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Współczesne nurty argumentacji 
‒ zagadnienia wstępne

Dariusz Czajka

O to chodzi, by wymierzać sprawie-
dliwość realnemu światu, powie-

dział Joseph Conrad.
Nie odnośmy się zatem do czegoś, co 

nie istnieje. Nie sądźmy, że przez samo tyl-
ko mówienie mówimy coś o czymś. Jeżeli 
rzeczywiście coś o czymś mówimy, to nie 
sądźmy, że możemy uniknąć konsekwencji 
tego faktu stwierdzając, że tylko tak powie-
dzieliśmy.

To dictum zostało wypowiedziane przez 
współczesnego filozofa logiki i  języka  
Willarda Quine’a. Równie dobrze taki ka-
non narzucający każdemu z nas odpowie-
dzialność za słowo mógłby wypowiedzieć 
ponad dwa tysiące lat temu Platon, Ary-
stoteles czy Cyceron. Pod tym względem 
we współczesnym porządku powinności 
niewiele się zmieniło. Argumentacja nadal 
jest w centrum komunikacji społecznej. 

Czy zastanawialiśmy się, ile sądów 
wydajemy codziennie w  odniesieniu do 
określonych osób i zjawisk? Ile z nich jest 
umotywowanych, a ile nieuzasadnionych? 
Ile zabarwionych empatią, a  ile antypa-
tią? Prawdziwych i nieprawdziwych. Jakie 
emocjonalne motywy nami kierują przy ich 
formułowaniu?

Sądzimy i jesteśmy sądzeni z za-
stosowaniem kryteriów zakorze-
nionych w określonych wartościach 
i zasadach. Można stwierdzić, że 
istotą naszego życia w społeczeń-
stwie jest tłumaczenie się, uzasad-
nianie racjonalności i słuszności 
naszych zachowań nie tylko przed 
sobą, ale przede wszystkim przed 
innymi; na tym polega wzajemna 
kontrola społeczna naszych decyzji 
oraz poglądów. 

Uwiarygodniamy, a  zarazem uprawo-
mocniamy nasze postępowanie w różnych 
konstelacjach społecznych, przeglądając 
się w zwierciadle własnej wiedzy i własne-
go doświadczenia. Dotyczy to środowiska 
domowego, politycznego, zawodowego, 
percepcji dzieł sztuki, a   w  szczególnych 
okolicznościach zaognionego konfliktu – 
także procesu sądowego. Tłumaczenie się, 
wyjaśnianie, uzasadnianie sensu własnych 
poczynań jest cechą stygmatyzującą na-
sze istnienie w społeczeństwie, to swoisty 
porządek powinności narzucany przez grę 
sił społecznych napędzanych konfliktami 
interesów i wszechogarniającej wzajemnej 
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kontroli. Chcąc zyskać szacunek i prestiż, 
musimy być odpowiedzialni nie tylko za na-
sze czyny, ale i za słowa, a  w szczególności 
za ich prawdziwe desygnaty. Tłumaczenie, 
uzasadnienie, klasyfikowanie naszych my-
śli i zachowań ma też aspekt wewnętrzny: 
uprawomocniamy siebie w ten sposób we 
własnym mniemaniu, a jest to warunek sine 
qua non kształtowania indywidualnej pod-
miotowości, tożsamości. Wreszcie przed 
podjęciem jakiejkolwiek osobistej (indywi-
dualnej) decyzji istotnej dla naszego życia 
wewnętrzna argumentacja, a  szczególnie 
jej trafność winna stanowić racjonalny fun-
dament takiej decyzji. Argumentacja we-
wnętrzna towarzysząca jej podjęciu stanowi 
motyw naszego postępowania, argumentacja 
zaś uzasadniająca podjętą decyzję, prezento-
wana ex post, legitymizuje nas społecznie.

Krótko mówiąc prowadzenie spo-
rów, wysuwanie argumentów to 
istota naszej egzystencji, to klucz 
do zrozumienia ustawicznego dys-
kursu, jaki każdy człowiek toczy za-
równo z Naturą, chcąc wydrzeć jej 
skrzętnie skrywane tajemnice, jak 
i  z innymi członkami danej spo-
łeczności. To zasadniczy instrument 
wykorzystywany w kontaktach 
międzyludzkich. Umiejętność owa, 
przyjmując postać ostrzeżenia, 
chroni nas przed niebezpieczeń-
stwem, dzięki wyjaśnieniom i opi-
som uczy, uaktywnia zdolności 
twórcze, staje się wielkim darem 
dla każdego z nas, ugruntowu-
jąc nasze człowieczeństwo, a bę-
dąc protestem pomaga walczyć 
o sprawiedliwość, przyjmując for-
mę racjonalnego dialogu, pozwala 
zakończyć spory umożliwiając nam 
ochronę swych praw, wzbudza sza-

cunek w obronie sądowej, przyno-
si łaskę, porusza tłumy. Musimy 
się spierać i dowodzić swoich racji 
po to, aby pomagać, ostrzegać, 
sprawować przywództwo, kochać, 
tworzyć, uczyć się, doznawać spra-
wiedliwości i ją wymierzać; po pro-
stu godnie żyć.

Argumentacja pełni funkcję kluczową 
w procesie komunikacji społecznej, jest bo-
wiem rękojmią wiarygodności, tj. trafności 
naszych twierdzeń i wniosków, sądów for-
mułowanych w wielkim oceanie przepływu 
informacji; jest kluczowa dla oddzielenia 
informacji błędnych, fałszywych od tych, 
które mają pieczęć prawdziwości i słusz-
ności w  intersubiektywnym mniemaniu 
audytorium uczonych, prawników, twór-
ców w różnych dziedzinach. Innymi słowy 
kierowanie informacją, ale także emocjami 
– to wielkie wyzwanie każdego człowieka 
warunkowanego na co dzień koniecznością 
podejmowania racjonalnych, tj. optymal-
nych decyzji. Należy pamiętać, ze dojrza-
łość (dyspozycja) intelektualna winna być 
sprzęgnięta z  dojrzałością emocjonalną. 
Połączenie tych dwóch dyspozycji umysłu 
daje większą gwarancję przetrwania i wy-
grywania sporów.

Nie będziemy wiarygodni, jeśli emo-
cje wezmą górę nad naszym rozsądkiem 
i intelektem ani gdy nie będziemy czerpać 
z drzewa wiadomości i gorejącego krzewu 
naszych pasji czy kulturalnych zaintereso-
wań. Nie będziemy wreszcie autorytatywni, 
jeżeli nie nauczymy się życzliwie słuchać. 
Aby skutecznie przekonywać, musimy 
wpierw osiągnąć wewnętrzny ład emocjo-
nalny, połączony z potencjałem stosownej 
(tj. adekwatnej do problemu) wiedzy. 

Nie jest to jednak łatwe do osiągnięcia, 
szczególnie gdy owa prawidłowość winna 
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dotyczyć wszystkich uczestników dyskursu, 
czyli zarówno mówców, jak i słuchaczy. 

Żyjemy w świecie płynnej rzeczywisto-
ści, którego znamieniem jest neurotyczna 
właściwość naszych czasów. Nie jest to 
czas rozwijania argumentacji w platońskich 
i epikurejskich ogrodach wiedzy. 

Dynamika dnia codziennego, coraz bar-
dziej złożone relacje, jakie tworzymy z in-
nymi osobami, nie sprzyjają spokojnemu 
dyskursowi opartemu na logiczno-racjonal-
nej argumentacji. Pośpiech, niecierpliwość 
to przeszkody w dowodzeniu naszych racji 
i docieraniu do prawdy. Żyjemy i myślimy 
schematycznie, racząc siebie i innych suro-
gatem utartych prawd, zadowalając się za-
ledwie paliatywem rzetelnej argumentacji. 
Nawyk działania i myślenia stereotypowo 
w sposób dla nas najbardziej korzystny nie 
zawsze respektuje optymalną metodę do-
wodzenia prawdy i podążania za faktami. 
Konsekwencją tego zjawiska jest malejący 
krytycyzm co do utartych i zasymilowa-
nych już paradygmatów wiedzy, które z re-
guły mają charakter jedynie hipotetyczny

Do tych symptomów możemy dodać 
jeszcze brak zainteresowania pogłębia-
niem wiedzy i  rozszerzaniem horyzon-
tów naukowych. W konsekwencji rodzi to 
frustrację niepewności, paraliżującą nasze 
decyzje i działania. Ta swoista tabloidyza-
cja myślenia coraz częściej powoduje dys-
komfort związany z zarzutami nieścisłości 
logicznych, sprzeczności i niekompetencji. 
Treść wykształcenia ulega erozji bądź roz-
cieńczeniu. 

Żyjemy w  epoce, gdy ogromna ilość 
wiadomości przypadająca na każdego 
z nas łączy się z nieustannym spłycaniem 
tych wiadomości, za czym podążają mar-
nej jakości argumenty. W coraz większym 
stopniu musimy zgodzić się na ujednoli-
cony produkt, nieszkodliwy, ale i bez zalet, 

który jest niczym biały, nadmuchany chleb 
z wielkich piekarni – wyrabiany jest po to, 
by szybko znajdował nabywcę i dobrze się 
przechowywał, nie zaś dla jego wartości 
odżywczych. Z drugiej strony nie możemy 
obejść się bez autorytetów, cudzej wiedzy. 
Istotne jednak jest to, żeby były one rze-
telne.

Jak słusznie bowiem zauważa kanadyj-
ski filozof Adam Morton, ludzie działa-
jący w grupie społecznej mogą dokonać 
bez trudu wielu rzeczy, których nie byliby 
w stanie zrobić w pojedynkę – co odnosi 
się także do nabywania wiedzy, która po-
winna stanowić naturalny rezerwuar naszej 
argumentacji. Jako członkowie społeczeń-
stwa mamy dostęp do informacji, które 
przez wieki podlegały procesowi recepcji 
i utrwaleniu w paradygmatach wiedzy. Do 
przekazywania informacji niezbędny jest 
jednak klarowny język, a także dyspozycja 
psychiczna wyrażająca gotowość do dawa-
nia wiary temu, co mówią inni ludzie, o ile 
nie istnieją jakieś powody, dla których nie 
powinniśmy im wierzyć. W dzisiejszych 
czasach bardzo wiele ludzkich przekonań 
zależy od niezmiernie złożonych sieci ko-
operacji, np. żywisz przekonanie, że anty-
biotyki takie jak penicylina skutecznie leczą 
wiele chorób bakteryjnych, nie masz jednak 
pojęcia, nie będąc specjalistą, jak zbudowa-
ne są antybiotyki i  w jaki sposób owe bak-
terie zwalczają. Informacja ta staje się dla 
nas dostępna za sprawą rozmaitych ogniw, 
które łączą nas z innymi ludźmi, biegły-
mi w danej sprawie lub za pośrednictwem 
informacji umieszczonych w naukowych 
publikacjach lub w sieci.

Ojciec Józef Maria Bocheński słusz-
nie twierdzi, że, wiedza i  organizacja 
społeczna są tak złożone, że nie możemy 
obyć się bez autorytetów epistemicznych 
i deontycznych. Ideał Arystotelesowski, 
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Platoński, Sokratejski – że człowiek po-
winien być sam dla siebie autorytetem 
– oraz stwierdzenie Protagorasa z Abde-
ry, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, 
pozostaje w mocy tylko w bardzo wąskiej 
dziedzinie. Człowiek może nie używać 
autorytetu tylko tam, gdzie chodzi o jego 
własne pole działania i  doświadczenie,  
a  i to stwierdzenie nie zawsze jest w pełni 
reprezentatywne. 

Powszechny dostęp do informacji uła-
twia przygotowanie argumentacji uza-
sadniającej nasze roszczenia, np. jeżeli po 
wypisaniu ze szpitala ujawniono u pacjen-
ta gronkowca, można postawić prawdopo-
dobną hipotezę, że personel szpitala nie 
zapewnił wystarczających warunków higie-
nicznych. Argumenty uprawdopodabnia-
jące na zasadzie domniemań faktycznych 
można skonstruować opierając się na infor-
macjach dotyczących etiologii tej choroby, 
które są dostępne w encyklopedii zdrowia 
lub na naukowych portalach internetowych. 
W sądzie biegły zweryfikuje lub sfalsyfi-
kuje tę hipotezę, jednak zanim to nastąpi, 
mamy do dyspozycji fakty naukowe, które 
pozwalają nam sporządzić uzasadnienie 
pozwu. Żyjemy w świecie wiedzy globalnej, 
ogólna jej dostępność powoduje, że nie jest 
ona produktem, którego tajemnice poznali 
jedynie nieliczni. 

Musimy jednak zdawać sobie spra-
wę, że nawet i dowiedziona wiedza 
mająca swoje naukowe fundamen-
ty osadzana jest na ruchomych 
piaskach wątpliwości i krytycznej 
dialektycznej siły. I dobrze! Może to 
zapobiec formułowaniu fałszywych 
sądów, krzywdzących innych ludzi.

Należy przed wydaniem sądu 
konkluzywnego przyjąć postawę 
sceptycznego racjonalizmu, które-

go istotą jest świadomość, że za-
równo jeśli chodzi o przekonania 
percepcyjne, jak i naukowe (tj. ra-
cjonalistyczne, aprioryczne) daleko 
jesteśmy od ideału absolutnej pew-
ności. Wystarczy wspomnieć błędy 
w odkryciach naukowych. 

Kiedyś ludzie sądzili, że ziemia jest pła-
ska. Starożytni Grecy myśleli, że materia 
składa się z atomów; później sądzono, że 
materia, podobnie jak ciecz, może dzielić 
się w nieskończoność, dopóki u  schyłku 
XIX wieku uczeni nie zaczęli ponownie 
wierzyć w atomy. Newton stwierdził, ze 
światło jest złożone z cząsteczek, ale póź-
niej uczeni doszli do zgodnego wniosku, że 
składa się z fal – aż do czasu, gdy Einstein 
wykazał, że muszą istnieć cząstki światła 
zwane fotonami. Jak stwierdza przywoły-
wany wyżej Adam Morton, każda teoria 
naukowa okaże się w końcu teorią fałszywą. 
Jednak to właśnie w stosunku do przeko-
nań naukowych mamy najwięcej powodów, 
by sądzić, że są prawdziwe – w przeciwień-
stwie np. do obrazów percepcyjnych. Ba-
dania DNA przeprowadzone post factum 
wykazały, że przez kilkadziesiąt lat w USA 
stracono ponad 130 osób niesłusznie skaza-
nych na karę śmierci. Czy można było tego 
uniknąć? Istotne, żeby przyjąć przekona-
nie najbardziej prawdopodobne i zdrowo-
rozsądkowe – po to, by nie powtarzały się 
błędy wymiaru sprawiedliwości niszczące 
żywoty ludzi. Mimo że analiza błędów 
ludzkich w procesie poznania, absolutyzo-
wania pewnych wygodnych idei w sądzeniu 
i ocenie drugiego człowieka ma liczne po-
rażające egzemplifikacje, należy wierzyć, że 
przekonania o możliwości rządów prawa, 
jednakowej sprawiedliwości dla wszystkich, 
o prawach podstawowych i  o wolnym spo-
łeczeństwie ostać się mogą mimo uznania, 
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że sędziowie nie są wszechwiedzący, a cza-
sem mylą się co do faktów i ich znaczenia 
i – jak stwierdził Karl R. Popper – w żad-
nym konkretnym postępowaniu sądowym 
nie zwycięża absolutna sprawiedliwość. 
Niemniej wiara w możliwość rządów pra-
wa, w sprawiedliwość i wolność nie mogła-
by trwać, gdyby idąc śladami myśli Davida 
Hume’ a przyjąć, że nie ma niczego takiego 
jak prawda obiektywna. W takiej sytuacji 
sędzia nie mógłby się mylić co do faktów, 
ponieważ w ogóle, z zasady, nie może się 
mylić ani mieć racji. Dlatego wyrazem 
zdrowego rozsądku jest przyjęcie, że wiedza 
i prawda obiektywna istnieje, gdy jest ona 
dowodliwa, demonstratywna, gdy można 
podać racje prawdziwościowe, tj. uzasadnić 
posiadane przekonania opierając się na tra-
dycji nauki i doświadczeń zgromadzonych 
w rezerwuarze myśli ludzkiej.

Funkcjonując jako członkowie wspól-
noty i darząc zaufaniem osobowe lub rze-
czowe źródła informacji, łączymy ze sobą 
różne informacje, co otwiera nam drogę do 
relatywnie prawdziwych przekonań. Kar-
neades słusznie twierdził, ze nasze prze-
konania nigdy nie są pewne, ale też nie są 
w równym stopniu niepewne. Wiarygod-
ność źródeł informacji zależy od bardzo 
wielu własności (zmiennych), takich jak 
prawdziwość, czyli korespondencja na-
szych mniemań z faktami, spójność prze-
konań, rzetelna metodologia wyjaśniania, 
konwergencja poglądów, brak sprzeczności 
itd. 

Zbyt często przeszkodą w dotarciu do 
prawdy jesteśmy my sami.

Znamieniem naszych czasów są także 
złe emocje i konflikty temu towarzyszące. 

Często w ferworze ludzkich spraw i pro-
blemów nasze emocje biorą górę w dyskur-
sie i narracji dnia codziennego Ważne, aby 
zrozumieć to zjawisko emocjonalnej pro-

jekcji gniewu, który wyładowuje się nie na 
sprawcy, lecz zastępczo na kimś niewinnym 
– i temu zawczasu zapobiec. Nie powinni-
śmy wówczas wszczynać sporów, ponieważ 
podejmujemy tym samym dość ryzykowną 
grę, z której wychodzimy najczęściej prze-
grani, a odwetowy gniew zamyka uszy, od-
biera jasność umysłu, pustoszy duszę.

Jak słusznie zauważył Johann Friedrich 
Herbart, podstawowy stosunek zachodzą-
cy między jednostkami polega na tym, że 
każda działa tak, aby zachować samą siebie; 
aby zaś zachować samą siebie, współdziała 
z innymi lub przeciwdziała im. We współ-
czesnej kulturze współistnienia ten konflikt 
osadzony na płaszczyźnie walki egoizmów 
przenosi się w obszar dyskursu, w ramach 
którego zarówno osądzamy innych (opiera-
jąc się na naszych indywidualnych sądach), 
jak i  jesteśmy sami oceniani. Walka toczy 
się w świecie słów, które są środkiem do 
realizacji naszych interesów. 

Słowa podnoszą na duchu, uwznio-
ślają, ale też zabijają i kaleczą. 
Wyrok śmierci lub długoletniego 
pozbawienia wolności – ogłoszony 
przez sąd – to przecież zaledwie 
kilka słów; wyśmiewanie się z ko-
goś mniej odpornego psychicznie 
może go doprowadzić do załama-
nia psychicznego lub samobójstwa. 
Słowa odrzucenia, zdrady, nie-
uczciwości mogą mieć taką samą 
niszczycielską moc jak sztylet. Sło-
wa wywołują wojny.

Często słowami kaleczącymi nasze ży-
cie operują fałszywe autorytety. Znamienny 
w tym aspekcie jest pogląd przywoływa-
nego już J.M. Bocheńskiego, który wiele 
lat temu stwierdził, że ludzie kwestionu-
ją wszelkie autorytety, a   z drugiej strony 
wierzą im w naiwny sposób. Popatrzcie, co 
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dziennikarze na ekranach telewizji wypra-
wiają. Oni są w swym mniemaniu niepraw-
dopodobnie wielkimi autorytetami. A ci 
gazeciarze! Ludzie im wierzą... Apogeum 
tego zjawiska mentalnego i socjologicznego 
zauważamy w kodowaniu i przekazywaniu 
informacji za pośrednictwem forów inter-
netowych. 

Nierzadko w natłoku zdarzeń, pre-
sji środowiskowej i naszej niecier-
pliwości zapominamy, że proces 
dowodzenia prawdy musi opie-
rać się na dialektycznym procesie 
zarówno weryfikacji, jak i falsyfi-
kacji wcześniej przyjętych co naj-
mniej dwóch prawdopodobnych 
(aczkolwiek przeciwstawnych) 
hipotez, przy czym metoda ta 
powinna wykluczać jakiekolwiek 
subiektywne przywiązywanie do 
jednej wersji zdarzeń, z ignorowa-
niem dowodów, które potwierdzają 
drugą z nich. Należy wstrzymać się 
z własnym sądem, gdy nie wiemy 
ponad rozsądną wątpliwość, gdy 
stoimy w obliczu dwóch równie 
prawdopodobnych, przeciwstaw-
nych hipotez.

Zrezygnowanie z łatwej i kuszącej wia-
ry fałszywym prorokom oraz z pokus po-
zornych autorytetów wymaga określonej 
indywidualnej determinacji i wysiłku in-
telektualnego. 

Musimy na samym wstępie przyjąć ra-
cjonalną metodę, która przeciwstawia się 
zbyt emocjonalnej, egoistycznej i skrajnie 
subiektywnej dyspozycji psychicznej, for-
mułowaniu sądów a priori, dokonywaniu 
tzw. przeskoków kwantowych poza racjo-
nalną argumentacją. Podstawową własno-
ścią takiej racjonalnej postawy jest otwartość 
na wszelkie pojawiające się i konkurujące ze 

sobą hipotezy i świadectwa, współdziałanie 
w dążeniu do obiektywizacji naszych prze-
konań, niezależnie od poczucia własnego 
interesu W tym aspekcie przyjęcie posta-
wy bezstronnego obserwatora, a zarazem 
wytrwałego i metodycznego poszukiwa-
cza faktów jest warunkiem niezbędnym 
rzetelnego procesu dowodzenia prawdy. 
Innymi słowy w działaniach, jakie podej-
mujemy na co dzień, ważnym elementem 
procesu uzasadniania naszej godziwości, 
roztropności, ale i skuteczności działań – 
jest argument autentyczny i rzetelny, za-
korzeniony w wiarygodnym świadectwie 
empirycznym (zgodny z doświadczeniem) 
oraz racjonalistyczno-konceptualnym (tj. 
adekwatnym do prawideł wiedzy) celu, 
którym jest utrwalenie przekonania u osób 
oceniających o sensowności, a zatem traf-
ności naszego myślenia i postępowania. Ra-
cjonalność w tym względzie jest nakazem 
nie tylko osoby broniącej się przed zarzu-
tami, ale i audytorium oceniającego. Poda-
nie racji odnoszących się do rzeczywistego 
stanu rzeczy oraz udowodnienie zgodności 
lub niezgodności postępowania z uznanymi 
zasadami aksjologicznymi i prakseologicz-
nymi – to podstawowe funkcje argumentu. 
Ważną kwestią jest też przyjęcie i ukazanie 
racjonalnej metodologii formułowania my-
śli, podążającej za faktami i opartej na lo-
gicznych podstawach wnioskowania. Liczy 
się przy tym logiczna synteza myśli, zgodna 
z kanonem średniowiecznej retoryki sfor-
mułowanym przez Wilhelma Ockhama, 
który głosił: Frustra fit per plura quod potest 
per pauciora – czyli nieco to rozwinąwszy: 
używaj tylko tylu znaków, ile jest bez-
względnie konieczne, a  jeśli ich używasz, 
to na właściwym miejscu i   w adekwatny 
sposób. A zatem zbyteczne jest przyjmo-
wać wiele tam, gdzie wystarczy mniejsza 
ilość (tu: słów i elementów znaczących). 
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Praktycznie oznacza to, że powinniśmy 
wyrażać nasze sądy w sposób prosty, syn-
tetyczny i pod warunkiem posiadania tzw. 
argumentów konkluzywnych, uzasadniają-
cych prawdziwość naszych twierdzeń. Ar-
gumenty pochodne, oboczne nie powinny 
nas za bardzo absorbować. 

 Cele i racje funkcjonalne  
argumentacji 

Powiedzieliśmy już, że sens każdego 
sądu leży nie tylko w jego konstatacji, ale 
także w uzasadnieniu jej prawdziwości lub 
słuszności, przy czym argumentacja ma być 
rękojmią procesu poznania i formułowa-
nia wniosków prawdziwych. Chcąc działać 
rozumnie musimy żądać dowodu zarówno 
opisowego, jak i normatywnego (kryterium 
trafności sądu), ale chcąc działać, oceniać, 
zatrzymujemy się właśnie na konkluzyw-
nym dowodzie, tj. na argumentach, które 
dotychczas nie zawiodły w doświadczeniu 
i  wiedzy. Zgromadzenie dowodów ade-
kwatnych względem doniosłych faktów to 
podstawowy cel metodologiczny wszelkiej 
argumentacji. Z punktu widzenia teoretycz-
nego argumenty takie nie są bezwzględnie 
pewne, ale z życiowego punktu widzenia ta 
ich praktyczna pewność wystarcza, by na 
nich opierać sądy o rzeczywistości. W do-
wodzeniu prawdy same konstatacje nie 
wystarczają. To tak jakby ktoś chciał siebie 
samego wyciągnąć z bagna za włosy, na-
śladując barona Münchhausena. Innych za 
włosy wyciągnąć potrafimy; siebie samych 
– nie. Bo po to, żeby człowiek mógł zo-
stać wyciągnięty z bagna lub z wody, punkt 
oparcia musi być poza nim. Wiedział o tym 
już intuicyjnie Archimedes, gdy zapewniał, 
że poruszy Ziemię, jeżeli mu się da punkt 
oparcia poza nią. I myśl ludzka potrzebuje 
ostatecznie oparcia poza sobą, podania racji 

prawdziwościowej, innymi słowy racjonal-
nego uzasadnienia. A zatem każde nasze 
stwierdzenie odnośnie do istnienia, zna-
czenia i relacji miedzy faktami winno mieć 
w zanadrzu oparcie w argumencie będącym 
dla tych konstatacji racją prawdziwościową. 

Argumenty mają zadanie ukon-
stytuować w świadomości okre-
ślonego audytorium przekonanie 
o prawdziwości tego, co ktoś mówi 
o określonej rzeczywistości. Dlacze-
go jest to aż tak ważne? Ano, dlate-
go, że bez prawdy rozumianej jako 
adekwatność naszych myśli z fakta-
mi nie sposób dobrze i bezpiecz-
nie żyć. Bez prawdy nie sposób 
urzeczywistniać takich fundamen-
talnych wartości, jako sprawiedli-
wość i roztropność. Żyć roztropnie 
i sprawiedliwie to wielkie wyzwanie. 
Tylko ten może żyć roztropnie, kto 
życie zasadza na dogmacie prawdy. 
To oczywiste – ktoś powie – zatem 
w czym problem? Otóż w tym, że 
do prawdy nie biegnie żaden prosty 
i rozświetlony szlak.

Już Ksenofanes z Kolofonu wiedział, że 
nie istnieją autorytatywne źródła wiedzy, 
pisząc: 

Nie od razu bogowie odsłaniają śmier-
telnym wszystko. Ale z biegiem czasu po-
szukując znajdujemy to, co lepsze. A  co 
dotyczy pewności, nie było człowieka i nie 
będzie, co by ją posiadł o jakiejś bądź spra-
wie, a gdyby nawet przypadkiem najtraf-
niej sądził, to nigdy sam tego świadom nie 
będzie; bo złuda jest wszystkich udziałem. 
A zatem filozof ten wiedział, że wiedza na-
sza to domysły lepiej lub gorzej uzasadnio-
ne – raczej doxa niż episteme.

Jak z właściwym sobie sceptycyzmem 
zauważa K.R. Popper, prawdziwa jest 
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pesymistyczna opowieść o  jaskini, a  nie 
Platońska opowieść o wartości metodolo-
gicznej anamnezy (akuszerowaniu wiedzy 
wrodzonej). Chociaż świat zjawisk jest 
istotnie światem cieni na ścianach naszej 
jaskini, to jednak nieustannie wydostajemy 
się z niej na zewnątrz i chociaż – jak chciał 
Demokryt z Abdery – prawda bywa ukry-
ta głęboko, możemy się do niej dokopać. 
Dysponujemy funkcjonalnymi w  swym 
pragmatyzmie kryteriami prawdziwości, 
wiarygodności, które, jeśli tylko dopisze 
nam szczęście, pozwalają nam rozpoznać 
błąd albo fałsz. Jasność i precyzja jest bar-
dziej kwestią smaku niż kryterium praw-
dziwości, ale mętność może wskazywać na 
błąd. O prawdziwości nie decyduje także 
w ostatecznej instancji koherencja, chociaż 
jej brak decyduje często o  fałszu. A gdy 
ten zostaje rozpoznany, nasze błędy stają 
się migotliwym światełkiem pomagającym 
wydostać się z  jaskini naszej ignorancji 
i dyletantyzmu.

Myślę, że rację ma K.R. Popper pisząc: 
Powinniśmy więc zrezygnować z koncep-
cji ostatecznych źródeł wiedzy i uznać, że 
wszelka wiedza ma pochodzenie ludzkie, 
że przemieszana jest z naszymi błędami, 
przeświadczeniami, marzeniami i nadzie-
jami, a  jedyne co nam zostaje, to szukać 
w sposób racjonalny (nie zaś emocjonal-
ny) prawdy, jeśli nawet fakty nie są zgodne 
z naszymi interesami i potrzebami. Jest to 
często prometejskie wyzwanie. Dlatego też 
historia, weryfikując i falsyfikując najbar-
dziej spektakularne wyroki, ujawnia błędy 
nie do wybaczenia: Sokrates, Giordano 
Bruno, Galileusz, Dreyfus, Przemyk? Itd. 

Argumentacja jest kluczem do zrozu-
mienia współczesnego dyskursu prawnego.

Istotą współcześnie budowanego 
w praktyce systemu demokratycznego pań-
stwa prawa jest rozwiązywanie konfliktu 

interesów na podstawie słowa; zwyciężać 
ma ten, kto ma lepsze (tj. bardziej konklu-
zywne) argumenty, nie zaś więcej dywizji. 

Jest to – jak słusznie zauważa Popper 
– wynalazek grecki, jeden z najdonioślej-
szych, jakich kiedykolwiek dokonano. 

Walka na argumenty, a nie miecze 
jest podstawą naszej cywilizacji, 
a zwłaszcza jej instytucji prawnych 
i parlamentarnych, choć znamy 
z historii oraz naszej współcze-
sności przykłady, że słowa nie za-
stępują mieczy, lecz często mają 
usprawiedliwiać ich użycie. Siła 
idei, często wspierana intencjo-
nalnie poczuciem interesu, jest co 
najmniej równie ważna, jak zasoby 
materialne. Zatem argumentacja 
nie jest wartościowa sama w sobie, 
stanowi instrumentarium służące 
realizacji określonych celów, które 
mogą służyć życiu i przetrwaniu 
lub – odwrotnie – niszczeniu. Istot-
ne jest, jakie wartości leżą u pod-
staw dokonywanych wyborów; czy 
argumenty osadzone są w kultu-
rze prawdy i sprawiedliwości, czy 
też czystego pragmatyzmu poli-
tyczno-prawnego, który uzasad-
nia wszystko, co służy przyjętym 
z góry ideom.

Mimo że z funkcjonalnego punktu wi-
dzenia argumenty pełnią rolę instrumental-
ną względem stawianych twierdzeń, to gdy 
opierają się na prawdzie i sprawiedliwości, 
są aksjologicznym i ontologicznym fun-
damentem formułowanych sądów i wnio-
sków.

Historia pokazuje jednak, jak bardzo 
instrumentalizacja argumentów, dostoso-
wywanie ich na siłę do przyjętych z góry 
ideologicznych założeń – pustoszyło tkan-
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kę społeczną i  w konsekwencji byt wielu 
narodów. Aby przekonać się, jakiej mocy 
od czasów greckich nabrały idee, wystar-
czy przypomnieć sobie, że wszystkie woj-
ny religijne były wojnami ideologicznymi, 
a wszystkie rewolucje – przewrotami ideolo-
gicznymi. Chociaż, jak twierdzi K.R. Pop-
per, częściej chodziło raczej o idee fałszywe 
i zgubne, a nie prawdziwe i dobroczynne, 
to może i  w tym uniwersum działa zasada 
przeżywania najlepszych, jeśli tylko znajdują 
dostatecznie mocne i inteligentne wsparcie. 
Kto ma grubszy kij, ten ma mocniejsze ar-
gumenty. Ale czy to działa też odwrotnie? 

Powtórzmy: tak być powinno w de-
mokracjach, państwach prawa, 
w których kultura słowa, treści, jakie 
ona niesie, mocne swą prawdziwo-
ścią i trafnością argumenty winny 
przełamywać oportunistyczne 
skłonności, umysłowe lenistwo czy 
brutalną walkę interesów. Między 
argumentacją znaną z książek a tą 
stosowaną w praktycznych dyskur-
sach dnia codziennego nie powin-
no być zbyt dużego rozziewu.

Metoda, porządek i aksjologicznie uza-
sadniona jakość argumentacji, otwartość 
na pojawiające się przeciwstawne hipotezy, 
poglądy, w tym także kontrświadectwa, od-
różnia dzisiejszego profanatora od profesjo-
nalisty. Współczesna postać profanum tkwi 
w emocjonalnej dyspozycji umysłu, gdzie 
kwitnie ignorancja, zła wola, brak pokory 
oraz mistyfikacja. Przy komunikowaniu się 
musimy – jak słusznie zauważa Norbert 
Wiener – pohamować skłonność natury do 
psucia tego, co zorganizowane, i niszczenia 
tego, co posiada jakiś sens. Jak wszelki ro-
dzaj informacji, nasze twierdzenia ulegają 
dezorganizacji w procesie ich przekazywa-
nia i rozumienia. Interferencje zewnętrzne 

oraz te związane z emocjonalno-intelektu-
alną dysfunkcją człowieka zakłócają pro-
ces dochodzenia do prawdy. Interferencje 
wewnętrzne (psychosomatyczne) wiążą się 
często także z różnym potencjałem kodo-
wania, zapamiętywania i odtwarzania wie-
dzy o rzeczywistości. Musimy też uważać 
na pewną mentalną pułapkę: fragmenta-
ryczności toku myśli, co jest przejawem 
naszego roztargnienia. Tę niedoskonałość 
umysłu Arthur Schopenhauer subtelnie, 
acz adekwatnie nazwał rapsodycznością.

Istotne jest tu kierowanie naszą świado-
mością w tych trzech aspektach strumienia 
świadomości, a nadto umiejętność (dyspo-
zycja) wyrażania myśli w jasnym i logicz-
nym języku zdań. Musimy być ostrożni 
i uważać, co mówimy, do kogo mówimy i  
w jaki sposób (chodzi o formę) to czynimy. 
Musimy wystrzegać się błędów w naszych 
wypowiedziach. Bernard Bolzano wymie-
nia szczegółowo następujące przyczyny 
błędów: 
 niewiedzę, 
 mylne skierowanie uwagi (rozproszenie 

lub roztargnienie), 
 niewłaściwą asocjację idei, 
 niesprawną pamięć, 
 ubogą lub zbyt żywą wyobraźnię, 
 wolę pomijania pewnych faktów (prze-

słanek), zwłaszcza takich, które nie są 
nam na rękę, 

 przywiązanie do raz powziętych prze-
konań, 

 obecność mylnych poglądów, z których 
wywodzimy inne mylne poglądy, 

 niewłaściwą symbolikę, a wreszcie 
 fałszywe świadectwo.



Współczesne nurty argumentacji ‒ zagadnienia wstępne

15

Stan uważnego skupienia naszych my-
śli i  logiczna forma ich artykulacji może 
zagwarantować nam pozytywną ocenę in-
nych, pod warunkiem stosowania przez au-
dytorium oceniające zasad życzliwości oraz 
pewnego kredytu zaufania, niezbędnych dla 
racjonalnego dyskursu w procesach komu-
nikacji społecznej. 

Prawda jest nierychliwa; bywa jednak, 
że zanim udowodnimy, że nie zrobiliśmy 
nic złego, ostracyzm będący konsekwencją 
tzw. opinii publicznej, formowanej przez 
sowicie opłacanych faryzeuszy prawdy, 
niszczy nasze kariery i zdrowie. Nierzadko 
stajemy w obliczu dysonansu poznawczego, 
gdy prezentowane nam postawy czy poglą-
dy przeczą naszemu doświadczeniu i wie-
dzy; często zderzamy się z luką (deficytem 
świadectw na istnienie lub nieistnienie 
określonych stanów rzeczy). Powstrzyma-
nie się w takiej sytuacji od przedwczesnych 
ocen i konstatacji staje się wtedy moralnym 
obowiązkiem. 

 Zakres przedmiotowo- 
-epistemiczny argumentacji 

Argumentacja wyrasta z  trzech fun-
damentalnych pytań, obejmujących teorię 
poznania (epistemologię), tj.:
	 Jakie własności powinny mieć nasze 

przekonania? 
	 Jakie własności mają faktycznie nasze 

przekonania? 
 Jakie własności mogłyby mieć nasze 

przekonania?

Innymi słowy przed przystąpieniem 
do formułowania argumentacji musimy 
określić jej przedmiot, a następnie problem 
epistemiczny, który można zawrzeć z kolei 
w sześciu fundamentalnych pytaniach:

1. Co wiem?
2. Czy to, co wiem jest istotne, adekwatne 

do określonego problemu epistemicz-
nego?

3. Jak zdobyłem swą wiedzę (źródła infor-
macji o faktach)?

4. Do jakiego stopnia jestem pewny swej 
wiedzy?

5. Czy posiadana wiedza jest wystarcza-
jąca dla wyjaśnienia analizowanego 
stanu rzeczy, tj. rozwiązania problemu 
poznawczego Jak mogę ją poszerzyć, 
uwiarygodnić i  ugruntować, by była 
przekonująca dla innych?

6. Przy spełnieniu jakich warunków należy 
zastąpić ją nową, bardziej wiarygodną 
wiedzą?

Argumentacja towarzyszy odpowiedzi 
na każde tak postawione pytanie.

Jeżeli zastanawiam się nad tym, co wiem, 
tzn. jaka treść i zakres mojej wiedzy o okre-
ślonej sekwencji zdarzeń, odwołuję się do 
mojej świadomości, tj. zasobu informacji, 
ale także tego, z jakich źródeł tę wiedzę po-
zyskałem, oceniam ich autentyczność oraz 
rzetelność. Poszukuję argumentów, które 
uformują moje przekonanie, że wiedza 
o faktach jest dostateczna, tj. wystarczająca 
dla rozwiązania postawionego na wstępie 
problemu epistemicznego. Jeżeli nie jest, 
staram się pozyskać z nowych źródeł wie-
dzy kolejne brakujące ogniwa informacji 
i uargumentować ich prawdziwość.

Argumentacja czerpie swoją siłę z okre-
ślonych źródeł wiedzy, a w szczególności 
z jej przejawów zakodowanych w określo-
nych świadectwach. Istotne jest otwarcie się 
na przeciwstawne argumenty, kontrświa-
dectwa, prezentowane przez naszych opo-
nentów. Przekonanie będzie wartościowe, 
gdy jest konsekwencją procesu poznaw-
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czego obejmującego dialektykę weryfika-
cji i falsyfikacji wcześniej przyjmowanych 
hipotez. Falsyfikacja to próba podważenia 
wiarygodności formułowanych sądów po-
przez wykazanie ich wewnętrznej sprzecz-
ności, nieadekwatności do zasad wiedzy 
i doświadczenia. Weryfikacja natomiast to 
budowanie stosunku koherencji pomiędzy 
wieloma źródłami informacji co do najbar-
dziej prawdopodobnej hipotezy. 

Przekonania są funkcją świadectw ra-
cjonalnych oraz irracjonalnych, dlatego są 
albo prawdziwe, albo fałszywe. Świadec-
twa przedstawiają nam treść materialną 
argumentu, dowód to formalne jego źró-
dło; świadectwo wpływa na nasz sąd kon-
kluzywny, który może być prawdziwy lub 
fałszywy. W  konsekwencji prawdziwość 
przekonań jest funkcją zarówno auten-
tyczności źródeł dowodowych, jak i  rze-
telności świadectw będących emanacją 
treści, informacji o istotnych faktach. Nasze 
przekonania mają różny stopień akceptacji 
wewnętrznej (subiektywnej), a tym bardziej 
zewnętrznej. Zależy to od prawdopodo-
bieństwa świadectw oraz wiarygodności 
źródeł dowodowych z  jednej strony oraz 
od możliwości ich akceptacji przez pod-
mioty poznające z drugiej. Ów konsensus 
jest możliwy, gdy opiera się na autorytecie 
wiedzy najbardziej prawdopodobnej, która 
przeszła najwyższej próby test weryfikacyj-
no-falsyfikacyjny. 

W procesie argumentacji staramy 
się podnieść tzw. stopień koro-
boracji (potwierdzenia prawdzi-
wości) naszych stwierdzeń, dążąc 
do osiągnięcia poziomu przekona-
nia albo ponad wszelką, albo po-
nad rozsądną wątpliwość. Deficyt 
świadectw, ich fragmentaryczność 
lub nieautentyczność dowodów to 

najczęstsze przyczyny niepowo-
dzeń, jakie ponosimy w procesie 
argumentacji. Nie można także 
zapominać, że każdy z nas ocenia 
argumenty dysponując określonym 
poziomem już istniejących prze-
konań. Czasami owe przekonania 
nasycone emocjami niweczą siłę 
racjonalnych i wiarygodnych świa-
dectw. 

 Ku przestrodze 

Aby uchronić się przed skłonnością do 
zbyt prędkich apriorycznych dyspozycji, do 
ferowania kategorycznych sądów, przypo-
mnijmy treść orzeczenia Trybunału Świę-
tego Oficjum w sprawie Giordana Bruna, 
który 8 lutego 1600 r. został skazany na 
karę śmierci przez spalenie na stosie. 

„Tym to statecznym wyrokiem mówimy, 
wypowiadamy, orzekamy i oświadczamy, że 
ty, wskazany bracie Giordano Bruno, jesteś 
heretykiem zatwardziałym i upartym, i na-
raziłeś się na wszystkie nagany kościelne. 
I jako takiego pozbawiamy cię wszystkich 
stopni kościelnych, wyższych i niższych, ja-
kie zostały ci nadane; rozkazujemy przepę-
dzić się od miłosierdzia, którego nie jesteś 
godzien, tak jak my przepędzimy cię z na-
szej wspólnoty”. Giordano Bruno został 
skazany za to, że był zwolennikiem teorii 
o obrotach Ziemi w przestrzeni pozaziem-
skiej i  o istnieniu licznych światów; broniąc 
systemu Kopernika uogólnił go, czyniąc 
z każdej gwiazdy słońce i centrum plane-
tarne. Przechodząc od idei świata skończo-
nego i stworzonego do idei wszechświata 
nieskończonego i wiecznego, składającego 
się z niezliczonej liczby światów, postawił 
podstawy chrześcijaństwa pod znakiem 
zapytania. Egzekucja odbyła się 16 lutego 
1600 r. 
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Sprawa Galileusza jest podobna, z tym 
że jemu udało się uniknąć okrutnego losu. 
Kościół rehabilitował Galileusza dopie-
ro w 1992 r. za sprawą Jana Pawła II. Te 
symptomatyczne przykłady pokazują wy-
stępujące stale w  rozwoju myśli ludzkiej 
ułomności; absolutyzowanie dogmatu, 
lekceważenie prawdy naukowej, wpływ 
paradygmatów użytecznych dla władzy 
politycznej, kościelnej na akty sądzenia.
Jednostka, która sprzeciwia się dogmatom, 
za którymi stoi władza wyposażona w siłę 
karania, przegrywa na zasadzie nec Hercules 
contra plures.

Argumentacja uzasadniająca wyrok ska-
zujący Giordana Bruna była scholastycznie 
logiczna i spójna, ale cóż z tego, jeśli dopro-
wadziła z perspektywy wiedzy obiektywnej 
do sądu nieopartego na prawdzie. 

Argumentacja pełni służebną rolę, 
nie ma charakteru absolutnego, 
podobnie jak dyspozycje umysłowe 
i emocjonalne audytorium sądzą-
cego. Mamy do czynienia z relaty-
wizacją nauki czy kultury, ponieważ 
w dużym stopniu to my tworzymy 
sobie obrazy rzeczywistości, nada-
jąc im taki sens, jaki nam odpowia-
da. Stwarzane w języku opisowym 
i argumentacyjnym pola rzeczywi-
stości są naszymi artefaktami; daje 
to asumpt dla wszelkiej kontra-
dyktoryjnej argumentacji; te same 
bowiem fakty można postrzegać 
i oceniać w różny sposób, odwo-
łując się do bardzo wielu (często 
przeciwstawnych) zasad reguł. In-
nymi słowy argumenty mogą uza-
sadnić wszystko, ale nie jest to ich 
cel, który należy uznać za właściwy, 
biorąc pod uwagę dzisiejszy para-
dygmat cywilizacyjny. 

W tym kontekście argument powinien 
być instrumentem służącym prawdzie, 
roztropności i  najkrócej mówiąc: czło-
wiekowi – w  sensie respektowania jego 
godności i wynikającego z niej prawa do 
sprawiedliwego sądu. Taki jest współcze-
sny imperatyw moralności cywilizacji an-
glosaskiej, której tradycje odziedziczyliśmy. 
A podstawową dyrektywą adresowaną do 
członków wszelkich trybunałów ferujących 
wyroki powinna być myśl Epikteta: nie 
wybiegaj za żywością swego wyobrażenia, 
lecz powiedz temu wyobrażeniu – pocze-
kaj na mnie trochę, pozwól mi zobaczyć, 
czym jesteś i co reprezentujesz. Pozwól mi 
zweryfikować także prawdopodobieństwo 
przeciwstawnej hipotezy. 

A druga myśl brzmi następująco: nie 
nadawaj absolutystycznej mocy idealnym 
wartościom, szanuj je jako punkt odnie-
sienia i  oceny, ale stosuj z umiarem, za-
chowując właściwe proporcje. Nie niszcz 
człowieka w imię nawet najbardziej uzna-
nych w danej społeczności wartości. W tym 
sensie racjonalna argumentacja jest środ-
kiem zapobieżenia tak pojmowanemu złu; 
nauka jej stosowania w różnych kontek-
stach skonfliktowanego życia społecznego 
już od ponad dwóch tysięcy lat nie traci na 
aktualności. Refleksje dotyczące argumen-
tacji mają na celu odpowiedź na wiele waż-
kich pytań, które pomogą nam wygrywać 
spory – także te, które znajdują swój wyraz 
w dyskursie sądowym. Pytania, jakie po-
stawiliśmy sobie na wstępie, dotyczą istoty, 
czyli funkcji i struktury argumentacji, ro-
dzajów argumentów, ich mocy w zależno-
ści od konkretnego kontekstu sytuacyjnego, 
systemu budowania przekonania o praw-
dziwości, słuszności konkretnych twier-
dzeń, decyzji i zachowań. 
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Filozoficzne uwarunkowania  
własnościTadeusz Szymanek 

      
„Nic nie porusza tak bardzo ludzkiej wyobraźni  

       i ludzkich uczuć, jak prawo własności”   
                                                         William Blackstone

 Uwagi ogólne

Własność nie jest pojęciem wyłącz-
nie prawnym. Stanowi ona także katego-
rię ekonomiczną. Właścicielem w sensie 
ekonomicznym jest ten, kto faktycznie 
dysponuje w swoim interesie danym do-
brem majątkowym1. Własność w znaczeniu 
prawnym to tylko jedna, podstawowa for-
ma władania dobrem przyrody2.

Jednakże znaczenie własności w sferze 
stosunków społecznych nie wyczerpuje się 
na jej roli jako kategorii prawnej i ekono-
micznej. Jest ona zjawiskiem wszechstron-
nym, dającym o sobie znać we wszystkich 
dziedzinach życia każdej zbiorowości. Wy-
stępuje w polityce, bo panujący w danym 
kraju typ własności charakteryzuje jego 
ustrój społeczno-gospodarczy, a własność 
prywatna jest warunkiem sine qua non 

1 J. Wasilkowski, Pojęcie własności, s. 15, A. Stel-
machowski [w:] System prawa prywatnego, prawo 
rzeczowe, t. 3, s. 66.

2 J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1999,  
s. 42.

ustroju demokratycznego, a dominacja wła-
sności państwowej jest charakterystyczna 
dla niektórych totalitaryzmów. Znajdujemy 
ją również w socjologii i psychologii, bo po-
wszechny dostęp do własności, jako jedno 
z podstawowych praw człowieka, zapew-
nia mu poczucie bezpieczeństwa w grupie 
społecznej, w której rozwija on swoją dzia-
łalność3.

Wśród tych różnych form prawnych 
prawo własności zajmuje pozycję szcze-
gólną w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze 
jest ona z jednej strony formą pierwotną, 
najprostszą i bezpośrednią, z której wywo-
dzą się inne formy korzystania z  rzeczy. 
Z drugiej zaś strony jest to forma najbar-
dziej pełna, gdyż tylko w jej ramach osoba 
uprawniona [właściciel] korzysta z mak-
simum uprawnień względem rzeczy, jakie 
w danym systemie prawnym mogą przysłu-

3 J. Ładosz, Własność jako kategoria ekonomiczna 
a  prawo własności [w:] Własność i  gospodarka 
a prawo, Warszawa 1977, s. 157; W. Pańko, Wła-
sność jako kategoria ekonomiczna a  prawo wła-
sności, s. 153.
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giwać podmiotowi prawa. Każdy zaś inny 
uprawniony może jedynie powołać się na 
prawo przysługujące mu do rzeczy cudzej4.

Własność jest wprawdzie katego-
rią prawa cywilnego, ale jej rola nie 
ogranicza się do pełnienia funkcji 
właściwych tylko dla tej dyscypli-
ny. W jakimś sensie jest instytucją 
interdyscyplinarną, instytucją całe-
go systemu prawnego. Jej istnie-
nie, kształt rzutuje na konstrukcje 
i rozwiązania przyjmowane w róż-
nych gałęziach prawa. Z psycholo-
gicznego i socjologicznego punktu 
widzenia własność jest rozumiana 
jako coś „swojego”, coś wyłącznie 
„swojego”5.

Na szczególną uwagę zasługuje formo-
wanie modelu własności przez przepisy pra-
wa konstytucyjnego. Konstytucja operuje 
(w art. 21 i 64) pojęciem własności w takim 
samym rozumieniu jak to, które występuje 
w Kodeksie cywilnym6. Termin własności 
w praktyce konstytucyjnej państw demo-
kratycznych wyraża jedno z powszechnych 
praw obywatelskich, a   w układzie praw-
nomiędzynarodowym własności przyznać 
należy wartość jednego z podstawowych 
praw człowieka7.

Należy podkreślić, że zjawisko własno-
ści sięga czasów tak dawnych, iż odnosi się 
wrażenie, że zawsze towarzyszyło ludzkim 

4 J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1999,  
s. 37 i nast.

5 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, s. 
173 i nast.

6 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, s. 27
7 E. Łętowska, Konstrukcja gwarancji własności 

w europejskiej konwencji z 1950 r. [w:] Rozprawy 
z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Katowice 
1992, s. 153, oraz C. Mik, Prawo własności w eu-
ropejskiej konwencji praw człowieka, PiP 1993,  
nr 5.

wyobrażeniom o rzeczywistości złożonej ze 
zwierząt, roślin, rzeczy oraz różnego rodza-
ju praw i energii8. Dziś w coraz większym 
stopniu dotyczy dóbr niematerialnych, któ-
re nie zostały uregulowane przez ustawo-
dawcę w kodeksie cywilnym. Pominięcie tej 
tak bardzo istotnej problematyki uważam 
za oczywiście błędną z punktu widzenia 
legislacyjnego.

Własność zajmuje centralne miejsce 
w strukturach życia społecznego. Miejsce 
tak ważne, że zdaniem niektórych autorów 
nie można sobie wyobrazić, co zasługiwa-
łoby na zainteresowanie społeczeństwa bez 
instytucji własności9.

Chociaż ukształtowanie się w  rzym-
skiej starożytności instytucji własności nie 
od razu pociągnęło za sobą zainteresowanie 
własnością, pojawiło się ono z całą mocą 
dopiero w okresie średniowiecznej recepcji 
prawa rzymskiego10.

Weberowska koncepcja powstania no-
woczesnego pojęcia własności opiera się na 
założeniu, że pierwotne osadnictwo rzym-
skie nie znało indywidualnej własności 
ziemi, ale jedynie wspólnoty terytorialne 
złożone z wielu gospodarstw. Bycie człon-
kiem wspólnoty było w nich równoznacz-
ne z prawem do korzystania ze wspólnej 
ziemi11.

Rzymska własność wykracza jednak 
poza stosunki czysto rodzinne i uzyskuje 
znaczenie absolutnego władztwa nad rze-

8 M. Kaczmarczyk, Wstęp do socjologicznej teorii 
własności, Oficyna Naukowa 2006, s. 15. 

9 A. Reeve, The theory of property: beyond private 
versus common property [w:] Political Theory To-
day, red. D. Held, Cambridge Polity Press 1991,  
s. 98

10  M. Kaczmarczyk, Wstęp do socjologicznej teorii 
własności, Oficyna Naukowa 2006, s. 15.

11 Weber, Gesammelte aufsatze zur Sozial- und 
Wirtschafts-geschichte, Mohr-Siebeck Tübingen, 
s. 196.



Tadeusz Szymanek

20

czą dzięki odniesieniu do organizacji tery-
torialnej państwa.

Choć jednak dawno zauważono istot-
ną rolę własności, to wiele jej aspektów 
uznawano często za oczywiste; chodzi tu 
zwłaszcza o  możliwość usprawiedliwie-
nia własności prywatnej. Rozwój specjali-
stycznej literatury dokonał się stosunkowo 
niedawno, co oczywiście nie znaczy, że 
w  historii myśli politycznej i  społecznej 
nie powiedziano niczego ważnego o wła-
sności. Jednakże, jak się wydaje, polityczna 
teoria własności stanowiła na ogół część 
prac o  ogólniejszych filozoficzno-poli-
tycznych ambicjach. Oczywiste przykłady 
to Dwa traktaty o rządzie Johna Locke’a12 
oraz Zasady filozofii prawa Hegla13. Ści-
słość takich teorii, twierdzi C. Cieśliński, 
zależy od szerszej filozoficznej koncepcji, 
w jakiej są zanurzone14. Doniosłość takich 
teorii dla współczesnej normatywnej ana-
lizy nie przystaje – moim zdaniem – do 
współczesnych warunków, bowiem ówcze-
śni myśliciele koncentrowali się na żąda-
niu usprawiedliwienia własności prywatnej. 
Natomiast późniejsi teoretycy wykazywali 
bardziej zintegrowane podejście do teorii 
własności. Zauważyli bowiem, że własność 
ma socjologiczne, psychologiczne, gospo-
darcze, prawne i polityczne aspekty. Dało 
to podstawy do stworzenia teorii, która wy-
jaśniałaby należycie wszystkie subtelności 
w tym przedmiocie15.

Realizacja tego celu wymagała dalsze-
go rozwinięcia niektórych analizowanych 

12  Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 
PWN 1992.

13  G. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, 1821, red. 
T. Knox, Oxford: Clarendom Press, 1942.

14  Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, 
Książka i Wiedza, s. 711.

15  A.M. Honoré, Ownership [w:] Oxford Essays in 
Jurisprudence, ed. A.G. Guest, Oxford: Oxford 
University Press, 1961, s. 108.

aspektów; swój wkład do debaty wniosły 
też rozważania przeprowadzane w ramach 
pokrewnych dyscyplin, takich jak teoria 
ekonomiczna.

Na analizę posiadania rozumia-
nego w sensie systemu prawnego 
głęboki wpływ wywarł artykuł An-
thony’ego Maurice’ a Honorégo, 
który uważał, że niektóre rzeczy 
posiada się w tym samym sensie 
w różnych systemach prawnych. 
Sporządził on listę praw, na której 
znalazły się prawa do używania 
i rozrządzania, prawo do dochodu, 
do kapitału, prawo do posiadania 
oraz prawo do bezpieczeństwa, 
zakazu używania z cudzą szkodą, 
a także podleganie egzekucji.

A. Carter16, przyjmując pogląd Ho-
norégo, wyraża wątpliwość, czy należy 
uwzględnić podleganie egzekucji, możli-
wość utraty własności na podstawie wyro-
ku sądowego oraz zakaz używania z cudzą 
szkodą. Inni autorzy starali się udoskonalić 
podejście Honorégo przez połączenie go 
z kategoriami Hochfeldowskiej klasyfika-
cji korelatów i przeciwieństw właściwych 
elementów. Zdaniem Münzera ułatwia to 
analizę związku pomiędzy posiadaniem 
a własnością.

Rozwój analizy prawnej przebiegał 
przez udoskonalenie podejścia Honorégo 
w  wyniku połączenia go z  kategoriami 
Juliana Hochfelda. Ekonomicznie zaś 
koncepcje własności rozwijały się w inny 
sposób: poprzez podkreślenie przepaści po-
między prawami a gospodarczymi prawami 
własności. Klasyczne teksty reprezentatyw-
ne dla tego podejścia to książki Ronalda  

16 A. Carter, The Philosophical Foundations of 
Property Rights, Hemel Hempstead: Harvester 
Wheatsheaf 1989, s. 5.
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H. Coasego17 i  Harolda Demsetza18 
W najnowszych pracach rozwijających te 
koncepcje przeprowadzono wyraźnie roz-
różnienie pomiędzy prawnymi a gospodar-
czymi prawami własności19.

Historia myśli politycznej dotyczącej 
własności również wniosła bardzo dużo do 
współczesnych dyskusji. Wydawcy pierw-
szej książki, stanowiącej zestawienie esejów 
o teoriach poszczególnych autorów, starali 
się uwzględnić okres od Arystotelesa do 
współczesności20. Niektóre z odkrywanych 
na nowo teorii zaskakująco antycypują 
współczesne rozwiązania, a przynajmniej 
zajmują się tymi samymi problemami. Do-
tyczy to zwłaszcza radykalnej myśli drugiej 
połowy XVII i pierwszej połowy XVIII 
wieku. Niejednokrotnie usiłowano wów-
czas stworzyć spójną teorię własności przy 
wykorzystaniu przesłanek dotyczących 
praw naturalnych (np. John Cunliffe, An-
drew Reeve).

Wprowadzenie takich zagadnień do 
współczesnych dyskusji w  dużej mierze 
zawdzięczamy liberalizmowi. Dyskusje po-
między zwolennikami perspektywy liber-
tariańskiej, liberalnej i socjalistycznej były 
po części debatami o interpretację dziejów 
politycznej teorii własności. Opublikowana 
w 1962 r. praca C.B. Macphersona po raz 
pierwszy ponownie skupiła się na teoriach 
własności. W książce The Political Theory 
of Possessive Individualism: Hobbes to Locke 
C.B. Macpherson twierdził, że siedemna-
stowieczna teoria polityczna, a  przynaj-

17 R. Coase, The problem of social coat, Journal of 
Law and Economies, 1960, s. 1–44.

18 H. Demsetz, Some aspects of property rights, 
Journal of Law and Economies, 1966, s. 61.

19 Y. Barzel, Economic Analysis of Property Rights, 
Cambridge University Press 1989, s. 2.

20 A. Parel, T. Flanagan ed., Theories of Property: 
Aristotle to the Present, Ontario: Wilfried Laurier 
University Press 1979.

mniej prace niektórych najważniejszych 
teoretyków XVII wieku, była głęboko 
przesiąknięta przesłankami dotyczącymi 
posiadania w  warunkach społeczeństwa 
rynkowego.

 W  tym samym czasie obserwowało 
się radykalną krytykę liberalizmu, zgodnie 
z którą błąd tego stanowiska polegał na ak-
ceptacji własnościowego indywidualizmu, 
a także krytykę pod adresem libertariań-
skiego przywiązania do prawa własno-
ści, przypominające, że z tej perspektywy 
wszystkie prawa są w efekcie prawami wła-
sności21. Nie bardzo można pogodzić liber-
tarianizm praw naturalnych, kładący nacisk 
na nienaruszalność praw z Benthamow-
skim utylitaryzmem – i to pomimo faktu, że 
Jeremy Bentham przywiązywał dużą wagę 
do ochrony własności – nie da się również 
pogodzić z bardziej pragmatyczną oceną 
korzyści wypływających z alternatywnego 
rozwiązania kwestii własnościowych, jaką 
przedstawił John Stuart Mill oraz nowi 
liberałowie, którzy zeszli z  prawdziwej 
ścieżki liberalizmu, oznaczającej troskliwą 
dbałość o własność prywatną22. 

Kolejnym składnikiem współczesnej 
dyskusji o własności jest zainteresowanie 
wyzyskiem; pozostaje kwestia sporna, czy 
uznać wyzysk za zjawisko rynkowe, czy też 
rynkowy wyzysk stanowi szczególny przypa-
dek, fenomen, który można opisywać i anali-
zować w wielu rozmaitych kontekstach.

Własność jest istotnym czynnikiem nie 
tylko wyzysku wiążącego się z władzą, lecz 
stanowi podstawowe zagadnienie, gdy roz-
ważamy tezy o sprawiedliwości lub niespra-
wiedliwości.

21 A. Ryan, Property Milton Keynes, Open Universi-
ty Press, s. 2.

22  W. Kymlicka, Contemporary Political Philoso-
phy: An Introduction, Oxford Charendon Press 
1990, s. 171.
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Liczne zbieżności pomiędzy troską 
o własność i stosunki własności a teoriami 
wyzysku najlepiej zilustrować na przykła-
dzie dyskusji tyczących się wokół mark-
sistowskiej koncepcji kapitalistycznego 
wyzysku23.

Powyższe rozważania na temat własno-
ści mają za podstawę rozważania Andrew 
Reeve’ a na temat własności, zamieszczone 
w Przewodniku po współczesnej filozofii po-
litycznej24.

 Poglądy niektórych przedstawi-
cieli doktryny co do koncepcji 
własności Locke’a

Rozważania autora zawarto w Dwóch 
traktatach, są nieco odległe od przedsta-
wionych rozwiązań, ale jego koncepcja 
własności inspiruje wielu badaczy do pre-
zentowania nowych choć może ideologicz-
nych interpretacji.

Według G.D. Ritchiego poglądy 
Locke’a w przedmiocie własności stano-
wią koncepcję socjalistyczną25 Natomiast  
C.B. Macpherson zarzuca mu skrajnie 
indywidualistyczne ujęcie własności26. Ro-
bert Nozick konstruuje państwo minimal-
ne, które odrzuca jakiekolwiek możliwości 
dystrybucji własności27. Jeszcze inną kon-
cepcję własności przedstawia M. Kramer. 
Wskazuje on, że zawłaszczenie, o ile ma 

23  Zob. tłumaczony referat przez Cezarego Cieśliń-
skiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 711

24  Locke’s Theory of Property [w:] Darwin and He-
gel, Somenshein London 1893.

25  The Political Theory of Possessive Individualism, 
Oxford University Press Oxford 1962.

26  Robert Nozick, Anarchia, państwo, utopia, przeł. 
P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 
1999.

27  J. Locke and the origins of private property: Phil-
osophical Explorations of Individualism, Com-
munity and Equality, Cambridge University Press, 
Cambridge 1997.

przebiegać zgodnie z prawnonaturalnym 
nakazem zachowania całego rodzaju ludz-
kiego, nie może mieć indywidualistycznego 
charakteru.

 Prawo własności  
 w ujęciu liberalnym

Określenie liberalizmu

Liberalizm to nurt w myśli spo-
łeczno-politycznej powstały w XVII 
i XVIII w. Charakteryzuje go indy-
widualizm i przywiązanie do wol-
ności jednostki. Liberalizm zakłada, 
że człowiek może w pełni korzy-
stać z prawa własności i uprawnień 
politycznych tylko wtedy, gdy jest 
prawdziwie wolny28.

Liberalizm może się manifestować 
w wielu różnych instytucjach posiadających 
jednak wspólny fundament moralny, w po-
staci np. twierdzenia Locke’a, że ludzie się 
rodzą w stanie zupełnej wolności w działa-
niu oraz rozporządzaniu swoimi majątkami 
i osobami, tak jak oni uznają za właściwe, 
oraz w stanie równości29. Co nie oznacza, że 
wyjaśnia to wszelkie wątpliwości związane 
z niezbornością liberalizmu. Wedle obiego-
wych twierdzeń istniały dwa rodzaje liberali-
zmu: klasyczny, stawiający sobie ograniczone 
cele, ostrożny w formowaniu metafizycz-
nych przesłanek i nastawiony na działanie 
metodami politycznymi, oraz nowoczesny, 
wyzbyty ograniczeń, nieostrożny, stawiający 
sobie cele globalne i będący zagrożeniem dla 
zdobyczy klasycznego liberalizmu.

Liberalizm klasyczny kojarzy się z Joh-
nem Lockiem, Adamem Smithem, Ale-

28  Definicja wykorzystana z  Ilustrowanej Encyklo-
pedii Powszechnej A-Z.

29  J. Locke, Dwa traktaty o  rządzie tłum. Z. Rau, 
PWN Warszawa 1992.
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xisem de Tocqueville’em i  Friedrichem 
von Hayekiem. Centralna jest dlań idea 
ograniczonego rządu, opowiadanie się za 
rządami prawa, unikanie arbitralności i sa-
mowoli władzy, świętość własności pry-
watnej i  swobodnie zawieranych umów, 
wreszcie odpowiedzialność jednostek za 
ich własne czyny30. Nie jest on doktryną 
demokratyczną, bowiem z samej idei rzą-
dów większości nie wynika żadną miarą, 
że większość zawsze będzie respektować 
prawa własności lub opowiadać się za rzą-
dami prawa31. Sceptycznie zapatruje się 
na zdolność przeciętnych istot ludzkich 
do istotnych postępów z dziedziny moral-
ności czy kultury, jest niechętny państwu 
opiekuńczemu. Każda jednostka zabiega 
o własny dobrobyt, a swe roszczenia for-
mułuje w  kategoriach urzeczywistnienia 
sprawiedliwości społecznej.

Klasyczni liberałowie nie są jedno-
myślni, gdy idzie o relacje między rządem 
a porządkiem kulturowym czy moralnym. 
W odróżnieniu od nowoczesnych libera-
łów nie wykazują oni szczególnego przy-
wiązania do ideału postępu moralnego czy 
kulturalnego. David Hume był w swych 
poglądach politycznych bardziej konser-
watywny od Adama Smitha. Alexis de To-
cqueville miał wątpliwości, czy wolność 
utrzyma się wobec braku silnych uczuć 
religijnych32.

Współcześni obrońcy klasycznego libe-
ralizmu upatrują zagrożenie w liberalizmie 
nowoczesnym. Ich zdaniem nowoczesny 
liberalizm podważa ambicje i ograniczenia 
30  J. Locke, Dwa traktaty o  rządzie, tłum. Z. Rau, 

PWN Warszawa 1992.
31  A. Ryan, Czym jest liberalizm. Przewodnik współ-

czesnej filozofii politycznej, tłum. z  angielskiego  
C. Cieśliński i M. Poręba, Książka i Wiedza, War-
szawa 1998 r., s. 383.

32  A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. 
M. Król, PIW Warszawa 1976, s. 224.

liberalizmu klasycznego. Przykład nowo-
czesnego liberalizmu stanowi dzieło On 
Liberty Johna Stuarta Milla, zawierające 
odwołanie do „człowieka jako istoty postę-
powej”, jak również romantyczny apel do 
indywidualności33. Jego filozoficznej eg-
zemplifikacji dostarcza liberalizm angiel-
skich idealistów – nowych liberałów34.

Inny, ale nieidentyczny podział w ob-
rębie myśli liberalnej przebiega pomię-
dzy liberalizmem a  libertarianizmem. 
Tak samo jak w kontrowersjach między 
klasycznymi i nowoczesnymi formami li-
beralizmu, również tutaj zwolennicy obu 
kierunków mają skłonność do uważania 
własnej wersji za sprawiedliwy liberalizm. 
Libertarianie utrzymują, że są klasyczny-
mi liberałami. Nie jest to prawdą. Istnieje 
jeden nurt w obrębie myśli libertariańskiej 
reprezentowany przez Anarchy State and 
Utopia (Anarchia, państwo i utopia) Ro-
berta Nozicka, opowiadający się za lega-
lizacją „przestępstw bez ofiar”, takich jak 
prostytucja, zażywanie narkotyków czy 
nietypowe zachowania seksualne35. Nicze-
go podobnego nie znajdujemy ani u Johna 
Locke’ a, ani u Adama Smitha. Nietrudno 
dostrzec linię podziału między teoriami 
liberalnymi a libertariańskimi. 

Jedne i drugie nastawione są na 
wspieranie wolności jednostki, 
odwołują się do teorii praw czło-
wieka, w myśl której jednostki przy-
chodzą na świat wraz z prawem 
do swobodnego dysponowania 
sobą i swymi zasobami. Rozłam 
przebiega pomiędzy libertariań-
skim poglądem, że władza nie jest 

33  Zob. J.S. Mill 1959, s. 207.
34  L. T. Hobhouse, Liberalizm Oxford University 

Press, New York 1964.
35  R. Nozick, Basic Books, New York 1974, s. 59.
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złem koniecznym, lecz w znacznej 
mierze złem niekoniecznym, a po-
glądem liberalnym, w myśl które-
go władza państwowa wymaga 
wprawdzie zachowania ostrożno-
ści, jednak jak każdy inny instru-
ment może być wykorzystywana 
do osiągania dobrych celów. Naj-
ważniejsza różnica polega na tym, 
że libertarianie traktują nasze pra-
wo jako formę własności prywatnej, 
zwaną przez Nozicka pełnomoc-
nictwami36. 

Indywiduum jest właścicielem jego (jej) 
osoby i zdolności. Przy takim ujęciu prawo 
wywodzi się z dwóch tylko źródeł: pier-
worodnego posiadania naszych własnych 
osób i predyspozycji oraz roszczeń do tych 
wszystkich zasobów i zdolności, które inni 
swobodnie zgodzili się nam przekazać. 
Państwo, jeśli w ogóle jest prawomocne, 
może co najwyżej strzec tych praw. Nie 
posiada ono własnych zasobów i nie może 
angażować się w działania redystrybucyjne 
typowe dla nowoczesnych państw opiekuń-
czych ani w quasi-dobroczynną działalność 
tych państw. Nikt nie ma prawa siła pozba-
wiać kogokolwiek jego własności, jeżeli nie 
popełnił on żadnego przestępstwa. Prawo 
takie nie przysługuje państwu37. Powyższy 
pogląd kontrastuje ze znaną współcześnie 
koncepcją liberalnego państwa opiekuńcze-
go, zawartą w teorii sprawiedliwości Johna 
Rawlsa38.

Zdaniem Rawlsa powinniśmy uzna-
wać dwa prawa: prawo do jak największej 
wolności, dającej się pogodzić z taką samą 
wolnością wszystkich innych, oraz prawo 
36  R. Nozick, Entitlements, 1974, s. 151.
37  A. Ryan op.cit., s. 386.
38  J. Rawls, Teoria sprawiedliwości , tłum. M. Pa-

nufnik, J. Pasek, A. Romańczuk, PWN Warszawa 
1999, s. 387.

do sprawiedliwego traktowania, wyrażone 
w idei, że nierówności są usprawiedliwione 
tylko w tej mierze, w jakiej przyczyniają się 
do poprawy sytuacji najmniej uprzywilejo-
wanych.

Tę drugą zasadę nazywa się często mak-
syminową teorią sprawiedliwości, ujmuje 
ona bowiem sprawiedliwość społeczną jako 
maksymalizację minimalnego poziomu za-
sobów społecznych. Zasada ta stoi w jaw-
nej sprzeczności z wszelkimi koncepcjami 
państwa ograniczającymi jego zadania do 
ochrony praw własności.

Libertariańska koncepcja własności 

Libertarianizm to współczesny nurt 
w obrębie liberalizmu postulujący 
powrót do zasad wolnego rynku 
charakterystycznych dla XIX wiecz-
nych. Libertarianizm poddaje ostrej 
krytyce współczesne państwo, któ-
re opanowało wszystkie sfery życia 
politycznego i gospodarczego.

Głównymi przedstawicielami są Robert 
Nozick i Murray N. Rothbard. W filozofii 
libertarianizmu kwestia własności prywat-
nej odgrywa istotna rolę. Najwybitniejszym 
przykładem tego rodzaju koncepcji, w któ-
rej własność definiuje się jako prawo jed-
nostki, jest teoria amerykańskiego filozofa 
Roberta Nozicka, zawarta w książce Anar-
chia, państwo i utopia, gdzie posłużył się on 
pojęciem samoposiadania (self- ownership), 
polemizując z koncepcją sprawiedliwości 
rozdzielczej Johna Rawlsa. Pojęcie to ma 
nie tylko polemiczne znaczenie. Jest ono 
interpretacją fragmentu rozważań Johna 
Locke’ a  na temat własności zawartych 
w Drugim traktacie o  rządzie, a  zarazem 
podstawą do uzasadnienia sformułowanej 
przez Nozicka koncepcji sprawiedliwego 
posiadania. Stanowisko to krytykowane 
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było zarówno przez liberałów, jak i marksi-
stów. Wykorzystanie tej koncepcji na rzecz 
liberalnej teorii politycznej zasadza się na 
idei, że jednostki posiadają prawo do samo-
rozwoju, a więc na teorii rozwoju jednost-
ki, która leży u podstaw koncepcji Milla 
o wolności, obcej rzecznikom klasycznego 
liberalizmu. Poza tym nikt nie sugeruje, że 
najmniej uprzywilejowani członkowie spo-
łeczeństwa mają prawo do tego, by powo-
dziło im się jak najlepiej. Locke twierdzi, że 
powinno powodzić im się na tyle dobrze, by 
przynależność do społeczeństwa okazywała 
się dobrym interesem; w przeciwnym ra-
zie mogą wyemigrować do innej, niezajętej 
jeszcze części świata i zacząć tam od nowa; 
nie twierdzi jednak, że mogą sobie rościć 
coś więcej. 

W latach 80. XX wieku powstał w ame-
rykańskiej filozofii politycznej ruch umysło-
wy i polityczny pod nazwą komunitaryzm, 
którego główną cechą charakterystyczną 
jest niechęć do liberalizmu, zwłaszcza jego 
wersji indywidualistycznej.

Głównymi przedstawicielami tego ru-
chu są: Robert Bellah, Alasdair Macln-
tyre, Michael Sandel, Charles Taylor, 
Michael Walzer, Philip Selznick oraz 
Amitai Etzioni.

Jednym z podstawowych zastrzeżeń, ja-
kie komunitaryści wysuwają pod adresem 
myśli liberalnej, jest to, że uznaje ona ludzi 
za samotne podmioty, które w swych dąże-
niach do rozwijania własnych zdolności nie 
muszą szukać oparcia w społecznym kon-
tekście. W konsekwencji teorie liberalne 
kładą nacisk na prawa jednostki kosztem 
roszczeń społeczeństwa, co jest wynikiem 
tego, że lekceważą one tradycyjne praktyki 
i role, które w istocie kształtują charakter 
jednostki. Jest to poważny błąd, albowiem 
tożsamość społeczna, obejmującą dziedzi-
czone tradycje, praktyki i powinności, silnie 

oddziałuje na ludzkie koncepcje dobrego 
życia, a tym samym ich wizje politycznych 
rozwiązań i działań potrzebnych do reali-
zacji tych koncepcji39.

Do zarzutów komunitarystów usto-
sunkował się Allen Buchman40, rozważa-
jąc trzy ich tezy. Pierwsza z nich głosi, że 
wspólnota jest fundamentalnym dobrem 
ludzkim, w obrębie którego zobowiązania 
i wartości są wspólne członkom danej gru-
py. Druga powiada, że dla wszystkich ludzi 
dobre życie musi obejmować „uczestnictwo 
we wspólnocie politycznej”. Trzecia głosi, 
że dobre życie wymaga „wspólnego uczest-
nictwa” w organizacji politycznej. Zdaniem 
Buchmana pierwsza teza jest mało kontro-
wersyjna, druga jest bardziej kontrowersyj-
na, wciąż jednak w  miarę przekonująca. 
Trzecia jest ryzykowna, nieuzasadniona 
i niemożliwa do uzasadnienia. 

Na zarzut komunitarystów, że libera-
łowie kładą zbytni nacisk na uprawnienia 
jednostek kosztem praw grupy, Buchman 
powiada, że również z  punktu widzenia 
liberalizmu politycznego uczestnictwo 
w  zbiorowej aktywności może stanowić 
niezbywalny element dobrego życia. Twier-
dzi ponadto, że zwiększenie uprawnień jed-
nostek prowadzi zarazem do wzmocnienia 
życia wspólnoty. Ponieważ racje te mają cha-
rakter generalizacji socjologicznych, ilustru-
ją one zarazem to, w jaki sposób argumenty 
używane w filozofii politycznej zależą od 
prawdziwości pewnych zdań empirycznych, 
a tym samym są z nimi splecione.

Prawo własności 
według teorii liberalizmu
We współczesnych debatach filozoficz-

nych na temat własności Locke pozostaje 
39  R. Brown, Socjologia, s. 157.
40 A. Buchman, Assessing the communitarian cri-

tique of liberalism, Ethics 1989, s. 854.
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zdaniem Michała Kaźmierczaka – w cen-
trum zainteresowania, co tłumaczyć można 
zapewne wpływem, jaki wywarł na ustroje 
państw burżuazyjnych, oraz sile jego argu-
mentacji, przyjętej z niewielkimi zmianami 
przez współczesny libertarianizm (Nozick, 
Epstein). Jednak zadziwiające jest również 
spectrum różnic w  interpretacjach Loc-
ke’ a od skrajnie egalitarystycznych [Tully 
198041, Sreenivasan42 1995] do wyraźnie 
elitarystycznych [Macpherson 196743]. 
Interpretacja Macphersona o  nastawie-
niu antyliberalnym kładzie duży nacisk 
na niejednoznaczność filozofii społecznej 
Locke’a, nazywając ją klasowym uwarun-
kowaniem jego stosunku do społeczeństwa 
i rządu obywatelskiego44.

Trzeba podkreślić, że liberałowie 
uchodzą za radykalnych obrońców 
własności, a wśród nich szczególne 
miejsce zajmuje John Locke, któ-
ry przyznał własności centralne 
miejsce w swojej doktrynie, dlate-
go nie należy się dziwić, że ma on 
nie tylko krytyków, ale i sympaty-
ków swoich poglądów. Jego zda-
niem, zgodnie z prawem natury 
Bóg nadał własność jako upraw-
nienie wspólne całemu rodzajowi 
ludzkiemu we wspólne władanie  
3 (§ 24 Traktatu pierwszego). 
Z kolei przechodzi od uprawnień 
wspólnych do indywidualnych. 
Locke argumentuje w Traktacie 

41  J. Tully 1980, A. Discourse on Property: John 
Locke and his adversaries, Cambridge University 
Press.

42  G. Sreenivasan, The limit sof Lockean Rights in 
Property, Oxford University.

43  C.B. Macpherson, Die politische Theorie des Be-
sitzindividualismus, Von Hobbes bis Locke, tłum. 
Arno Wittekind, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

44  Tak M. Kaczmarczyk op cit, s. 163.

drugim o rządzie, że zaspokajanie 
potrzeb przez ludzi polega na wy-
łączeniu i przywłaszczeniu, opar-
tym na wysiłku przekształcającym 
część natury w to, co należy do 
tego, kto owego wysiłku dokonał. 
Dzięki pracy człowiek zdobywa 
osobiste uprawnienie do tego frag-
mentu natury połączonego z ludz-
ką pracą. W ten sposób powstaje 
własność prywatna i uprawnienie 
do dysponowania nią. Uprawnienie 
to ma swe źródło nie tylko w pracy, 
lecz przede wszystkim w samopo-
siadaniu człowieka (konsekwencja 
bycia własnością stwórcy). Rzeczy 
wydobyte dzięki pracy przez czło-
wieka ze stanu natury stają się jego 
własnością, ponieważ – jak pisze 
Locke – są częścią jego samego 
i przejawem jego wolności. 

Niech wolno będzie jeszcze tu pod-
kreślić, że Locke’owskie uzasadnienie 
uprawnienia do dysponowania własnością 
niezbywalnym charakterem własności 
prywatnej ma ontologiczno-genetyczną 
naturę, co nadaje mu charakter prawno-
naturalny.

Według twierdzenia Zbigniewa Raua45 
przejście Locke’ a od uprawnień wspólnych 
do własności indywidualnej było możliwe 
tylko w wyniku rozróżnienia między czło-
wiekiem i osobą. Człowiek jako stworze-
nie i własność Boga cieszy się wspólnym 
uprawnieniem do świata, który nadany zo-
stał rodzajowi ludzkiemu we wspólne wła-
danie. Natomiast jako osoba człowiek jest 
zdolny do zamierzonego działania, czyli 
kształtowania własnej osobowości.

45  Z. Rau, Własność w doktrynie politycznej Johna 
Locke’a, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVI 
– zeszyt 1, 2004, s. 208.



Filozoficzne uwarunkowania własności

27

Kryterium własności pojawia się, gdy 
tylko to zamierzone działanie zostaje pod-
jęte46. Jest to pierwszy prawnonaturalny 
tytuł do własności, jakim jest praca; inaczej 
umowa zawłaszczenia, które oznacza uzy-
skanie własności poprzez złączenie przed-
miotu z własną pracą i przez to usunięcie 
go ze stanu, w którym umieściła go natura 
(§ 27 Traktatu drugiego). Kolejnymi obok 
pracy naturalnymi indywidualnymi tytuła-
mi do własności według Locke’ a jest dzie-
dziczenie i dobroczynność.

Wymienione trzy indywidualne tytuły 
własności stanowią zdaniem Locke’a kon-
cepcję naturalnej sprawiedliwości. Wła-
sność jako kategoria życia społecznego  
u Locke’ a nie ogranicza się tylko do wskaza-
nia na jej normatywny status i wymiar mo-
ralny. Własność stanowi ponadto kategorię 
dynamicznych procesów życia społecznego 
w zwykłym stanie natury, w którym wpro-
wadza pieniądz na mocy milczącej zgody ro-
dzaju ludzkiego. Wprowadzenie pieniądza 
powoduje także pobudzenie pracowitości 
i przedsiębiorczości, prowadzi też jedno-
znacznie do utraty przez własność jej norma-
tywnego statusu i moralnego wymiaru, a więc 
przestaje być wyrazem naturalnej wspólnoty 
rodzaju ludzkiego. Wprowadzenie pieniądza 
powoduje pragnienie gromadzenia więcej, 
niż jest to potrzebne i prowadzi do powięk-
szania własności.

W klasycznym liberalnym dyskursie, 
twierdzi Tomasz Tulejski, dominuje 
sformułowane przez Johna Loc-
ke’ a postrzeganie własności jako 
nienaruszalnego, niezbywalnego 
uprawnienia naturalnego jako orę-

46  J.Locke, Rozważania dotyczące rodzaju ludzkiego, 
tłum. B. Gawęcki , PWN, Warszawa 1955; J.W. 
Yolton, Locke and the Compass of the Human 
Understanding, s. 153.

ża w walce z monarszym despo-
tyzmem. Dzięki temu liberałowie 
w XVIII w. mogli zaproponować 
nowy model państwa, w którym 
władza była ze swej natury ogra-
niczona i nie mogła ingerować 
w obszar niezależności jednostki. 
Owocem tego stanowiska stały się 
burzliwe wydarzenia chwalebnej 
rewolucji (Glorious Revolution), 
która na Wyspach raz na zawsze 
położyła kres monarszym próbom 
sięgnięcia do absolutystycznych 
praktyk47.

Punktem zaś wyjścia filozoficznych 
rozważań Benthama jest próba odkrycia 
uniwersalnej psychologicznej zasady, którą 
kierują się ludzie w codziennym życiu. Jej 
znalezienie pozwoliłoby według niego na 
zbudowanie koherentnego systemu etycz-
nego, opartego o reguły akceptowane przez 
wszystkich członków społeczeństwa. Etyka 
ta z kolei miała stać się fundamentem, na 
którym Bentham chciał zbudować teorię 
społeczeństwa, państwa i prawa48.

Dla Benthama stan pierwotny, któ-
rego nie wolno jednak utożsamiać  
z  Locke’owskim i  tym znanym z  dzieł 
Thomasa Hobbesa stanem natury, ce-
chowała nędza ludzkiej egzystencji. I nie 
chodzi przy Benthamowi o nędzę moralną, 
lecz o szczupłość zasobów i dóbr, który-
mi pierwotny człowiek mógł władać. Wy-
nikała ona z faktu, że człowiek nie mógł 
zabezpieczyć posiadanych przez siebie 
przedmiotów, polegając wyłącznie na sile 
swojej i swych sprzymierzeńców, a zmiana 
władającego rzeczą zajść mogła w drodze 

47  T. Tulejski, Jeremy Bentham i utylitarna koncep-
cja własności, Czasopismo Prawno-Historyczne,  
t. LVI zeszyt 2, Poznań 2004, s. 234.

48  T. Tulejski, op. cit., s. 225.
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zwykłego zawładnięcia, popartego przewa-
gą siły lub sprytu. Nie można było również 
w pełni cieszyć się z nich i wykorzystywać 
bez obawy, że nie będą zawładnięte przez 
silniejszego.

Człowiek w przeciwieństwie do zwie-
rząt nie jest jednak ograniczony do teraź-
niejszości, ale świadomy jest możliwości 
doznania przyjemności lub przykrości 
w przyszłości. Cechuje go możliwość prze-
widywania przyjemnych i przykrych kon-
sekwencji swojego postępowania, w  tym 
również przyszłej przyjemności wynikają-
cej z posiadania dóbr materialnych.

Bentham wyznał, że w ramach społe-
czeństwa liberalnego możliwe jest dążenie 
do pogodzenia bezpieczeństwa własności 
ze względną równością posiadania z powo-
du malejącej krańcowej użyteczności bogac-
twa. Przyrost dóbr materialnych powoduje 
coraz mniejszy przyrost satysfakcji49.

Do zasadniczych pojęć u Johna Stuar-
ta Milla należy własność, oceniana prze-
zeń z punktu widzenia jej efektywności. 
Ta ostatnia miała zaś oznaczać jednocze-
śnie korzyść dla jednostki i społeczeństwa. 
Najbardziej pożądana była własność pry-
watna. Jednak w jej funkcjonowaniu Mill 
dostrzegł liczne nieprawidłowości, któ-
rych wyeliminowanie powierzał państwu. 
Poświęcił filozofii utylitaryzmu odrębna 
rozprawę50 nadaje tej filozofii sens odmien-
ny od hedonistycznego ujęcia Benthama. 
Mill traktował jednostkę i  jej dobro jako 
najwyższą wartość, popierał dążenie do 
szczęścia, ale podkreślał też jej łączność 
ze społeczeństwem, przejawem czego były 
określone obowiązki na rzecz ogółu. Szczę-
ściu jednostki Mill nadał intelektualny sens, 
utożsamiając je ze zdobywaniem wiedzy, 

49  T. Tulejski, op. cit. s. 232.
50  J. S.Mill, Utylitaryzm, a  wolność, Warszawa  

1959 r., s.20.

pożytecznych umiejętności, obcowaniem 
z nauką, kulturą i sztukami pięknymi, co 
jednostka mogła osiągnąć jedynie w społe-
czeństwie, a nie żyjąc w izolacji. 

Punktem wyjścia rozważań J.S. Milla 
na temat własności jest wyróżnienie 
przez niego dwóch sfer: produkcji 
i dystrybucji. Produkcja miała swo-
je prawa natury, niezmienne i nie-
zależne od społeczeństwa prawa 
techniczne i biologiczne, wyzna-
czające wielkość i sposób produk-
cji. Ilość będących w posiadaniu 
społeczeństwa ziemi i pracy, kapi-
tału oraz ich proporcje determino-
wały poziom produkcji i dóbr, a co 
za tym idzie – poziom dobrobytu 
społeczeństwa. W produkcji dóbr 
zasoby stosowane są w określonej 
proporcji, a jej podwojenie wyma-
ga użycia podwójnej ilości zasobów. 
W sposobie zaś podziału wytwo-
rzonej produkcji decydowały prawa 
zależne od woli społeczeństwa51.

J.S. Mill nie podzielał obaw przeciwni-
ków własności wspólnej o niepohamowany 
przyrost naturalny, jaki miałby mieć miejsce 
we wspólnotach. Bagatelizował głosy kry-
tyczne wobec własności wspólnej, a wizja 
społeczeństwa socjalistycznego czy komu-
nistycznego nie wydała mu się niemożliwa 
do urzeczywistnienia. Mill wyróżnił dwa 
rodzaje własności: prywatną (jednostkową) 
i wspólną własność społeczną, zastrzegając, 
że przedmiotem którejkolwiek z nich nie 
mogą być ludzie52.

Prywatna własność przemysłowa była 
w opinii Milla użyteczna w podwójnym 

51  E. Kundera, Korzyści indywidualne i  społeczne 
własności w koncepcji Johna Stuarta Milla, Czaso-
pismo Prawno-Historyczne t. LVI zeszyt 2, s. 237.

52  Ibidem, s. 238.
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sensie: właścicielowi przynosiła zysk, ale 
społeczeństwo czerpało z niej korzyści.

Z niechęcią odnosił się do własności 
ziemskiej, dostrzegając w jej funkcjonowa-
niu nieprawidłowości, których źródłem był 
sposób powolnego jej zawłaszczenia oraz 
relikty obowiązującego prawa. Ziemia sta-
nowiła specyficzny przedmiot własności.

Według Milla instytucja własności po-
lega na uznaniu w wypadku każdej osoby 
prawa do wyłącznego rozporządzenia tym, 
co wyprodukowała własnym wysiłkiem czy 
też otrzymała przez darowiznę lub uczciwe 
porozumienie (bez przemocy lub oszustwa) 
od tych, którzy daną rzecz wyprodukowa-
li. Zakres prawa własności w przekonaniu 
Milla obejmował też uprawnienie do swo-
bodnego zarządzania własnością, w  tym 
testowania.

 Własność w nurtach  
polskiego liberalizmu

Według wcześniejszego stwier-
dzenia prawo własności w począt-
kach istnienia liberalizmu pełniła 
w tej doktrynie rolę fundamental-
ną, było bowiem ściśle zespolone 
z kategorią wolności. Na ziemiach 
polskich uznawane było za równie 
ważne, nadające masom społecz-
nym (w tym włościańskim) możli-
wość wkroczenia w życie społeczne 
i gospodarcze: Na skutek reformy 
uwłaszczeniowej chłopi stali się 
pełnoprawnymi uczestnikami życia 
gospodarczego. Warstwa ta wkra-
czała w sferę wymiany towarowo-
-pieniężnej.

Akt uwłaszczenia z roku 1848 i później-
szy z 1864 r. z punktu doktryny liberalnej 
oceniany był pozytywnie, jednakże zgodnie 

z ową doktryną przeprowadzony został je-
dynie na terenie zaboru pruskiego; w pozo-
stałych zaborach dokonał się kosztem całej 
zbiorowości. Koszty obdarowania ziemią 
poniosła nie tylko szlachta, która utraci-
ła tytuł własności, ale również mieszcza-
nie, niemający bezpośredniego związku 
z kwestią rolną, oraz sami włościanie. Spo-
łeczność galicyjska spłaciła dług indemni-
zacyjny z podatku pośredniego, w którym 
chłopi mieli najmniejszy udział. 

Własność była prawem, które 
stało się faktem, ale odmienność 
liberalizmu polskiego wobec za-
chodnioeuropejskiego dotyczyła 
stosunku do kapitału. Liberałowie 
europejscy walczyli o ustawodaw-
stwo antymonopolowe, natomiast 
liberałowie polscy debatowali nad 
prawodawstwem metodami prak-
tyki gospodarczej, prowadzącej do 
przysporzenia kapitału, a zatem 
liberalizm polski w tym zakresie 
odpowiadał bardziej wiekowi XVIII 
niż XIX53. 

W dyskusji zaś dotyczącej prawa wła-
sności i uprawnień z niego wynikających 
prowadzonej przez liberałów z socjalistami 
można – moim zdaniem – odnaleźć walory 
właściwe debatom zachodnioeuropejskim54.

Zarówno jedni, jak i drudzy byli w peł-
ni świadomi tego, że prawo własności 
i własność prywatna to dwa pojęcia, które 
mogą być stosowane zamiennie bądź też 
lokowane w dwóch obszarach pojęciowych: 
własność prywatna w rozumieniu społecz-
no-ekonomicznym, a  prawo własności 
wedle rozumienia prawno-politycznego. 

53  W. Biernacki, op. cit., s. 224.
54  Testy polskich liberałów w: Antykomunizm pol-

ski. Tradycje intelektualne, pod red. B. Szlachty, 
Kraków 2000.
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Własność prywatna w powyższym ujęciu 
koncentrowała się na działaniu pojedyn-
czego człowieka, jednostki. Prawo wła-
sności w obszarze prawnokonstytucyjnym 
pozwalało z kolei na precyzyjne określenie 
uprawnień jednostki, z  ulokowaniem jej 
w konkretnym systemie prawnym.

Dla liberałów polskich, podobnie jak dla 
zachodnioeuropejskich, własność prywatna 
była warunkiem niezbędnego dopełnienia 
wolności człowieka. Bez własności pry-
watnej człowiek nie mógł posiąść wolno-
ści; prawo do wolności (podobnie jak sama 
wolność) należało do praw przyrodzonych, 
które powinno znaleźć potwierdzenie 
w prawie prywatnym. Jedni i drudzy uzna-
wali posiadanie własności jako zagwaranto-
wanie przetrwania biologicznego.

W drugiej połowie XIX w. w europej-
skiej i polskiej myśli liberalnej, kiedy upo-
wszechnił się model państwa prawnego, 
zauważa się dążenie do oparcia prawa wła-
sności na wolności rozumianej jako szero-
ka swoboda działań jednostki w obszarze 
gospodarczym. A zatem nastąpiła zmiana 
dążeń: z wcześniejszej walki o prawo wła-
sności na walkę o wolność zarządzania, roz-
porządzania, używania i czerpania dochodu 
z własności, czyli dążenie do wzrostu ogól-
nej zamożności i stania się niezależnym od 
innych podmiotów prawa. W okresie zaś 
międzywojennym nastąpiło pogłębienie 
relacji pomiędzy prawem i wolnością.

 Własność w polskim liberalizmie 
w okresie transformacji

Liberalizm gospodarczy to doktry-
na ekonomiczna powstała w XVIII 
w., według której państwo nie po-
winno ingerować w mechanizm 
rynkowy (Adam Smith); poza 
bezpieczeństwem wewnętrznym 

i zewnętrznym oraz ochroną praw 
własności, wszystkie podmioty go-
spodarcze powinny mieć pełną 
swobodę prowadzenia działalno-
ści. Liberalizm gospodarczy opiera 
się na przekonaniu, że w gospo-
darce występują obiektywne pra-
wa ekonomiczne, które są w stanie 
zapewnić jej długookresową rów-
nowagę.

Współcześni przedstawiciele libera-
lizmu gospodarczego to m.in. Friedrich 
Hayek, Milton Friedman oraz Ludwig 
von Mises.

Tak rozumiany liberalizm zdaniem Ja-
niny Godłów-Legiędź55 wyrósł na gruncie 
klasycznego opisu gospodarki rynkowej, tj. 
żywiołowego dostosowania struktury pro-
dukcji do struktury popytu w warunkach 
własności prywatnej i wolności gospodar-
czej oraz idei zysku jako celu działania go-
spodarczego oraz motywu oszczędzania 
i akumulacji, będących warunkami wzro-
stu gospodarczego i dobrobytu społecz-
nego. 

Z  czasem bogactwo myśli klasyków 
ekonomii spowodowało zróżnicowa-
nie doktryny liberalizmu gospodarczego,  
tj. akcentowano konieczny związek mecha-
nizmów alokacji i podziału, wyprowadzając 
z tego wniosek, że warunkiem korzystania 
z  dobrodziejstw rynku w  sferze alokacji 
i efektywności jest akceptowanie wyników 
rynku w  sferze dystrybucji. Ten pogląd 
prezentował liberalizm określany mia-
nem konserwatywnego bądź klasycznego. 
Z drugiej strony świadomość tego, że real-
ny kapitalizm rażąco odbiegał od koncepcji 
teoretycznych oraz wrażliwości na kwestie 

55  Własność w polskim liberalizmie w okresie trans-
formacji, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVI 
– z. 1, 2004 r., s. 298.
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socjalne, doprowadziła do powstania nurtu 
liberalizmu społecznego56.

Z  dwóch przedstawionych nurtów 
w Polsce w czasie odchodzenia od socjali-
zmu i przywracania rynkowych zasad gospo-
darowania wielu polityków i ekonomistów 
wybrało liberalizm oparty na klasycznych 
zasadach ekonomicznych oraz wolności ne-
gatywnej i sprawiedliwości kumulatywnej

Dla rodzimych konserwatywnych libe-
rałów lat 80. i 90. mistrzami byli Hayek, 
Novak czy Friedman, a nie Mill, Hobhouse, 
czy Keynes.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku ukształtowały się u nas trzy ośrodki 
liberalnej myśli ekonomicznej: w Gdańsku, 
Krakowie i Warszawie. Gdańscy liberałowie 
skupieni byli wokół Przeglądu Politycznego, 
krakowscy wokół Mirosława Dzielskiego 
i krakowskiego Przeglądu Przemysłowego, 
a warszawski ośrodek wokół Centrum im. 
Adama Smitha.

Leszek Balcerowicz, zaangażowany 
w latach 80. w badania nad możliwościami 
reformy gospodarki socjalistycznej, w ar-
tykule z historii sporu o sprawność gospo-
darczą socjalizmu stwierdził, że śledząc 
dyskusję i wydarzenia u schyłku lat osiem-
dziesiątych w Polsce i na Węgrzech, gdzie 
słusznie podkreśla się znaczenie prywatnej 
przedsiębiorczości, prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych i rynku kapitałowe-
go, trudno nie przypomnieć stwierdzenia  
L. von Misesa, że skuteczna reforma so-
cjalistycznego systemu gospodarczego 
oznacza w istocie powrót do kapitalizmu. 
W latach 90. ten sam autor podkreślał, że 
kapitalizm jest niezbędnym warunkiem 
rozwoju, a kraje zachodnie stały się bogate 
nie dlatego, że były demokratyczne, ale dla-

56  J.S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre 
jej zastosowania do filozofii społecznej, przekład 
E. Taylor, PWN Warszawa 1965, s. 322.

tego, że były kapitalistyczne. Demokracja 
nie jest substytutem kapitalizmu i nie za-
stąpi postępu gospodarczego. Demokracja 
bez kapitalizmu może być zagrożona57.

Polscy liberałowie, zwolennicy libera-
lizmu ekonomicznego dokonali przenie-
sienia antykomunistycznego radykalizmu 
z poglądów politycznych na ekonomiczne58. 
Znalazło to wyraz w akcentowaniu w latach 
80., że prywatyzacja i nowa przedsiębior-
czość to najskuteczniejsza droga przemiany 
polskiego systemu społeczno-politycznego. 

Stefan Kisielewski, odwołując się do 
marksistowskiej frazeologii, sformułował 
postulat, że demokracja bazy, czyli uwłasz-
czenie społeczeństwa, powinno poprzedzać 
zajmowanie się nadbudową. Wolny jest ten, 
kto posiada środki produkcji59. Tak samo 
twierdził Marks.

Natomiast Mirosław Dzielski, przed-
stawiciel krakowskich liberałów, twierdził, 
że polskie gospodarstwo narodowe znaleźć 
musi właścicieli, którzy zainteresowani 
będą wzrostem majątku, a nie konsumpcją, 
oraz wyrażał przekonanie, że prywatyzacja 
umożliwi odpolitycznienie procesu pro-
dukcji60.

Powyższe poglądy liberałów znalazły 
odbicie w deklaracji programowej Kongre-
su Liberalno-Demokratycznego, przyjętej 
przez Krajową Konferencję KLD w War-
szawie w 1990 r. Znalazły się w niej nastę-
pujące stwierdzenia:

Własność prywatna jest materialną 
rękojmią ludzkiej wolności i odpo-
wiedzialności. Własność i wolność 

57  Przegląd Polityczny 1993, numer specjalny, s. 26
58  J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 

1996, s. 157.
59  Wstęp do programu opozycji, Wyd. im. gen. Nila-

-Fieldorfa, Warszawa 1984.
60  Odrodzenie ducha – budowa wolności, Pisma ze-

brane, Znak, Kraków 1995, s. 501.
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znajduje swoje uzasadnienie i ogra-
niczenie. Prawo do swobodnego 
dysponowania przez jednostkę swą 
własnością i do obracania jej na 
użytek osobisty ma swoje granice 
tam, gdzie prowadzi do ogranicze-
nia wolności innych. Kategoria wła-
sności ujawnia organiczny związek 
wolności ekonomicznej i wolności 
politycznej. Własność prywatna 
stwarza społeczeństwo obywatel-
skie i jest przesłanką jego gospo-
darczej zaradności61.

Trzeba podkreślić, że argumenty pol-
skich liberałów nie były oryginalne – 
w szczególności te dotyczące prywatyzacji. 
Z  pozycji obserwatora można wyrazić 
przekonanie, że nie tylko oni, ale również 
politycy nie dostrzegają złożoności pro-
blemów prywatyzacji. Pośpiech, w jakim 
się ona odbywa, nie pozwala na dokładne 
zapoznanie się ze strukturą powstających 
rynków. Dobitnym przykładem może być 
prywatyzacja państwowych gospodarstw 
rolnych, przeprowadzona bez przygotowa-
nia właściwych instytucji.

Wolność a własność
Urok idei wolności jest tak wielki, że 

przyznają się do niej bardzo różne poli-
tyczne filozofie. Republikanie i marksiści 
w nie mniejszym zresztą stopniu niż liber-
tarianie i liberałowie, którzy utrzymują, że 
oni i tylko oni są prawdziwymi obrońcami 
wolności. Literatura dotycząca współcze-
snej teorii polityki obfituje w konkurujące 
ze sobą analizy sensu wolności.

Współczesną dyskusję dotyczącą poję-
cia wolności głęboko ukształtowała analiza 
przeprowadzona przez Isaiaha Berlina. 

61  D. Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu, Biblioteka 
Przeglądu Politycznego, Gdańsk 1998, s. 207.

W eseju Two Concepts of Liberty twierdzi, że 
w historii idea wolności posiadała dwa zu-
pełnie różne znaczenia lub sensy. W pierw-
szym, negatywnym sensie tego słowa osoba 
jest wolna, jeżeli żaden człowiek lub gru-
pa ludzi nie wtrąca się do jej działalności. 
W drugim, pozytywnym, osoba jest wolna 
o tyle, o ile czuje się ona własnym panem, 
której życie i decyzje zależą od niej samej, 
nie zaś od zewnętrznych sił jakiegokolwiek 
rodzaju.

Pozytywni liberałowie zaczynają od 
nieszkodliwej metafory panowania nad 
sobą i utrzymują, że człowiek wolny jest 
swym własnym panem, a nie czyimś nie-
wolnikiem. Następnie zauważają jednak, 
że równie dobrze można być niewolnikiem 
natury własnych nieokiełznanych namięt-
ności albo nawet swej niższej jaźni. Opinie 
Berlina wraz z jego słynnym rozróżnieniem 
pomiędzy negatywną i pozytywną wolno-
ścią zakwestionował Gerald C. MacCal-
lum w swym głośnym artykule Negative 
and positive freedom, odrzucając koncepcję 
dwóch pojęć wolności. Wolność jest zawsze 
jedną i ta samą trójczłonową relacją62.

Inni autorzy twierdzili, że trójargu-
mentowa formuła MacCalluma nie zawie-
ra wszystkiego, co kryje się w jego pojęciu 
wolności. Zdaniem Michaela Levina czło-
wiek jest pozytywnie wolny, gdy robi to co 
chce, jest zaś negatywnie wolny gdy nikt 
nie wtrąca się do jego sprawy63. Natomiast 
John Rawls sugeruje, że niemożność wy-
zyskania własnych praw i  szans wynika 
z  ubóstwa lub niewiedzy, ogólnie rzecz 
biorąc z braku środków; nie powinna być 
uznawana za jedno z ograniczeń, które sta-

62  J. Gray, On Negative Liberty [w:] Conceptions of 
Liberty in Political Philosophy, London Athlone 
Press 1984, s. 321.

63  M. Levin, Negative Liberty, Social philosophy and 
political 2 1984, s. 84.
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nowią definicyjne cechy wolności. Utrzy-
muje natomiast, że powinniśmy odróżnić 
wolność od wartości wolności64. Charles 
Taylor uznaje negatywną wolność za poję-
cie szansy, twierdzi bowiem, że bycie wol-
nym jest kwestią tego, co możemy zrobić, 
jakie ścieżki są nam dostępne, bez względu 
na to, czy robimy cokolwiek, aby realizować 
te opcje65.

Myśliciele, którzy rozumieją wolność 
w  negatywny sposób, wciąż spierają się 
o to, kiedy można uznać jednostkę za wol-
ną. Nawet gdyby wszyscy się zgodzili, że 
wolność oznacza nieobecność przeszkód, 
ograniczeń lub ingerencji, nadal pozostaje 
pytanie, co należy uznać za ograniczenie 
odbierające nam wolność. Można również 
zapytać, kto lub co jest podmiotem wol-
ności i co właściwie wolny podmiot może 
swobodnie robić. Ogólnie rzecz biorąc 
teorie wolności zakładają, że podmiotem 
wolności jest poszczególna osoba. Gerald 
A. Cohen zasugerował jednak, że pewne 
istotne powody mogą przemawiać za roz-
ważaniem zbiorowych wymiarów wolności 
i niewoli. Twierdził, że choć poszczegól-
nych proletariuszy uznaje za wolnych, 
mogą oni bowiem wyjść poza proletariat, 
w niczym nie zmienia to ich niewoli, po-
nieważ nie mogą kolektywnie lub jako klasa 
opuścić proletariatu66.

Jeżeli chcemy wyjaśnić sens negatyw-
nej wolności, musimy uporać się z pewnym 
trudniejszym problemem: winniśmy wytłu-

64  J. Rawls: Theory of Justice, Cambridge MossRar-
vard Univesity Press 1994.

65  C. Taylor, What’s wrong with negative liberty [w:] 
The Idea of Freedom, Essays in honour of Isaiah 
Berlin, ed. A. Ryan, Oxford University Press 1979, 
s. 175.

66  G.A. Cohen, Capitalism, freedom, and the prole-
tariat [w:] The idea of freedom :Esays in honour of 
Isaiah Berlin, ed. A. Ryan, Oxford University Press 
1979, s. 9.

maczyć, co należy uznać za przeszkodę lub 
ingerencję. W tej kwestii istnieje wiele od-
powiedzi, a koncepcje wolności na ogół pod 
tym względem się różnią. Jasnej, choć bez-
kompromisowej odpowiedzi udzielił Hillel 
Steiner67. Jednostka nie jest wolna wtedy 
i tylko wtedy, gdy działania innej jednostki 
uniemożliwiają podjęcie przez nią dowol-
nego działania. Zgodnie zaś z argumentem 
Hayeka za ograniczające wolność uznaje-
my tylko działania przymuszające. Termin 
„wolność” odnosi się wyłącznie do związ-
ków pomiędzy ludźmi, a jedynym pogwał-
ceniem wolności jest przymus zastosowany 
przez ludzi68. W sformułowaniu Hayeka 
zwraca uwagę to, że jego zdaniem tylko 
przymuszające interwencje osób ograni-
czają wolność, prawo zaś tej wolności nie 
ogranicza. 

Inne odpowiedzi na pytanie o to, jakie 
rodzaje interwencji ograniczają wolność, 
udzielił Robert Nozick. Podobnie jak Ha- 
yek sądzi on, że należy przeprowadzić roz-
różnienie pomiędzy groźbami a ofertami. 
Uważa za niesłuszne ujmowanie wolności 
jako braku przymusu, sądzi jednak przy 
tym, że pomiędzy wolnością a przymusem 
zachodzi bliski związek69. Nozickowska 
koncepcja wolności zasadza się na jego 
pojmowaniu sprawiedliwości, które z kolei 
opiera się na teorii praw jednostki (żadne 
działanie, które nie gwałci praw, nie jest 
niesprawiedliwością).

W obecnych czasach oczekuje się sto-
sowania zasady, która powinna bezwa-
runkowo rządzić wszelkimi działaniami 
67  H. Steiner, Individual Liberty, [w:] Liberty, ed.  

D. Miller, Oxford University Press 1991, s. 128. 
68  A.F. Hayek, The Constitution of Liberty, London: 

Routledge & Kegan Paul 1960; T. Hobbes, Lewia-
tan, Warszawa PWN 1954. 

69  R. Nozick, Coercion [w:] Philosophy, Politics and 
Society, 4. seria, ed. P. Laslett W.G. Runciman i Q. 
Skinner, Oxford Blackwell 1972, s. 101.
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społeczności wiążącymi się z przymusza-
niem i kontrolowaniem jednostki, niezależ-
nie od tego, czy polegają one na użyciu siły 
fizycznej, sankcji prawnych czy też moral-
nego przymusu opinii publicznej, według 
której jedynym celem, który usprawiedliwia 
wtrącanie się (indywidualnie lub zbioro-
wo) ludzkości w wolność działania które-
gokolwiek jej członka, jest samoobrona, że 
jedynym celem sprawowania władzy nad 
którymkolwiek członkiem cywilizowanej 
społeczności wbrew jego woli – jest zapo-
bieżenie krzywdzie innych. Własne dobro 
fizyczne lub moralne nie jest wystarczają-
cym usprawiedliwieniem70. 

Sfera ludzkiej wolności obejmuje:
 wewnętrzną dziedzinę świadomości, 

wolność sumienia, myśli i uczuć oraz 
wolność opinii we wszystkich kwestiach 
praktycznych lub filozoficznych, nauko-
wych, moralnych i teologicznych;

 wolność gustów i dążeń, tworzenia pla-
nów naszego życia pasującego do na-
szego charakteru, postępowania tak jak 
nam się podoba – pod warunkiem po-
noszenia wynikających stąd konsekwen-
cji – bez żadnej przeszkody ze strony 
naszych bliźnich;
Żadne społeczeństwa, w których wol-

ności te nie są szanowane, nie są wolne – 
bez względu na panującą formę rządu.

Wśród liberałów i nie tylko znane 
jest powiedzenie: bez wolności nie 
ma własności. Własność jest nie-
odzownym składnikiem zarówno 
wolności, jak i dobrobytu. Ścisły 
związek między własnością a do-
brobytem przejawia się w nurcie 

70  Odkrywając własność, Zysk i s-ka, Poznań, 2012, 
s. 413.

historii, który pokazuje, że jedna 
z głównych przyczyn wyniesienia 
zachodnich państw na pozycje li-
derów w dziedzinie gospodarki leży 
w instytucji własności, która tam się 
zrodziła i znalazła swój najgłębszy 
wyraz. Fakt ten został w sposób 
przekonujący przedstawiony w licz-
nych pracach naukowych.

Wszelkie skupienie majątku obywateli 
w rękach rządu niesie zagrożenie dla in-
dywidualnej wolności, ponieważ rząd po-
przez dawanie upustu swojej hojności lub 
jej powściąganie może wpływać na postawy 
i zapewniać sobie lojalność dużego odłamu 
społeczeństwa. Nie jest przypadkiem, że na 
Zachodzie podstawy wolności tworzono 
w czasie, kiedy rządy kontrolowały jedynie 
niewielką część narodowego majątku.

Zważywszy tradycyjną rolę, jaką pry-
watna własność odgrywała w  strzeżeniu 
indywidualnej wolności, gromadzenie ma-
jątku przez państwo oraz przyjęcie, że może 
ono manipulować prawami własności dla 
celów społecznych rodzi pytanie, czy opieka 
społeczna w owej współczesnej postaci nie 
zagraża swobodom obywatelskim kraju.

W okresie pogłębienia relacji pomiędzy 
prawem i wolnością liberałowie analizowali 
zjawisko własności z punktu widzenia ob-
szarów jej atrakcyjności dla użytkownika 
przedmiotu własności.

Obok uprawnień do dochodu atrak-
cyjnym dla użytkownika przedmiotu było 
posiadanie pewności co do możliwości 
przekazania przynoszącego dochód przed-
miotu potomkom. Brak odpowiedniego 
zabezpieczenia w tej mierze wpływał na 
spowolnienie wysiłków zmierzających do 
pomnożenia dochodu.

Istotnym z punktu własności było dla 
XIX-wiecznych liberałów danie tym, któ-



Filozoficzne uwarunkowania własności

35

rzy użytkowali przedmiot własności, prawa 
do swobodnego doboru metod i środków 
gospodarowania owym przedmiotem.

Zdaniem Adama Heydla ogranicze-
nie uprawnienia do czerpania dochodu 
z przedmiotu własności było działaniem 
uderzającym w przedmiot własności.71 

Własność umacnia rodzinę, 
zwiększając jej zdolność do sa-
modzielnego utrzymania się i łą-
cząc odległe w czasie pokolenia 
poprzez instytucję dziedziczenia. 
Zarówno własność, jak i rodzina są 
to stabilne struktury wytwarzające 
u ich uczestników zmysł wspólnoty 
jako coś rozciągniętego w czasie 
i trwałego, nie zaś jako li tylko are-
na dążenia do natychmiastowego 
zaspokojenia.

Własność jako instytucja
Problematyka własności przez całą hi-

storię zachodniej filozofii i teorii polityki 
wywoływała dyskusje, w których zastana-
wiano się, czy własność jest naturalna, czy 
też powstała w wyniku umowy. Z udziele-
niem odpowiedzi na ten temat wiążą się 
ogromnie trudności płynące z wielkiego 
zróżnicowania form, jakie własność przy-
biera. Zdaniem Leszka Balcerowicza jest 
niemożliwością wyśledzić w skali światowej 
pojawienie się prywatnej własności ziemi 
– aż do niedawna głównej formy własno-
ści72. Próby w tym kierunku podejmowano 
pod koniec XIX wieku, jednak – oparte 
na relacjach podróżniczych i pierwszych 
antropologów – dziś mogą one być tylko 
historycznymi osobliwościami.

71  Usus i obsus własności w świetle ekonomii, tom 
XXX Czasopisma Prawniczego, Drukarnia UJ, 
Kraków 1935, s. 406.

72  L. Balcerowicz, Odkrywając wolność, s. 413.

W  pierwotnych społeczeństwach 
roszczenia do terytorium wywodziły się 
z zajmowania res nullus, a  roszczenia do 
ruchomości – z włożonej w nie pracy. Tak 
sobie wyobrażali klasyczni teoretycy w ro-
dzaju Locke’ a zaistnienie prywatnej wła-
sności.

Własność u ludów pierwotnych przyj-
muje dwie formy: posiadanie przez grupę 
spowinowaconą (plemienną, rodzinną) 
lub indywidualne. Grupy spowinowacone 
wspólnie kontrolowały obszar, na którym 
ich członkowie zajmowali się zbieractwem, 
polowaniem, łowieniem ryb, a  w rzadszych 
przypadkach uprawą ziemi. Dostęp osób 
spoza grupy do wspólnie wykonywanych 
prac był niemożliwy.

Na własność indywidualną składał się 
dobytek osobisty: odzież, broń, narzędzia 
oraz dobra niematerialne: pieśni, nuty, mo-
dlitwy, zaklęcia itp. Robert Lowie przypi-
suje ludziom pierwotnym praktyki zbliżone 
do współczesnego prawa autorskiego i pa-
tentowego73.

Z  powyższych rozważań wynika po-
wszechność istnienia stosunków wła-
snościowych na przestrzeni historii, 
z  wyjątkiem ziemi. Ziemia i  jej pożytki 
naturalne były dla ludzkości najważniej-
szym źródłem utrzymania. Na Zachodzie, 
gdzie już od średniowiecza coraz większą 
rolę zaczął odgrywać handel, a począwszy 
od wieku XVIII manufaktura – ziemia sta-
nowiła podstawę bogactwa. W państwach 
niezachodnich ziemi nie traktowano jako 
towar, a  zatem nie była ona rzeczywistą 
własnością, której konsekwencją z  samej 
definicji jest prawo do zbycia. Ziemia była 
powszechnie uważana za źródło, które się 
eksploatuje, ale nie można go mieć na wła-
sność ani sprzedaż74.
73  Za: L. Balcerowicz, op. cit., s. 414.
74  Za L. Balcerowicz, op. cit., s. 415.
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Pojawienie się własności ziemi było 
konsekwencją nacisku społeczne-
go, które nawoływało do stosowa-
nia bardziej racjonalnych metod 
eksploatacji.

Własność prywatna w prawnym 
znaczeniu rodzi się wraz z po-
wstaniem instytucji państwa, to 
znaczy władzy publicznej. Jest to 
posiadanie chronione przez siłę fi-
zyczną, czasem w parze z prawem 
zwyczajowym, a usankcjonowane 
przez dziedziczenie lub przedłu-
żone użytkowanie. 

Własność prywatna w  starożytności 
(Mezopotamii czy Egipcie faraonów), 
gdzie powszechną formę rządów stanowił 
system patrymonialny, była domeną mo-
narchy – władcy i właściciela ziemi wraz 
z jej mieszkańcami.

Zupełnie inna była sytuacja w starożyt-
nej Grecji i Rzymie, gdzie po raz pierwszy 
sformułowano prawo własności w nowo-
czesnym rozumieniu. W Grecji w epoce 
Homera i Hezjoda, a więc w VII i VIII 
wieku przez Chrystusem ziemia znajdo-
wała się w rękach prywatnych, to znaczy 
rodzin lub pojedynczych osób.

W  starożytnej Grecji prywatna wła-
sność jako podstawa społeczeństwa była 
uznawana i  chroniona przez państwo75, 
które bardzo rzadko ingerowało w wol-
ną grę sił ekonomicznych i gospodarczej 
przedsiębiorczości. Potwierdzają to Platon 
i Arystoteles, którzy poświęcili temu tema-
towi wiele uwagi. 

W  Rzymie własność skupiona w  rę-
kach gospodarza domu, czyli pater familias, 
wyprzedziła w czasie instytucję państwa. 
Gospodarz cieszył się nieograniczoną wła-

75  Ibidem, s. 415.

dzą zarówno nad osobami (żoną, dziećmi 
i  niewolnikami), jak i  całym majątkiem. 
Rzym był pierwszym w historii państwem, 
które rozbudowało pełnię przepisów praw-
nych – regulujących życie zarówno obywa-
telskie, jak i publiczne – znanych ogółowi 
i wdrażanych przez zawodowych jurystów. 
W starożytnym Rzymie jedynie ziemię le-
żącą na Półwyspie Apenińskim można było 
zachowywać we własności znanej jako po-
siadanie kwirytarne, a uprawnienie takie 
mieli tylko obywatele rzymscy.

W wiekach X i XI we Francji, Anglii, 
Włoszech i  w Niemczech panował wśród 
wasali zwyczaj dziedziczenia lenna. W po-
romańskiej Anglii ziemia od samego po-
czątku była dziedziczna – i  to zarówno 
w stosunku do mężczyzn, jak i kobiet76.

Średniowieczne miasta na Zachodzie 
w znaczny sposób przyczyniły się do po-
jawienia się prywatnej własności oraz praw 
związanych z posiadaniem. Własność pry-
watna zyskała na ważności w gospodarce 
kupieckiej, ponieważ handel wymaga po-
siadania przez handlujących tego, czym 
handlują.

W Europie Zachodniej do XVI w. stało 
się pewne, że król panuje, ale jego podwładni 
są posiadaczami, a władza królewska kończy 
się tam, gdzie się zaczyna własność prywat-
na. Własność należy do rodziny, a najwyższa 
władza do księcia i jego urzędników77.

Do XVIII w. powszechnie uważano, że 
własność jest głównym czynnikiem sank-
cjonującym status obywateli, gdy chodzi 
o przyznawane obywatelom prawo do gło-
sowania78. Ludzie, którzy nie posiadali żad-

76  Ibidem, s. 416.
77  George A. Sabine, A History of Political Theory, 

New York 1955, s. 403.
78  Sir William Blackstone, Commentaries on the 

Laws of England, London 1809 księga I rozdz. 2, 
s. 170.
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nej własności, uważani byli za niezaradnych 
i niezaangażowanych w sprawy kraju i jego 
władzy79.

Według twierdzeń niektórych ekono-
mistów własność prywatna winna mieć 
pierwszeństwo przed własnością państwo-
wą wszędzie tam, gdzie liczy się silna skłon-
ność do innowacji i ograniczania kosztów. 
Jednakże powojenne państwa na całym 
świecie przyjęły na siebie wielką rolę pro-
dukcyjną, stając się posiadaczem wszyst-
kiego. W Japonii, Stanach Zjednoczonych 
i  Niemczech własność państwowa była 
ograniczona, podczas gdy w takich krajach 
jak Włochy, Francja czy Austria państwo 
wzięło na siebie znaczną część produkcji. 
Większość krajów rozwijających się opto-
wała za własnością państwową w sektorach 
strategicznych.

Własność a kapitalizm
Wedle Davida Hume’a  trzy umowy 

sumarycznie ustanawiają i  zabezpieczają 
własność i stałość posiadania, przenoszenie 
posiadania za zgodą posiadacza i spełnie-
nie przyrzeczeń80. Szkoda, że autor tej tezy 
nie wyjaśnia, w jaki sposób pewien zasób 
staje się czyjąś własnością. Nie uważał też, 
że warto odeprzeć lub zaznaczyć uwagą 
sposób, w jaki Locke ujmuje ten problem, 
co; stało się przyczyną późniejszych wątpli-
wości co do legitymacji własności dla nie-
których myślicieli liberalnych oraz kazało 
szukać utylitarnych wyjaśnień tej kwestii 
– i uznać, że jest coś istotnego w argumen-
cie Locke’a, który uważał, że nic nie jest 
bez właściciela, gdyż Bóg wszystko oddał 

79  Kirk H. Porter, History of Suffrage in the United 
States, Chicago 1918, s. 2; Chilton Williamson, 
American Suffrage, Princeton 1968.

80  D. Hume, Traktat o  naturze ludzkiej, tłum.  
C. Znamierowski, t. II, PWN Warszawa 1963,  
s. 353.

ludziom we władanie. Natomiast zawłasz-
czenie jakiegoś zasobu oznacza wyjęcie go 
spod wspólnego władania ludzkości, gdyż 
ten, kto to robi, przejmuje dobro do wła-
snego użytku. Jeżeli kolektywnym właści-
cielem świata jest ludzkość, jak twierdzi 
Locke, to jego własna klauzula nie zezwala 
na uprawnioną własność jednostkową.

Pomijając klauzulę Locke’a, pozostaje 
możliwość, że własność pojawia się w efek-
cie oczywistej interakcji o charakterze gry 
pomiędzy potencjalnym posiadaczem zaso-
bu a pozostałymi nieposiadaczami, którzy 
uznają, że najbardziej korzystne dla nich 
jest zawłaszczenie; a zatem ugruntowują-
cą się własność należy potraktować jako 
strukturę spontanicznych umów81. Od 
tego systemu reguł umownych odróżnia 
się pojęciowy system praw własności. Żad-
na władza nie ustanawia ani nie wzmacnia 
liberalnej zasady posiadania.

Max Weber określał przedsiębiorstwo 
kapitalistyczne jako działalność gospodar-
czą zorientowaną rynkowo i ustanowioną 
dla osiągnięcia zysku z wymiany rynko-
wej82. Ponadto proponuje on, aby nazwą 
„kapitalizm” określać sytuacje, w  której 
gospodarcze potrzeby społeczeństwa lub 
grup społecznych są zaspokajane głów-
nie przez przedsiębiorstwa kapitalistycz-
ne. Dalsza charakterystyka nowoczesnego 
kapitalizmu przemysłowego to: prywatna 
własność wszystkich materialnych środ-
ków produkcji (ziemi, narzędzi, maszyn 
itd.), wolność rynku jako przeciwieństwo 
różnych przedkapitalistycznych, typowo 
feudalnych ograniczeń, racjonalny system 
prawny, wolna siła robocza, wreszcie ko-
mercjalizacja gospodarki.

81  L. Balcerowicz op. cit., s. 282.
82  M. Weber, Wirtschaftsgeschichte. Abriß der univer-

salen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Berlin 
1923, 5. Auflage 1991 s. 238.
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Prawo a moralność
Począwszy od XVIII w. wielu filozo-

fów przyjmuje całkowite rozgraniczenie 
porządku prawnego i porządku moralne-
go. Prawo w myśl tych poglądów reguluje 
zewnętrzną sferę postępowania człowieka, 
moralność natomiast sferę wewnętrzną, 
motywy działania. 

Rozgraniczenie sfer prawa i moralności 
przeprowadził Immanuel Kant. Kolejnym 
po Kancie filozofem, który poszukiwał 
uzasadnienia odrębności prawa i moralno-
ści, ale na innych podstawach – był polski 
uczony Leon Petrażycki. Zarówno normy 
moralne, jak i prawne tworzą porządek, ład 
w stosunkach między ludźmi. Nakazują one 
coś czynić bądź od czegoś się powstrzymać. 
Zdaniem Petrażyckiego normy moralne nie 
uprawniają nikogo do żądania, ażeby na-
kazy były wypełniane przez osoby zobo-
wiązane; inaczej normy prawne, które dają 
uprawnienie do roszczenia, ażeby osoby 
zobowiązane spełniły należny obowiązek.

Według Petrażyckiego moralność cha-
rakteryzuje się tym, że jest jednostronnie 
zobowiązująca, płynie z  przeczucia psy-
chicznego, a nie – jak prawo – z woli pań-
stwa. Realizacja norm moralnych podlega 
jedynie opinii, nie zaś zorganizowanym 
instytucjom, które by do tego przymuszały. 
Znamionuje zatem te normy większy niż 
prawo indywidualizm, ich urzeczywistnia-
nie bowiem pozostaje zależne od uznania 
jednostek.

Treść norm moralnych i  prawnych, 
mimo swej odmienności, ma moim zda-
niem wspólny cel. Zmierzają mianowicie 
do uregulowania współżycia ludzi.

Rozgraniczenie prawa i moralności ma 
długą historię. Już Sokrates w swej obro-
nie, która została wygłoszona po wydaniu 
skazującego wyroku, upomniał sędziów, 
przemawiając do ich sumienia, poczucia 

moralnego. Seneka Młodszy zaś podkre-
ślał szersze granice obowiązku moralnego 
w ogóle niż normy prawnej. 

Wspólne dla reguł prawnych i mo-
ralnych jest wskazywanie, jak należy 
postępować. Oba systemy są two-
rzone na podstawie wartości, które 
funkcjonują w społeczeństwie. Wy-
daje się, że nie tylko odniesienie do 
wartości decyduje o pewnej wspól-
ności prawa i moralności, lecz także 
fakt, że umożliwiają zbliżenie się do 
człowieka.

W starożytności państwu przyznawano 
cechy doskonałości ze względu na to, że 
zaspokajać miało wszelkie potrzeby czło-
wieka, w przeciwieństwie do innych grup 
społecznych, na przykład rodziny.

 W  nowoczesnych ustawodawstwach 
przyjęto, że wolno w państwie czynić to 
wszystko, czego ustawy nie zabraniają, 
a więc nie tylko to, na co one zezwalają; 
poza negatywnym zakreśleniem granic 
działań człowieka zasadnicze znaczenie 
ma też pozytywne zagwarantowanie czło-
wiekowi jego uprawnień, bez których nie-
możliwe byłoby stworzenie nowoczesnego 
społeczeństwa.

Pozwalam sobie w tym miejscu przy-
toczyć pogląd współczesnego angielskiego 
filozofa Herberta L.A. Harta, który uważa, 
że prawo nie powinno powoływać się na 
moralność. Prawo ma zapewnić przetrwa-
nie fizyczne i społeczne, w tym kulturowe. 
W związku z tym twierdzeniem rodzi się 
pytanie, czy wymóg przetrwania nie wy-
musza konieczności powstrzymania się od 
gwałtu. Niemożliwy do wyobrażenia byłby 
system prawny, który nakazywałby fizyczne 
zniszczenie jednostki.

Filozofia prawa Harta reprezen-
tuje typowo brytyjskie spojrzenie na 
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prawo i politykę, w sferze tej ostatniej ar-
tykułując i broniąc moralnych uprawnień 
i właściwych wspólnotom koncepcji spra-
wiedliwości, prawu natomiast pozosta-
wiając skromniejszą rolę rozpoznawania 
i stosowania w sposób politycznie neutralny 
istniejących reguł prawnych. 

Pozytywizm prawny jako teoria 
głosząca, że wszelkie prawa mają 
źródło w ludzkich działaniach i in-
wencji (w przeciwieństwie do dok-
tryny prawa naturalnego, zgodnie 
z którą prawo jest powiązane 
z precyzyjnymi ideałami moral-
nymi), sprzyja właśnie takiemu 
nastawieniu. Teza o koniecznym 
związku między istnieniem prawa 
a jego moralną prawomocnością 
dobrze współgra tu z założeniem, 
że prawo można rozpoznać na 
podstawie jego dystynktywnych 
cech i zinterpretować na podstawie 
li tylko wyraźnej treści. 

Pod tym względem Hart kontynuuje 
tradycję zapoczątkowaną przez dobitne 
twierdzenie Johna Austina, że istnienie 
prawa to jedna rzecz, a jego wartość lub jej 
brak – inna. Hart oddala się od Austina, 
poddając rewizji jego pogląd, że wszelkie 
prawa stanowią rozkazy suwerena, a wszel-
kie prawo pozytywne (lub prawo we wła-
ściwym znaczeniu) jest rozkazem ludzkiego 
suwerena, tj. osoby lub ciała, któremu są 
zwyczajowo posłuszni wszyscy członko-
wie danego społeczeństwa, a które nie jest 
zwyczajowo posłuszne żadnej innej osobie 
ani ciału.

Pomimo ograniczonego charakteru nie-
których poglądów Harta jego pojęcie pra-
wa daje jednak wyraz pewnym założeniom 
dotyczącym prawa, leżącym u  podstaw 
większości koncepcji z  zakresu filozofii 

politycznej – mianowicie, że uregulowa-
niem prawnym jest system reguł wyłania-
jących się wprawdzie w nieznacznej mierze 
z procesów politycznych za pośrednictwem 
działań legislacyjnych, jednak stosowanych 
rutynowo przez odrębne grona złożone 
z  urzędników, sędziów i  pomocniczych 
funkcjonariuszy, w sposób politycznie neu-
tralny, przeto politycznie nieinteresujący. 
Zastrzeżenia zaś wysuwane przez Lona 
Fullera pod adresem pozytywizmu Harta 
mają charakter wewnętrznej dyskusji pra-
woznawczej, pozbawionej bezpośrednich 
konsekwencji politycznych. 

Obaj zgodni są co do tego, że prawa po-
winny być:
 jawne prospektywnie (tzn. nie powinny 

mieć zastosowania do czynów dokona-
nych, zanim prawa te zaistniały); 

	 ogólne (tzn. nie powinny być rozka-
zami wydawanymi ad hoc określonym 
jednostkom lub grupom); 

 możliwe do urzeczywistnienia (ci, 
których dotyczą, powinni być w  sta-
nie wywiązać się ze swych zobowiązań 
prawnych); 

 stabilne (tzn. nie powinny podlegać 
nieistotnym zmianom); 

 spójne (tzn. nie powinny się domagać, 
by dana osoba zarazem podejmowała 
i nie podejmowała tych samych działań) 
oraz 

 publiczne (tzn. ci, których dotyczą, po-
winni mieć możliwość ich poznania). 
Obydwaj są ponadto zgodni, że wy-

mienione własności dobrego prawa mają 
wartość instrumentalną, możliwość bo-
wiem poznania przez obywateli z góry ich 
sytuacji, jeśli chodzi o prawne skutki ich 
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zachowania, zwiększa wolność i sprzyja in-
dywidualnej odpowiedzialności.

Jednakże Fuller pozostaje na stanowisku 
amerykańskiego realizmu, zgodnie z któ-
rym sądy są w stanie w swych interpreta-
cjach i decyzjach należycie zważać na cel 
ustawodawstwa oraz uwzględniać procedu-
ry sądownicze; wskazuje na metodę pozwa-
lającą unikać abstrakcyjnego formalizmu, 
do jakiego może doprowadzić zachowa-
nie przez Harta tzw. jasności oznaczenia. 
Drugi z amerykańskich krytyków Harta, 
Ronald Dworkin, przypuszcza znacznie 
bardziej szczegółowy i na pozór dalej idący 
atak na pozytywistyczny model prawa jako 
zbioru reguł. Rozwinął on strategię teore-
tyczną pozwalającą mu łączyć teorię, prawo 
i myśl polityczną bez podważania swoisto-
ści argumentacji prawnej. Jego stanowisko 
można uznać za naiwnie amerykańskie, po-
dobnie jak stanowisko Harta było naiwne 
brytyjskie. Podstawowy zarzut Dworkina 
głosi, że Hart przecenia rolę reguł w pra-
wie. Dworkin nie neguje istnienia reguł, tj. 
specyficznie prawnych bądź jednoznacznie 
stwierdzających istnienie bądź nieistnienie 
pewnych obowiązków i uprawnień. Chodzi 
mu jednak o to, że prawo zawiera również 
inne normy, jak np. zasady (principles), które 
wbrew temu, co się zwykle sądzi, nie są po 
prostu bardziej ogólne niż reguły. W istocie 
zasady mogą być nawet bardziej szczegóło-
we od reguł. Ważne – zdaniem Dworkina – 
jest to, że zasady pełnią całkiem odmienną 
funkcję niż reguły, dotyczą bowiem spraw 
bardziej zasadniczych, mianowicie wartości 
stanowiących fundament systemu prawne-
go, wobec których bezpośrednie implikacje 
reguł muszą czasem zejść na dalszy plan.

Sam Dworkin czyni pewne kroki w kie-
runku sformułowania adekwatnej, obiek-
tywnej metodologii na użytek argumentacji 
moralno-prawnej, chce dokonywać analizy 

najbardziej fundamentalnej zasady, miano-
wicie zasady równego traktowania i posza-
nowania.

Dyskusja między Fullerem a Hartem, 
jak również pozytywistyczny rewizjonizm 
Dworkina – przesłonięte zostały przez 
(bardziej zajadłą) otwarcie polityczną walkę 
dwóch nurtów wywodzących się z amery-
kańskiego realizmu prawniczego, mianowi-
cie nurtu uprawniającego do ekonomicznej 
analizy prawa oraz innego, który uważa 
EAP za wyraz jawnie ideologicznego sta-
nowiska w kwestii natury i celu prawa; przy 
tym ostatnim poglądzie upierają się przed-
stawiciele ruchów krytycznych (ESP).

Zwolennicy Hobbesa, tacy jak David 
Gauthier i James Buchanan, rozpoczy-
nają od tezy, zgodnie z którą cenne jest to, 
czego osoba pragnie lub co preferuje, a nie 
to, czego powinna pragnąć lub co prefe-
rować; nie istnieją bowiem żadne przed-
mioty posiadające taką siłę preskryptywną. 
Racjonalne jest takie działanie, które za-
spokaja lub maksymalizuje zaspokojenie 
pragnień lub preferencji. A zatem wierzą 
oni, że podjęcie moralnego działania jest 
racjonalne dla jednostki wtedy i  tylko 
wtedy, gdy takie działanie prowadzi do 
spełnienia jej pragnień i preferencji; uwa-
żają wreszcie, że moralne działania muszą 
podejmować społeczności, a więc każda 
osoba może oczekiwać, że jeśli sama po-
dejmie kooperację, podobnie zachowają 
się inni. Społeczna instytucja moralności 
wchodzi w skład tych konwencji społecz-
nych, istnieje więc niemal idealna analogia 
pomiędzy Hobbesowską teorią moralności 
i argumentem na rzecz państwa, odwo-
łującym się do umowy społecznej. Samo 
pojęcie umowy nie uzasadnia niczego 
w ramach Hobbesowskiej teorii moralno-
ści, używa się tego terminu tylko w meta-
fizycznym sensie.
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Filozofowie komunitarystyczni twier-
dzą natomiast, że moralne i polityczne in-
stytucje można i powinno się oceniać na 
podstawie tego, co jest najlepsze dla spo-
łeczeństwa.

Analizując relacje prawa i moralności 
Robert Alexy twierdzi, że prawo w sposób 
zdecydowanie bardziej konieczny związane 
jest z naruszeniami zasady słuszności. Dla 
tego autora teza o podwójnym charakte-
rze prawa ma daleko idące konsekwencje 
dla debaty, czy istnieje konieczny związek 
między prawem i moralnością. Znacznie 

łatwiej byłoby, jego zdaniem, bronić pozy-
tywistycznego punktu widzenia na temat 
rozdziału prawa i moralności, gdyby pra-
wo nie posiadało tej idealistycznej strony, 
określanej przez zasadę słuszności. Obec-
nie zdecydowana większość społeczeństwa 
oczekuje gotowych reguł moralnych i jed-
noznacznych wzorów postępowania. Wy-
pływa to z braku skłonności do introspekcji, 
jak również z niechęci do świadomego i od-
powiedzialnego kształtowania swego losu.
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Przedmiot prawa admini-
stracyjnego w perspektywie 
antropocentrycznej

Siergiej Waleriewicz  
Petkow

U padek Kraju Rad doprowadził do 
powstania nowych państw, z któ-

rych większość rozpoczęła swą historię na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Eksplozja społeczna, która wywołała zała-
manie gospodarcze, doprowadziła także do 
upadku moralnego i agonii prawa. Nastą-
piło chaotyczne krzyżowanie się prawa pu-
blicznego i prywatnego. Powstawały nowe 
stosunki prawne, innowacyjne procesy spo-
łeczne i nietypowe stosunki zagraniczne. 
Dawało to prawnikom możliwość tworze-
nia nowych, wysoce niedoskonałych form 
prawnych. W  tych warunkach korupcja 
staje na przeszkodzie wszystkim reformom 
społecznym i uniemożliwia wprowadzania 
innowacji odpowiadających dzisiejszej rze-
czywistości.

Ideologiczne podstawy sowieckiego sys-
temu prawnego nie wytrzymały próby cza-
su. Hierarchiczne podejście do konstrukcji 
prawa administracyjnego jako gałęzi prawa 
obejmującej wszystkie dziedziny życia pu-
blicznego okazało się fałszywe. Degeneracja 
prawa jako formy ścisłej kontroli społecznej 
przez regulacje rządowe i administracyjne 

doprowadziła do nihilizmu prawnego i de-
gradacji moralnej społeczeństwa. Obecnie 
„nowe” standardy i podejścia do stosowania 
prawa w administracji publicznej prowadzą 
do dalszego pogłębiania kryzysu społecz-
nego. 

Oceniając całokształt stosunków spo-
łecznych będących przedmiotem regulacji 
prawa administracyjnego należy uwzględ-
niać, co następuje. 

W sferze prawa administracyjnego ma 
miejsce regulacja w pełnym zakresie relacji 
tworzonych przez władze publiczne (rzą-
dowe i samorządowe) w celu realizacji zadań 
związanych z funkcjami państwa. W nowych 
warunkach zmieniły się znacznie priorytety 
działań władz publicznych. Działalność pu-
bliczna powinna być zmodyfikowana przez 
odejście od autorytatywnych praw admini-
stracyjnych ku działaniom mającym przede 
wszystkim zapewnienie priorytetu praw jed-
nostki w jej stosunkach z państwem. Powin-
na także koncentrować się na zapewnieniu 
obywatelowi usług administracyjnych. Na 
Ukrainie konieczne jest także wzmocnienie 
administracyjnej i prawnej ochrony praw 
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i wolności obywateli przez mechanizm są-
downictwa administracyjnego1.

Szczególnej analizy prawnej wymaga 
zakres przedmiotu prawa administracyjne-
go w nowoczesnym środowisku. Potrzebna 
jest analiza osiągnięć nauki z uwzględnie-
niem wprowadzonych w ostatnich latach 
zmian w doktrynie z naciskiem na to, że 
prawo nie reguluje, jak chcieliby politycy, 
roli pracowników, ale raczej przez mecha-
nizm prawny reguluje działalność państwa. 
Niestety, w  warunkach, gdy społeczeń-
stwo chce zmieniać przy pomocy litery 
prawa instytucje publiczne i gdy upadają-
ca moralność rodzi przestępczość, prawo 
poszczególnych państw traci prawdziwą 
formę i znaczenie. Nie zmieniają się wzory 
i algorytmy będące podstawą teorii prawa, 
mimo że zmienia się struktura społeczeń-
stwa. Dziś ważnym problemem jest badanie 
struktury prawa i wcielania realizowanych 
pomysłów w praktyce.

Każda dziedzina ma prawo do wła-
snej tematyki2. Przedmiotem nauki 
prawa administracyjnego są nor-
my prawne i relacje występujące 
w działaniach administracji publicz-
nej, a także analiza tych standar-
dów, badanie różnych aspektów 
zarządzania i problemów zwią-
zanych z poprawianiem instytu-
cji administracyjnych i prawnych, 
wspólnego zarządzania, statusu 
prawnego stron zarządzania ad-
ministracyjnego3.

1 Administratiwno prawo Ukrainy (praca zbiorowa 
pod redakcją W.B. Awerianowa), t. 1,  Juridiczeska-
ja Dumka 2004. 

2  J.M. Kozłow, Oczerki sowietskogo administratiwno-
go prawa, Znanie 1979, s. 33.

3 Sowietskoje administrtiwnoje prawo (Obszczaja 
i  osobiennaja czasti), Moskwa: Iuridiczeskaja lite-
ratura 1973, s. 84.

 W związku z tym na przedmiot prawa 
administracyjnego składają się jednorodne 
stosunki społeczne tworzone:
 w państwowym zarządzaniu sferami go-

spodarczymi, społecznymi, kulturalny-
mi, administracyjnymi i politycznymi, 
a także w zakresie uprawnień władzy 
wykonawczej delegowanych przez pań-
stwo do samorządów lokalnych, organi-
zacji i instytucji pozarządowych;

 w  procesie sprawowania władzy wy-
konawczej i  samorządu terytorialne-
go, w działaniach ich urzędników dla 
zapewnienia realizacji i ochrony przez 
administrację praw i wolności obywate-
li przez świadczenie na ich rzecz usług 
administracyjnych;

 w  wewnętrznej organizacji funkcjo-
nowania wszystkich organów pań-
stwowych, administracji publicznej, 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, 
jak również w organizacji służby cywil-
nej i służby samorządowej;

 w związku z jurysdykcją sądów admi-
nistracyjnych i dochodzeniem roszczeń 
obywateli i  innych podmiotów prawa 
administracyjnego;

 przy stosowaniu administracyjnych 
działań egzekucyjnych, w tym w zakre-
sie odpowiedzialności administracyjnej 
urzędników i władz samorządowych.

Gdy idzie o ustalenie zależności między 
pojęciami odnoszącymi się do działalności 
organów administracyjnych i  prawnych, 
musimy rozróżniać zjawiska społeczne i ich 
wzajemne powiązania w procesie przemian, 
w tym:
	 zarządzanie, stanowienie prawa, proces 

wyborczy;
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	 gospodarowanie i działalność finanso-
wo-ekonomiczną;

	 życie społeczno-kulturalne, sport;
	 egzekwowanie prawa i ściganie prze-

stępstw;
	 czynności administracyjne organów 

państwowych;
	 proces administracyjny w toku postępo-

wania administracyjnego.
Badanie tych kategorii odbywa się 

z udziałem uczonych z różnych dziedzin 
nauki: prawników, psychologów, filozofów 
i  socjologów. W  takich dziedzinach, jak 
prawo, psychologia, nauka o zarządzaniu 
ma miejsce połączenie różnych podejść dla 
badania analizowanych zjawisk. Złożo-
ność badanego zjawiska, jak również to, że 
znajduje się ono w trakcie ciągłych zmian, 
utrudnia właściwą ocenę i sformułowanie 
wniosków.

Prawo administracyjne powin-
no zostać określone jako system 
norm prawnych, które regulują 
stosunki społeczne powstające 
w trakcie działania organów wyko-
nawczych oraz lokalnych i mają na 
celu ochronę praw, wolności i inte-
resów prawnych osób fizycznych 
i osób prawnych. Normy te wystę-
pują w procesie rządzenia i samo-
dzielnego zarządzania w sferze 
rozwoju społeczno-gospodarcze-
go i politycznego. Tak więc prawo 
administracyjne reguluje wyłącznie 
stosunki administracyjne, których 
źródło tkwi w rządzie i  w któ-
rym organa działające występują 
w imieniu państwa4. Regulują one 

4  J. M. Kozłow, Osnowy sowieckogo administratiwno-
go prawa..., s. 33.

stosunki społeczne w administra-
cji publicznej, stosunki związane 
z działalnością administracji pu-
blicznej.

J. M. Kozłow podkreślił, że prawo ad-
ministracyjne regulując szeroki zakres 
stosunków społecznych w  administracji 
publicznej nie ogranicza się do proble-
mów strukturalnych, lecz reguluje również 
sposób działania wykonawczego organów 
administracyjnych5. W tym kontekście na-
leży przypomnieć, że prawo służy realizacji 
funkcji życiowych społeczeństwa i że prawo 
administracyjne służy bezpośrednio admi-
nistracji publicznej. Prawo administracyjne 
powinno być rozpatrywane z tych właśnie 
pozycji. Są one aksjomatami i stanowią we-
wnętrzną istotę prawa administracyjnego 
jako integralnej części prawa publicznego.

Pojęcie systemu prawa administracyjne-
go w nauce o prawie administracyjnym nie 
jest jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Pod 
koniec XIX wieku było ono utożsamiane 
z nauką prawa administracyjnego6, podczas 
gdy ostatnio ujmuje się je jako gałąź prawa, 
co nie jest przypadkiem.

W czasach sowieckich, zgodnie z obo-
wiązującym wówczas normatywnym po-
dejściem do systemu prawnego, którego 
częścią jest system prawa administracyj-
nego, utożsamiano je z  pojęciem prawa. 
Skoro jednak system norm i system prawa 
są identyczne, to i te pojęcia są identyczne.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku wyjście z tej sytuacji zaproponował 
R. Liwszyc7, precyzując treść trzech skład-

5 Sowieckoje administratiwnoje prawo. Gosudarstien-
noje uprawlenije i  administratiwnoje prawo, Mo-
skwa: Juridiczeskaja litieratura 1978, s. 67.

6  E. N. Bierents, Opyt sistiemy administratiwnogo 
prawa, Jarosław 1898, t. 1, s. 37–41.

7  R. J. Liwszyc, Tieorija prawa: uczebnik, Moskwa 
1994, s. 63–71.
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ników normatywnego rozumienia prawa: 
idei, norm i stosunków społecznych. Po-
zwoliło mu to rozgraniczyć pojęcia „prawo” 
i „system prawny”, „prawo” i „ustawa”, „pra-
wo” i „ustawodawstwo”. Na tej podstawie 
jedną z oddzielnych części systemu praw-
nego Ukrainy jest prawo administracyjne, 
które – zgodnie z  nowym podejściem – 
obejmuje w szczególności zasady i przepi-
sy prawa regulujące zakres działania władz 
publicznych. Zarazem prawo administra-
cyjne stanowi pewien system norm łączą-
cych stosunkowo niezależne komponenty.

Tak więc pojęcie „systemu prawa admi-
nistracyjnego” oznacza wewnętrzną jedność 
tej dziedziny prawa, która odzwierciedla 
stałą konstelację i połączenie elementów 
konstrukcyjnych składających się na tę 
dziedzinę8.

Zarazem powinno to stanowić podsta-
wę dla krytycznego podejścia do podziału 
prawa na poszczególne gałęzie. 

Prawo to jedyny moralno-koncep-
cyjny mechanizm prawodawstwa 
o korzeniach idealistycznych i filo-
zoficznych, który stanowi podstawę 
i siłę napędową rozwoju społecz-
nego. W obliczu nowego społe-
czeństwa informacyjnego prawo 
musi dostosować się do wirtual-
nych wektorów rozwoju i maksy-
malnie wykorzystywać podstawowe 
przejawy kultury prawnej i zasady 
postępowania występujące na po-
ziomie relacji międzyludzkich.

Gdy idzie o wewnętrzne podziały sys-
temu prawa administracyjnego, na uwagę 
zasługują poglądy rosyjskiego uczonego 
K. Wielskiego, który wyróżnia w nim ta-

8 Administratiwne prawo Ukraini, pod redakcją W.B. 
Awerianowa, Kijów: Juridiczeskaja Litieratura 
2004, t. 1, s. 126.

kie części składowe, jak prawo policyjne 
i  administracyjny wymiar sprawiedliwo-
ści, nazywając je składowymi elementami 
funkcjonalnego podziału prawa admini-
stracyjnego9. 

Istnieją też inne kryteria wewnętrznego 
zróżnicowania prawa administracyjnego: 
instytucjonalne, sektorowe, proceduralne 
(na przykład podział norm prawa admini-
stracyjnego materialnego i procesualnego). 
Z uwzględnienia tych kryteriów wynika 
wyróżnienie podsekcji prawa administra-
cyjnego.

System prawa administracyjnego wy-
różnia jednak pewien wspólny zespól reguł 
stosowanych przy ustalaniu zasad działa-
nia rządu, niezależnie od konkretnych ob-
szarów tego działania, ale pod warunkiem 
wystarczającego uregulowania stosunków 
społecznych. Takie wspólne normy nazy-
wamy instytucjami prawa administracyj-
nego10. Należy zauważyć, że podział prawa 
administracyjnego według instytucji jest  
 w pewnym stopniu arbitralny. Ponieważ 
prawo administracyjne, jak i prawo w ogó-
le, ma charakter holistyczny, każdy jego 
element jest powiązany z innymi. Te same 
zasady prawne mogą być stosowane rów-
nocześnie przez różne instytucje lub działy 
prawa administracyjnego.

Tradycyjnie głównym kryterium unifi-
kacji prawa administracyjnego i  jego po-
działu na strukturalne części jest przedmiot 
regulacji prawnej. Tak zbudowany system 
zapewnia rozdzielenie instytucji prawnych, 
którymi zajmują się poszczególne dzia-
ły prawa administracyjnego. Do wspólnej 
części prawa administracyjnego należą 
normy ( w tym zasady prawne), które obo-
wiązują we wszystkich sferach organizacji 

9  K.S. Wielskij, O sistiemie administratiwnego pra-
wa, Gosudarstwo i prawo, nr.3, 1998, s. 7–11.

10  Administratiwne prawo Ukraini..., t. 1, s. 126.
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i funkcjonowania administracji publicznej. 
Oznacza to, że łączą one w sobie to, co naj-
bardziej typowe i powszechne w prawnym 
uregulowaniu omawianej tu sfery. Szcze-
gólną formą przepisów administracyjnych 
są te, które regulują zabezpieczenie admi-
nistracyjnego porządku prawnego11. Szcze-
gólną dziedziną prawa administracyjnego 
jest administracyjna deontologia.

Obecnie system prawa administracyj-
nego jako całość można przedstawić na-
stępująco:

Podstawowa część prawa administra-
cyjnego obejmuje normy, które regulują 
aparat pojęciowy, przedmiot prawa ad-
ministracyjnego, zjawiska prawnoadmini-
stracyjne, zasady administracji publicznej, 
status prawny podmiotów prawa admini-
stracyjnego, metodę adminitracyjnopraw-
ną, formy i  funkcje oraz normy prawa 
administracyjnego.

Specjalny dział prawa administracyjne-
go zawiera przepisy regulujące administra-
cyjne systemy prawne (stany nadzwyczajne, 
stan wojenny, przepisy celne i tym podobne), 
usługi administracyjne, odpowiedzialność 
dyscyplinarną, ochronę praw człowieka, 
stosowanie przymusu administracyjnego, 
zasady postępowania administracyjnego.

Odrębny dział prawa administracyjne-
go zawiera przepisy regulujące odpowie-
dzialność administracyjną, przestępstwa 
administracyjne, wykroczenia urzędnicze 
i  administracyjne, zasady postępowania 
w sprawie tych wykroczeń, status funkcjo-
nariuszy publicznych oraz systemy orga-
nów kontrolnych.

Tak więc obecny ukraiński system pra-
wa administracyjnego ma znaczące miej-
sce w rozwoju stosunków publicznych. Jest 
wypełniony nową treścią. Pojawiają się 
11  Sowieckoje administratiwnoje prawo, Moskwa: Ju-

ridiczeskaja Litieratura 1973, s. 57–58.

i rozwijają nowe instytucje prawne: służba 
cywilna, systemy administracyjnoprawne, 
administracyjny wymiar sprawiedliwości 
i tak dalej.

Przez termin „zasady prawa ad-
ministracyjnego” rozumie się 
podstawowe zasady prawa admi-
nistracyjnego określające jego treść 
i uwzględniające wzorce rozwoju 
i ustalające mechanizm prawno-
administracyjnego regulowania 
zarządzania12. Nauka zasad prawa 
administracyjnego stanowi odpo-
wiedź na pytanie, co ma zasadni-
cze znaczenie dla systemu zasad 
regulujących stosunki prawne i ad-
ministracyjne, stale towarzyszących 
stosunkom, bez których nie mogą 
funkcjonować instytucje prawno-
administracyjne. Jedną z takich 
kategorii jest sprawiedliwość. Jest 
to kategoria wymagająca odpo-
wiedniego stosowania prawa, jego 
celów i przeznaczenia. Sprawie-
dliwość jest najwyższym dobrem, 
które przynosi prawo. Jest nie tyl-
ko starsza, ale także ważniejsza niż 
wszystkie inne wartości występujące 
w prawie. Każda wartość zapisana 
w prawie może mieć znaczenie tyl-
ko wtedy, gdy nie zaprzecza spra-
wiedliwości13. 

Następujące aksjomaty prawne stanowią 
gwarancję sprawiedliwości zasad prawa ad-
ministracyjnego:
	zasady obowiązywania prawa admini-

stracyjnego,

12  W.A. Jusupow, Tieorija administratiwnogo prawa, 
Moskwa: Juridiczeskaja Litieratura 1985, s. 33.

13  R.R. Liemondzaw, Sprawiedliwost kak cennost pra-
wa, Istorja gosudarstwa i prawa, nr 11, 2011, s. 5.
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	 zasada wiążącego charakteru umowy,
	 zasady prawa administracyjnego mają-

ce na celu usprawnienie obsługiwania 
obywateli przez władze publiczne i ich 
funkcjonariuszy.
Ogólne zasady prawa administracyjne-

go analizowane są przez badaczy prawa, 
w szczególności w rozdziale J. Starościaka 
zamieszczonym w  dwutomowej mono-
grafii „System prawa administracyjnego” 
(Warszawa 1977), gdzie omówił on szereg 
ciekawych zagadnień dotyczących cha-
rakteru i źródeł prawa administracyjnego 
oraz zasad funkcjonowania administracji 
publicznej14.

W tych czasach radziecka teoria zarzą-
dzania państwowego szczególne znaczenie 
przypisywała badaniu ogólnych zasad funk-
cjonowania systemu radzieckiego i  jego 
podsystemów (głównie politycznych i  in-
stytucjonalnych), a także precyzowała za-
sady, na których opierała się administracja 
państwowa, analizowała mechanizmy 
kreowania jej organów i stopień ich ade-
kwatności do obiektywnych warunków15. 
Jak zauważył G. Atamanczuk, zasadami za-
rządzania zajmowano się „z wielu różnych 
punktów widzenia, w oparciu o różne idee 
i zasady, jakie stały się możliwe w ukraiń-
skiej rzeczywistości, co u każdego autora 
przyjmowało inną postać”16.

Podsumowując analizę radzieckich 
uczonych badających zasady funkcjono-
wania systemu radzieckiego i jego podsys-
temów, należy zwrócić uwagę na poglądy 

14  W.A. Jusupow, Tieorija administratiwnego prawa... 
s. 35.

15  A.A. Puchtiecka, Principi administratiwnogo pra-
wa: wid radianskogo do jewropiejskogo rozuminnia, 
Juridiczeskij Żurnał, nr 1, 2010, s. 35.

16  G.W. Atamanczuk, Suszcznost sowietskogo gosu-
darstwiennogo upralenija, Juridiczeskaja Litieratu-
ra, 1980, s. 163.

A. Łuniewa, który definiując prawo ad-
ministracyjne jako system norm praw-
nych regulujących stosunki pojawiające się 
w organizacji i funkcjonowaniu radzieckiej 
administracji państwowej, podzielił je na 
dwie grupy:

Do pierwszej należą zasady społeczno-
-polityczne (w tym kierownicza rola partii 
komunistycznej w radzieckiej administra-
cji państwowej, ludowość radzieckiej ad-
ministracji państwowej, co znajduje wyraz 
w aktywnym udziale ludzi pracy w jej funk-
cjonowaniu, centralizm demokratyczny, 
narodowe równouprawnienie w funkcjo-
nowaniu administracji państwowej, socja-
listyczna praworządność).

Do drugiej grupy należą zasady orga-
nizacyjno-techniczne ustanawiające racjo-
nalny związek między liczbą zarządzanych 
obiektów a liczebnością personelu admi-
nistracyjnego, jednolitość zasad działania, 
jasny podział spraw, zasady zarządzania 
organami administracji itp.17. 

Powyższe zasady radzieckiej ad-
ministracji państwowej nie w pełni 
spełniają nowoczesne wymagania 
przyjęte przez europejskie państwa 
demokratyczne w zakresie prawa 
administracyjnego i w szczegól-
ności w zakresie funkcjonowania 
administracji publicznej. Dlate-
go doktryna funkcjonowania ad-
ministracji publicznej wymaga 
kompleksowej rewizji ustalonych 
poglądów, a zwłaszcza znaczącej 
odnowy podstawowych katego-
rii oraz przyswojenia europejskich 
zasad prawa administracyjnego18.

17  A.J. Łuniew, Administratiwnoje prawo, Juridicze-
skaja Litieratura, 1970, s. 49 i 50.

18  A.A. Puchtiecka, Principi administratiwnogo pra-
wa..., s. 34–38.



Siergiej Waleriewicz Petkow

48

Wśród nowoczesnych zasad prawa ad-
ministracyjnego występują ogólne i szcze-
gółowe. Ogólne zasady są podstawą całego 
systemu prawa administracyjnego. Zazwy-
czaj są one wyszczególnione w zasadach 
funkcjonowania i charakterystyce poszcze-
gólnych instytucji prawa administracyjne-
go, odpowiedzialności administracyjnej 
i tak dalej19. Ogólne zasady ukraińskiego 
prawa administracyjnego, zawarte w Kon-
stytucji Ukrainy, określają rozwój regulacji 
prawnych i  innych aktów prawnych. Za-
sady te mogą być uszeregowane w nastę-
pujący sposób: zasada legalności, zasada 
pierwszeństwa praw i wolności człowieka 
i  obywatela, zasada równości obywateli 
wobec prawa, zasada wzajemnej odpowie-
dzialności, zasada humanizmu i sprawie-
dliwości w stosunkach między państwem 
a jednostką20.

Szczególne zasady związane są z  za-
sadami wykonawczej władzy państwa 
ukraińskiego. Zasady te to podstawa dla 
tworzenia sektorowych zasad prawa admi-
nistracyjnego. Należy jednak zauważyć, że 
przepisy prawa administracyjnego z reguły 
pojawiają się w  zmodyfikowanej postaci 
przyjmując postać konkretnych wymagań. 
Do ogólnych zasad regulujących stosunki 
między społeczeństwem i  administracją 
można zaliczyć na przykład: służebność 
administracji publicznej w  stosunku do 
społeczności i do ludzi, ograniczony cha-
rakter interwencji administracji publicznej 
w  zbiorowe i  indywidualne życie ludzi, 
kompletność praw i  wolności obywateli 
w sferze administracji, ograniczenie swo-
body działania administracji publicznej 
przez ustawy i kontrola sądowa tych dzia-
łań, optymalna równowaga uprawnień 
lokalnych władz publicznych i uprawnień 
19  Administratiwnoje prawo Ukraini… t. 1, s. 82.
20  Tamże, s. 82.

państwowej władzy wykonawczej, zasady 
przejrzystości, odpowiedzialności i autono-
mii administracji publicznej21.

Prawo administracyjne jest odręb-
ną gałęzią prawa regulowaną przez 
państwo. Prawo odgrywa szcze-
gólną rolę w mechanizmie działa-
nia państwa – jest ono koniecznym 
i ważnym narzędziem zarządzania 
procesami społecznymi. Mówiąc 
inaczej: prawo administracyjne 
różni się od innych dziedzin prawa 
swoim przedmiotem, sposobami 
regulacji i strukturalnymi właściwo-
ściami (systemem podziału materii 
normatywnej)22.

Ta wyjściowa charakterystyka przed-
miotu prawa administracyjnego nie we 
wszystkich sytuacjach jest wystarczająca. 
Nierzadko w poszczególnych dziedzinach 
(zwłaszcza ekonomicznych) stosować 
trzeba różne gałęzie prawa. W takich sytu-
acjach najważniejsze naukowe i praktyczne 
znaczenie ma metoda regulowania przez 
państwo stosunków społecznych (kwestie 
zamówień, ustalanie praw i obowiązków 
stron, sposoby ich zabezpieczenia). Tak 
więc, jeśli przedmiot pozwala określić sferę 
regulacji prawnej, to metoda określa sposób 
tej regulacji23.

Istotą metody prawnoadministracyjnej 
jest to, że ma ona imperatywny, władczy 
charakter.

Prawo administracyjne jest nieodłącz-
nie związane z metodą prawnej regulacji 
stosunków społecznych. Jego specyfiką jest 
zdefiniowanie zarządzania państwowego 
jako działalności prawowładczej. Jeśli na 
przykład prawo cywilne charakteryzuje 

21  Tamże, s.  19.
22  Tamże, s. 19.
23  Sowietskoje adninistratiwnoje prawo..., s. 49.
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równość stron w stosunkach majątkowych, 
to w stosunkach regulowanych przez prawo 
administracyjne istnieje nierówność stron. 
Istotą tej nierówności jest to, że w sferze 
administracji istnieją zawsze podmiot 
i przedmiot zarządzania, przy czym pod-
miot zarządzania podlega jego przedmioto-
wi. W konsekwencji, nie istnieje możliwość 
umownego regulowania ich wzajemnych 
stosunków.

Podporządkowanie i hierarchia są in-
tegralnymi cechami stosunków praw-
noadministracyjnych, co różni prawo 
administracyjne od innych gałęzi prawa. 
O tym piszę dalej. W regulowaniu prawno-
administracyjnym stosowana jest metoda, 
której istotą jest nakazowy charakter prawa. 
W jego stanowieniu decydująca jest wola 
podmiotu zarządzania. Ma to charakter 
jednostronny. Prawny akt administracyjny, 
dotyczący firm, organizacji i obywateli, nie 
pochodzi od wszystkich zainteresowanych 
stron, lecz jedynie od uprawnionego or-
ganu władzy publicznej, którym może na 
przykład być zarządzenie ministra. Podpo-
rządkowanie ma charakter prawny, w któ-
rym jedna strona ma uprawnienia władcze, 
a druga jest jej podporządkowana24. 

Wśród specjalistów prawa administra-
cyjnego dominuje pogląd, że forma prawa 
administracyjnego jest zewnętrznym prze-
jawem zarządzania, sposobem wyrażania 
jego treści w  określonych warunkach25.  
J. Bytiak uważa, że jest to zewnętrznym 
wyrazem konkretnych działań podejmowa-
nych przez władzę wykonawczą dla realiza-
cji postawionych przed nią zadań26. Analiza 

24 Tamże, s. 49-50.
25 O.M. Bandurka, Teorija i  praktika uprawninnja 

organami wnutrisznich spraw Ukraini, Charkiw 
2004, s. 780.

26 Administratiwne prawo Ukraini: pidrucznik, pod 
redakcją J.P. Bytiaka, Charkiw 2000, s. 526.

definicji form prawa administracyjnego 
pozwala jednak sformułować wniosek, że 
wśród wybitnych specjalistów występują 
w tej sprawie różnice poglądów

Dla stworzenia bardziej kompletnego 
określenia zakresu prawa administracyj-
nego uwzględniać trzeba wiele kryteriów, 
związanych ze stopniem regulacji prawnej. 
W  sferze tej występują regulacje praw-
ne i pozaprawne (organizacyjne), co nie 
oznacza zmniejszenia roli prawa w proce-
sie unormowania działania administracji27. 
Dalece nie wszystkie formy organizacji 
maja charakter prawny. Do tych ostatnich 
należą tylko te, które w sposób obowiązko-
wy oparte są na regulacjach pociągających 
za sobą skutki prawne. Zatem formy or-
ganizacyjne, które nie prowadzą do wystą-
pienia skutków prawnych, są przedmiotem 
badań nauki o administracji publicznej, zaś 
prawo administracyjne skupia są uwagę na 
formach prawnych. Uczeni podkreślają jed-
nak, że nauka o administracji publicznej jest 
częścią składową prawa administracyjnego.

W odniesieniu do działań wszystkich 
organów państwowych używa się pojęcia 
funkcji. Funkcjonować to tyle co działać, 
wykonywać obowiązki. Funkcja oznacza 
więc zakres obowiązków i działań. Funkcja 
zarządzania to przede wszystkim specjali-
styczna działalność władzy wykonawczej, 
którą cechują jednorodność i orientacja na 
realizację celu.

Prawo administracyjne ma nastę-
pujące funkcje: (1) wykonawczą, co 
jest prawną formułą wykonywania 
władzy, (2) prawotwórczą, pole-
gająca na nadaniu podmiotom 
władzy wykonawczej uprawnień 
do wydawania prawnie wiążących 

27 Administratiwne prawo Ukraini, pod redakcją 
W.W. Gałunka, Cherson 2011, t. 1, s. 320.
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regulacji, (3) organizacyjną, wy-
znaczającą organizacyjny charak-
ter działalności administracyjnej, (4) 
ochronną, polegającą na zabez-
pieczeniu ochrony uzasadnionych 
interesów i praw wszystkich stron 
stosunków administracyjnych28.

Przepisy prawa administracyjnego 
mają imperatywny charakter. Wyraża się 
to w  trzech podstawowych formach: (1) 
bezpośredniego przepisu, który musi być 
w pełni zgodny z tym, co stanowi norma 
prawna; (2) przepisu stwarzającego moż-
liwość dokonania wyboru między paroma 
wariantami dopuszczanymi przez normę 
prawną; (3) przepisu dopuszczającego swo-
bodną decyzję co do podjęcia lub zaniecha-
nia działania w zgodzie z obowiązującymi 
normami. W tej troistości wyraża się jed-
na z najbardziej wyrazistych właściwości 
cechujących władczy charakter prawno-
administracyjnej regulacji stosunków spo-
łecznych.

Regulujący wpływ norm prawnoadmi-
nistracyjnych uzyskuje się różnymi meto-
dami. Najczęściej są to: (1) bezpośrednie 
nakładanie na strony procesu zarządzania 
określonych obowiązków prawnych; (2) 
nadanie tym stronom określonych praw; (3) 
danie im prawa do domagania się określo-
nego postępowania organów administracji 
publicznej.

W okresie radzieckim nie było możli-
wości ani sensu prowadzenia badań na te-
mat zakresu ingerencji państwa w stosunki 
społeczne. Jak słusznie zauważył A.M. 
Kołodnyj, zakres prawa administracyjne-
go powinien być postrzegany jako relacje 
wertykalne, w których występuje stosunek 
podporządkowania władzy. Realizowana 

28 W.K. Kołpakow, Administratiwne prawo Ukraini, 
Kijew: Juridiczeskaja Litieratura 2002, s. 41.

przez tę władzę regulacja powinna opie-
rać się na zasadzie imperatywności, a pra-
wa i obowiązki podmiotów powinny być 
bezpośrednio i wyczerpująco sformułowane 
w ustawie. Natomiast sferę prawa prywat-
nego określa się jako zbiór relacji horyzon-
talnych, w których zagwarantowana jest 
równa pozycja stosunkowo niezależnych 
podmiotów. Są one regulowane na zasa-
dach uznaniowych, a strony same ustalają 
swoje prawa i obowiązki w ramach ustalo-
nego porządku normatywnego29.

Prawo publiczne charakteryzuje się na-
stępującymi cechami:
	 Po pierwsze, regulacja dotyczy stosun-

ków między władzami publicznymi, 
jednostkami samorządowymi, obywa-
telami i osobami, które mają inny status 
(cudzoziemcy, uchodźcy itp.).

	 Po drugie, prawo to koncentruje się na 
zaspokojeniu interesu publicznego.

	 Po trzecie, zabezpiecza ono interesy 
podmiotów prawnych.

	 Po czwarte, ma szeroki zakres stosowa-
nia.

	 Po piąte, cechuje je dominacja hierar-
chicznego podporządkowania podmio-
tów na podstawie jasnych aktów i norm 
prawnych.

	 Po szóste, cechuje je dominacja norm 
imperatywnych.

	 Po siódme, ma ono wpływ normatywny.
	 Po ósme, szeroko stosuje sankcje.
	 Po dziewiąte, szeroko stosuje nowe 

techniki.30

29 A. M. Kołodnyj, Principi prawa Ukraini, Kijew 
1998, s. 66.

30  Juridiczeskaja Encyklopedija, (redaktor J.S. Szem-
szuczenko), Kijew 1998.
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Jednym z celów polityki naszego pań-
stwa jest wejście do struktur europejskich 
w celu stworzenia wysoko rozwiniętego, 
prawnego, cywilizowanego europejskie-
go państwa o wysokim standardzie życia, 
kultury i demokracji. Państwo i obywatele 
mają w takim państwie zarówno prawa, jak 
obowiązki. Podstawą demokracji jest tak 
samo odpowiedzialność obywateli wobec 
organów państwa, jak i odpowiedzialność 
tych organów przed obywatelami. Upo-
rządkowanie prawodawstwa jest pierw-
szym krokiem w tym kierunku.

Jednak aż do ostatnich lat cechą ukraiń-
skiego prawa administracyjnego była zna-
cząca deformacja jego roli. Polegała ona 
w  szczególności na absolutyzacji dwóch 
aspektów celu, który przyświeca prawu ad-
ministracyjnemu: przede wszystkim wpły-
wu, jaki zarządzanie państwowe ma na 
procesy społeczne, a także stosowania „pra-
wa do przymusu” dla zapewnienia realizacji 
woli państwa w stosunkach z obywatela-
mi. Jest to naturalną konsekwencją pewnej 
tradycji w nauce prawa, która umocniła się 
w okresie radzieckim. Niestety powszech-
nie postrzega się prawo administracyjne 
tylko w tych aspektach. Jasne jest jednak, 

że takie rozumienie konserwuje właściwą 
totalitarnej ideologii zasadę „panowania 
państwa nad człowiekiem”, w ramach której 
człowiek jest zarządzanym obiektem, nad 
którym sprawowana jest władza metodami 
oddziaływania władczopolitycznego i przy 
użyciu przymusu administracyjnego. 

Osiągnięcia nauki prawa administracyj-
nego są na Ukrainie, podobnie jak w innych 
państwach Europy Wschodniej, podstawą 
reformy prawa. Pomagają one w skrysta-
lizowaniu głównej funkcji współczesnego 
prawa administracyjnego, którą jest regu-
lowanie stosunków publicznoprawnych 
i  ich odniesienia do stosunków prywat-
noprawnych. W ten sposób dokonuje się 
proces przebudowy Ukrainy jako demo-
kratycznego państwa prawnego, w którym 
suwerenność narodu stanowi najwyższą 
wartość. Wymaga to aktualizowania norm 
prawnych regulujących stosunki między 
państwem i  jednostką. W tym kontekście 
podejście antropocentryczne stanowi pod-
stawę zmian w ustawodawstwie wszystkich 
państw dawnego Układu Warszawskiego31.   

31 Artykuł napisany specjalnie dla naszego pisma. 
Redakcja wprowadziła niewielkie skróty.
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Zjawisko antysemityzmu  
w państwach Unii Europejskiej: 
wciąż palący problem

Aleksandra  
Gliszczyńska-Grabias,
Roman Wieruszewski

W brew często powtarzanym opi-
niom antysemityzm w Europie 

nie zanikł. Okazuje się, że uprzedzenia 
i  resentymenty, które są podłożem tego 
zjawiska, dają znać o sobie również w kra-
jach Unii Europejskiej pomimo istnienia 
całego szeregu gwarancji prawnych, które 
mają zapobiegać wszelkim formom niena-
wiści na tle rasowym i etnicznym, w tym 
także antysemityzmowi. Standardy prawne 
w tym zakresie wyznaczają zarówno trak-
taty uniwersalne (m.in. Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich [Osobistych] 
i Politycznych; Międzynarodowa konwen-
cja w  sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej; Międzynarodowa 
konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrod-
ni apartheidu), jak i regionalne – europej-
skie (Konwencja Rady Europy o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności; 
Protokół dodatkowy do Konwencji Rady 
Europy o  cyberprzestępczości dotyczący 
kryminalizacji działań o charakterze rasi-
stowskim i ksenofobicznym popełnianych 
przy użyciu systemów komputerowych, 

Karta praw podstawowych Unii Europej-
skiej). Standardy te w znacznym stopniu 
znajdują odzwierciedlenie w ramach krajo-
wych systemów prawa; niemniej w krajach 
członkowskich UE mamy regularnie do 
czynienia z groźbami, obraźliwymi ataka-
mi werbalnymi, przemocą, a także aktami 
wandalizmu na tle antysemickim. Wystę-
puje nasilające się zjawisko dyskryminacji 
osób pochodzenia żydowskiego. 

Jaka jest skala tego zjawiska? Odpo-
wiedź na to pytanie, co może na pierw-
szy rzut oka dziwić, wcale nie jest łatwa. 
Okazuje się, że tylko 13 państw spośród 
28 członków UE systematycznie gromadzi 
dane o incydentach antysemickich zgłoszo-
nych policji i organom prokuratury. Z tej 
liczby tylko cztery państwa – Finlandia, 
Holandia, Szwecja oraz Wielka Brytania 
– wprowadziły w życie całościowy system 
gromadzenia i publikowania danych na te-
mat charakterystyki ofiar, sprawców oraz 
samych incydentów. Trudności w tym za-
kresie związane są w dużej mierze z bra-
kiem ujednoliconej, prawnie wiążącej 
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definicji antysemityzmu (podobnie spra-
wa przedstawia się w przypadku tak trud-
nych do ujęcia w ramy definicji prawnych 
pojęć, jak rasizm czy ksenofobia)1. Do-
tychczasowe próby sformułowania takiej 
definicji zostały w  zasadzie ograniczone 
do tzw. roboczej definicji antysemityzmu, 
przygotowanej w 2005 r. przez ekspertów 
poprzednika Agencji Praw Podstawowych 
UE – Europejskiego Centrum Monito-
rowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Biura 
Demokratyzacji i  Praw Człowieka Or-
ganizacji Bezpieczeństwa i  Współpracy 
w Europie2. W definicji tej uznaje się, iż 
„Antysemityzm to postrzeganie Żydów, które 
może się wyrażać jako nienawiść wobec nich. 
Antysemityzm może przejawiać się zarówno 
w słowach, jak i  w czynach – wobec Żydów 
lub osób, które nie są Żydami, oraz ich wła-
sności, a także przeciw instytucjom i obiektom 
religijnym społeczności żydowskiej. Ponadto 
takie przejawy nienawiści mogą uderzać 
w państwo Izrael rozumiane jako wspólno-
ta żydowska. Antysemityzm polega często na 

1 Również na gruncie nauk socjologicznych i  hi-
storycznych w  zakresie definicji antysemityzmu 
istnieją duże rozbieżności. Jedną z  szeroko przy-
woływanych jest definicja zaproponowana przez 
H. Fein, według której antysemityzm to „trwa-
ła struktura wrogich przekonań wobec Żydów jako 
wspólnoty, manifestowana w postawie jednostek oraz 
w kulturze pod postacią mitu, ideologii, folkloru oraz 
symboliki, jak również w  działaniach – społecznej 
lub prawnej dyskryminacji, politycznej mobilizacji 
przeciwko Żydom oraz zbiorowej lub państwowej 
przemocy – która skutkuje oraz/lub jest zaplanowa-
na w celu izolowania, wysiedlenia czy wyniszczenia 
Żydów jako Żydów”. Zob. H. Fein, Explanations of 
the Origin and Evolution of Antisemitism (w:) The 
Persisting Question: Sociological Perspectives and So-
cial Context of Modern Antisemitism, red. H. Fein, 
Berlin and New York 1987, s. 3.

2 Working Definition of Antisemitism, Euro-
pean Forum on Antisemitism http://www.
european-forum-on-antisemitism.org/work-
ing-definition-of-antisemitism/ 

oskarżaniu Żydów o wyrządzanie krzywdy 
ludzkości poprzez spiskowanie, a  także na 
obwinianiu Żydów za wszelkie niepowodze-
nia“. Wskazuje się, że właśnie ze względu 
na zamieszczone w definicji odniesienia 
do uznawania za antysemityzm wrogości 
wobec Izraela definicja ta nie spotkała się 
z powszechną akceptacją i dziś pozostaje 
właściwie martwym dokumentem.

Dodatkowym problemem utrudnia-
jącym prawidłową diagnozę skali antyse-
mickich aktów jest fakt, że tylko niewielki 
procent incydentów jest zgłaszany władzom 
lub organizacjom zajmującym się tą pro-
blematyką – większość ofiar antysemickich  
i innych motywowanych nienawiścią słów 
lub czynów nie wierzy, że mogłaby uzyskać 
ochronę od policji lub prokuratury, obawia 
się zemsty sprawców lub nie ma w ogóle 
świadomości co do karalności mowy nie-
nawiści i przestępstw z nienawiści. 

Starając się wypełnić lukę w opi-
sie zjawiska antysemityzmu 
w krajach UE, Agencja Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej opu-
blikowała w listopadzie 2013 r., 
a więc w przededniu 75. rocznicy 
nocy kryształowej, dwa raporty 
na temat skali i postaci problemu 
antysemityzmu w Europie3. Doku-
menty te obrazują rozmiary oraz 
naturę owego zjawiska niezależ-
nie od tego, czy manifestuje się 
ono przestępstwami z nienawiści, 
nienawistną mową, dyskrymina-
cją, czy wszelkimi innymi działa-
niami, które podważają poczucie 

3 Antisemitism: Summary overview of the situa-
tion in the European Union 2001–2012“, FRA 
November, 2013; „Discrimination and hate crime 
against Jews in EURO Member States: experien-
ces and perceptions of antisemitism“, FRA, No-
vember 2013. 
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bezpieczeństwa osób pochodze-
nia żydowskiego. Dane zebrane 
i przeanalizowane przez Agencję 
pozwalają na lepsze zrozumienie 
skali problemu, są jednak zarazem 
lekturą przygnębiającą i niepo-
kojącą. Dowodzą bowiem jedno-
znacznie, że wysiłki podejmowane 
na rzecz przezwyciężenia tej formy 
nienawiści i dyskryminacji okazu-
ją się nieskuteczne. Potwierdzają 
również fakt, że antysemityzm na-
dal stanowi szczególne połączenie 
uprzedzeń, stereotypów, wrogo-
ści, dyskryminacji i prześladowań, 
występujących również w Europie 
z utrzymującym się natężeniem 
i historyczną ciągłością. W niniej-
szym tekście staramy się przedsta-
wić najważniejsze ustalenia zawarte 
w tych dokumentach.

Pierwszy z  raportów jest kolejną już, 
przeprowadzaną corocznie aktualizacją 
ogólnego badania nad zjawiskiem an-
tysemityzmu we wszystkich państwach 
unijnych – dane i  statystyki, na podsta-
wie których raport jest sporządzany, po-
chodzą od władz poszczególnych państw 
oraz krajowych organizacji pozarządowych. 
Z danych tych wynika, że zjawisko antyse-
mityzmu przybiera na sile w Belgii, Francji, 
Włoszech, Hiszpanii i Austrii. Wzrost licz-
by zdarzeń na tle antysemickim odnoto-
wanych w tych państwach był zauważalnie 
znaczący. Przedstawione w raporcie infor-
macje na temat sytuacji w Polsce bazują 
w zasadzie całkowicie na wiedzy o anty-
semickich incydentach przekazanej przez 
jedną organizację pozarządową – Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz 
danych zebranych na podstawie doniesień 
prasowych przez działający w ramach Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych Zespół 
Monitorowania Rasizmu i  Ksenofobii. 
Wynika z nich, że w 2012 r. odnotowano 
w Polsce 21 incydentów antysemickich, 25 
w 2011 r. i 30 w 2010 r. Z tych 21 spraw 11 
dotyczyło mowy nienawiści, 8 zbezczesz-
czenia grobów i  cmentarzy, a  pozostałe 
dwa zniszczenia własności. Jednak, jak już 
wspomniano, dane te nie są reprezentatyw-
ne i dlatego też nie można uznać, że w ra-
porcie przedstawiony został miarodajny 
obraz problemu antysemityzmu w Polsce4.

Jednak to drugi z opublikowanych ra-
portów wywołuje szczególne poruszenie. 
Raport ten przedstawia bowiem obraz an-
tysemityzmu rysowany przez same jego 
ofiary, dokładnie relacjonujące w jaki sposób 
antysemickie postawy i działania wpływają 
na ich codzienne życie. Po raz pierwszy tak 
szczegółowemu, bezpośredniemu i zakro-
jonemu na szeroką skalę badaniu poddano 
osoby żydowskiego pochodzenia (niemal 
6000 osób) zamieszkujące w 8 państwach 
o  największej społeczności żydowskiej 
(Belgia, Dania, Francja, Węgry, Włochy, 
Szwecja, Wielka Brytania oraz Łotwa)5.

4 Warto informacje na temat skali i  postaci aktów 
antysemickich w Polsce odczytywać w kontekście 
badań socjologicznych na temat antysemickich 
postaw Polaków. Zob. przykładowo A. Sułek, 
Zwykli Polacy patrzą na Żydów, Nauka, nr 1/2010; 
M. Bilewicz, I. Krzemiński, Anti-Semitism in Po-
land and Ukraine: The Belief in Jewish Control as 
a Mechanism of Scapegoating, International Journal 
of Conflict and Violence, t. 4. nr 2/2010.

5 Badanie objęło osoby starsze niż 16 lat, które 
uważały siebie za Żydów (mogło to wynikać z re-
ligii, kultury, wychowania, pochodzenia etnicznego 
lub innych przesłanek), a które mieszkają w kra-
jach objętym sondażem ponad 5 lat. Największa 
liczba respondentów pochodziła z krajów w któ-
rych zamieszkuje najliczniejsza społeczność ży-
dowska – Francji (1192 respondentów) oraz Wlk. 
Brytanii (1468 respondentów). Od 400 do 800 
osób badano w  Belgii, Niemczech, Węgrzech, 
Włoszech i Szwecji oraz 154 na Łotwie. Badanie 
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21% osób uczestniczących w badaniu 
przyznało, że doświadczyło antysemickich 
obelg, szykanowania lub agresji fizycznej 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających an-
kietę. 66% respondentów uważa, że an-
tysemityzm jest problemem w badanych 
krajach, a trzy czwarte uznało również, że 
od pięciu lat ten problem narasta, wpływa-
jąc znacząco na ich poczucie bezpieczeń-
stwa i możliwość funkcjonowania w życiu 
społecznym na zasadach równości z innymi. 
46% obawia się werbalnych ataków w miej-
scach publicznych, ponieważ są Żydami, 
a jedna trzecia żywi obawę przed atakami 
fizycznymi w krajach, w których mieszkają. 
66% rodziców i dziadków obawia się, że ich 
dzieci lub wnuki w wieku szkolnym mogą 
być obiektem atysemickich ataków słow-
nych lub fizycznych napaści w szkole lub 
w drodze do szkoły lub ze szkoły. 

Szczególnie niepokojące, a zara-
zem znamienne, biorąc pod uwagę 
dominujące w tym kraju w ostat-
nich latach polityczne tendencje, 
są wyniki badań na Węgrzech: 
73% odpowiadających na ankietę 
podkreśliło problem przejawów 
antysemityzmu w mediach, zaś aż 
84% – antysemityzmu obecnego 
na węgierskiej scenie politycznej6.

Co ważne, w szczególności w kontek-
ście dyskusji nad najbardziej współcze-
snymi formami antysemityzmu, niemal 
w każdym państwie, w którym zamiesz-

miało też objąć Rumunię, ale ponieważ tylko 67 
respondentów wzięło w nim udział, nie zostały one 
uwzględnione w głównym raporcie, tylko zamie-
szczone jako aneks. 

6 Trzeba podkreślić, że w reakcji na ten raport Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych Węgier wydało 
oficjalne oświadczenie, w którym kwestionuje po-
prawność metodologiczną raportu oraz jego repre-
zentatywność. 

kiwały ankietowane osoby, bardzo istotne 
znaczenie miał problem automatycznego 
przekładania, jak ujmuje to francuski filozof 
André Glucksmann, „antyizraelskiej złości” 
na „złość antyżydowską”7. W rezultacie aż 
73% osób odpowiadających na ankietę we 
Francji wskazało, iż konflikt arabsko-izra-
elski ma znaczący wpływ na ich poczucie 
bezpieczeństwa we Francji. Z kolei nie-
mal 60% respondentów z Belgii i Włoch 
stwierdziło, że „prawie zawsze” lub „często” 
przypisywana jest im wina za polityczne 
i militarne decyzje władz Izraela. 

Ponadto, w ciągu roku poprzedzającego 
badanie, 57% pytanych osób usłyszało, że 
Holokaust to mit lub że choć miał miejsce, 
to jego skala i znaczenie są przesadnie za-
wyżane. Jednocześnie 75% uważa problem 
antysemityzmu występującego w Interne-
cie za znaczący. Łącząc te dwa rezultaty 
warto wskazać, że to właśnie Internet słu-
ży dziś do rozpowszechniania „kłamstwa 
oświęcimskiego” na skalę niemal nieogra-
niczoną. W tym kontekście nasuwa się jed-
nocześnie pytanie, w jaki sposób chronić 
prawa człowieka w sieci, nie ograniczając 
w nadmierny sposób wolności słowa?

Poważnym problemem są też praktyki 
dyskryminacyjne na tle pochodzenia ży-
dowskiego. Badanie powodów dyskrymina-
cji nie jest łatwe, gdyż najczęściej powodem 
tych praktyk jest kilka przyczyn – np. re-
ligia i  narodowość, niepełnosprawność, 
wiek itp. Komisja Europejska publikuje 
regularnie „Special Eurobarometer on Di-
scrimination in the EU“ . W świetle wyda-
nia z 20128 17% badanych stwierdziło, że 
osobiście doświadczyło dyskryminacji lub  
prześladowań. 

7 A. Glucksmann, Rozprawa o nienawiści, Warszawa 
2008, s. 83; I. Cotler, Global Antisemitism: Assault 
on…, s. 81.

8 European Commission (2012), ss. 62–64.
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Przeciętnie 3% Europejczyków 
uważa, że są dyskryminowani 
z uwagi na pochodzenie etniczne. 
Nie jest to zatem duża grupa. Jed-
nak ta liczba rośnie znacząco, gdy 
respondenci należą do mniejszo-
ści etnicznych. W tym przypadku 
aż 27% doświadcza różnych form 
dyskryminacji. Również 13% osób 
należących do mniejszości religij-
nych uważa, że są dyskryminowani 
z uwagi na wyznanie. W przypadku 
ogółu badanych ta liczba wynosi 
2%, co oznacza, że wyznanie, po-
dobnie jak pochodzenie etniczne 
czy narodowe, jest częściej powo-
dem dyskryminacji w przypadku 
osób należących do mniejszości 
etnicznych czy religijnych.  

Przejmujące jest wyznanie jednego 
z badanych – mężczyzny w wieku 55-59 lat 
z Wielkiej Brytanii, który stwierdził: „zre-
zygnowalem z pracy na uniwersytecie, gdzie 
uczyłem, z uwagi na jawny antysemitym, któ-
rego doświadczałem zarówno od kolegów, jak 
i studentów. Nadal odczuwam traumę z tego 
powodu i nie jestem zdolny do poszukiwania 
innej pracy”9. 

Znamienny jest fakt, że ofiary różnych 
form aktów antysemickich, zarówno wer-
balnych, fizycznych, jak też przejawów 
działań dyskryminacyjnych – z reguły nie 
informują o nich władz lub innych kom-
petentnych organizacji. Oznacza to, że 
nie korzystają oni z istniejących w krajach 
UE mechanizmów reagowania. Utrudnia 
to prowadzenie działań prewencyjnych. 
I tak 82% badanych, którzy twierdzili, że 
byli ofiarami praktyk dyskryminacyjnych 
z uwagi na swe żydowskie pochodzenie, nie 
informowało o nich. Podobnie zachowało 

9 Raport, s. 55.

się 76% ofiar antysemickich gróźb. Co jest 
przyczyną tego stanu rzeczy? Większość 
badanych (57%), którzy czuli się dyskry-
minowani, ale nie skarżyli się na najpo-
ważniejsze nawet incydenty, twierdziła, że 
rezygnowali ze skarg, gdyż nie wierzyli, że 
te mogą poprawić ich sytuację. Natomiast 
32% nie skarżyło się, gdyż doświadczają 
tego typu dyskryminacyjnych praktyk re-
gularnie. Czy i w jaki sposób można zmie-
nić tę sytuację?

Badania dowodzą, że ofiary aktów 
antysemickich  i dyskryminacji na 
tym tle, jeśli zwracają się o pomoc, 
kierują się do organizacji specjali-
zujących się w kwestiach bezpie-
czeństwa działających w ramach 
społeczności żydowskich. Orga-
nizacje takie funkcjonują tylko 
w niektórych państwach UE. Służą 
one ofiarom m.in. pomocą w do-
stępie do organów wymiaru spra-
wiedliwości. Raport FRA wskazuje, 
że konsekwentne wprowadzenie 
w życie tzw. dyrektywy w sprawie 
ofiar10 – zgodnie z którą ofiary po-
winny mieć m.in. dostęp do po-
mocy prawnej, w tym również na 
etapie postępowania sądowego, 
oraz możliwość uzyskania wspar-
cia finansowego, o ile to będzie 
potrzebne – byłoby bardzo po-
mocne w szerszym korzystaniu 
przez ofiary ekscesów antysemic-
kich z dostępu do mechanizmów 
ochronnych. 

Odpowiedzi zawarte w ankietach po-
zwalają uświadomić sobie, w  jak bardzo 
destrukcyjny sposób antysemityzm wpły-
wa na życie osób, które doświadczają jego 
przejawów niemal na co dzień. Jednocze-
10 Victims‘ Directive – 2012/29/EU. 
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śnie rezultaty badania dowodzą, że mamy 
do czynienia z  głęboko zakorzenionym 
i złożonym problemem społecznym. Do-
brym przykładem będzie w tym miejscu 
cytat z wypowiedzi jednej z badanych osób, 
pochodzącej z Wielkiej Brytanii: „Boję się 
antysemityzmu w sposób, w jaki nie bałam się 
go 30 lat temu. Coś, co powinno było zniknąć 
z obszaru społecznego przyzwolenia, staje się 
coraz silniejsze”11.

Gromadzenie danych i  ich analiza jest 
punktem wyjścia do rekomendacji kiero-
wanych wobec państw członkowskich UE, 
które Agencja formułuje w obydwu rapor-
tach. Nie różnią się one zasadniczo od tych, 
które były proponowane konsekwentnie od 
wielu lat. Warto je przypomnieć, gdyż nie-
stety z ich realizacją – również w Polsce – 
nie jest najlepiej. 

Zalecenia dotyczą zarówno uzupełnia-
nia i doskonalenia standardów prawnych 
– materialnych i proceduralnych, jak też 
działań o charakterze edukacyjnym i pro-
mocyjnym. Jeśli chodzi o system norma-
tywny, to rekomendacje nawiązują przede 
wszystkim do tych norm prawa wtórnego 
UE – dyrektyw i decyzji ramowych – któ-
re mogą mieć zastosowanie przy zapo-
bieganiu przejawom antysemityzmu i ich 
zwalczaniu. Wskazują również na istotne 
postanowienia traktatów międzynarodo-
wych, zachęcając do ich ratyfikacji i  sto-
sowania.

Szczególne znaczenie ma w tym 
kontekście decyzja ramowa 
w sprawie zwalczania pewnych 
form i przejawów rasizmu i kseno-
fobii za pomocą środków prawno-
karnych12. Zaleca się, aby państwa 

11 Raport, s. 16.
12 Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z  28 

listopada 2008 r. w  sprawie zwalczania pewnych 

członkowskie zapewniły skuteczną 
implementację jej postanowień. 
Obejmują one m.in. wprowadze-
nie karalności określonych czynów, 
jeśli zostały popełnione umyślnie. 
Do czynów tych zaliczono przede 
wszystkim publiczne nawoływanie 
do przemocy lub nienawiści skiero-
wanej przeciwko grupie osób, któ-
rą definiuje się według rasy, koloru 
skóry, wyznawanej religii, pocho-
dzenia albo przynależności naro-
dowej lub etnicznej, lub przeciwko 
członkowi takiej grupy. Ponadto, 
zgodnie z postanowieniami decy-
zji, publiczne pochwalanie, zaprze-
czanie lub trywializowanie zbrodni 
ludobójstwa, zbrodni przeciw ludz-
kości oraz zbrodni wojennych po-
winno być karane13. 

Analiza przepisów prawnych obowiązu-
jących w Polsce pozwala na stwierdzenie, że 

form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 
środków prawnokarnych, Dz.Urz. UE L 328 z 6 
grudnia 2008 r.

13 Ponadto państwa członkowskie zobowiązane są: 
stosować niezbędne środki dla zapewnienia ka-
ralności podżegania do czynów wymienionych 
w decyzji ramowej, jak również karalności pomoc-
nictwa  w popełnieniu tych czynów; wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i  odstraszające sankcje 
w  wymiarze od roku do trzech lat pozbawienia 
wolności; uwzględniać pobudki rasistowskie i kse-
nofobiczne jako okoliczności obciążające przy 
orzekaniu o  winie i  wyznaczaniu wymiaru kary 
w  przypadku popełnienia innych czynów karal-
nych niż te wymienione w art. 1 decyzji ramowej; 
uregulować w  prawie krajowym kwestię odpo-
wiedzialności osób prawnych za czyny określone 
w art. 1 i 2 decyzji ramowej, popełnione na ich ko-
rzyść przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą, 
działającą indywidualnie lub jako część organu tej 
osoby prawnej; zapewnić, że krajowe organy ściga-
nia będą podejmowały śledztwo z urzędu w przy-
padku podejrzenia umyślnego popełnienia jednego 
z wymienionych w decyzji ramowej czynów.
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polskie prawo wypełnia większość z wyra-
żonych w decyzji zobowiązań14. Jako naj-
ważniejsze w tym zakresie należy wymienić 
przepisy polskiego kodeksu karnego: art. 
256 k.k., który przewiduje karę grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2 za publiczne propago-
wanie faszystowskiego lub innego totali-
tarnego ustroju państwa lub nawoływanie 
do nienawiści na tle różnic narodowościo-
wych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych 
albo ze względu na bezwyznaniowość, jak 
również za dokonane w celu rozpowszech-
niania produkowanie, utrwalanie lub spro-
wadzanie, nabywanie, przechowywanie, 
posiadanie, prezentowanie, przewożenie 
lub przesyłanie druku, nagrania lub innego 
przedmiotu zawierającego treści wymienio-
ne powyżej lub będące nośnikiem symboli-
ki faszystowskiej, komunistycznej lub innej 
totalitarnej; art. 257 k.k. stanowiący: „Kto 
publicznie znieważa grupę ludności albo po-
szczególną osobę z powodu jej przynależności 
narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej 
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z ta-
kich powodów narusza nietykalność cielesną 
innej osoby, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3”; art. 119 k.k., zakazujący sto-
sowania przemocy lub groźby bezprawnej 
wobec grupy osób lub poszczególnej osoby 
z powodu jej przynależności narodowej, et-
nicznej, rasowej, politycznej wyznaniowej 
lub z powodu jej bezwyznaniowości15 oraz 
art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, przewidujący karę 
grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3 
dla każdego, kto publicznie i wbrew faktom 

14 Formalna ocena realizacji decyzji przez każde 
z  państw członkowskich UE zostanie prawdopo-
dobnie opublikowana w pierwszym kwartale 2014 r.

15 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 
nr 88, poz. 553 z późn. zm.

zaprzecza m.in. zbrodniom nazistowskim, 
komunistycznym i innym przestępstwom 
stanowiącym zbrodnie przeciwko pokojo-
wi, ludzkości lub zbrodnie wojenne16.

Odnosząc się do problemu zwalczania 
antysemityzmu w Internecie Agencja pro-
ponuje rozważenie wzmocnienia prawnych 
możliwości ścigania przestępstw z nienawi-
ści oraz przestępstw popełnionych z moty-
wów antysemickich w Internecie. Zaleca 
się ratyfikację Protokołu dodatkowego do 
konwencji Rady Europy o zwalczaniu prze-
stępstw w cyberprzestrzeni17 oraz stoso-
wanie art. 9 decyzji ramowej w  sprawie 
rasizmu, która zobowiązuje państwa człon-
kowskie do penalizacji określonych prze-
stępstw internetowych. Państwa winny też 
wzmocnić międzynarodową współpracę 
w tym obszarze.

Agencja zwraca uwagę, że zgodnie z po-
stanowieniami art. 47 Karty praw podstawo-
wych UE ofiary przestępstw powinny mieć 
prawo do skutecznego środka prawnego 
przed sądem. Aby prawo to nie było mar-
twą literą, jak to się dzieje obecnie w przy-
padku większości przestępstw z nienawiści, 
w tym również przestępstw o charakterze 
antysemickim, należy wprowadzić skutecz-
ne mechanizmy ułatwiające ofiarom dostęp 
do stosownych procedur. W szczególności 
ważne jest tworzenie na szczeblu lokalnym 
mechanizmów zachęcających, ułatwiających 
informowanie o przestępstwach z nienawi-
ści i  o praktykach dyskryminacyjnych. 

16 Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Dz.U. nr 155, poz. 1016.

17 Protokół dodatkowy do konwencji o  cyberprze-
stępczości dotyczący kryminalizacji działań o cha-
rakterze rasistowskim i  ksenofobicznym popeł-
nianych przy użyciu systemów komputerowych, 
sporządzony w  Strasburgu 28 stycznia 2003 r., 
CETS No. 189. Polska podpisała Protokół 21 lipca 
2003 r., ale go nie ratyfikowała.
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Ważnym zaleceniem jest wpro-
wadzenie efektywnych i pozwa-
lających na prowadzenie badań 
porównawczych systemów groma-
dzenia szczegółowych danych na 
temat przestępstw o charakterze 
antysemickim, wypracowanie me-
tod przeciwdziałania antysemity-
zmowi w Internecie, zdecydowana 
i publiczna reakcja przedstawicieli 
władz państwa na wszelkie prze-
jawy antysemickiej nienawiści, 
tworzenie wyspecjalizowanych 
jednostek policji i prokuratury 
zajmujących się przestępstwami 
z nienawiści, inicjowanie kampanii 
społecznych i edukacyjnych zmie-
rzających do eliminacji antysemic-
kich stereotypów. 

Wyniki opublikowanych właśnie badań 
powinny jednak skłonić rządzących (rów-
nież w Polsce) do wniosku, że nadszedł 
najwyższy czas, aby potraktować te reko-
mendacje z całą należną im powagą i kon-
sekwentnie wprowadzać je w życie. Władze 
poszczególnych państw powinny przy tym 
korzystać również z dorobku takich orga-
nizacji jak współpracująca z Agencją Praw 
Podstawowych UE Europejska Komisja 
przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji RE. 
Komisja od lat monitoruje sytuację m.in. 
w zakresie skali zjawiska antysemityzmu 
w państwach członkowskich Rady Europy, 
sformułowała również zalecenie ogólne do-
tyczące antysemityzmu18. Wskazuje ono na 
szereg działań ze strony państwa, których 
podjęcie jest konieczne w walce z antyse-
mityzmem: „Wysiłki w celu sprzeciwienia się 
antysemityzmowi powinny zawierać rzetelne 

18 Zalecenie nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI 
w sprawie walki z antysemityzmem z 25 czerwca 
2004 r., CRI (2004) 37.

wprowadzanie w życie przepisów prawnych 
przeciw rasizmowi i  dyskryminacji raso-
wej w odniesieniu do wszystkich sprawców 
i  z korzyścią dla wszystkich ofiar, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przepisów przeciw 
namawianiu do rasowej przemocy, nienawiści 
i dyskryminacji”. Aktywne zaangażowanie 
w  omawianym obszarze wydaje się tym 
bardziej palące, jeśli uwzględni się wyniki 
badań na temat wiedzy młodego pokole-
nia Europejczyków na temat Holokaustu. 
W styczniu 2012 r., zaledwie kilka dni przed 
obchodami Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o  Holokauście, 21% Niemców 
w wieku od 18 do 30 lat odpowiedziało, że 
nigdy nie słyszeli o nazistowskich obozach 
koncentracyjnych19, podczas gdy w 2009 r. 
23% pytanych uczniów brytyjskich szkół 
średnich nie kojarzyło nazwy Auschwitz, 
a wśród odpowiedzi na pytanie o ten obóz 
zagłady pojawiły się skojarzenia z nazwą 
piwa, państwa graniczącego z Niemcami 
oraz rodzajem chleba20. Taki brak elemen-
tarnej wiedzy może szokować, powinien 
jednak przede wszystkim uświadomić nam 
wszystkim, jak sprzyjające warunki istnieją 
dla tych, którzy pragną zaszczepiać antyse-
micką nienawiść w kolejnych pokoleniach 
młodych ludzi. 

Jest smutnym paradoksem, że an-
tysemityzm, który doprowadził do 
niemal całkowitej zagłady europej-
skich Żydów, znajduje dziś nadal 
w Europie przestrzeń do wzra-
stania w siłę, przy zdecydowanie 
niewystarczającym sprzeciwie eu-
ropejskich państw i narodów oraz 

19 Wyniki badania przeprowadzonego przez Forsa 
Research Institute, http://www.zeit.de/gesell-
schaft/2012-01/umfrage-auschwitz (odsłona z 17 
sierpnia 2013 r.). 

20 J. Pawlicki, Auschwitz to takie piwo. Kraj. Albo chleb, 
„Gazeta Wyborcza” z 11 marca 2009 r.
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zawstydzającej bierności środowisk 
opiniotwórczych. Dlatego program 
naprawczy sugerowany przez 
Agencję słusznie obejmuje nie tyl-
ko obszary prawne, lecz również  
(a może nawet przede wszystkim) 

społeczne, polityczne i edukacyj-
ne. Tylko kompleksowe działanie 
ma bowiem szanse choćby poło-
wicznego powodzenia w walce ze 
zjawiskiem, które opisywane bywa 
jako „najstarsza nienawiść świata”. 
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Stany Zjednoczone  
w polskiej świadomościJerzy J. Wiatr

 

O brazy społeczeństw obcych, jakie 
tworzą się w świadomości zbioro-

wej, są konsekwencją nakładania się kilku 
czynników: pamięci zbiorowej o wydarze-
niach z przeszłości, informacji o sytuacji 
i stanie społeczeństwa, którego obrazy te 
dotyczą, aktualnych lub bardzo niedawnych 
wydarzeń politycznych, wreszcie doświad-
czeń osobistych – własnych lub osób bli-
skich. Obrazy te są w stopniu znacznym 
obciążone stereotypami, których podsta-
wową cechą jest uproszczone, a zarazem 
emocjonalnie obciążone widzenie rze-
czywistości1. Obrazy takie wiele mówią 
o społeczeństwie, w którym powstają. Ich 
1 Takie rozumienie stereotypu pochodzi od Walte-

ra Lippmanna (Public Opinion, New York 1922). 
Wyniki pierwszych międzynarodowych badań nad 
stereotypami narodowymi omawiali George Wil-
liam Buchanan i  Handley Cantril (How Nations 
See Each Other, Urbana 1953), a pogłębioną teorię 
stereotypów narodowych przedstawili H.C.J. Du-
iker i N.H. Frijda (National Character and National 
Stereotypes, Amsterdam 1960). W literaturze pol-
skiej temat ten podejmowali zwłaszcza Andrzej 
Kapiszewski (Stereotyp Amerykanów polskiego po-
chodzenia, Wrocław 1978) oraz Wojciech Wrze-
siński (Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowa-
niem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795–1939, 
Wrocław 1992). 

zmienność, obserwowana przez socjologów, 
dowodzi, że treść obrazu bardziej zależy od 
sytuacji społeczeństwa postrzegającego niż 
od cech społeczeństwa postrzeganego, któ-
re nie zmieniają się tak szybko, jak subiek-
tywne obrazy na jego temat.

 Historyczne tło postaw Polaków 
wobec USA

Intensywność obrazu społeczeń-
stwa obcego zależy od tego, jak 
dalece społeczeństwo to jest bliskie 
postrzegającej go społeczności. Tę 
bliskość należy jednak rozumieć 
socjologicznie i psychologicznie, 
a nie po prostu geograficznie. 
W wypadku obrazu społeczeń-
stwa amerykańskiego w polskiej 
świadomości o bliskości postrze-
ganego narodu decyduje historia, 
a nie geografia. Intensywność pol-
skich odczuć w stosunku do spo-
łeczeństwa amerykańskiego jest 
konsekwencją roli, w jakiej Stany 
Zjednoczone funkcjonują w pol-
skiej świadomości zbiorowej, co 
jest niezależne od geograficznej 
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odległości, a nawet od tego, jak 
dalece Polska odgrywa znaczącą 
rolę w polityce USA.

Rolę tę wyznaczają trzy okoliczności. 
Pierwszą jest historia wzajemnych stosun-
ków politycznych. W  polskim myśleniu 
o Ameryce doniosłą rolę grają postacie Ta-
deusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego 
jako symboli polskiego wkładu w amery-
kańską wojnę o  niepodległość. Tradycja 
ta jest pieczołowicie pielęgnowana przez 
środowiska polonijne, gdyż legitymizuje 
ich miejsce w społeczeństwie amerykań-
skim. Istotne znaczenie dla postrzegania 
Stanów Zjednoczonych przez Polaków ma 
to, że w obu wojnach światowych XX wie-
ku państwo to znajdowało się po tej stro-
nie wielkiego konfliktu, której zwycięstwo 
leżało w  polskim interesie narodowym. 
Wymienienie niepodległości Polski jako 
jednego z punktów programu ładu powo-
jennego przedstawionego przez prezydenta  
Woodrowa Wilsona stało się istotnym 
świadectwem życzliwej wobec Polski po-
lityki USA.

Sytuację skomplikowała druga wojna 
światowa, a zwłaszcza polityka amerykańska 
w końcowej jej fazie. Przez cały czas trwa-
nia tej wojny nadzieje Polaków na pomyślne 
zakończenie wielkiego konfliktu wiązane 
były w wielkiej mierze ze Stanami Zjed-
noczonymi. Upadek Francji i niemożność 
samotnego zwycięstwa Wielkiej Brytanii 
nad hitlerowskimi Niemcami powodowały, 
że w polskiej świadomości narodowej ostoją 
nadziei stały się Stany Zjednoczone. Tym 
większe i boleśniejsze było rozczarowanie 
polityką ustępstw wobec ZSRR, przyjętą 
przez Stany Zjednoczone w końcowej fa-
zie wojny, czego najbardziej drastycznym 
przejawem były dotyczące Polski decyzje 
konferencji przywódców trzech zwycię-

skich mocarstw w  Jałcie w  lutym 1945 
roku. Dla większości Polaków decyzje te 
były gorzkim rozczarowaniem, rodzącym 
nawet oskarżenia o zdradę2. Doświadczenie 
to zostało jednak przesłonięte przez fakt, że 
w konfrontacji politycznej okresu zimnej 
wojny Stany Zjednoczone były głównym 
rywalem Związku Radzieckiego, a tym sa-
mym mocarstwem, z którym Polacy wiązali 
nadzieje na zmniejszenie, a  w przyszłości 
zlikwidowanie, zależności do wschodniego 
sąsiada. Richard Nixon – pierwszy prezy-
dent USA, który odwiedził Polskę (w 1972 
roku) zaskoczony był tłumnym i entuzja-
stycznym przyjęciem zgotowanym mu 
przez mieszkańców Warszawy. Można było 
w tym dopatrywać się pośredniej manifesta-
cji nastrojów antyradzieckich, ale pozostaje 
faktem, że inni przywódcy zachodni (poza 
prezydentem Charles’em de Gaulle’em) nie 
wywoływali w Polsce tak gorących emocji, 
jak odwiedzający ją przywódcy amerykań-
scy. Po 1956 roku również polityka kolej-
nych polskich ekip rządzących zmierzała 
do utrzymywania możliwie dobrych sto-
sunków ze Stanami Zjednoczonymi, co 
– poza paroma latami po wprowadzeniu 
stanu wojennego – dawało korzystne dla 
Polski rezultaty. Poparcie udzielane przez 
władze amerykańskie polskiej opozycji 
demokratycznej zaskarbiało temu mocar-
stwu sympatię dużej części społeczeństwa 
polskiego, a sukces Zachodu w końcowej 
fazie zimnej wojny postrzegany był po-
wszechnie jako potwierdzenie słuszności 
polityki prowadzonej od wielu lat przez 
USA. W ostatnim ćwierćwieczu poparcie 
udzielane Polsce przez Stany Zjednoczone 

2 Charakterystyczne jest to, że zarzut zdrady po-
pełnionej wobec polskiego sojusznika pojawił się 
w książce byłego ambasadora USA w powojennej 
Polsce Artura Blissa Lane’ a (I saw Poland Betrayed, 
Indianapolis 1948). 
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w tak dla niej istotnych sprawach, jak osta-
teczne uznanie granicy polsko-niemieckiej 
czy przyjęcie Polski do NATO – stanowiło 
potwierdzenie powszechnego przekonania, 
że w Stanach Zjednoczonych Polska ma 
ważnego i cennego sojusznika3.

Drugą okolicznością kształtująca 
obraz społeczeństwa obcego są 
wyobrażenia o tym, jakie ono jest. 
Wyobrażenia te są w większym lub 
mniejszym stopniu oparte na rze-
czywistości. Są jednak selektywne 
w tym sensie, że w świadomości 
zbiorowej pewne cechy przypisy-
wane społeczeństwu obcemu uwa-
ża się arbitralnie za ważne, a inne 
za nieistotne. Tak na przykład obraz 
Ameryki jako kraju wolności funk-
cjonował w polskiej świadomości 
zbiorowej niejako niezależnie od 
informacji dotyczących segregacji 
i dyskryminacji rasowej traktowa-
nych jako nieistotne dla pozytyw-
nego wizerunku tego kraju.

W polskim widzeniu Ameryki niemałą 
rolę odgrywały relacje Polaków, którzy się 
z tym krajem zetknęli. Henryk Sienkiewicz 
w swych relacjach z podróży po Stanach 
Zjednoczonych dawał wyraz fascynacji 
tym wielkim krajem podobnej do tej, któ-
rej ulegali liczni później odwiedzający USA 
Polacy. Fundamentalne dzieło Floriana 
Znanieckiego i Williama Thomasa poka-
zuje sposób, w  jaki Amerykę postrzegali 
chłopscy emigranci z Polski z przełomu 
XIX i XX wieku4. Obok dystansu wobec 

3  O tej roli USA szerzej piszę w pracy Polski interes 
narodowy: refleksje o  historii i  współczesności, War-
szawa 2012, s. 86–110.

4  Florian Znaniecki i William I. Thomas, Chłop pol-
ski w Europie i  w Ameryce (Warszawa 1976; orygi-
nał amerykański ukazał się w 1918 roku).

wielu cech społeczeństwa amerykańskiego 
widoczna jest w tych relacjach fascynacja 
wielkim i bogatym krajem. 

Pozytywnego obrazu społeczeństwa 
amerykańskiego w polskiej świadomości 
zbiorowej nie potrafiła przysłonić oficjalna 
propaganda z okresu PRL, w sposób jed-
nostronny skupiająca uwagę na defektach 
tego społeczeństwa. Nie była ona zazwy-
czaj nieprawdziwa w sensie dosłownym, ale 
była jako taka postrzegana z uwagi na to, że 
była jednostronna i że równocześnie propa-
ganda ta lansowała wyidealizowany, daleki 
od prawdy obraz Związku Radzieckiego. 
Natomiast poważne głosy intelektualistów 
wyrażających życzliwą troskę o kondycję 
społeczeństwa amerykańskiego nie osła-
biały, ale raczej wzmacniały korzystny wi-
zerunek Ameryki w polskiej świadomości5.

Trzecią okolicznością formującą 
obraz społeczeństwa obcego jest 
jego wizerunek w środkach maso-
wego przekazu, zwłaszcza audio-
wizualnych6. Pod tym względem 
Stany Zjednoczone z ich niezwy-
kle rozbudowanym przemysłem 
filmowym nie mają sobie równych 
w świecie. Filmy amerykańskie, od 
parudziesięciu lat oglądane nie tyl-
ko w kinach, ale także na ekranach 
domowych telewizorów, tworzą 
wizerunek Ameryki w zdecydowa-
nej większości kraj ten idealizujący, 

5  Por. zwłaszcza: Jan Strzelecki, Niepokoje amery-
kańskie (Warszawa 1962). W  tym błyskotliwym 
i  przenikliwym eseju wybitny lewicowy socjolog 
dawał wyraz poczuciu, że wysoki poziom zamoż-
ności połączony z konsumeryzmem jako masowo 
występującą postawą rodzi szczególne zagrożenia 
i wymaga poważnej refleksji.

6  Por. zwłaszcza: Hieronim Kubiak, „Stereoty-
py etniczne a  komunikacja międzynarodowa”  
w: H. Kubiak, U progu ery postwestfalskiej: szkice z teo-
rii narodu, Kraków: Universitas 2007, s. 235–264.
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czyniący go czymś wysoce atrak-
cyjnym. 

W  swoim czasie bardzo popular-
ne westerny przybliżyły Europejczykom 
piękno amerykańskiego Zachodu i wpo-
iły przekonanie, że w tym dalekim kraju 
dobro zwycięża nad złem. W większości 
filmów obyczajowych akcja rozgrywa się 
albo w środowisku (co najmniej) zamoż-
nej klasy średniej, w dobrze wyposażonych 
i ładnie położonych domach, które w zbio-
rowej świadomości obcokrajowców stają się 
synonimem amerykańskiego stylu życia. 
Zło, jeśli zostaje pokazane, na ogół prze-
grywa – najczęściej na sali sądowej, która 
w  wyidealizowanej wersji filmowej staje 
się prawdziwą świątynią sprawiedliwości. 
W ostatnich latach ta jednostronność obra-
zu USA ulega pewnemu zatarciu za sprawą 
ambitniejszych twórców usiłujących poka-
zać bardziej prawdziwe, złożone oblicze 
Ameryki, ale tendencja ta nie zmieniła jak 
dotąd ogólnego, przeważającego kierunku, 
w jakim Hollywood kształtuje obraz społe-
czeństwa amerykańskiego w świecie.

Konsekwencją naszkicowanych tu kwe-
stii jest formowanie się obrazu Stanów 
Zjednoczonych w  świadomości innych 
społeczeństw. Obraz ten wiele mówi o sa-
mym społeczeństwie oceniającym Amery-
kę, o jego iluzjach i  o jego obawach.

Postrzeganie Stanów Zjednoczonych 
przez społeczeństwo polskie jest nie tylko, 
generalnie rzecz ujmując, wysoce pozytyw-
ne, lecz także silnie emocjonalne. Przeja-
wem emocjonalnego stosunku do USA była 
reakcja społeczeństwa polskiego na zamor-
dowanie prezydenta Johna F. Kennedy’ego 
w listopadzie 1963 roku. Chociaż Kenne-
dy niczego szczególnego dla do Polski nie 
dokonał, jego śmierć wywołała w naszym 
kraju niezwykle silną reakcję emocjonalną, 

która nie towarzyszyła innym, porówny-
walnym dramatom rozgrywającym się poza 
Polską.

 Obraz Stanów Zjednoczonych  
 w polskiej opinii społecznej

W tym kontekście warto więc spojrzeć 
na wyniki badań przeprowadzonych przez 
Ośrodek badania rynku i opinii Mareco 
Polska w  kwietniu 2010 roku na temat 
opinii Polaków o polityce Stanów Zjedno-
czonych7.

Czas, w którym przeprowadzono ba-
dania, nie jest bez znaczenia. Parę lat 
wcześniej na obraz Stanów Zjednoczo-
nych w świadomości społeczeństw obcych, 
w tym polskiego, w dużej mierze wpływała 
wysoce kontrowersyjna polityka prezyden-
ta George’ a W. Busha, której symbolem 
w sprawach międzynarodowych było uwi-
kłanie USA i ich sojuszników w dwie prze-
wlekłe wojny (w Afganistanie i  w Iraku). 
Do Ameryki Busha przyklejać się zaczynał 
stereotyp aroganckiego, dufnego w swą siłę 
mocarstwa, które nie liczy się ani z prawem 
międzynarodowym, ani ze stanowiskiem 
sojuszników8. To zmieniło się po wyborach 
prezydenckich 2008 roku, gdy na czele 
USA stanął Barack Obama, z którego wy-
borem wiązano w świecie i  w Polsce wiel-
kie nadzieje na nową, lepszą od poprzedniej 
politykę USA. Rząd ten zadeklarował wolę 

7 Badania te zrealizowane były na reprezentatywnej, 
tysiącosobowej próbie ludności w wieku 15-60 lat. 
Podobne badania ośrodek Mareco Polska zrealizo-
wał dwukrotnie (w 2007 i 2010 r.) na temat sto-
sunku Polaków do Niemiec, Rosji i  Ukrainy. Na 
tle tamtych badań wyraźne jest, jak dalece Stany 
Zjednoczone zajmują uprzywilejowane miejsce 
w polskich wyobrażeniach o świecie.

8  Analizowałem ten proces w: Jerzy J. Wiatr, „Rola 
USA po okresie hegemonii”, Europejski Przegląd 
Prawa i  Stosunków Międzynarodowych, nr 2(9), 
2009, s. 37–52.
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doprowadzenia do stopniowego wycofania 
wojsk obcych z Iraku (i zaczął to realizować 
latem 2010 roku), a   w niedalekiej przy-
szłości także z Afganistanu. Natomiast rząd 
polski wycofał z Iraku polski kontyngent 
wojskowy już jesienią 2008 roku, co zdję-
ło z debaty publicznej kwestię polskiej roli 
w wojnie irackiej9. Okoliczności polityczne 
sprzyjały więc temu, by w omawianych tu 
badaniach przeważały opinie dla USA wy-
soce korzystne.

Wiedza Polaków o Ameryce pochodzi 
głównie ze źródeł pośrednich. W omawia-
nych tu badaniach jedynie 54 osoby (5,1%) 
miały za choć jeden pobyt w USA, przy 
czym jedynie 27,8% spędziło w tym kraju 
(licząc wszystkie pobyty) więcej niż jeden 
rok, a 33,3% – nie więcej niż dwa miesią-
ce. Biorąc pod uwagę pochodzące z innych 
źródeł informacje o zagranicznych podró-
żach Polaków (kilka milionów wyjazdów 
rocznie), trzeba przyjąć, że bezpośrednia 
wiedza obywateli naszego kraju o  USA 
jest znacznie skromniejsza niż ich wiedza 
o krajach europejskich. 

9  Polska opinia publiczna nigdy nie była za udziałem 
w wojnie z Irakiem, co kontrastowało ze stanowi-
skiem zajmowanym w tej kwestii przez polityków 
głównych partii – zarówno rządzącego wów-
czas SLD, jak opozycyjnych PO i PiS. W marcu 
2003 roku OBOP rejestrował, że 69% badanych 
było przeciw wysłaniu polskich żołnierzy do Ira-
ku, chociaż 58% było zdania, że Polska powinna 
wysłać do Iraku wsparcie na przykład w  postaci 
ekip lekarskich (Gazeta Wyborcza 19 marca 2003). 
W innym badaniu, przeprowadzonym przez Insty-
tut Badania Rynku i Opinii Publicznej IQS, 59% 
badanych wyrażało obawę, że polskie opowiedze-
nie się po stronie USA w konflikcie irackim pogor-
szy stosunki Polski z państwami Unii Europejskiej 
(Rzeczpospolita, 21 marca 2003). Po rozpoczęciu 
wojny poparcie dla udziału wojsk polskich spadało 
systematycznie; w sierpniu 2004 ponad 70% bada-
nych przez CBOS opowiadało się za wycofaniem 
polskich żołnierzy z  Iraku (Gazeta Wyborcza, 27 
sierpnia 2004). 

Na tym tle uderza to, jak dalece uczest-
nicy badań uważają, że mają wyrobioną 
wiedzę o USA. Odsetki tych, którzy na po-
szczególne pytania dotyczące USA udziela-
ją odpowiedzi „nie wiem” wahają się między 
12,2% (na pytanie, czy prawdziwe jest twier-
dzenie, że „polityka USA przyczynia się do 
umacniania pokoju światowego”) a 34,7% 
(na pytanie o to, jakie obecnie są stosunki 
polsko-amerykańskie). Z nielicznymi wy-
jątkami odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 
mniej niż dwadzieścia procent badanych.

Jest to tym bardziej zadziwiające, że 
niektóre pytania odnosiły się do kwestii 
wymagających sporej wiedzy – dotyczy to 
na przykład wspomnianego pytania, czy 
polityka USA przyczynia się do umocnie-
nia pokoju światowego, a także pytań: czy 
stosunki polsko-amerykańskie są dla Polski 
ważniejsze niż członkostwo w UE (16,4% 
„nie wiem”), czy Polska ma duży wpływ 
na politykę zagraniczną USA (14,2%”nie 
wiem”) oraz czy pozycja USA w świecie 
umacnia się (12,9% „nie wiem”). Nasuwa się 
więc wniosek o stereotypowym charakterze 
wiedzy badanych o Stanach Zjednoczo-
nych i stosunkach polsko-amerykańskich.

Dla głębszego poznania charakteru 
tej wiedzy potrzebne byłyby badania po-
kazujące, skąd badani czerpią informacje 
o USA. Wspomniana poprzednio skromna 
liczba tych, którzy kiedykolwiek odwiedzili 
USA, sugeruje, że dla przeważającej więk-
szości nie może to być wiedza z pierwszej 
ręki ani – zapewne także – pochodząca 
z kontaktów osobistych z Amerykanami, 
gdyż bardzo rzadko zdarza się, by ktoś, kto 
nigdy nie odwiedzał USA, miał znajomych 
czy przyjaciół z tego kraju. Pozostają źródła 
pośrednie, przede wszystkim środki maso-
wego przekazu.

Badania nad odbiorem środków ma-
sowego przekazu w  Polsce pokazują, że 
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w ostatnich dwóch dziesięcioleciach ro-
snąca liczebnie część naszego społeczeń-
stwa wiedzę o świecie czerpie z telewizji 
i   z radia, a nie z prasy. Czytelnictwo tej 
ostatniej spada pod wpływem dwóch czyn-
ników: upowszechnienia telewizji z jednej 
strony, a wzrostu ceny gazet i czasopism 
z  drugiej. Nie jest to bez znaczenia dla 
kształtowania się obrazu Stanów Zjedno-
czonych. Poważna prasa niejednokrotnie 
podnosi w krytycznych komentarzach klu-
czowe problemy polityki USA i stosunków 
polsko-amerykańskich. Natomiast przekaz 
telewizyjny (a   w znacznym stopniu tak-
że radiowy) jest z konieczności skrótowy 
i  znacznie rzadziej sięga do krytycznej 
oceny polityki amerykańskiej. Nie bez zna-
czenia jest także to, że mające największy 
zasięg kanały telewizyjne i programy ra-
diowe mają charakter publiczny, co na ich 
kierownictwa nakłada obowiązek trzyma-
nia się linii zgodnej z polityką państwa, a ta 
była i jest konsekwentnie proamerykańska. 
Natomiast gazety i czasopisma znajdują się 
w gestii wydawców prywatnych i nie podle-
gają tego typu ograniczeniom. Można więc 
domniemywać, że obraz USA i stosunków 
polsko-amerykańskich w opinii publicznej 
jest w największej mierze następstwem od-
działywania masowych środków audiowi-
zualnych. 

Nie jest to jednak równoznaczne 
z twierdzeniem, że środki masowego prze-
kazu manipulują opinią publiczną w sposób 
niezgodny z jej spontanicznymi nastawie-
niami. 

Silnie proamerykańskie nastawie-
nie społeczeństwa polskiego nie 
jest po prostu konsekwencją tego, 
jak na to społeczeństwo oddzia-
łują środki masowego przekazu, 
lecz ma charakter spontanicznie 

uformowanego pozytywnego ste-
reotypu Ameryki i Amerykanów. 
Środki przekazu ten stereotyp 
wzmacniają, ale go nie kreują. Jest 
on bowiem przede wszystkim kon-
sekwencją tego, jak w przeszłości 
(odleglejszej i bliższej) układały się 
stosunki między obu narodami.

Badania potwierdziły, niejednokrotnie 
obserwowaną, tendencję Polaków do ide-
alizowania Stanów Zjednoczonych i sto-
sunków polsko-amerykańskich. Badani 
postrzegają USA nie tylko jako najwięk-
szą potęgę światową, ale także jako wiel-
kiego i wypróbowanego przyjaciela Polski. 
Wbrew opinii wielu komentatorów świa-
towych badań jest przekonanych o tym, że 
pozycja USA w świecie umacnia się (69,9% 
odpowiedzi twierdzących, w  tym 29,5% 
„zdecydowanie”), że w konflikcie izraelsko-
-palestyńskim USA zachowują bezstron-
ność (44,8% odpowiedzi twierdzących przy 
33,6% przeczących tej tezie) i że polityka 
USA wobec terroryzmu światowego od-
nosi sukcesy (56,6% odpowiedzi twier-
dzących, w  tym 17,6% „zdecydowanie”). 
We wszystkich tych kwestiach opinie wy-
bitnych znawców polityki amerykańskiej, 
w tym Amerykanów, są znacznie bardziej 
krytyczne10. Przedstawiane tu wyniki ba-
dań polskich różnią się bardzo znacznie od 
wyników porównywalnych badań w innych 
państwach europejskich. Badania Euro-
barometru przeprowadzone w 2003 roku 
(kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny irac-
kiej) pokazały, że aż 53% Europejczyków 
uważało, ze USA stanowią zagrożenie dla 

10 Por. na przykład skrajnie negatywną ocenę po-
lityki zagranicznej USA w  czasie prezydentury 
G.W.Busha przeprowadzoną przez Zbigniewa 
Brzezińskiego (Druga szansa. Trzej prezydenci 
i  kryzys amerykańskiego supermocarstwa, War-
szawa 2007).
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pokoju światowego, pzy czym większe za-
grożenie, zdaniem badanych, stanowił jedy-
nie Izrael (59%), zaś Iran i Korea Północna 
otrzymały ex aequo z USA po 53% wska-
zań11. Po wyborze Baracka Obamy opinie 
Europejczyków o polityce USA wyraźnie 
się poprawiły, ale nadal polski stereotyp 
w tej sprawie pozostaje znacznie korzyst-
niejszy dla Stanów Zjednoczonych, niż to 
ma miejsce w innych państwach.

Polacy w większości odrzucają pogląd, 
że światowy kryzys gospodarczy spowodo-
wały Stany Zjednoczone (65,15% odrzuca 
tę supozycję). Są też przekonani o tym, że 
USA słusznie zrobiły wkraczając do Ira-
ku (47,8% badanych tak sądzi, przy 34,3% 
kwestionujących słuszność tej decyzji). 
W  obu tych kwestiach badani wyrażają 
opinie korzystniejsze dla polityki USA od 
tych, które najczęściej spotyka się w poważ-
nej literaturze zagranicznej, w tym także 
amerykańskiej.

Idealizacja obrazu USA jest kon-
sekwencją przekonania o tym, że 
Stany Zjednoczone są wypróbo-
wanym przyjacielem Polski. Bada-
ni nie tylko nie mają w tej sprawie 
poważniejszych wątpliwości, ale 
często wyolbrzymiają skalę popar-
cia udzielanego Polsce przez Stany 
Zjednoczone. Większość badanych 
(47,8%) uważa, że USA wspierają 
Polskę na arenie międzynarodo-
wej (innego zdania jest 37,7%) i że 
USA udzielają Polsce dużej pomocy 
gospodarczej (42,2% wobec 41,2% 
mających inne zdanie). Zdecydo-
wana większość (54,4%) sądzi, że 
USA są gwarantem bezpieczeństwa 
Polski, a większość mniema także, 
że dla bezpieczeństwa i rozwoju 

11  Gazeta Wyborcza, 4 listopada 2003.

Polski stosunki polsko-amerykań-
skie są ważniejsze niż członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej (sądzi tak 
43,5%, a przeciwnego zdania jest 
40,0%).

Towarzyszy temu przekonanie o pozy-
tywnej ocenie, z jaką polityka Polski spoty-
ka się w USA. Zdaniem badanych stosunki 
polsko-amerykańskie są dobre lub bardzo 
dobre (54,2%), Polska i Polacy są cenieni 
i lubiani w USA (52,4%), Polska jest waż-
nym partnerem USA w polityce światowej 
(49,8%) i  bardzo lojalnym sojusznikiem 
USA (54,8%), a Stany Zjednoczone doce-
niają udział Polski w wojnach w Afganista-
nie (49,4%) i  w Iraku (49,8%).

Nie dziwi więc, że badani określają swój 
stosunek do USA jako pozytywny (65,4% 
wobec zaledwie 14,6% deklarujących ne-
gatywny stosunek do tego państwa). Z za-
dowoleniem stwierdzają, że Polska ma 
w Europie opinię kraju proamerykańskiego 
(60,5%) i że Polska słusznie zrobiła wkra-
czając wraz z USA do Iraku (44,5% przy 
37,7% sądzących odwrotnie). Bardzo po-
zytywnie oceniają też badani wpływ Polo-
nii amerykańskiej na stosunki między obu 
państwami (59,9% ocen pozytywnych przy 
zaledwie 19,4 % ocen negatywnych).

Na tle tak wysoce proamerykańskiej 
orientacji badanych interesująco wyglądają 
ich opinie na temat trudności w stosunkach 
polsko-amerykańskich. 

Badani dość realistycznie oceniają 
wpływ Polski na politykę USA. Pogląd, że 
Polska ma duży wpływ na politykę USA 
uznało za nieprawdziwy 47,7% badanych 
(ale aż 38,4% wierzy, że jest to wpływ duży). 
Za najważniejsze problemy w stosunkach 
polsko-amerykańskich badani uznali ni-
ski poziom współpracy gospodarczej (aż 
71,7%) oraz utrzymywanie obowiązku wi-
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zowego dla obywateli Polski (78,1%). Ta 
ostatnia kwestia jest dobrą ilustracją wpły-
wu, jaki na postrzeganie stosunków pol-
sko-amerykańskich mają środki masowego 
przekazu, a  częściowo także ubiegający 
się o popularność politycy. Utrzymywanie 
obowiązku wizowego dla obywateli państw 
obcych jest w USA uzależnione od tego, 
czy odsetek odmów wizy nie przekracza 
pewnego poziomu. Stosunkowo wysoki 
odsetek odmów w wypadku do obywateli 
polskich jest następstwem tego, że nadal 
wielu w nich przebywa w USA po wyga-
śnięciu wizy i podejmuje nielegalną pracę. 
Zjawiska te występują w  wypadku oby-
wateli polskich stosunkowo często; dzieje 
się tak dlatego, że mając oparcie w licznej 
społeczności polonijnej – są oni w stanie ła-
twiej urządzić się USA niż obywatele wielu 
innych państw, a także dlatego, że USA dla 
wielu Polaków nadal pozostają wymarzo-
nym krajem dobrobytu i wielkich możliwo-
ści życiowych. Problem wizowy nie dotyczy 
jednak większości obywateli naszego pań-
stwa, którzy wizy otrzymują bez trudu. Jest 
to więc sztuczny problem, wylansowany 
przez środki masowego przekazu i  ule-
gających im polityków. Podniesienie tego 
problemu do rangi największego zakłóce-
nia w stosunkach polsko-amerykańskich 
wiele mówi o sposobie, w jaki formują się 
opinie naszego społeczeństwa o Stanach 
Zjednoczonych.

 Wnioski na przyszłość

 W świetle omawianych tu badań uza-
sadnione jest twierdzenie, że Polacy w prze-
ważającej większości są nastawieni do USA 
nader pozytywnie. Ten proamerykański rys 
polskiej świadomości wydaje się jej trwałą 
cechą, w niewielkim tylko stopniu zależ-

ną od tego, jaką politykę prowadzą władze 
największego mocarstwa światowego. Pro-
amerykańskość społeczeństwa polskiego 
stanowi kapitał sprzyjający prowadzeniu 
przez Polskę polityki opartej na strategicz-
nym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. 
Sojusz ten ma dla Polski szczególnie wiel-
kie znaczenie, o czym przekonaliśmy się 
między innymi wtedy, gdy poparcie ame-
rykańskie okazało się kluczowe dla prze-
łamania oporów rządu RFN w  sprawie 
umieszczenia w traktacie zjednoczeniowym 
klauzuli określającej granice zjednoczonego 
państwa niemieckiego, jak również wtedy, 
gdy przesądziło ono o przyjęciu Polski do 
NATO. Inną natomiast kwestią jest to, jak 
politycy polscy powinni reagować na sy-
tuacje, w których polityka USA budzi po-
ważne obawy i zastrzeżenia – także wśród 
sojuszników. Najmocniej dylemat ten wy-
stąpił w 2003 roku, gdy prezydent George 
W. Bush zdecydował się na interwencję 
zbrojną w Iraku – bez mandatu ONZ lub 
NATO i na podstawie zarzutów dotyczą-
cych domniemanego gromadzenia przez 
Irak broni masowej zagłady, co okazało się 
nieprawdą. 

Z tego doświadczenia płynąć po-
winien wniosek, że sojusz polsko-
-amerykański wymaga lojalnego 
współdziałania, ale nie zobowią-
zuje do automatycznego popie-
rania wszelkich decyzji władz USA, 
zwłaszcza gdy mają one tak kon-
trowersyjny charakter, jak wspo-
mniana12.

12  Zamiar wywołania wojny irackiej uważałem od 
początku za błędny, czemu dałem wyraz w artykule 
“Konieczna wojna?”(Przegląd, 23 września 2002). 
Rozumiem jednak dylemat, przed którym stanęli 
ówcześni przywódcy polscy: Aleksander Kwaśniew-
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Jest to tym ważniejsze, że mamy bardzo 
ważne powody, by traktować swą obecność 
w  UE jako fundament polityki polskiej. 
Unia Europejska jest partnerem i sojusz-
nikiem Stanów Zjednoczonych, ale w jej 
polityce pojawiają się ostatnio elementy 
nie w pełni zgodne z kierunkiem polityki 
amerykańskiej. Dotyczy to między inny-

ski, Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz. Nie 
mieli dostępu do danych wywiadu USA, amerykań-
skie władze zapewniały zaś o istnieniu irackiej broni 
masowej zagłady. Zarazem oceniali oni, że udziele-
nie poparcia Stanom Zjednoczonym leży w intere-
sie narodowym Polski, gdyż wsparcie USA ma dla 
nas wielkie, wręcz kluczowe znaczenie. 

mi stosunku do konfliktu izraelsko-pale-
styńskiego, a kilka lat temu wyraziło się 
w odmiennym podejściu do wojny rosyj-
sko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku. 

Polska nie może sobie pozwolić na 
to, by ją postrzegano jako konia 
trojańskiego USA w Unii Europej-
skiej. Samodzielność ocen w połą-
czeniu z sojuszniczą lojalnością to 
najlepsza gwarancja tego, byśmy 
umieli harmonijnie łączyć orienta-
cję proamerykańską z solidarnością 
europejską.  
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Польша и Россия в свете 
истории и современности, 
СПбГУП, Избранные лек-
ции Университета:
Выпуск 155, Санкт-Петербург 
2013, c. 40

Ежи Вятр

R ecenzowana publikacja jest oparta na wykładzie wygłoszo-
nym przez wybitnego polskiego socjologa i  politologa 17 maja  

2013 r. na Uniwersytecie Humanistycznym Związków Zawodowych w Sankt-
-Petersburgu, poświęconym problematyce historii i  współczesnym wyzwa-
niom w stosunkach polsko-rosyjskich. Autor przedstawia krótki szkic („rzut 
oka”) na historię wzajemnych odniesień Polaków i Rosjan, co stanowi tło dla 
rozważań dotyczących okresu pozimnowojennego. Analizuje historyczne 
i psychospołeczne przesłanki ich wzajemnego pojednania, co z kolei jest wa-
runkiem trwałej normalizacji stosunków polsko-rosyjskich. W efekcie mamy 
do czynienia z interesującym studium na temat jednego z najżywotniejszych 
problemów w polskiej polityce zagranicznej, wyrażonym w krótkiej i zwartej 
formie, skłaniającym do podjęcia szerszej dyskusji tak w kręgach akademic-
kich, jak i politycznych. 

Swoją zasadniczą tezę profesor Jerzy Wiatr przedstawia na początku książ-
ki, wskazując, że pamięć historyczna odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsa-
mości zbiorowych, w tym tożsamości narodowej, ale nie powinna ona deter-
minować zachowań ani uzasadniać doraźnych celów politycznych. Tłem dla 
rozważań Autora jest jego wcześniejsza książka na temat polskiego interesu 
narodowego1. W niej sformułował opinię, że po raz pierwszy w historii mię-

1  J.J. Wiatr, Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności, Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.



71

Польша и Россия в свете истории и современности...

dzy Polską i Rosją nie ma zasadniczego konfliktu interesów, choć utrzymuje 
się wrogość utrudniająca normalizację stosunków. Na tle kilkuwiekowej ry-
walizacji sytuacja, jaka powstała po rozpadzie ZSRR i odzyskaniu przez Polskę 
pełnej suwerenności, jest fenomenem epokowym. 

Interesy narodowe należy zawsze rozpatrywać w  kontekście zmienia-
jącej się sytuacji międzynarodowej. Pierwsze lata XXI wieku przyniosły 
zmiany zarówno na arenie międzynarodowej, jak i   w  życiu politycznym 
Polski. Przede wszystkim nastąpiło osłabienie hegemonistycznej pozy-
cji Stanów Zjednoczonych, wzrosło natomiast znaczenie Federacji Rosyj-
skiej, w  dużej mierze w  rezultacie konsolidacji wewnętrznej i  dyskontowa-
nia zysków osiąganych dzięki korzystnej koniunkturze na światowych ryn-
kach surowców energetycznych. Te zmiany w  konstelacjach mocarstwowych 
nie wpłynęły zasadniczo na położenie międzynarodowe Polski, która po  
1989 r. znalazła się w nowym układzie sił, z gwarancjami bezpieczeństwa i per-
spektywą integracji w strukturach zachodnich. Z tych względów Polska po raz 
pierwszy w dziejach może wykorzystywać sprzyjającą aurę dla realizacji swoich 
interesów narodowych. Tę okazję osłabia jednak brak konsolidacji wewnętrz-
nej, co wyraża się przede wszystkim w załamaniu międzypartyjnego konsensusu 
w podejściu do problemów polityki zagranicznej. Ta sytuacja powstała po ob-
jęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2005 r. i utrzymuje się do dzisiaj. 
Zjawisko to zostało spotęgowane w  następstwie tragicznej katastrofy smoleń-
skiej z 10 kwietnia 2010 r. Chodzi szczególnie o krytyczny stosunek wobec Rosji 
i powrót do rusofobii, wyrażanej zarówno w debacie publicznej, jak i  w różnych 
zachowaniach społecznych.

Jerzy Wiatr pokazując ewolucję uwarunkowań geopolitycznych relacji pol-
sko-rosyjskich dowodzi, że klęska rozbiorów pod koniec XVIII w. pozostawiła 
głęboki uraz w świadomości narodowej i pamięci historycznej obu narodów. 
Do tego doszły krwawe starcia i  traumatyczne doświadczenia w wieku XIX 
i XX, a  zwłaszcza nałożenie się na wzajemne pretensje sowieckiej ekspansji 
ideologicznej, prowadzącej do powojennego zniewolenia. W książce znajduje-
my wszak odniesienia także do pozytywnych kart historii stosunków wzajem-
nych, zwłaszcza braterstwa broni z czasów II wojny światowej w zmaganiach 
z hitlerowskim okupantem, co oddziaływało na stosunek do ZSRR w okresie 
powojennym.

Inspirujący charakter ma odniesienie do dwu tradycji myślenia o polskim 
interesie narodowym, tj. do realizmu i idealizmu, które w postaci cyklicznego 
rozwoju analizował Adam Bromke w  klasycznej już pracy Poland’s Politics: 
Idealism vs. Realism (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1967). Dla 
Autora recenzowanej pracy ten „paradygmat teoretyczny” jest ciągle przydat-
ny w interpretacji polityki polskiej kolejnych etapów i pokoleń. Spełnia więc 
istotną rolę metodologiczną i wyjaśniającą.

J. Wiatr interesująco kreśli rolę czynnika ideologicznego w stosunkach pol-
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sko-rosyjskich. Jego zdaniem, nastąpiło dość osobliwe odwrócenie ról. O ile 
współczesna Rosja zrezygnowała z ideologizacji swojej polityki zagranicznej 
(nie rezygnując z rozmaitych metod ingerencji w cudze sprawy), o tyle w pol-
skiej polityce utrzymują się silne nastawienia o podłożu ideologicznym. Ma 
to związek nie tylko z wieloma obciążeniami pamięci historycznej, ale i  z po-
czuciem silnej misyjności w krzewieniu ideałów demokracji i praw człowieka, 
nawiązywaniem do idei prometejskich, jak również postawami antyhegemo-
nistycznymi. Ideologizacja i  „idealizacja” przeszkadzają w  stawianiu reali-
stycznych diagnoz rozwoju sytuacji w Rosji, którą wielu polskich polityków 
i  komentatorów skazywało w  latach dziewięćdziesiątych ub. wieku na dłu-
gotrwałe osłabienie i nieliczenie się w międzynarodowym układzie sił. Jerzy 
Wiatr dowodzi, jak krótkowzroczne okazywały się te rachuby. Konsolidacja 
i stabilizacja Rosji pod przywództwem politycznym Putina doprowadziła do 
tego, że Rosja znów jest mocarstwem rozgrywającym na arenie międzynaro-
dowej. 

Niezależnie od ideologicznych nastawień, interesy obu stron w  sensie 
obiektywnym w  wielu dziedzinach pozostają rozbieżne. Nawet gdy Rosja 
zrezygnowała z  odbudowy swojej strefy wpływów w  Europie Środkowej, to 
jednak jej obecność (choćby w  postaci inwestycji kapitałowych, uzależnień 
surowcowych, kontroli tranzytu i in.), pozostaje źródłem obaw państw takich 
jak Polska. Spór o tarczę antyrakietową czy o afiliacje międzynarodowe Ukra-
iny jest rezultatem przynależności Polski do ugrupowań zachodnich – NATO 
i Unii Europejskiej, i  jak wynika z wielu diagnoz, będzie trwale dzielił obie 
strony. 

 Z pracy Jerzego Wiatra wynika, że Polska po 1989 r. nigdy nie dokonała 
rzetelnej diagnozy, która zawierałaby jednoznaczne priorytety, związane z po-
lityką wobec Rosji. Zawsze relacje Warszawy z  Moskwą były warunkowane 
a to preferencjami ukraińskimi lub gruzińskimi, a to tzw. dwutorowością czy 
afiliacjami z Zachodem. U podstaw polityki Polski wobec Rosji brakło przede 
wszystkim spójnej konceptualizacji, opartej na artykulacji własnego interesu 
narodowego. Polska polityka była pełna naiwności, życzeniowości i  chciej-
stwa, zwłaszcza jeśli chodzi o oczekiwania wobec państw poradzieckich (ich 
demokratyzacji i przejścia na stronę zachodnią), także w interpretacji intere-
sów sąsiedzkich. Nie pomogło powoływanie się na myśl paryskiej „Kultury”, 
zwłaszcza Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Odreagowując lata 
uzależnień i upokorzeń, a także ulegając uprzedzeniom i urazom, polskie elity 
polityczne, a wraz z nimi ośrodki medialne wykreowały w społeczeństwie pol-
skim atmosferę rusofobii, dzięki której można było tłumaczyć wszystkie braki 
koncepcyjne i niepowodzenia praktyczne. Rusofobia jest wynikiem ignoran-
cji, braku dobrej woli i manipulacji. Wystarczyłoby przecież nieco więcej od-
wagi cywilnej i wysiłku intelektualnego, aby wiedzę na temat Rosjan zdobyć 
i przewartościować. W odróżnieniu od Autora pracy recenzent uważa, że od-
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powiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą nie tylko prawicowe elity politycz-
ne, związane z Prawem i Sprawiedliwością, ale cały obóz polityczny III RP. 

Rosyjska strona także nie pozostawała bez winy. Tradycja wyniosłości im-
perialnej i  arogancja elit rosyjskich dały pożywkę nastrojom antypolskim. 
Polsce zaczęto przypisywać rolę limitrofu, dążącego do izolacji Rosji na arenie 
międzynarodowej. W efekcie obie strony stały się zakładnikami negatywnych 
nastawień, fobii i niechęci. Ponieważ sprawy zaszły bardzo daleko w głoszeniu 
wzajemnych pretensji i nakręcaniu spirali napięć, niezwykle trudno jest od-
wrócić zaistniałą tendencję. Badania opinii społecznej niewiele w tej mierze 
wyjaśniają.

Recenzowana praca doskonale wpisuje się w dyskusję o pojednaniu naro-
dów, podzielonych przez geopolitykę i historię, głębokie urazy psychologiczne 
i odmienne interesy. Autor w syntetycznej formie ukazuje złożoność proble-
matyki, a jednocześnie pokazuje drogi wyjścia i szanse trwałego porozumie-
nia. To wyśmienita lektura nie tylko dla czytelników w Rosji. Także w Polsce 
może stanowić impuls do pogłębionej refleksji nad potencjałem społecznym, 
psychologicznym i  politycznym normalizacji między skazanymi na siebie 
w swoim sąsiedztwie narodami i państwami. 

           Stanisław Bieleń
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W dniu 25 listopada 2013 roku Instytut Spraw Publicznych (dalej: 
ISP) zorganizował konferencję poświęconą omówieniu opubliko-

wanego raportu zatytułowanego „Polska-Ukraina. Polacy-Ukraińcy. Spojrzenie 
przez granicę”. Autorami raportu są: Joanna Fomina, Joanna Konieczna-Sa-
łamatin, Jacek Kucharczyk i Łukasz Wenerski. Raport ten prezentuje wyniki 
badań dotyczących wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców, a prze-
prowadzonych latem bieżącego roku na próbie 1000 osób (metodą telefonicz-
ną)1, na Ukrainie i  w Polsce. Jak wskazali autorzy raportu, badanie wzajem-
nego postrzegania mieszkańców Polski i Ukrainy warte jest uwagi, nastąpiła 
bowiem pomiędzy dwoma państwami aktywizacja wzajemnych kontaktów. 
Przeprowadzenie tego typu badań – w  przekonaniu autorów raportu – po-
zwala na ocenę, na ile obecne relacje zdeterminowane są sprawami bieżącymi 
i myśleniem o przyszłości, na ile zaś przez pryzmat przeszłości, trudnej dla 
obu narodów. Kolejnym argumentem przemawiającym za badaniem polsko-
-ukraińskiego wzajemnego postrzegania jest przedsiębrana przez Polskę ak-
tywność w tzw. „sprawach ukraińskich”, np. popieranie proeuropejskich dą-
żeń narodu ukraińskiego. W tym kontekście podkreślić należy, że koncepcja 
zaangażowania Unii Europejskiej we współpracę z jej wschodnimi sąsiadami 
promowana była przez Polskę od 1998 r.2 To właśnie w tym roku szef polskiej 
dyplomacji prof. Bronisław Geremek wezwał do stworzenia wschodniego wy-
miaru Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie jest więc przejawem obra-
nego zdecydowanie przez Polskę kierunku polityki zagranicznej, prowadzo-

1 Wskazać należy, że na Ukrainie Zachodniej zbadano dodatkowo 300 mieszkańców, co – w opi-
nii autorów raportu – przyczyniło się do możliwości skonstruowania precyzyjniejszych wnio-
sków. 

2 J. Starzyk-Sulejewska, Partnerstwo Wschodnie jako element stosunków zewnętrznych Unii 
Europejskiej [w:] C. Żołędowski (red.), Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wy-
brane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, Warszawa 2012, s. 69.
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nej zarówno w interesie Polski, jak Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie 
jako wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa zostało zainauguro-
wane na szczycie w Pradze 7 maja 2009 roku, oficjalnie jako polsko-szwedzka 
inicjatywa. 

 W kontekście powyższego na uwagę zasługuje to, że hasło „Europa korzy-
stająca na otwartości” było jednym z trzech priorytetów polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. Pamiętać też trzeba o zaangażowaniu Aleksandra 
Kwaśniewskiego – byłego prezydenta RP – w rozwój relacji ukraińsko-unij-
nych. 

Odnosząc się do istoty rzeczy, wskazać należy, że przedmiotowy raport po-
dzielony został na cztery zasadnicze obszary, tj.: 

1) „Źródła wiedzy i wyobrażeń o Polsce i Ukrainie”; 
2) „Obrazy narodów: Ukraińcy są ciepli, Polacy – kompetentni”; 
3) „Obraz kraju: Polska po jaśniejszej, Ukraina po ciemniejszej stronie”; 
4) „Polska-Ukraina-Europa”.
 W  pierwszej części wskazano np., że po 1991 roku Ukrainę odwiedziło 

20% Polaków, a Polskę 16% Ukraińców. Ciekawym dość spostrzeżeniem au-
torów raportu jest to, że Ukraińcy, którzy wybrali się raz do Polski, chętnie 
przyjeżdżali tu ponownie. W 2010 roku ISP również przeprowadził badania 
dotyczące wizyt Ukraińców w Polsce, z których wynikało, że wizytę w Polsce 
po 1991 roku zadeklarowało 10% respondentów. Porównanie badań z lat 2010 
oraz 2013 pozwala zauważyć sześcioprocentowy wzrost odwiedzin Ukraiń-
ców w  Polsce. Konstatacja niniejsza skłoniła autorów raportu do postawie-
nia pytania o przyczyny takiego wzrostu. W przekonaniu badaczy asumptem 
mogła być zwiększająca się migracja zarobkowa Ukraińców (spowodowana 
wprowadzonymi ułatwieniami w podejmowaniu pracy przez obywateli kra-
jów sąsiadujących z Polską) oraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej, odbywa-
jące się w Polsce i Ukrainie. Najczęściej deklarowanym powodem wyjazdu do 
kraju sąsiedniego, zarówno przez Polaków i Ukraińców, był wypoczynek (36% 
Ukraińców, 66% Polaków). Tak duże zróżnicowanie – zdaniem analityków – 
może wynikać ze względów finansowych oraz formalnych. Trzeba bowiem pa-
miętać, iż Ukraińcom niezbędna do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej 
jest wiza, podczas gdy Polacy odwiedzają Ukrainę z ważnym paszportem. 

 W drugiej części raportu na podstawie przeprowadzonych badań stwier-
dzono, że typowy Ukrainiec w oczach Polaka jest „prostym człowiekiem”, ra-
czej mało przedsiębiorczym, niewykształconym i  zacofanym, ale za to bar-
dzo gościnnym, wesołym i szczerym. Ukraińcy zaś postrzegają Polaków jako 
osoby wykształcone, nowoczesne, przedsiębiorcze, pracowite, skuteczne, ale 
niegościnne i poważne. 

Niezwykle ciekawe wnioski zostały zaprezentowane w czwartej części ra-
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portu. Otóż oba narody uważają, że wzajemne relacje są ważne, przy czym 
Ukraińcy dwa razy częściej uważają je za priorytetowe. W  opinii obu na-
rodów Polska jest promotorem Ukrainy w  Unii Europejskiej: 57% Polaków 
i 51% Ukraińców uznało, że Polska pomaga w zacieśnianiu stosunków z UE. 
W mniej zdecydowanym tonie respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie 
dotyczące roli Polski w zacieśnianiu stosunków Ukrainy z Rosją (10% Pola-
ków i 11% Ukraińców uznało, że Polska pomaga w tym względzie Ukrainie). 

Interesująca również wydaje się ta część raportu dotycząca roli historii we 
wzajemnym postrzeganiu Polski i Ukrainy. Zgodnie bowiem z przedstawio-
nymi wynikami badań, w  ocenie dwóch trzecich Polaków i  dwóch piątych 
Ukraińców wspólna historia dostarczyła wydarzeń, za które Ukraińcy powin-
ni czuć się winni. Z kolei 50% Ukraińców i 52% Polaków uważa, że to Polacy 
powinni czuć się winni zaistniałych w przeszłości incydentów. 

 W kontekście listopadowych napięć pomiędzy zwolennikami wstąpienia 
do UE a władzami Ukrainy warto zwrócić uwagę na opinie Ukraińców co do 
dalszego pożądanego kierunku rozwoju tego państwa. Otóż 50% Ukraińców 
jest za przystąpieniem do UE, a 33% do unii celnej z Rosją, Białorusią i Ka-
zachstanem. 

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie ISP: www.isp.org.
pl/publikacje,1,638.html.

       Karolina Szwarc
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