącej 
się o swój interes, ale nie możemy jej okazać zaufania, gdy proponuje 
nam „idealny plan rządzenia”. 

Do głównych idei zawartych w teoriach Locke’a i Smitha nawiązał 
Friedrich August von Hayek. W jego przekonaniu możemy zaufać 
ludziom realizującym swoje osobiste cele. W takim wypadku każda 
jednostka w oparciu o posiadaną wiedzę i biorąc pod uwagę istniejące 
okoliczności, wykorzystuje „swoje indywidualne umiejętności w gra-
nicach, które są jej znane, i dla swoich indywidualnych celów”23. Dzięki 
temu poszczególne osoby, choć z natury niedoskonałe i dysponujące 
ograniczonym zasobem informacji, mogą wnieść znaczący wkład we 
wspólne dobro. Jego przejawem jest wytworzony w wyniku spontanicz-
nej aktywności ład społeczny, którego istotną część stanowią względnie 
trwałe reguły postępowania. Zawdzięczamy je temu, iż „z niezliczonych 
malutkich kroków anonimowych osób w toku codziennych czynności 
podejmowanych w zmiennych okolicznościach rodzą się wzorce, które 
się przyjmują”24. Nikt ich nie narzucił. One zostały przyjęte z powodu 
ich praktycznej atrakcyjności. Stały się godnymi naśladowania nie 
w wyniku skutecznej perswazji, ale jako ważki element tradycji, która 
dzięki nim odniosła zwycięstwo nad swoimi rywalkami odwołujący-
mi się do konkurencyjnych reguł. Zdaniem Hayeka więc nagrodą za 
całkowite zaufanie złożone w jednostkach motywowanych osobistymi 
pragnieniami i nastawionych na osiąganie partykularnych celów jest 
samoczynne pojawienie się porządku społecznego, w którym ogólne 

21 Tamże.
22 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, dz. cyt., t. 2, s. 339.
23 F. A. Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 42.
24 Tamże, s. 41.
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i abstrakcyjne reguły zagwarantują wszystkim rozległą sferę osobistej 
wolności. Będą one podobne do znaków drogowych wprowadzających 
dyscyplinę w ruchu ulicznym, ale nie nakazujące nikomu, dokąd ma 
jechać25. Okazuje się zatem, że nagrodą za ufność są w tym przypad-
ku spontaniczne i ewolucyjne narodziny moralności, która będzie 
gwarantem wolności i tożsama z nadaniem relacjom społecznym cech 
sprawiedliwości. Im więcej więc wiary w człowieka i jego samodzielne 
poszukiwanie indywidualnego dobra, tym bardziej rzeczywistość 
społeczna, w której przyszło nam żyć, staje się wolną i sprawiedliwą.

Optyka ulega radykalnej zmianie, gdy taka sama jednostka doj-
dzie do wniosku, że potrafi zaprojektować społeczeństwo oraz jego 
instytucje, realizując w ten sposób ideał zapisany w Rozprawie o meto-
dzie. W przekonaniu Kartezjusza „często dziełom złożonym z wielu 
części i wykonanym ręką różnych mistrzów brak tej doskonałości, 
jaką znajdujemy w dziełach wypracowanych przez jednego”26. Toteż, 
sięgając owocnie do starożytnych wzorców, odkrywamy, iż „Sparta 
była niegdyś tak kwitnąca nie dzięki wartości poszczególnych jej 
praw, wiele z nich było dziwacznych, a nawet niezgodnych z dobrymi 
obyczajami, a dlatego, że wszystkie one, wynalezione przez jednego 
tylko prawodawcę, zmierzały do jednego celu”27. Jeśli więc chcemy 
uniknąć nieznośnego chaosu spontanicznej ewolucji, musimy odgórnie 
zaplanować i skonstruować pożądany ład społeczny, tak aby, realizu-
jąc postulat Descartesa, był on dziełem jednego oświeconego umysłu 
i zmierzał do jednego słusznego celu. 

Zdaniem Hayeka tego rodzaju zaufanie pokładane w jednostce 
i jej rozumie jest przykładem niezwykle niebezpiecznej aberracji, 
zwanej przez niego konstruktywizmem. Ludzie z natury ograniczeni 
poznawczo są w stanie nieźle sobie poradzić z wyznaczaniem i osią-
ganiem dóbr osobistych. Natomiast jeśli usiłują wyznaczyć cel dla 
całego społeczeństwa, to popełniają ciężki grzech pychy. Ponadto ceną 
za skuteczne próby centralnego sterowania światem społecznym jest 
utrata wolności. Reformatorzy dzieła „złożonego z wielu części i wy-
konanego ręką wielu mistrzów” wyznaczają innym jeden kierunek, tj. 

25 Zob. F. A. Hayek, Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba, L. Klyszcz, J. Margański, 
D. Rodziewicz, Kraków 1996, s. 81.

26 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1988, s. 14.
27 Tamże, s. 15.
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nie ograniczają się do informacji o drogowskazach, ale nade wszystko 
instruują, dokąd należy nieodwołalnie jechać. 

Zamach na wolność ma swoją przyczynę w kartezjańskim rozu-
mieniu człowieka, wedle którego jego umysł jest odrębną i samodzielną 
substancją niezależną od zmian zachodzących w świecie i jako taki 
posiada możność świadomej i całościowej organizacji świata społecz-
nego28. Przykłady tego rodzaju niczym nieuzasadnionej i groźnej wiary 
w moc jednostkowego rozumu dostrzega Hayek nie tylko w ideolo-
giach i państwach totalitarnych, ale również tam, gdzie przynajmniej 
teoretycznie zabezpiecza się wolności osobiste i polityczne, jak choćby 
w teorii sprawiedliwości Rawlsa, o której pisze: „Uporczywe żądanie, 
by każda przyszła zmiana była sprawiedliwa, byłoby równoznaczne 
z domaganiem się wstrzymania procesu ewolucji […]. Trzeba jedynie 
zapytać, […] jaki byłby skutek, gdyby wcześniej jakaś magiczna siła 
została obdarzona władzą zdolną narzucić jakieś egalitarystyczne 
i merytokratyczne credo. […] Świat Rawlsa nigdy nie byłby z tego po-
wodu światem cywilizowanym: wstrzymanie przypadkowego procesu 
różnicowania zahamowałoby proces odkrywania większości nowych 
możliwości”29. Od „zgubnej pychy rozumu” nie jest zatem wolny zde-
klarowany liberał, którym jest rzecz jasna autor teorii sprawiedliwości 
jako bezstronności. 

Również brak pokory wobec anonimowych procesów społecznych 
powiązany z próbą poddania ich pełnej racjonalnej kontroli wyka-
zuje współczesna demokracja. W niej dochodzi do głosu przesadna 
wiara w moc jednostkowego rozumu wzmocniona przekonaniem, że 
większość ma zawsze rację30. Błąd wziął się stąd, że prawdziwą zasadę 
demokratyczną, zgodnie z którą „wolna wola każdego człowieka bę-
dzie tak nieskrępowana jak to jest tylko możliwe” zaczęto pojmować 
w taki sposób, „że wolna wola kolektywnego ludu nie będzie niczym 
skrępowana”31. Jeśli więc zaufamy bez reszty ludzkiemu rozumowi, 

28 Zob. F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. 1: Rules and Order, Chicago–Lon-
don 1983, s. 17.

29 F. A. Hayek, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M., T. Kunińscy, 
Kraków 2004, s. 115–116.

30 Zob. F. A. Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, 
Kraków 1998, s. 38.

31 Lord Acton, O demokracji w Europie, w: tenże, W stronę wolności, tłum. J., A. Rze-
goccy, Kraków 2006, s. 93.
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a ten będzie miał na swoich usługach demokratyczne procedury, to ich 
stosowanie prowadzić będzie do nieustannego tyranizowania jednostki 
przez przekonaną o swojej nieomylności większość.

Ocena
Obie tradycje mimo dzielących je różnic posiadają wspólną cechę, 

a mianowicie każda z nich zachowała żywotność. Spory ideowe toczo-
ne się w państwach, w których debata publiczna wykracza poza sferę 
czysto emocjonalną, sprowadzają się do konfrontacji punktu widze-
nia, podkreślającego dobrodziejstwa płynące z rozległej aktywności 
państwa opiekuńczego, ze stanowiskiem broniącym indywidualnej 
wolności i odpowiedzialności. Przy pewnym uproszczeniu można 
zauważyć, że chodzi tam o to, czy ufamy państwu, czy też liczymy na 
siebie, w sobie pokładając ufność, a na aparat państwowy patrzymy 
wówczas nie z nadzieją, lecz pełni obawy. Współczesne znaczenie obu 
tradycji skłania nas do przyjrzenia się im z dużą dozą krytycyzmu.

I tak w przypadku pierwszej z nich dostrzegamy nękającą ją we-
wnętrzną sprzeczność. Skoro tak wiele obiecujemy sobie po władzy 
państwowej, uzasadniając to nikczemnością, stronniczością czy bezsil-
nością poszczególnych jednostek, to pojawia się pytanie, dlaczego tymi 
samymi słabościami nie są obciążeni twórcy zbawiennych doktryn czy 
ich wykonawcy zasiadający na tronie lub w politycznych gabinetach. 
Boimy się złych ludzi, jak w przypadku teorii Hobbesa, i przekazuje-
my autorytarne rządy w ręce suwerena, ale czyż jego natura jest inna 
niż wszystkich pozostałych? Ponadto ten sposób myślenia jest w swej 
istocie paternalistyczny, albowiem kieruje się zasadą: państwo wie 
lepiej. Jednostki pozbawione zaufania tkwią w stanie dzieciństwa i są 
bardziej przedmiotem niż podmiotem działań. To państwo stara się 
im dostarczyć rozmaitych dóbr, decydując o tym, kto na co zasłużył.

Z kolei wiara w spontaniczną aktywność jednostek i płynące z niej 
dobrodziejstwa w postaci pogodzenia ładu społecznego z wymogami 
indywidualnej wolności rodzi w nas poważne wątpliwości. Co wtedy, 
gdy ludzie mają inną hierarchię wartości, zgodnie z którą wcale nie 
marzą o państwie ograniczonym, ale o takiej władzy, która zlikwiduje 
nieznośne rozwarstwienie społeczne? Nie ma nic dziwnego w obawie, 
że obywatele niezmuszeni przez nikogo, a więc całkowicie sponta-
nicznie i dobrowolnie opowiedzą się za bezpieczeństwem socjalnym, 
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buntując się przeciwko „rozpasanemu” kapitalizmowi. Im nie będzie 
wcale przeszkadzać władza, która mówi im, dokąd mają jechać, pod 
warunkiem, że zapewni wszystkim środki do bezpiecznej podróży. 
W ostatecznym rozrachunku zatem kwestią nie jest: zaufać jednostce 
czy państwu, ale jakiej jednostce? Zaprezentowany bowiem przez Eu-
rypidesa w Fenicjankach przykład synów Edypa zachęca do stosowania 
zasady ograniczonego zaufania nie tylko do państwa, ale i do jednostki, 
choćby nawet była członkiem najbliższej rodziny.
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