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WSTĘP

Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej, to stu‑
dium z  zakresu filozofii politycznej. Podejmuję w  nim refleksję nad 
tym, co określa się mianem s p o i w a  danej społeczności czy też jej w e ‑
w n ę t r z n e j  w i ę z i, zaś w rozważaniach tego studium – więzi wspól‑
not politycznych przyjmujących postać zarówno państw, jak i bytów 
ponadpaństwowych, znajdujących jedno z  ich możliwych ukonkret‑
nień w proponowanej przez Traktat ustanawiający Konstytucję dla Eu-
ropy formule wieloaspektowego związku państw europejskich.
 Zamysłem niniejszego studium jest próba analizy i  interpretacji 
oraz systematyzacji – według proponowanych przeze mnie kryteriów – 
wybranych koncepcji spoiwa wspólnot państwowych i ponadpaństwo‑
wych, obecnych w europejskiej myśli filozoficznej, a także zakładanych 
w kulturowych i politycznych projektach Europy 1. W tym celu przed‑
miotem analiz i przemyśleń czynię źródłowe teksty filozoficzne w tym 
zakresie, zarówno nierodzime jak i rodzime, wybrane ze względu na ich 
istotne znaczenie dla uchwycenia treściowej wieloznaczności i złożono‑
ści tej koncepcji. I tak, jeśli chodzi o myśl nierodzimą, którą w tej pracy – 
w celu zachowania jasności wywodów – nazywam także myślą „euro‑
pejską”, będą to rozważania nad wspólnotowością i jej więziami obecne 
w  myśli Platona, Arystotelesa, Marka Tuliusza Cycerona, Tomasza 
z Akwinu, Niccolò Machiavellego, Thomasa  Hobbesa, Johna Locke’a, 

1 Podejmowana tutaj problematyka więzi wspólnot państwowych została wstępnie 
zarysowana przeze mnie w artykule In search for the bond of the united Europe: The 
study of political philosophy, opublikowanym w: The identity: “global”, “European” 
and “local” perspective. Anthology, red. W. Musialik, Politechnika Opolska, Opole 
2013, s. 43–53. Niniejsze studium, chociaż nawiązuje do niektórych koncepcji za‑
wartych w artykule, proponuje nowe przemyślenie tego zagadnienia. 
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Jeana‑Jacques’a Rousseau, Immanuela Kanta, Alexisa de Tocque ville’a, 
Sørena Kierkegaarda, Jürgena Habermasa i Alasdaira MacIntyre’a. Na‑
tomiast gdy idzie o polską myśl na temat wspólnotowości oraz jej więzi, 
zostaną wzięte pod uwagę poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Piotra Skargi, Hugona Kołłątaja, Maurycego Mochnackiego, Karola 
Libelta, Feliksa Konecznego, Leszka Kołakowskiego, Adama Chmie‑
lewskiego i Andrzeja Szahaja. Wreszcie w tym, co dotyczy kulturowych 
i  politycznych projektów zjednoczenia państw europejskich, przed‑
miotem analiz staną się wizje i projekty Roberta Schumana, Konwentu 
Mędrców Unii Europejskiej, Angeli Merkel i Jacques’a Chiraca oraz pa‑
pieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.
 Przyjmując te dwa ujęcia zagadnienia spoiwa: „nierodzime”, bio‑
rące pod uwagę koncepcje tego, co nas łączy, lub też mogłoby łączyć 
w ramach wspólnot państwowych i ponadpaństwowych, występujące 
w różnych nurtach europejskiej myśli filozoficznej oraz „rodzime”, sku‑
piające się głównie na problematyce „polskiego” kształtu tego rodza‑
ju więzi, tym samym przyjmuję dwa częściowo odmienne podejścia do 
zagadnienia. Tym, co stanowi ich wspólny mianownik jest problema‑
tyka więzi wspólnotowych. Zaś tym, co je od siebie odróżnia jest fakt, 
że w „europejskim” ujęciu mamy do czynienia z wielością i różnorod‑
nością koncepcji, które powstały w różnych środowiskach i na użytek 
różnych wspólnot. Natomiast w ujęciu „polskim” wielość rodzimych 
koncepcji cechuje swego rodzaju jednorodność. Mianowicie wszystkie 
te koncepcje, inspirowane nierzadko rozwiązaniami „europejskimi”, 
zostały wypracowane w ich różnorakich polskich kształtach w ramach 
jednej i tej samej wspólnoty, świadomej swej tożsamości i reflektującej 
nad istotą swoich więzi oraz ich spoiwogennej mocy w kontekście każ‑
dorazowo radykalnie odmiennych uwarunkowań historycznych, po‑
litycznych i  społecznych, w  których przyszło jej funkcjonować. Tak 
częściowo różne ujęcia problematyki spoiwa umożliwiają spojrzenie 
z różnych perspektyw na to samo zagadnienie i pozwalają na pełniej‑
sze uchwycenie jego specyfiki.
 Całość studium składa się z  Wprowadzenia, pięciu rozdziałów 
i Zakończenia. Rozważania zawarte w pierwszych trzech rozdziałach 
podejmują problematykę wspólnotowości – ze szczególnym uwzględ‑
nieniem zagadnienia spoiwa społeczności przyjmujących postać 
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wspólnot politycznych – obecną w wybranych europejskich i  rodzi‑
mych koncepcjach i projektach wspólnot państwowych i ponadpań‑
stwowych. Zaś w rozdziale czwartym przedstawiam wybrane, znaczące 
problemy, przed którymi stoją tak koncepcje, jak i projekty wspólno‑
ty  – zwłaszcza wspólnoty europejskiej. Należą do nich: (1)  ściera‑
nie się idei dobra wspólnego z rozmaicie definiowaną zasadą interesu 
(Unii Europejskiej, państw członkowskich, ich obywateli); (2) wypie‑
ranie przedpolitycznych źródeł więzi wspólnot państwowych, wypły‑
wających z  obyczajów (mores), z  ugruntowanych w  społecznościach 
form solidarności i porozumiewania się; (3) trudności w realizowaniu 
zasady demokracji we współczesnych wspólnotach politycznych, czy‑
li trudności w komunikowaniu własnych stanowisk i woli w dyskur‑
sie o sprawach dotyczących wszystkich – zwłaszcza w komunikowaniu 
w sposób „niezakorzeniony” etycznie, religijnie, kulturowo itp.
 Celem analiz zawartych w ostatnim rozdziale jest usystematyzo‑
wanie poglądów na temat spoiwa wspólnot politycznych. Wynikiem 
tych systematyzujących analiz jest zaproponowana przeze mnie typolo‑
gia koncepcji wspólnotowości oraz wyprowadzanych z nich koncepcji 
więzi wspólnot politycznych. Wreszcie w Zakończeniu, podsumowu‑
jąc uzyskane wyniki, formułuję także pewne postulaty metaprzedmio‑
towe, dotyczące programu dalszych badań tej problematyki.
 Na koniec ważna metodologicznie declaratio terminorum. W lite‑
raturze przedmiotu rzeczywistość „spoiwa wspólnot społeczno‑poli‑
tycznych” bywa różnie nazywana. Jedynie tytułem przykładu: Ta deusz 
Ślipko określa ją mianem „wewnętrznego węzła” tak rozumianych 
wspólnot 2. Adam Chmielewski podejmując tę problematykę używa 
pojęcia „idei jedności” 3. Zaś Tomáš Halík pytając o czynnik spajający 
współcześnie jednostki i zbiorowości we wspólnotę polityczną posłu‑
guje się terminem religio 4.

2 Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, wyd. 2 poszerzone, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 228.
3 Por. A.  Chmielewski, Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne, 
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Wrocław 2006, s. 27‑31.
4 Por. T. Halík, Wzywany czy nie wzywany, Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady 
z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, przeł. A. Babuchowski, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2006, s. 34‑36.
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 W poniższym tekście pod pojęciem tego rodzaju s p o i w a  ro‑
zumiem różnorodnie artykułowaną rzeczywistość, która: (a) wię‑
ziotwórczo spaja wielość ludzi w  określoną, trwałą zbiorowość spo‑
łeczno‑polityczną, a zarazem (b) stymuluje ich obywatelską aktywność 
do wyrażania jej we wspólnych praktykach samookreślania się i współ‑
decydowania na drodze publicznego, demokratycznego kształtowania 
własnej opinii i woli 5, mocą przynależnych im obywatelskich upraw‑
nień i powinności.

5 Co się tyczy idei demokratycznego kształtowania opinii i woli, odsyłam do analiz 
Jürgena Habermasa, do których tutaj nawiązuję.


