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Wstęp

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, przedsta-
wia studia polskich badaczy skoncentrowane wokół pojęcia 
racji stanu. Rozwijając namysł nad etycznym kryterium racji 
stanu, Autorzy już na wstępie stanęli wobec problemu tyle 
ważnego, co wielokrotnie złożonego; problemu zasadniczego 
zarówno z punktu widzenia języka i praktyki współczesnej 
polityki, jak i namysłu z zakresu teorii i filozofii politycznej. 
Już sama kategoria racji stanu bez wątpienia należy do grupy 
tzw. istotnie spornych pojęć. Pojęcie sporne – określenie wpro-
wadzone pierwotnie przez Waltera B. Galliego, wskazuje na 
treść czegoś na tyle abstrakcyjnego, dwuznacznego i niedo-
określonego, że jego pełne znaczenie może być uchwycone 
tylko za pomocą pojęcia, które dopuszcza różne sposoby poj-
mowania czyli różne koncepcje danego pojęcia1. W rezultacie 

w polityce zazwyczaj mamy do czynienia z  sytuacją, gdy 
ludzie biorący udział w  sporze zgadzają się co do ogólnej 
struktury danego pojęcia, jego gramatyki, czyli sposobu uży-
cia w języku potocznym, lecz kierują się różnymi koncepcja-
mi w zależności od tego, jak ich zdaniem to pojęcie powinno 
być wyjaśnione i rozwinięte2. 

Koncepcja jest zatem zawsze rozwinięciem i  interpretacją 
danego pojęcia. Racja stanu jako termin tak często stosowa-
ny w  języku potocznym a wprowadzony do języka polityki 
w XVI w. przez florenckiego historyka i polityka Francesco 
Guicciardiniego, może oznaczać rację istnienia państwa, 

1 W. B. Gallie, Essentially contested concepts, Proceedings of the Aris-
totelian Society 1956 (1), s. 167-198.

2 A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, przeł. A. Krzynó-
wek, Kraków 2010, s. 21.
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ochronę fundamentalnych interesów państwa, bywa koja-
rzone z  wyjątkową sytuacją zagrożenia istnienia wspólno-
ty politycznej, szkołą realizmu politycznego, obiektywnymi 
okolicznościami, które polityk musi brać pod uwagę ale tak-
że z pojęciem tajemnicy stanu lub wreszcie rozumiana bywa 
jako pretekst usprawiedliwiający niecne czyny3.  Serię analiz 
otwiera artykuł zasadniczy dla zawartych w publikacji roz-
ważań a zarazem prezentujący propozycję rozumienia pojęć 
obecnych w tytule. Racja stanu skonceptualizowana jest jako 
„dyrektywa naczelna prowadzenia polityki państwa przez 
konstytucyjnie określony organ władzy wykonawczej”. Kry-
terium etyczne ujętej w ten sposób racji stanu to „podstawa 
oceny stosunku państwa do innych podmiotów, wyrażanego 
w  polityce prowadzonej według przyjętej racji stanu, czy-
li oceny (1) odnoszącej się przede wszystkim do środków 
urzeczywistniania obranych celów i (2) uwzględniającej po-
równanie hierarchii wartości  – hierarchii stosowanej przez 
podmiot prowadzący politykę i hierarchii stosowanej przez 
podmiot oceniający tę politykę”. Ta próba definicyjnego doo-
kreślenia pojęcia racji stanu w postaci proponowanej koncep-
cji jest twórczo i krytycznie kontynuowana przez Autorów 
kolejnych tekstów.

Nie mniejsze problemy interpretacyjne budzą pojęcia pod-
padające pod kryterium etyczne realizacji polityki racji stanu; 
pojęcia takie jak sprawiedliwość, wolność, godność, dobro 
wspólne, rozwój społeczny. Za konstytucyjnymi klauzulami 
generalnymi kryją się bogate i  niezwykle dyskusyjne treści. 
Każde z  tych pojęć posiada własne źródła filozoficzne i  za-
korzenione jest w  swoistej tradycji namysłu normatywnego. 
Wspólne większości rozważań jest przekonanie o tym, że po-
lityka racji stanu stanowi próbę urzeczywistnienia postulowa-
nych wartości. W innym kierunku idą te analizy, które pojęciu 
racji stanu przypisują głównie wymiar ideologiczno-propa-
gandowy. Zgodnie z tym tokiem myślenia, w państwie demo-
kratycznym to między innymi poglądy wyborców wpływają na 

3 Zob. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, 
Kraków 2008.
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formułowanie racji stanu, bardziej zasadne od analiz norma-
tywnych jest zatem odtworzenie poglądów dotyczących spo-
sobów realizacji żywotnych interesów państwa. Z tego punktu 
widzenia pojawiają się propozycje odrzucenia koncepcji racji 
stanu jako kategorii propagandowo-ideologicznej i  nieprzy-
datnej dla analizy naukowej oraz zastąpienia jej przez bardziej 
przydatne w analizach naukowych pojęcie interesu.

Jednym z  ważnych zagadnień stawianych w  analizach 
jest zatem pytanie, czy polityka racji stanu dopuszcza, czy 
też w  niektórych przypadkach wręcz wyklucza podejście 
moralne. Oznacza to w istocie poddanie pod rozwagę kwe-
stii, czy polityka racji stanu może być realizowana wyłącznie 
w świecie Hobbesowskiego Lewiatana, który – słowami Car-
la Schmitta – 

stał się jedynie wielką maszyną, ogromnym mechanizmem, 
mającym zabezpieczać doczesną i fizyczną egzystencję lu-
dzi, nad którymi panuje i których chroni4. 

Przyjęcie takiej perspektywy zdaje się bowiem unieważniać 
pytanie o kryterium racji stanu, milkną bowiem pytania o pra-
wo i bezprawie: 

mając przed sobą Lewiatana, ten wielki mechanizm do wy-
dawania rozkazów (…), odróżniać jeszcze państwo spra-
wiedliwe i niesprawiedliwe, to w gruncie rzeczy tak jakby 
chcieć dyskryminować maszynę niesprawiedliwą w stosun-
ku do sprawiedliwej5. 

Z  kolei zaproponowana przez Schmitta definicja suwerena 
(ten, kto decyduje o  stanie wyjątkowym) wyznacza linię rozu-
mowania, które treści polityki racji stanu nie poszukuje już 
nawet wewnątrz woli suwerena lecz pod nazwą biopolityki 
sprowadza ją do określenia „jaka forma organizacji okazuje się 
najbardziej wydajna w zapewnieniu opieki nad nagim życiem, 

4 C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepo-
wodzenie politycznego symbolu, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008, s. 47.

5 Tamże, s. 66.
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kontroli nad nim i płynącymi z niego pożytkami”6. Podjęta 
przez badaczy próba zestawienia pojęcia racji stanu z dobrem 
wspólnym, godnością człowieka i sprawiedliwością wyznacza 
inną drogę analizy a zarazem otwiera perspektywę stawiania 
pytań o możliwość włączenia fundamentalnych założeń ak-
sjologicznych w namysł nad polityką racji stanu.

Papież Jan Paweł II w przemówieniu do Konferencji Epi-
skopatu Polski w 1983 roku zwracał uwagę, że 

państwo jako wyraz suwerenności, samostanowienia po-
szczególnych ludów i narodów, jest prawidłowym urzeczy-
wistnieniem porządku społecznego — i na tym też polega 
jego moralny autorytet7. 

Zaś w Homilii wygłoszonej w tym samym roku w czasie 
Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry przypo-
minał, że „państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społe-
czeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa”8. 
Z wypowiedzi tych płynie ostrzeżenie, iż nie można zapomi-
nać, że suwerenność państwowa musi odpowiadać wymo-
gom porządku etycznego, zaś dobro państwa nie może być 
ostatecznym kryterium realizacji i oceny polityki. Czy zatem 
możliwa jest aksjologia polityki racji stanu? Czy racja stanu 
może być pojęciem z  zakresu normatywnego namysłu nad 
polityką czy też lepiej traktować je wyłącznie jako katego-
rię ideologiczno-propagandową? Czy proces projektowania 
i  realizowania prowadzonej polityki państwowej może być 
oceniany wedle kryteriów wobec niej zewnętrznych? Czy  – 
wreszcie – samo kryterium etyczne określania i realizacji racji 
stanu w demokratycznym państwie prawnym jest czymś kon-
struowanym w  procesie demokratycznego, publicznego uza-
sadniania zgodnie z procedurami dyskursowego kształtowania 

6 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. 
M. Salwa, Warszawa 2008, s. 167.

7 Jan Paweł II, Przemówienie do Episkopatu Polski, Częstochowa 
05.06.1979 r.

8 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem 
Jasnej Góry, Częstochowa 19.06.1983 r.



11
Wstęp

woli demokratycznej, intersubiektywnie osiąganym porozu-
mieniem lub racjonalnie motywowaną zgodą, czy też czymś 
wobec aktualnej polityki niezależnym i wykraczającym poza – 
choćby dyskursywnie kształtowaną  – wolę suwerena? Są to 
wszystko pytania wokół których biegnie główna linia rozwa-
żań zawartych w niniejszej publikacji. Ważną zaletą publikacji 
jest polemiczny charakter zamieszczonych w niej tekstów oraz 
interdyscyplinarne podejście. Wśród jej Autorów są zarówno 
teoretycy budujący swe analizy w  oparciu o  namysł norma-
tywny jak i  osoby skupione na badaniach empirycznych. Są 
wśród nich prawnicy, politologowie, socjologowie, filozofowie 
ale także osoby legitymujące się bogatym doświadczeniem 
w określaniu i realizowaniu polityki państwa.

Rozważania badaczy nie aspirują do rozwiązania proble-
mu postawionego w tytule ani do pełnej eksplikacji sprob-
lematyzowanych kwestii. Zamieszczone w publikacji teksty 
stanowią raczej zaproszenie do dalszej dyskusji oraz rozwi-
jania wątków dotyczących między innymi relacji kryterium 
etycznego w koncepcji racji stanu do zagadnienia suweren-
ności, przywództwa politycznego, polityczności, koncepcji 
racji publicznej, etycznej samoregulacji urzędników i  funk-
cjonariuszy państwa.

Pierwszy etap prac badawczych nad omawianym zagad-
nieniem zwieńczony został konferencją Kryterium etyczne 
w koncepcji racji stanu, która odbyła się w Akademii Ignatia-
num w czerwcu 2011 roku. Jej hasło stało się tytułem książki, 
która sama stanowi już kolejny etap ujmowania przemyśleń 
wokół koncepcji racji stanu w  próbę szerszego i  bardziej 
kompleksowego spojrzenia. Dziękujemy profesorowi Ry-
szardowi Stemplowskiemu za inspirację do prowadzonych 
badań i  dyskusji oraz Dziekanowi Wydziału Pedagogicz-
nego Akademii Ignatianum drowi Witowi Pasierbkowi SJ 
za wsparcie umożliwiające ukazanie się niniejszej pozycji na 
rynku wydawniczym.

Anna Krzynówek-Arndt





Ryszard Stemplowski
Akademia Ignatianum w Krakowie

O kryterium etycznym  
w koncepcji racji stanu

Niniejszy tekst jest zwięzłym, niewyczerpującym przed-
miotu, wprowadzeniem do problematyki kryterium etyczne-
go w koncepcji racji stanu jako tematu niniejszej publikacji. 
W  tym celu odnotowuję rozmaite funkcje koncepcji racji 
stanu i  podaję jej definicję jako zasady modelującej proces 
prowadzenia polityki. Objaśniam przy tym kategorie w  tej 
definicji występujące. Następnie pokazuję drogę prowadzącą 
do sformułowania kryterium etycznego z tą koncepcją zwią-
zanego. Podejmuję też próbę rozszerzenia katalogu pytań 
odnoszących się do omawianego tematu, po czym wskazu-
ję na niektóre ograniczenia oraz implikacje prezentowanego 
przeze mnie stanowiska. Na końcu postuluję badania procesu 
politycznego, nie ograniczone do badania pojęć.

1. Koncepcja racji stanu

Koncepcja racji stanu służy w praktyce społecznej modelo-
waniu (A) dyskursu publicznego o polityce i (B) procesu pro-
wadzenia polityki państwa1.

1 W sprawie moich wcześniejszych wersji tej koncepcji zob. R. Stemp-
lowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, wydanie drugie po-
szerzone, t. 1, Warszawa 2007; Tegoż, Koncepcja racji stanu – dzisiaj i jutro. Wy-
kład w PAU, 10 maja 2010 r., w: Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 
„Patriotyzm wczoraj i dziś”, t. IX: 2010, PAU, Kraków 2011, s. 41-52.

1.1. 



Ryszard Stemplowski
14

Ad (A) Koncepcja racji stanu modeluje dyskurs publiczny gdy 
rozmaite podmioty tego dyskursu przedstawiają swoje kon-
cepcje racji stanu i oddziaływają na pozostałych uczestników 
dyskursu, same przy tym ich oddziaływaniom podlegając.
Taki dyskurs ma postać szczególną, gdy nie istnieje państwo do 
którego koncepcja racji stanu mogłaby się odnosić. Czy „dyplo-
macja bez listów uwierzytelniających”2 mogła posługiwać się ra-
cją stanu? A czy mógł się nią kierować „patriota bez paszportu”?3

Kiedy zaś państwo istnieje, pojawia się pytanie, czy obywatel 
może zasadnie stosować pojęcie racji stanu, żeby określić swoje 
postulaty pod adresem rządu, partii politycznej czy elity wła-
dzy? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam 
codziennie media. Tak pojęta racja stanu niesie ze sobą nie-
bezpieczeństwo mitologizacji, ale stanowi jednocześnie świa-
dectwo skądinąd pożądanej aktywności obywatelskiej w  de-
mokratycznym państwie prawnym.
Ta funkcja modelowania dyskursu widoczna jest także w opra-
cowaniach naukowych4 i odnoszona jest przede wszystkim do 
polityki zagranicznej5, ale i moralno-politycznych dylematów 
osób publicznych6.

2 H.H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagra-
niczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830-1840, z języka niemieckiego prze-
łożyła Maryla Borkowicz, posłowie Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1987. 

3 J.W. Borejsza, Patriota bez paszportu, wydanie II rozszerzone, 
Warszawa 1982. 

4 A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.
5 K. Szczerski, Polska jako as trefl, czyli co jest polską racją stanu?, Ośrodek 

Myśli Politycznej, <http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=212>. J.K. Bielecki, 
J. Buzek, W. Cimoszewicz, T. Mazowiecki, J. Oleksy, J. Olszewski, W. Paw-
lak, R. Stemplowski, H. Suchocka, Polska w Unii Europejskiej. Jaka polityka 
zagraniczna? Wykłady Publiczne, PISM, Warszawa 2003. W. Bartoszewski, 
B. Geremek, A. Olechowski, D.K. Rosami, K. Skubiszewski, R. Stemplow-
ski, Ustrój państwa a polityka zagraniczna, Wykłady Publiczne, PISM, Warsza-
wa 2002. K. Łastawski, Kształtowanie się racji stanu w Trzeciej Rzeczypospolitej, 
Wiedza Obronna, Warszawa 1999; Tenże, Racja stanu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2000. Racja stanu. Histo-
ria, teoria, współczesność, E. Olszewski (red.), Lublin 1989.

6 A.S. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe: Die polni-
sche Fraktion im Deutschen Reichstag 1871-1918, Droste, Düsseldorf 2007. 
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Ad (B) Koncepcja racji stanu modeluje proces prowadzenia 
polityki państwa czyli proces kierowania. Racja stanu jest 
normą. Nie jest normą prawną; jest normą doktrynalną, po-
mocniczą. Jej koncepcja jest pochodną filozofii politycznej 
i teorii politycznej. Aczkolwiek „racja stanu” jest normą tylko 
pomocniczą, to jednak jest normą bardzo ważną, ponieważ 
odnosi się do centralnych organów władzy państwowej jako 
postulat określonej konceptualizacji czyli modelowania dzia-
łalności polegającej na kierowaniu polityką państwa; funk-
cjonuje jako teoretyczny element praktyki społecznej.
Koncepcja racji stanu jest doktrynalnym postulatem ciągłego 
formułowania i  urzeczywistniania racji stanu jako wyraża-
jącej tożsamość suwerena dyrektywy naczelnej prowadzenia 
polityki państwa przez konstytucyjnie określony organ wła-
dzy wykonawczej. Zgodnie z zasadami i wartościami konsty-
tucyjnymi, dyrektywa ta określa żywotne interesy suwerena, 
ustanawiając demokratycznie konsensualną hierarchię celów 
polityki i środków ich osiągania, w tym – celów nienegocjo-
walnych z podmiotami zagranicznymi7.
Proponuję kategorie definicyjne, z wyjaśnieniem i przykła-
dami nawiązującymi przede wszystkim do praktyki w Polsce.
P o l i t y k a  jest pojmowana holistycznie. (Polityka zagra-
niczna obejmuje to, co w  polityce odnosi się do podmiotu 
zagranicznego, szczególnie podmiotu prawa międzynarodo-
wego). Sformułowanie – „Rada Ministrów prowadzi politykę 

F. Scholz, Zwischen Staatsräson und Evangelium. Kardinal Hlond und die 
Tragödie der ostdeutschen Diözesen, Knecht, Frankfurt a/Main 1989.

7 W  wersji referatu rozprowadzonej dnia 30 maja 2011  r. (przed 
konferencją) zawarta została wersja robocza definicji: Koncepcja racji 
stanu [państwa członkowskiego UE] jest doktrynalnym postulatem pro-
wadzenia polityki państwa – przez organ władzy wykonawczej o kon-
stytucyjnie określonych kompetencjach kierowniczych w tym zakresie – 
która: (A) wyraża tożsamość suwerena, a w tym jego żywotne interesy, 
(B) oparta jest na hierarchii celów i środków ich osiągania, w tym – celów 
nienegocjowalnych z podmiotami zagranicznymi [oraz celów obieranych 
do realizacji w UE], (C) urzeczywistnia zasady i wartości konstytucyjne, 
(D) podlega systematycznej aktualizacji, (E) uzasadniana jest publicznie.

1.2.

1.2.1. 
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wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 146, 
ust. 1 Konstytucji RP) nie implikuje dychotomii „wewnętrzne-
-zagraniczne”, a sformułowanie takie jest przejawem swoistej 
inflacji lingwistycznej. Niemcy zadowalają się konstytucyjnym 
sformułowaniem: „Politykę określa kanclerz.” I nikt nie wątpi, 
że chodzi o politykę pojmowaną wyczerpująco.
P o l i t y k ę  p r o w a d z i  powołany do tego organ władzy 
wykonawczej. W Polsce takim organem jest Rada Ministrów. 
Prowadzenie polityki jest kompetencją kierowniczą rządu 
(Rada Ministrów), urzeczywistnianą w połączeniu z kierowa-
niem administracją rządową oraz wykonywaniem pozostałych 
kompetencji, na podstawie i w granicach prawa8. Racja stanu 
jest zasadniczą częścią programu konstytucyjnie prawomoc-
nej i kontrolowanej działalności rządu i taka koncepcja racji 
stanu jest dla rządu zasadą racji stanu (zob. 1.2.8.).
S u w e r e n n o ś ć  demokratycznego państwa prawnego i za-
razem członkowskiego Unii Europejskiej wyraża się w trwałej 
i ciągle urzeczywistnianej zdolności organów władzy publicz-
nej do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu tożsamości 
suwerena, przede wszystkim poprzez swobodne określanie ce-
lów polityki i środków ich urzeczywistniania, na podstawie i w 
zakresie prawa. „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Pol-
skiej należy do Narodu” (art. 4 Konstytucji RP). Suwerenem 
w Rzeczypospolitej Polskiej jest więc „Naród Polski, wszyscy 

8 We Francji kluczową pozycję zajmuje prezydent Republiki, 
w  RFN politykę prowadzi kanclerz (zob. 1.2.1.). Prawie tak samo sil-
ną pozycję w zakresie prowadzenia polityki ma brytyjski premier (m.in. 
ustanawia zasady działania Gabinetu i  ministrów). W  Polsce, Prezes 
Rady Ministrów ma w  niej pozycję kierowniczą (najnowsze omówie-
nie tej problematyki podaje P. Sarnecki, Kierownicze kompetencje Prezesa 
Rady Ministrów w  strukturze administracji rządowej, „Przegląd Sejmo-
wy”, nr 3-104, 2011, s. 57-71), ale Rada Ministrów działa na podstawie 
ustawy i sama uchwala swój regulamin. Prezydent RP ma ważne kompe-
tencje i prerogatywy, nie naruszające jednak kierowniczej roli Rady Mini-
strów, a Rada Gabinetowa (Rada Ministrów obradująca pod przewodni-
ctwem Prezydenta) nie ma kompetencji Rady Ministrów. O stanie wojny 
i zawarciu pokoju decyduje Sejm, a Prezydent decyduje o stanie wojny 
tylko wtedy, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie.

1.2.2. 

1.2.3. 
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obywatele Rzeczypospolitej” (Preambuła Konstytucji RP), 
czyli naród polityczny, naród konstytucyjny (zob. 1.2.6.).
Ż y w o t n e  i n t e r e s y  s u w e r e n a  wyrażają się (i) w sa-
mym istnieniu narodu jako suwerena i państwa jako jego po-
litycznej organizacji (dobro wspólne jakim jest Rzeczpospo-
lita Polska) w procesie integrowania się z innymi suwerenami 
w Unii Europejskiej, (ii) w urzeczywistnianiu zasad konsty-
tucyjnych, uznawanych za warunek dostateczny istnienia tej 
organizacji politycznej suwerena, o czym mówi pkt (i) czyli 
zasad, których aktualna treść i hierarchia wypracowywane są 
nieprzerwanie w  praktyce społecznej (np. bezpieczeństwo, 
społeczna gospodarka rynkowa), (iii) w stałym i optymalizu-
jącym odnoszeniu tego do wartości konstytucyjnych.
H i e r a r c h i a  c e l ó w  zakłada pierwszeństwo składników 
stałych  – interesy żywotne suwerena i  cele nienegocjowa-
ne z podmiotami zagranicznymi (te cele są funkcją trwałego 
porozumienia partii politycznych, które działają w symbiozie 
z kulturą polityczną w danym państwie) i obecność składników 
zmiennych (ich dobór i hierarchia są funkcją większości par-
lamentarnej, której emanacją jest organ prowadzący politykę).
C e l e  n i e n e g o c j o w a n e  z   p o d m i o t a m i  z a -
g r a n i c z n y m i  obejmują żywotne interesy suwerena, 
w całości albo części każdorazowo określanej.
S u w e r e n n o ś ć  a   c e l e  o b i e r a n e  d o  r e a l i z a c j i 
w   U E.  Idzie tu o cele obierane przez organ prowadzący 
politykę państwa suwerennego, członka UE, zgodnie z kon-
stytucją państwa członkowskiego i traktatami unijnymi (zob. 
1.2.3.). Cele te należą do kategorii takich, których suweren 
nie może lub nie chce realizować przy pomocy swej organi-
zacji politycznej (państwo) samotnie. Nie należy przy tym 
mylić samotności z samodzielnością. Decyzja w sprawie ta-
kich celów jest podejmowana samodzielnie, ale także na pod-
stawie i w granicach wspólnie przyjętych traktatów unijnych, 
w procesie obejmującym też ciągłe porozumiewanie się mię-
dzy władzami państw członkowskich, z  udziałem organów 

1.2.4

1.2.4.1.

1.2.5.

1.2.6.

.
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UE. Suwerenność jest niepodzielna. Nie można jej ograni-
czyć bez zmiany państwa demokratycznego na autokratyczne 
albo w organizację ułatwiającą okupację obcą; nie można też 
„przekazać części” suwerenności, gdyż suwerenność nie jest 
żadną porcjowalną substancją. Przekazuje się określone kom-
petencje organów centralnych państwa organowi współtwo-
rzonemu przez państwo przekazujące. Suwerenność istnieje 
tak długo, jak długo suweren (naród polityczny) samoorga-
nizuje się w  postaci demokratycznego państwa prawnego. 
Jeżeli UE przekształci się w federację, nie stracą aktualności 
zasady odnoszące się do racji stanu obecnego państwa człon-
kowskiego (narodowego) UE; zaczną obowiązywać w innej 
skali kulturowo-politycznej nowego państwa (federalnego).
Ś r o d k i  stosowane w procesie prowadzenia polityki dzielą 
się na dwa rodzaje: treść regulacji stanowiących stosunki praw-
ne oraz inne środki, jak (a) rozpoznanie (ocena) stanu faktycz-
nego i prawnego oraz projektowanie decyzji, w tym – inicjatyw 
ustawodawczych i treści projektów ustaw, (b) opiniowanie eks-
perckie (w tym – prawne), (c) uzgodnienia międzyresortowe, 
(d) administracja (w tym dyplomacja), (e) nadzór9.
P u b l i c z n e  u z a s a d n i a n i e  r a c j i  s t a n u  reali-
zowane jest przede wszystkim w  parlamencie i  łączy się 
zarówno z mobilizacją politycznego poparcia dla wspólne-
go wysiłku jak i  z polityczną odpowiedzialnością, nie jest 
działaniem spowitym w tajemnicę10. W Polsce odbywa się 

9 Szczególnie ważne (i wymagające dołożenia szczególnej staranności) 
są następujące działania: opiniowanie projektów legislacyjnych oraz nadzór, 
jako środki prowadzenia polityki czyli wykonywania przez Radę Ministrów 
jej kompetencji kierowniczej (zarówno w zakresie prowadzenia polityki rozu-
mianego najszerzej, jak i kierowania administracją rządową i wykonywaniem 
innych kompetencji wymienionych w art. 146 Konstytucji RP), a wykonywa-
nie nadzoru należy też do obowiązków członka Rady Ministrów. Te środki 
ulegają zmianie, np. organizacja dyplomacji wymaga adekwatnej regulacji. 

10 O  niepożądanym i, jakby niezależnym od ustroju, zasadniczym 
związku racji stanu z dyskursem publicznym (i tajemnicą państwową) pisze 
R. Bodei, From secrecy to transparency: reason of state and democracy, „Philo-
sophy & Social Criticism”, 37(8), październik 2011 r., s. 889-898, passim.

1.2.7.

1.2.8. 
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to w Sejmie, jako organie udzielającym Radzie Ministrów 
wotum zaufania (na podstawie programu zawierającego 
ekspozycję racji stanu) i sprawującym kontrolę nad jej dzia-
łalnością, prowadzoną w granicach określonych przepisami 
konstytucji i  ustaw. Proces uzasadniania jest ciągły, choć 
zazwyczaj przybiera formy uzasadniania pośredniego. Bez-
pośrednie uzasadnianie wiąże się przede wszystkim z na-
stępującymi czynnościami wykonywanymi w imieniu Rady 
Ministrów:
Przedkładanie Sejmowi przez Prezesa Rady Ministrów pro-
gramu działania rządu w związku z udzielaniem rządowi wo-
tum zaufania,
przedkładanie przez rząd wniosku o  udzielenie wotum 
zaufania,
przedkładanie rządowego stanowiska w związku z wnioskiem 
o wyrażenie rządowi albo ministrowi wotum nieufności,
przedkładanie uzasadnień załączanych do projektów ustaw 
(rządowa inicjatywa ustawodawcza),
przedkładanie stanowiska rządu w  związku z  regulacjami 
dokonywanymi w  UE, przedkładanie Sejmowi przez rząd 
uzasadnień zawartych umów międzynarodowych nie wyma-
gających ratyfikacji,
udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie,
przedkładanie Sejmowi przez ministra spraw zagranicznych 
informacji rządu o polityce zagranicznej,
przedkładanie stanowiska rządu w  sprawie opinii Naj-
wyższej Izby Kontroli w  przedmiocie udzielenia rządowi 
absolutorium.
Z okresu panowania w Polsce ustroju autokratycznego prze-
trwały w świadomości niektórych obywateli, w tym i niektó-
rych polityków, formy „dialogu rządu ze społeczeństwem”, 
odsłaniające fasadowość ówczesnego Sejmu. Czym innym jest 
natomiast obecnie działalność rzecznika rządu czy wypowiedzi 

1.2.8.1.

1.2.8.2.

1.2.8.3.

1.2.8.4.

1.2.8.5.

1.2.8.6.
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publiczne członków Rady Ministrów wygłaszane poza posie-
dzeniami Sejmu i komisji sejmowych, gdyż nie mają oni na 
celu pomniejszenia pozycji forum parlamentarnego czy tym 
bardziej traktowania Sejmu jako organizacji fasadowej.

2. Konstruowanie kryterium etycznego  
jako elementu koncepcji racji stanu

Zasada deontologiczna może nakazywać urzeczywistnia-
nie zasady aksjologicznej11. Koncepcja racji stanu stosowana 
w procesie prowadzenia polityki nakazuje urzeczywistnianie 
wartości konstytucyjnych. Jednakże kryterium etyczne – po-
zwalające na normatywną ocenę racji stanu – nie wyczerpuje 
się w postulacie realizacji wartości konstytucyjnych, albo in-
nego rodzaju zbioru wartości. Kryterium etyczne jest kon-
strukcją formalną szczególnego rodzaju. Punktem wyjścia 
w  jego budowaniu jest oczywista konstatacja, że moralność 
określa stosunek danej jednostki/grupy do innych; etyka zaś 
określa, jak dana jednostka/grupa powinna żyć czyli, między 
innymi, jak powinna określać i  realizować swoje role spo-
łeczne (stąd etyka uczonego, duchownego, lekarza, adwoka-
ta, urzędnika administracji publicznej etc., ale także – żony, 
męża, ojca etc.). Nie jest to podział rozłączny, lecz użyteczny 
analitycznie.
Stosując powyższe do racji stanu, należy rzec, iż moralność 
służy do oceny tego, jak organ władzy prowadzącej politykę 
określa przez dobór celów zawartych w formule racji stanu 
swój stosunek do innych podmiotów.
Etyka służy do oceny tego, jak organ władzy prowadzącej 
politykę określa w formule racji stanu środki realizacji ce-
lów prowadzonej polityki, w tym swoją strukturę i  stoso-
wane przez siebie procedury; odnosi się przede wszystkim 

11 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, przeł. B. Kwiatkowska, J. Za-
jadło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, passim.

2.1.

2.2. 
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do środków urzeczywistniania celów określonych w  for-
mule racji stanu.
Kryterium etyczne powinno być  – taki jest mój postu-
lat – rozumiane szeroko: zawiera ono w sobie obydwa wy-
żej wymienione podejścia – z punktu widzenia moralności 
i punktu widzenia etyki, gdyż cele są ze środkami powią-
zane, jednakże kładzie się w nim nacisk na środki urzeczy-
wistniania celu. W takim też znaczeniu używam dalej kate-
gorii kryterium etyczne.
Kryterium etyczne w  koncepcji racji stanu jest podstawą 
oceny stosunku państwa do innych podmiotów, wyrażane-
go w polityce prowadzonej według przyjętej racji stanu, czy-
li oceny (1) odnoszącej się przede wszystkim do środków 
urzeczywistniania obranych celów i (2) uwzględniającej po-
równanie hierarchii wartości  – hierarchii stosowanej przez 
podmiot prowadzący politykę i hierarchii stosowanej przez 
podmiot oceniający tę politykę12.
Kryterium etyczne pozwala kontrolować proces (a) projek-
towania, (b) stosowania i  (c) badania (ex post) racji stanu 
(prowadzonej polityki). Stanowi środek samokontroli dla 
organu prowadzącego politykę, a dla każdego innego pod-
miotu jest kryterium oceny polityki (w dyskursie publicz-
nym). Może być stosowane przy bardzo różnych zestawach 
i  hierarchiach wartości, rozmaite bowiem mogą być etyki 
różnych grup społecznych w rozmaitych kulturach, tak jak 
różni ludzie rozmaitym sądom swego sumienia są posłuszni 
i różne ich charakteryzują konfiguracje emocjonalności i ra-
cjonalności. W demokratycznym państwie prawnym może 
to być ocena prowadzona przy pomocy zbioru wartości kon-
stytucyjnych (wartości zawsze funkcjonują łącznie, m.in. 
poprzez określone normy niższego rzędu) na czele których 

12 W wersji referatu rozprowadzonej dnia 30 maja 2011 r. zawar-
ta została wersja robocza definicji: Kryterium etyczne w  koncepcji ra-
cji stanu jest podstawą oceny stosunku państwa do innych podmiotów 
w polityce prowadzonej zgodnie z  formułą racji stanu, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków urzeczywistniania obranych celów.
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znajdują się związane bezpośrednio z  dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli i obywatelem jako jednostką (osobą) – 
bezpieczeństwo, wolność, sprawiedliwość, godność, dobro-
byt. Łączne ich funkcjonowanie jest istotne: cóż byłby wart 
dobrobyt bez wolności i  bezpieczeństwa? A  bezpieczeń-
stwo wiąże się nieomal synonimicznie z pokojem. Jeżeli zaś 
wysuniemy na czoło sprawiedliwość – a  to w Polsce nadal 
transformacyjnej temat jeden z  najważniejszych, jeśli nie 
mamy budować indywidualnego dobrobytu niewielu na nie-
sprawiedliwym położeniu większości i ubóstwie konsump-
cji zbiorowej – przyjdzie nam zmierzyć się z rozmaitymi jej 
koncepcjami. Uściślanie tego kryterium w konkretnych wa-
runkach wymaga przyjęcia określonej koncepcji sprawied-
liwości i zakłada konieczność przyjęcia określonego związ-
ku pomiędzy wybraną koncepcją sprawiedliwości a innymi 
wartościami, przejawiając się we wszystkich dziedzinach po-
lityki, np. w zakresie polityki gospodarczej (zakres regulacji 
rynku, poziom redystrybucji dóbr etc.)13.

3. Kryterium etyczne w polskiej racji stanu  
1989-2011

Projektując konferencję, która stała się przyczynkiem do po-
wstania niniejszej publikacji, proponowałem włączenie kilku 
tematów, które stały się przedmiotem referatów. Wiele in-
nych wynika z  rozwinięcia definicji racji stanu i  kryterium 
etycznego. Ponieważ studia nad prowadzeniem polityki 
nie ustaną, a  zresztą i  przedstawiona w publikacji dyskusja 
może zatoczyć szerokie i wykraczające poza tematykę arty-
kułów kręgi, chciałbym postawić dalsze pytania w  zakresie 
problematyki racji stanu, ze szczególnym uwzględnieniem 

13 Problematyka sprawiedliwości występuje oczywiście w  wielu 
dziedzinach i debatach. Pojęcie sprawiedliwości – również, np. wtedy, gdy 
pisząc o lustracji – z powołaniem się na „postawę i drogę Chrystusa” – 
przeciwstawia się sprawiedliwości miłosierdzie: Miłosierdzie większe niż 
sprawiedliwość, „Rzeczpospolita”, 10 września 2006 r. 

3.1. 
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kryterium etycznego, nawiązując do wysiłku autorów prac 
z  dziedziny filozofii politycznej, historii, politologii, pra-
wa konstytucyjnego i  socjologii oraz psychologii polityki,14 
kierując się przy tym głównie chęcią dostarczenia praktyce 
społecznej – głównie politykom i urzędnikom – zwiększo-
nej dozy przemyśleń mających ułatwić racjonalizację procesu 
prowadzenia polityki, obecnie – śmiem twierdzić – procesu 
wymagającego dołożenia zwiększonej staranności.
Jak dochodzi do sformułowania racji stanu? Rozważmy np. 
deklarację koalicyjną PO-PSL z 23 listopada 2005 r. i spytaj-
my, w jakim stopniu była (jest?) ona podstawą do sformułowa-
nia racji stanu? Wyjaśnienie tego przypadku pomoże zrozu-
mieć proces zawiązywania i  funkcjonowania koalicji (rządu). 
W  szczególności można zbadać, jakie znaczenie potencjalni 
(rzeczywiści) koalicjanci przywiązują na etapie zawiązywania 
koalicji – i potem – do problematyki wyodrębnianej w kon-
cepcji kryterium etycznego. Badanie procesu formułowania 
racji stanu odnosi się również do procesu jej aktualizowania. 
Badając znaczenie układu odniesienia, z którym ma do czynie-
nia Rada Ministrów, szczególną uwagę można by zwrócić na 
znaczenie obsługi prawnej.
Jaka jest treść formuły racji stanu w (a) przemówieniach Pre-
zesa Rady Ministrów ubiegającego się w Sejmie o wotum za-
ufania, (b) dorocznych informacjach rządu dla Sejmu w formie 
exposé ministra spraw zagranicznych? Można ewentualnie ze-
stawić te formuły z wypowiedziami tych polityków dla me-
diów. Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie wymagało 
żmudnej rekonstrukcji, gdyż formuła racji stanu w tych teks-
tach przejawia się niewyraźnie. Wyjątkowego materiału do 
rozważań na ten temat dostarcza przemówienie min. Skubi-
szewskiego w Sejmie (styczeń 1993 r.), odpowiadającego na 

14 Zob. przypis 6 powyżej oraz bibliografie w: R. Stemplowski, 
Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w: 
Streszczenie, teksty źródłowe i bibliografia wykładów w Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych, PISM, Warszawa 2010; Tenże, Wprowadzenie 
do analizy …., dz. cyt., t. 1.
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zapytanie PSL, jak rząd Hanny Suchockiej pojmuje rację sta-
nu. Charakterystyczne, że udzielenie odpowiedzi powierzono 
ministrowi spraw zagranicznych, choć racja stanu odnosi się 
przecież do całokształtu polityki.
Jaki jest związek koncepcji racji stanu (i kryterium etyczne-
go) z wykonywaniem kontroli nad działalnością Rady Mini-
strów i odpowiedzialnością? Jeśli robocza hipoteza wskazuje 
na niedostatek tej kontroli, to istniejący materiał źródłowy 
jest obfity (m.in. biuletyny komisji sejmowych, protokoły 
Trybunału Konstytucyjnego, protokoły posiedzeń Rady Mi-
nistrów) i pozwala sądzić, że możliwe jest na jego podstawie 
sformułowanie sugestii prowadzących do poprawy istniejące-
go stanu rzeczy.
Jakie wnioski wynikają z  zastosowania formuły racji stanu 
i kryterium etycznego do oceny polityki w sprawie tzw. polityki 
historycznej? W szczególności można zapytać, czy Rada Mi-
nistrów może uchylić się od zajęcia stanowiska w sprawie tego, 
co należy do „najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rze-
czypospolitej”, skoro do tych „najlepszych tradycji” nawiązuje 
w  preambule obowiązująca konstytucja? A  jak w  świetle tej 
formuły konstytucyjnej ma wyglądać wykonywanie przez Pre-
zydenta RP jego obowiązku bycia „gwarantem ciągłości wła-
dzy państwowej”? W  jaki sposób połączyć te postanowienia 
konstytucji z wartościami konstytucyjnymi, które uwzględnia 
koncepcja racji stanu i kryterium etyczne?
Jakie wnioski wynikają z  zastosowania formuły racji stanu 
i kryterium etycznego w procesie konstruowania polityki od-
nośnie żądań autonomii Śląska? Jeżeli żądanie to rozpatrywać 
w powiązaniu z ekstrapolacją dotychczasowego kierunku inte-
gracji europejskiej, to ewentualny – logicznie z żądania auto-
nomii wypływający jako finalny – postulat zmiany polskiego 
państwa unitarnego (art. 3 Konstytucji RP) na federacyjne bę-
dzie tracił na znaczeniu, ale jeśli założyć petryfikację UE w jej 
obecnym albo zbliżonym kształcie, z realizacją funkcji obronnej 
państwa częściowo samodzielnie, częściowo w ramach NATO, 
wówczas żądanie autonomii oraz możliwe na to reakcje grożą 
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wielkimi napięciami i potencjalnie wynikające z tego zmiany 
stosunków społecznych winny być oceniane także z etycznego 
punktu widzenia. W każdym z tych wariantów rysują się roz-
maite, interesujące rozwiązania warte rozpatrzenia.
Jakie wyniki może dać stosowanie kryterium etycznego do 
polityki udzielania pomocy zagranicznej? Celowe wydaje się 
powiązanie tej problematyki z problematyką wspólnej poli-
tyki zagranicznej UE i rozpatrzenie tego zagadnienia w per-
spektywie sprawiedliwości globalnej. To jedna z deficytowych 
dziedzin dyskursu publicznego.
Jakie wyniki może dać stosowanie kryterium etycznego do 
koncepcji racji stanu, która wymaga zwalczania terroryzmu 
przez współdziałanie (a) w  stosowaniu środków zakazanych 
przez międzynarodowe konwencje prawa humanitarnego, (b) 
w tzw. interwencji humanitarnej? W szczególności ważny jest 
problem odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Czy 
ponosi ją polityk, który jest przekonany, że kieruje się żywot-
nym interesem narodowym w zakresie bezpieczeństwa? Co-
raz szerszy dostęp do dokumentów wytworzonych w proce-
sach decyzyjnych rządu USA i  innych państw, także Polski, 
w  związku z  reakcją na zamach terrorystyczny 11 września 
w  Nowym Jorku, interwencjami w  Afganistanie oraz Iraku, 
ułatwiają udzielenie odpowiedzi na te pytania.
Co formuła racji stanu i kryterium etyczne wnoszą do poj-
mowania suwerenności? Istnieje pilna potrzeba wytłuma-
czenia ograniczeń wynikających z absolutyzowania formuły 
westfalskiej. Samotność utożsamiana jest z samodzielnością. 
Dążenie przez demokratyczne państwo prawne do wspólne-
go z innym takim państwem (państwami) urzeczywistnienia 
celu samotnie przez dane państwo nieosiągalnego traktowane 
bywa w tym państwie jako utrata albo przynajmniej ograni-
czenie jego suwerenności. Tymczasem demokratyczne pań-
stwo prawne traci suwerenność tylko wtedy, kiedy przestaje 
istnieć. Gdyby zaakceptowało status państwa zależnego, nie 
byłoby rządzone demokratycznie, stałoby się państwem in-
nym. Tylko takie inne, niedemokratycznie rządzone państwo 
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może mieć suwerenność ograniczoną. Przy tej okazji zauważ-
my doktrynalny charakter pojęcia suwerenności.
Jakie wyniki może dać stosowanie kryterium etycznego 
w zakresie konstytucyjnych klauzul generalnych – sprawied-
liwość społeczna, wolność, godność  – w badaniu polityki nie 
objętej bezpośrednio formułą racji stanu? Ta problematyka 
ma zostać podjęta w kolejnych artykułach. Istnieje wszakże 
wielka ilość problemów nigdy jeszcze w formule racji stanu 
nie umieszczanych – i nie bez dobrego powodu. A przecież 
koncepcja racji stanu i  kryterium etycznego implikuje sto-
sowanie tego podejścia do polityki pojmowanej całościowo. 
Pozornie marginalne problemy polityczne mogą więc być 
przynajmniej analizowane, jeśli nawet nie rozstrzygane, dzię-
ki poszukiwaniu oceny dokonywanej przez zastosowanie ta-
kiego samego kryterium etycznego.
W jakim stopniu formuła racji stanu i kryterium etyczne są 
przydatne w analizach stosujących pojęcia kulturowości i po-
lityczności? Kulturowość definiuję jako niezbywalną zdolność 
do wspólnego i nieustannego kształtowania tożsamości wspól-
noty i  tożsamości każdego z  jej indywidualnych członków. 
Tożsamość jest więc przejawem aktywności i godności czło-
wieka w stosunkach społecznych, w których jednostki i grupy 
społeczne rywalizują i  jednocześnie kooperują między sobą 
w procesie zapewniania sobie egzystencji. Warunkiem powsta-
nia i utrzymania wspólnoty jest regulowanie stosunków rywa-
lizacji i kooperacji w niej zachodzących, w tym zasad regula-
cji stosunków z  innymi wspólnotami. Niezbywalna zdolność 
do nieustannego kształtowania i  skutecznego wprowadzania 
takiej regulacji określam mianem polityczności. Kulturowość 
i polityczność to właściwości człowieka we wspólnocie i zara-
zem składowe właściwości wspólnoty. Taka wspólnota jest za-
razem substratem państwa, a państwo – najwyższym obecnie 
stanem politycznej organizacji wspólnoty. Racja stanu jest więc 
związana z racją publiczną. Co z tego wynika dla koncepcji racji 
stanu i kryterium etycznego i jak te koncepcje mogą być zasto-
sowane w konceptualizowaniu kulturowości i polityczności?
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4. Ograniczenia, zastrzeżenia, dalsze pytania

Dlaczego mamy stosować koncepcję „racji stanu” a nie „in-
teresów narodowych”? Może „narodowe” podejście byłoby 
wystarczające, nawet lepsze?15 „Wyższość” koncepcji racji 
stanu jest jednak wyraźna: (i) Koncepcja ta kładzie nacisk na 
państwo jako polityczną organizację suwerena (naród poli-
tyczny). (ii) Jest bardziej pojemna, zawiera w sobie zarówno 
treść interesu narodowego jak i publicznego, (iii) Racja stanu 
jest zawsze jedna, a koncepcja interesów narodowych zakłada 
zwykle ich wielość, co już na poziomie zasadniczym wyma-
ga dodatkowej konceptualizacji. (iv) W racji stanu kluczowe 
jest znaczenie wartości. Oczywiście, pokazanie różnicy po-
między takimi dwoma podejściami nie musi implikować ich 
przeciwstawiania sobie. Jednakże praktyka społeczna Europy 
unijnej w jej obecnej części kontynentalnej silniej wiąże się 
z użyciem terminu racja stanu i dopóki ktoś nie udowodni, 
że i w tej dziedzinie Chińczycy byli pierwsi, to za twórcę ter-
minu racja stanu będzie się uważać Giovanniego della Casa 
(1549),16 Giovanniego Botero – za autora, który tego terminu 

15 Szerzej o pojęciu interesu i  rozmaitych pojęciach interesu kwa-
lifikowanego (narodowy, społeczny, publiczny, grupowy, indywidualny, 
państwowy, prawny, prywatny, obywatelski, słuszny interes obywateli, 
szczególny interes Rzeczypospolitej Polskiej) w: R. Stemplowski, Wpro-
wadzenie do analizy…, dz. cyt., t. 1, s. 209-214. Zob. K. Skubiszewski, 
Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadcze-
nia, wywiady 1989-1993, Warszawa1997, s. 299 oraz Sprawozdanie ste-
nograficzne z 34. Posiedzenia Sejmu RP, 21 stycznia 1993, s. 201-205. Ana-
lizę pojęcia, odniesioną do historii Europy i skupioną na funkcjonowaniu 
państwa w stosunkach międzynarodowych, podał F. Kratochwil, On the 
notion of ‘interest’ in international relations, „International Organization”, 
vol. 36, nr 1, Winter 1982. Trzeba też pamiętać o rozmaitych znaczeniach 
terminu interes narodowy, co ilustruje następujące zdanie: „[the govern-
ment wants] to align the company more closely with national interests by 
encouraging greater investment in the steel industry” – S. Pearson, Sao 
Paulo, Foreign investment in Brazil market dives 70%, „Financial Times”, 
26 lipca 2011, www.ft.com/intl/cms/s/.... [odczyt 27 lipca 2011].

16 F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neuere Geschichte, Old-
enburg-München-Berlin 1924, s. 59-60. R. Bodei pisze, iż pierwsze użycie 
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jako pierwszy użył w tytule książki,17 XX-wiecznego Friedri-
cha Meineckego – za autora fundamentalnej monografii nt. 
pojęcia racji stanu;18 lista polityków używających tego termi-
nu wydaje się nie mieć końca. Nota bene, Machiavelli poło-
żył fundamenty pod budowę koncepcji, ale samego terminu 
w swych znanych nam tekstach nie użył19.
Czy ukazane w  tym artykule ujęcie racji stanu zakłada, że 
możliwa byłaby tylko konfederalizacja UE (choćby w związ-
ku z  kategorią celów nienegocjowanych z  podmiotami za-
granicznymi), lecz niemożliwa byłaby federalizacja czyli 
utworzenie państwa (federalnego), którego członami byłyby 
„dawne” państwa członkowskie, państwa suwerenne? Przed-
stawiona tu koncepcja racji stanu zbieżna jest z  ideą UE 
jako konfederacji. Forsowanie projektu federacji może za-
szkodzić integracji. Obecny suweren nie projektuje przecież 
nagłej samolikwidacji swej politycznej organizacji (państwo 
członkowskie UE). Jednocześnie może i powinien kontrolo-
wać i powściągać alienację państwa jako instytucji – eufemi-
stycznie nazywaną jego autonomią – i sprzyjać kooperatyw-
ności poprzez konfederalizację UE. Konfederacja winna zaś 
rozwinąć status unijnego obywatelstwa i  demokratycznego 
kreowania organów centralnych, unijny system finansowy 
(poczynając od podatku uzupełniającego składkę państwo-
wą), powinna wzmocnić konkurencyjność ekonomiczną EU 
i  umożliwić spełnianie funkcji jedynego partnera europej-

wyrażenia racja stanu pojawiło się u Francesco Guiccardiniego, w dziele Del 
reggimento di Firenze, napisanym w okresie pomiędzy 1521 a 1523 r. Jednakże 
autor podaje ten zwrot (w przekładzie na j. angielski) jako „the reason and 
use of states”, zatem nieco inny niż „reason of state” (R. Bodei, dz. cyt. s. 890).

17 G. Botero, Della ragion di stato libri dieci…; – korzystałem z wy-
dania cyfrowego: <http://books.google.pl/books?id=bxs8AAAAcAAJ&
printsec=frontcover&dq=Botero,+Della+ragion+di+stato&source> 

18 F. Meinecke, dz. cyt.
19 R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy …, dz. cyt., s.  209, 

przypis 209. N. Stockhammer, Das Prinzip Macht: Die Rationalität poli-
tischer Macht bei Thukydides, Machiavelli und Michel Foucault, Nomos, 
Baden-Baden 2009. 
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skiego w NATO i dysponenta jedynego głosu europejskie-
go w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nawet współtworzenie 
tandemu hegemonicznego UE-USA; konfederacja umoż-
liwiałaby lepsze warunki jednoczesnego rozwoju wspólnot 
podstawowych: (i) lokalnej czyli regionalnej (regiony w ist-
niejących obecnie państwach), (ii) narodowej (na poziomie 
obecnej organizacji politycznej suwerena czyli państwa) i (iii) 
ponadnarodowej czyli europejskiej (w konfederacji) w  wa-
runkach napływu imigrantów spoza UE. Na razie formuła 
narodu politycznego („wszyscy obywatele”) nie straciła jesz-
cze całkowicie swej funkcji postulatu. Mamy „Naród Pol-
ski – wszystkich obywateli Rzeczypospolitej”, a jednocześnie 
potrzebne jest ustawodawstwo regulujące status mniejszości 
narodowych i etnicznych. Dążymy do równouprawnienia, ale 
konstytucja wymaga tylko udzielania pomocy „Polakom za-
mieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z naro-
dowym dziedzictwem kulturalnym” (art. 6 Konstytucji RP). 
Chodzi zatem również o Polaków określonych w kategoriach 
etno-kulturowych, a  nie tylko o  naród polityczny. Istnie-
je w  tym zakresie norm pewne napięcie. Struktura narodu 
politycznego wymaga dokładniejszej konceptualizacji. UE 
jako konfederacja nie naruszyłaby substancji narodu etnicz-
nie i kulturowo, więc tradycyjnie pojętego, raczej ułatwiałaby 
dalszy rozwój jego tożsamości jako partnera w wielonarodo-
wej wspólnocie konfederacji, która już powstaje. Jednocześnie 
trzeba się liczyć z tym, że wzrost imigracji do UE wzbogaci 
problematykę tożsamości, tak jak wielokulturowość zwykła 
komplikować stosunki społeczne20.
W informacjach rządu o polityce zagranicznej przedkłada-
nych Sejmowi używa się terminów: priorytety, sprawy i za-
dania. Taka formuła różni się oczywiście od formuły „racja 
stanu” i  od formuły „interesy narodowe”. Tym bardziej, że 
nieraz oprócz priorytetów, zadań i  spraw informacja rządu 
zawiera terminy racja stanu czy interes narodowy bez pełnego 

20 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minor-
ity Rights, Oxford University Press, Clarendon Press 2011.
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określenia, stosowane raczej dla podkreślenia jakiegoś jedne-
go, szczególnie ważnego aspektu polityki. A w dyskursie po-
jawia się ponadto pojęcie strategii, rozmaicie definiowane, ale 
co najmniej jako termin bliskoznaczny z „racją stanu”21. Czy 
można do zbioru tych priorytetów, zadań etc. zastosować po-
daną wyżej definicję kryterium etycznego? Sądzę, że może da 
się taki zbiór odnieść do racji stanu lub bezpośrednio polityki 
w całości.
Czy pojęcia kryterium etycznego w koncepcji racji stanu nie 
należałoby zastąpić prostszym pojęciem polityki etycznej? 
Brytyjski przykład niedawnych rządów laburzystowskich 
(szczególnie w  okresie działalności ministra Robina Coo-
ka) mógłby sugerować odpowiedź negatywną. Ale to sprawa 
otwarta.
Narzuca się oczywiście pytanie, jakimi wartościami wypeł-
nić kryterium etyczne? Sugerowałem wysunięcie na ich czo-
ło konstytucyjnej klauzuli „sprawiedliwości społecznej”. To 
implikuje konieczność jej zdefiniowania, co musi się zacząć 
od rozpatrzenia istniejących jej bardzo zróżnicowanych kon-
cepcji, które formułowali kolejno, m.in., ks. Luigi Tapparèlli 
d’Azèglio (1793-1862) – jezuita, który na początku lat czter-
dziestych XIX w. użył terminu „sprawiedliwość społeczna”22 
oraz bł. Antonio Rosmini, autor tekstu o konstytucji opartej 
na zasadzie sprawiedliwości społecznej (1848), który tę kon-
cepcję rozbudował,23 a następnie tak różni autorzy, jak Józef 

21 Podobnie jest w  dyskursie międzynarodowym, np. najnowsza 
książka o  praktykowaniu strategii definiuje ją jako sztukę zwyciężania 
poprzez adekwatne połączenie celów i środków, The Practice of Strategy. 
From Alexander the Great to the Present, J.A. Olsen, C.S. Gray (eds.), Ox-
ford University Press 2011, s. 3.

22 Tapparèlli d’Azèglio, Saggio teoretico di diritto naturale appoggia-
to sul fatto (5 voll., 1841-43), korzystałem z przedruku wydania czwartego, 
Civiltà Cattolica, vol. 1-2, Roma 1949, pkt 354. Internetowo dostępny jest 
przekład francuski z 1858 r., pkt 354 na s. 200-201.

23 A. Rosmini, La costituente del regno dell ’ Alta Italia, „Rosmini ela-
bora un concetto molto complesso di giustizia sociale che include, ancor-
ché inseriti in una prospettiva personalista, molti degli elementi discussi ai 
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Hauke-Bosak,24 John Maynard Keynes,25 Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (Deklaracja Filadelfijska, 1944),26 John 
Rawls,27 Kai Nielsen,28 Robert Nozick,29 Ronald Dworkin,30 
Amartya Sen,31 Trybunał Konstytucyjny w Polsce,32 rozmaici 
autorzy polscy33 oraz teoretycy polityki piszący o związkach 

giorni nostri da autori come Rawls, Nozick, Dworkin, Habermas, Posner 
o Sen.” – C. Hoevel, Filosofia dell’economia. Principe politiche per una 
ekonomia personalista, zapis wykładu w Instituto Rosmini, 6 paździer-
nika 2008, <http://www.cattedrarosmini.org/site/database/files/site_vi-
deo_documento_file_179_781003542/Conclusione.pdf >. Zob. Tenże, 
Economía e Instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini: coincidencias 
y diferencias con la tradición liberal, referat w Instituto Acton Argentina, 
9 listopada 2004, <http://www.institutoacton.com.archoevel.htm>.

24 J. Hauke-Bosak, La Grève, 1869, propagował uspołecznienie zie-
mi i narzędzi pracy. 

25 B. Jackson, Equality and the British Left. A study in progressive po-
litical thought, 1900-64, Manchester University Press, Manchester – New 
York 2007, s. 120-125.

26 A. Supiot, L’esprit de Philadelphie: La justice sociale face au 
marché total, Seuil, Paris 2010.

27 J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press 1971, wer-
sja polskojęzyczna w przekładzie po weryfikacji: Teoria sprawiedliwości, 
przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, przekł. popr. S. Szymański, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; Tenże, Justice as Fair-
ness. A Restatement, Ed. by E. Kelly, The Belknap Press of Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Mass., London, England 2001 (korzystałem 
z Third Printing 2003). 

28 K. Nielsen, Equality and Liberty: A Defense of Radical Egalitarian-
ism, Rowman and Allanhead, Totowa NJ 1985.

29 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford 1974.
30 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 

Cambridge (Mass) 2011. 
31 A. Sen, The Idea of Justice, Penguin 2010.
32 J. Karp, Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii 

konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004. 
R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy…, dz. cyt., s. 157-160.

33 L. Balcerowicz, A. Boniecki, J. Kaczurba, T. Kowalik, W. Orłow-
ski, M.F. Rakowski, W. Rapaczyńska, R. Stemplowski, J. Winiecki, Spra-
wiedliwość społeczna a porządek światowy, Wykłady Publiczne, PISM, War-
szawa 2004. J. Karp, Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii 
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sprawiedliwości redystrybutywnej z  odpowiedzialnoś-
cią i  egalitaryzmem34 czy o  moralności publicznej35 i  etyce 
globalnej36.
Ponieważ koncepcja racji stanu służy w praktyce społecznej 
modelowaniu procesu prowadzenia polityki państwa oraz 
modelowaniu dyskursu publicznego o polityce – vide akapit 
1.1. – narzuca się porównanie racji stanu z racją publiczną. 
Nawiązuję w ten sposób do Rawlsa z jego liberalno-politycz-
ną koncepcją „public reason”37. Samo postawienie problemu 
porównania racji stanu i racji publicznej nie miałoby jednak 
sensu, gdyby przyjąć stanowisko czasem przypisywane Raw-
lsowi, że doktryna całościowa i wszechobejmująca czyli com-
prehensive, a takie doktryny funkcjonują powszechnie (np. re-
ligie), jest nie do pogodzenia z koncepcją charakteryzującą się 
pluralizmem doktryn (demokratyczne państwo prawa z jego 
racją stanu), zatem ludzie nie mogą mieć jednocześnie prze-
konań tak różnych38. (Nie podejmuję tu problemu dysonansu 

konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004. 
J.  arcz, J. Baszkiewicz, W. Chrzanowski, B. Lewandowski, T. Pieronek, 
R. Stemplowski, J.J. Wiatr, Etyka dyplomacji. Wykłady Publiczne, PISM, 
Warszawa 2002.

34 S. Hurley, The Public Ecology of Responsibility, w: Responsibility and 
Distributive Justice, C. Knight and Z. Stemplowska, (eds.), Oxford Uni-
versity Press 2011, s. 187-215. D. Miller, Taking Up the Slack? Respon-
sibility and Justice in Situations of Partial Compliance, w: C. Kingkt and 
Z. Stemplowska, dz. cyt., s. 230-245. Z. Stemplowska, Responsibility and 
Respekt: Reconciling Two Egalitarian Visions, w: C. Knight and Z. Stem-
plowska, dz. cyt., s. 115-135.

35 J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2000, s. 285-301. 
36 Global Justice. Seminal Essays, Global Responsibilities, T. Pogge, 

D.  Moellendorf, (eds.), vol. I, Paragon House, St. Paul (MN), 2008; 
Global Ethics. Seminal Essays, Global Responsibilities, T. Pogge, K. Horton, 
(eds), vol. II, Paragon House, St. Paul (MN) 2008.

37 J. Rawls, The Law of People with ‘The Idea of Public Reason Revis-
ited’, Harvard University Press, Cambridge (Mass) 1999 (korzystałem 
z Fifth Printing 2003), s. 179. Zob. Teoria sprawiedliwości, wydanie nowe, 
przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, przekł. przejrzał i uzupełnił 
S. Szymański, Warszawa 2009, najpełniejsze ujęcie na s. 593-604. 

38 Tamże. Tezy te można zilustrować na przykładzie takich państw 

4.6. 
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poznawczego u rzeczywiście istniejących osób). Do porów-
nania racji stanu z  racją publiczną można jednak podejść 
inaczej, także na podstawie dociekań Rawlsa, tyle że w  ich 
wersji finalnej39. W tym celu należy posłużyć się definiowa-
nymi przez niego pojęciami (i) wartości (l.mn.) sprawiedli-
wości politycznej oraz (ii) wartości (l.mn.) racji publicznej. Te 
pierwsze obejmują wartości równych swobód obywatelskich, 
równości szans, równości społecznej etc. Te drugie – obejmu-
ją m.in. zasady publicznego śledztwa w  sprawach znacznej 
doniosłości, wynikające m.in. z  dążenia do rozstrzygnięcia 
podstawowych spraw politycznych w  sposób zadowalający 
ogół obywateli. Racja publiczna jest zatem formą rozumowa-
nia i argumentowania właściwą obywatelom organizującym 
się jako wspólnota ustalająca obowiązujące zasady mające za 
sobą sankcję państwa. Powstaje w ten sposób wspólny mia-
nownik legitymizacji ustroju demokratycznego, opartego na 
zasadach nie włączających doktryn typu comprehensive ina-
czej niż jako przejawy działalności partii politycznych, sto-
warzyszeń społecznych, związków religijnych40. Porównania: 
racja stanu – racja publiczna (także w wariancie: rozum pub-
liczny – rozum państwowy) oraz koncepcja racji – definicja 
kultury politycznej,41 prowadzą do odmiennych interpretacji 

z elitą władzy (i większością ludności) szyicką w Iranie i sunnicką w Arabii 
Saudyjskiej; w każdym z nich panuje jedna z doktryn typu comprehensive jako 
jednolity system zasad religii i prawa państwowego. W państwach UE Kościół 
oddzielony jest od Państwa w stopniu umożliwiającym urzeczywistnienie plu-
ralistycznej demokracji przy zapewnieniu swobody wyrażania w życiu pub-
licznym przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. 

39 J. Rawls, Justice As Fairness, dz. cyt., s. 89-94, Tenże, Political Lib-
eralism, Columbia University Press 1993, passim. Zob. J. Rawls, Libera-
lizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1998.

40 Pomijam problem, czy „idea, że władza państwowa może jako 
pouvoir neutre wznosić się ponad siły społeczne, zawsze była ideologią” – 
J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagad-
nień prawa i  demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, 
R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 191.

41 Kultura polityczna (kultura obywatelska) w  danym państwie 
i okresie to zbiór rozpowszechnionych i względnie trwale respektowanych 
przekonań (a) związanych z tożsamością jednostek i ogółu obywateli jako 

Kryterium – 3
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treści wartości konstytucyjnych w koncepcji racji stanu, w ten 
sposób pośrednio wpływając na treść kryterium etycznego.
Stwierdzenie ograniczoności koncepcji racji stanu mogłoby 
prowadzić do zwrócenia uwagi na problematykę etyki poli-
tyków, urzędników, funkcjonariuszy etc. czyli do poszerzenia 
pola badawczego. Czy bowiem ocena środków prowadzących 
do urzeczywistnienia politycznego celu – a pośrednio – sto-
sunku do innego podmiotu, ma być jedynym wynikiem za-
stosowania kryterium etycznego w koncepcji racji stanu? Czy 
nie należy więc dostrzec w takiej ocenie innych, szerszych jej 
implikacji, wychodzących poza badanie procesu prowadzenia 
polityki, a  mianowicie  – pytań o  kulturowość i  polityczność 
wspólnoty – suwerena w badanym państwie? Ale czy ewentu-
alne przyjęcie innej definicji racji stanu unieważniłoby podaną 
wyżej definicję kryterium etycznego? Może należy podważyć 
zasadność powyższej definicji wskazując na nieokreśloność 
klauzul generalnych konstytucji, np. czy mamy się zadowolić 
takim rozumieniem sprawiedliwości społecznej, jakie obrał 
Trybunał Konstytucyjny? A jak się uporać z hierarchią i ewen-
tualnym konfliktem czy stopniowalnością wartości konsty-
tucyjnych? Szukając odpowiedzi będziemy mogli wyostrzyć 
zarówno koncepcję racji stanu, jak i ściślej sformułować kryte-
rium etyczne w koncepcji racji stanu. Badając proces politycz-
ny, zatem nie ograniczając się do badania pojęć, winniśmy kry-
tycznie spojrzeć na korespondencyjną teorię prawdy (co to jest 
fakt?) i  wąsko-pozytywistyczne, dychotomiczne konstrukcje 
opozycji (a) „fakt – wartość” i (b) „podmiot – przedmiot” oraz 
na wynikające stąd dążenie do eliminowania tzw. sądów war-
tościujących. Zakładam, że chcemy powiedzieć politykom, jak 
urzeczywistniać demokratyczny porządek prawny kierując się 

narodu politycznego czyli konstytucyjnie określonego suwerena, (b) wy-
rażanych w dyskursie publicznym i (c) odnoszących się do państwa jako 
organizacyjnego (a tym samym – instytucjonalnego) korelatu tej zbiorowej 
tożsamości, w szczególności zaś do konstytucyjnego systemu prowadzenia 
polityki; zob. R. Stemplowski, O różnych definicjach kultury politycznej i o 
jednym projekcie badawczym,, Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, 
w: M. Banaś, T. Paleczny, K. Warmińska (red.), Kraków 2010, s. 182. 
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racją stanu i kryterium etycznym w jej koncepcji, nie populizu-
jąc się w labiryncie paradoksów demokracji. Jak działać na rzecz 
dobra wspólnego rozwijając samorząd lokalny i wsłuchując się 
w głosy organizacji pozarządowych; jak gloryfikować tradycję 
wspólną wszystkim, promując nowoczesność zrozumiałą dla 
niektórych; jak mówić do wszystkich uwzględniając zróżni-
cowanie ekonomiczne, etniczne etc. Współczesna demokracja 
charakteryzuje się zalewem informacji wytwarzanej masowo 
i dostępnej coraz większej liczbie ludzi, w którym to systemie 
proporcjonalnie coraz mniejsza ilość ludzi – także w demo-
kracji  – umacnia swą władzę nad wszystkimi twierdzeniem, 
że mówi w imieniu wszystkich. Tym bardziej więc potrzebne 
są – naszej wspólnocie – koncepcje i kryteria ułatwiające ogar-
nięcie całości, przy czym widać wyraźnie, jak wiele jest jeszcze 
do zrobienia, żeby dookreślić zarówno koncepcję racji stanu 
jak i związane z nią kryterium etyczne.
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Racja stanu w polskiej tradycji 
politycznej

Polska racja stanu to wskazanie rozumu, oparte na doświad-
czeniu historycznym, a wypływające z  naturalnego prawa 
i  obowiązku narodu polskiego  – utrzymania zabezpiecze-
nia od jakiegokolwiek uszczerbku odzyskanego dziedzictwa 
państwowego.

Stanisław Grabski1

Pojęcie racji stanu należy do kategorii pojęć kłopotliwych. 
W polskiej debacie publicznej jest niezwykle często używane 
przez polityków, publicystów, ale także analityków i przed-
stawicieli świata akademickiego. Pomimo to, definicja racji 
stanu jest czymś ulotnym, a samo pojęcie składa się z niety-
powo zestawionych słów: racja i stan, co dodatkowo zaciem-
nia znaczenie. Czyja racja, jaki stan? Racja jakiego stanu? 
Czy racja znaczy tyle co interes, rozum czy racjonalność? In-
tuicyjnie niejako łączymy pojęcie racji stanu ze światem poli-
tyki, a konkretniej z państwem. Co więcej, w polszczyźnie to 
pojęcie ma pozytywny wydźwięk. Ów pozytywny wydźwięk 
jest jedną z przyczyn nadużywania pojęcia racji stanu w ży-
ciu społecznym III Rzeczpospolitej. Trudności definicyjne 
racji stanu powodują łatwość instrumentalnego traktowania 
tego pojęcia w polityce. Natomiast pewna archaiczność tego 
zwrotu dodaje pojęciu racji stanu nobliwości.

1 S. Grabski, Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Warszawa 1925.
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Jednakże z  racją stanu wiążą się kolejne problemy. Bę-
dąc jednym z  bardziej rozpowszechnionych pojęć w  pol-
skim życiu politycznym, bez którego nie sposób wyobra-
zić sobie dzisiejszej polityki, jednocześnie jest pojęciem 
utrudniającym Polakom porozumienie z  obcokrajowcami. 
W większości krajów europejskich nie tylko można wyob-
razić sobie debatę polityczną i życie intelektualne bez po-
jęcia racji stanu, ale wręcz wprost przeciwnie – nie sposób 
wyobrazić sobie polityka, czy dziennikarza posługującego 
się współcześnie tym pojęciem. Racja stanu, mimo, że wy-
stępuje w każdym europejskim języku należy albo do ka-
tegorii pojęć archaicznych, kojarzonych z inną epoką, albo 
utożsamiana jest z pojęciem, w imię którego dochodziło do 
absolutyzacji interesów państwa, licznych nadużyć, a nawet 
zbrodni. Pojęcie racji stanu przez stulecia zmieniało swoje 
znaczenie w Europie. Z pojęcia rozumianego pozytywnie, 
wspierającego budowę silnego centrum, silnej administracji, 
silnej armii, słowem silnego, scentralizowanego państwa na-
rodowego, stała się po drugiej wojnie światowej synonimem 
zbrodni lub co najmniej nadużyć dokonywanych w imieniu 
państwa.

Pomimo że racja stanu – głównie dzięki raison d’état kar-
dynała Richelieu – była pojęciem utożsamianym z absoluty-
zmem, została w wielu krajach zaadoptowana także w XIX 
wieku w dobie nacjonalizmów – w proces tworzenia tożsa-
mości nowoczesnych narodów. W XIX wieku fundamentalne 
interesy państwa realizowała już nie tylko węższa lub szersza 
elita lecz naród. Polityka stała się domeną ogólnonarodową, 
a interes narodu mocno związano z interesem państwa. Kult 
państwa został wzmocniony i  doprowadzony do absurdu 
w systemach totalitarnych. Stąd dwudziestowieczne konflik-
ty zbrojne stały się wojnami totalnymi, w  których walczy-
ły nie tylko elity, czy armie, lecz całe narody. Były to wojny, 
w których nie tylko zwalczano obce siły militarne czy nisz-
czono cele strategiczne, ale w imię interesu państwa dążono 
do unicestwienia całych narodów, zarówno w sensie kulturo-
wym jak i biologicznym.
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W wydanej w  1924 roku monografii poświęconej racji 
stanu, Friedrich Meinecke dostrzegał te niebezpieczeństwa, 
opisywał trwający od początków nowożytności proces zwięk-
szania się mocy i zasobów państw. Opisywał rację stanu jako 
pojęcie i zasadę, która nakładała na działania władzy kaganiec 
racjonalności. Mimo to uważał, że w dwudziestym wieku racja 
stanu przestaje już pełnić rolę ograniczenia dla irracjonalnej 
polityki. Obawiał się, że nagromadzenie zasobów ekonomicz-
nych, ludnościowych, militarnych wymknie się spod kontroli 
ostrożnej i  racjonalnej polityki. Nic dziwnego, że kojarzona 
z szaleństwem II wojny światowej racja stanu zniknęła z ję-
zyka polityki i politologii także w tych krajach gdzie jeszcze 
w okresie międzywojennym była w powszechnym użyciu, jak 
na przykład w Niemczech, Włoszech, czy we Francji.

Popularność pojęcia racji stanu we współczesnych polskich 
debatach musi budzić zdumienie w zestawieniu z  językami 
polityki innych państw europejskich. Ten kontrast zmusza do 
refleksji nad specyfiką i oryginalnością polskiej tradycji poli-
tycznej, polskich doświadczeń z własnym państwem. Rozwój 
nowożytnej państwowości polskiej odbiega mocno od wciąż 
jeszcze dominującego wśród wielu zachodnich historyków 
wzorca, według którego proces rozpadu średniowiecznej 
Christianitas, wspólnoty chrześcijańskiej, prowadził do cen-
tralizacji władzy w państwie i budowy państwa narodowego 
w ramach monarchii absolutnej. Wywodzone z Niccolò Ma-
chiavellego pojęcie racji stanu stało się obok pojęcia państwa 
i suwerenności podstawową zasadą pozwalającą na stworze-
nie władzy niezależnej od czynników zewnętrznych oraz we-
wnętrznych. Aby władza mogła stać się suwerenna musiała 
w imię fundamentalnych interesów państwa wzmocnić swoją 
władzę, poprzez jej kumulację, poprzez złamanie wszelkich 
barier, ograniczeń stojących na straży autonomii poszczegól-
nych stanów, samorządów, władców.

W XV i XVI wieku mieliśmy więc do czynienia z centrali-
zacją władzy, skupianiem jej w rękach monarchy, który w ten 
sposób wyrywał się z pęt i licznych zabezpieczeń nałożonych 
na króla przez średniowieczny ustrój monarchii stanowej. 
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Fundamentem XVI-XVII wiecznych państw narodowych 
stała się suwerenna władza niezależna nie tylko od jakiejkol-
wiek władzy zwierzchniej – głównie papieża czy cesarza, ale 
także podporządkowująca sobie wszelkie stany i prawa. Król 
przestawał być także zależny od władzy boskiej, od prawa na-
turalnego, będącego według św. Tomasza z Akwinu, odbiciem 
prawa wiecznego (boskiego) w umyśle człowieka. Proces ten 
w wielu krajach został wzmocniony ruchami protestanckimi 
i oddaniem się pod opiekę poszczególnym władcom, poprzez 
uczynienie z  nich głów kościoła protestanckiego w  danym 
państwie. Władza świecka zbiega się z władzą religijną. Także 
w wielu krajach katolickich uznających prymat papieża na-
stępują próby podporządkowania Kościoła władzy świeckiej, 
co we Francji uzyskuje nazwę Gallikanizmu, a w Cesarstwie 
Józefinizmu. Kierujący przez wiele lat francuską polityką we-
wnętrzną i  zewnętrzną, kardynał Richelieu, wprowadził do 
praktyki polityki europejskiej pojęcie racji stanu i zasadę pod-
porządkowania wszystkiego wyższemu interesowi państwa. 
Symbolicznym zwieńczeniem tego procesu będą słowa Lu-
dwika XIV: „państwo to ja”, dotyczące Francji, która stworzy-
ła modelowy ustrój monarchii absolutnej.

Ten proces prowadzący do absolutyzacji władzy miał 
u schyłku wieku XVII i wieku XVIII spotkać się z oporem 
ze strony doktryn liberalnych, które walcząc z absolutyzmem 
chciały poszerzyć sferę wolności indywidualnej. Stąd wziął się 
liberalny postulat ograniczenia i podziału władzy, wynikają-
cy z przekonania najmocniej wyartykułowanego przez Johna 
Locke’a i Karola Monteskiusza, że władza skupiona w  jed-
nych rękach powoduje utratę wolności przez poddanych. Po-
jawienie się liberalizmu wiąże się także z rozwojem parlamen-
taryzmu i  bardzo powolnym zwiększaniem się liczby osób 
partycypujących w życiu politycznym. W połowie XIX wieku 
we Francji czy w Wielkiej Brytanii jedynie ok. 2-3 procent 
ogółu mieszkańców jest uprawnionych do głosowania. Tym 
procesom towarzyszy więc także rozwój demokracji, coraz 
większe uczestnictwo w procesach politycznych. Jest to także 
związane z  rozwojem nowoczesnej świadomości narodowej, 
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która poza klasą wyższą staje się także udziałem pozostałych 
stanów: mieszczaństwa a  następnie stanu włościańskiego. 
Jak na razie zwieńczeniem tych procesów jest pojawienie się 
w XX wieku państw liberalno-demokratycznych, oraz słab-
nięcie państwa w roli głównego organizatora społecznej wy-
obraźni, a także najważniejszej organizacji życia społecznego.

Jednakże to modelowe podejście może prowadzić do nie-
porozumień. Europa od wieków charakteryzowała się róż-
norodnością, istnieniem wielu narodów, państw, religii. Nic 
więc dziwnego, że zaprezentowany nowożytny model roz-
woju państwa narodowego nie pasuje do wielu krajów euro-
pejskich, szczególnie tych, które nie doświadczyły absoluty-
zmu. Tutaj najważniejszym przypadkiem są dzieje Państwa 
Jagiellonów i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie roz-
wój parlamentaryzmu, ograniczenie władzy królewskiej, sze-
roka partycypacja obywatelska stanowiły fundament ustroju 
politycznego.

Tak więc ze średniowiecznego ustroju monarchii stanowej 
ustrój Królestwa polskiego ewoluował w  stronę monarchii 
mixta – ustroju mieszanego, który za Arystotelesem i innymi 
starożytnymi mistrzami łączył elementy monarchiczne z ary-
stokratycznymi i republikańskimi. Szeroko rozpowszechnio-
na wśród wyższych warstw społecznych kultura polityczna 
akceptowała jako podstawę ustroju Rzeczypospolitej wolność 
rozumianą na sposób republikański, a więc łączącą elementy 
wolności indywidualnej z wolnością do partycypacji politycz-
nej, do współdecydowania o losie Rzeczy Wspólnej. Ważnym 
składnikiem tak rozumianej wolności była także idea rządów 
prawa, a co za tym idzie także równości wszystkich obywateli 
wobec prawa. W republikańskiej koncepcji wolności nie ma 
sprzeczności z ideą równości obywateli ponoszących wspólną 
odpowiedzialność w  życiu publicznym, biorących na siebie 
ciężar walki zbrojnej.

Mimo niezwykle rozwiniętej kultury politycznej, ogrom-
nej ilości dysput politycznych prowadzonych zarówno na 
szczeblu lokalnym jak i ogólnopaństwowym, nie odwoływano 
się do pojęcia racji stanu. W Rzeczpospolitej nienawidzono 
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wszystkiego co kojarzyło się z  ustrojem absolutnym, który 
czynił z  wolnych obywateli poddanych króla. Nie lubiono 
więc Makiawela, nie lubiono kojarzonej z Absolutum domi-
nium pojęcia racji stanu. Paweł Piasecki w XVII wieku pisał: 

Rarum decus in terris [rzadką ozdobą/cnotą na ziemi/ 
w kraju – przyp. A.Rz.] [jest] pan w jednowładztwie wstrze-
mięźliwy. A  tym więcej tych czasów nieszczęsnych, kiedy 
wymyślili sobie słówko (musi je położyć tym językiem, 
w którym się urodziło) ‘radzion del Stato’. To już gdzie jedno 
mogą mieć pokrywkę, wszystkie prawa, wszystkie wolno-
ści, wszystkie przysięgi, na stronę iść muszą. Najwyższe to 
u nich prawo „suprema lex”, nie tylko ludzkie, ale i boskie 
prawa temu ustępować muszą2. 

Piasecki krytykował zasadę racji stanu, która w wielu pań-
stwach stała się najwyższym punktem odniesienia, uzasad-
nieniem niemal wszelkich działań władzy nieograniczonej. 
Cytat ten wskazuje, że z jednej strony samo pojęcie było zna-
ne obywatelom Rzeczypospolitej, ale utożsamiano je z tymi 
ustrojami, w których mieszkańcy tracili wolność, przestawa-
li mieć wpływ na sprawy polityczne, ulegali coraz bardziej 
scentralizowanej władzy królewskiej.

Sytuacja zmieniła się po rozbiorach, upadek Rzeczypospo-
litej spowodował zetknięcie Polaków z państwami absolutny-
mi, Polacy przestali być obywatelami, stopniowo przestali de-
cydować także o sprawach lokalnych. W pewnych aspektach 
sytuacja byłych obywateli Rzeczypospolitej była analogiczna 
do obywateli helleńskich poleis, które weszły w  skład wiel-
kich imperiów: najpierw Aleksandra Macedońskiego, a po-
tem Rzymskiego. Obie te sytuacje dzieliło niemal 2000 lat, 
ale obie spowodowały istotną refleksję nad tożsamością indy-
widualną i zbiorową. W starożytnej Grecji brak partycypacji 
politycznej spowodował odwrót od życia wspólnotowego, 

2 W. Czapliński, J. Jakubowski, Nieznany traktat Pawła Piaseckiego, 
„Miscellanea staropolskie”, tom IV, 1972, s. 254-255; R. Skowron, Spory 
o rację stanu, antymakiawelizm w Polsce i w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, 
w: Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykulary-
zmami, Z. Anusik (red.), Łódź 2007, s. 354.
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odkrycie sfery prywatnej. Na ziemiach dawnej wielonarodo-
wościowej federacji, zetknięcie z absolutyzmami skutkowało 
przyspieszoną polonizacją wielu kręgów społecznych, a tak-
że przetrwanie idei Rzeczpospolitej co najmniej do drugiej 
połowy XIX wieku3. Z jednej strony kwestia niepodległości 
państwa, dającego prawa obywatelskie stanowiła podstawo-
wy, powszechnie akceptowany cel. Z  drugiej strony życie 
w ramach monarchii absolutnych powodowało konieczność 
ponownego przemyślenia własnej tożsamości, a także sposo-
bów myślenia o polityce i działaniu politycznym.

Zadania „modernizacji” polskiej polityki podjął się Mau-
rycy Mochnacki, który dostrzegł, że dominujący nurt eu-
ropejski wypływa z  tradycji symbolizowanej nazwiskami 
Machiavellego i  Hobbesa, której ważnym składnikiem jest 
racja stanu. To on zaczął mocno nawoływać do stosowania 
zasady, że wspaniały cel jakim jest odzyskanie własnego pań-
stwa uświęca środki. To on zaczął odwoływać się do takich 
pojęć jak „interes stanu” czy raison d’état. Wreszcie Moch-
nacki twierdził, że sprawa świadomości narodowej, sprawa 
„uznania się w jestestwie swoim” – zrozumienia kim się jest, 
stanowi punkt wyjścia każdego ambitnego przedsięwzięcia. 
Samo-refleksja, samo-zrozumienie jest konieczne dla unik-
nięcia politycznych złudzeń i  fałszywego postrzegania rze-
czywistości. Tylko poznawszy siebie możemy realnie ocenić 
nasze możliwości, i  tylko wtedy możemy prowadzić realną, 
choćby i ambitną politykę.

Odzyskanie przez Polaków własnej państwowości w 1918 
roku zaowocowało rozpowszechnieniem w  przestrzeni pub-
licznej zarówno pojęcia racji stanu jak i pojęcia interesu na-
rodowego. Osoby odwołujące się do pojęcia racji stanu kładły 
nacisk na interes odrodzonego państwa, natomiast do intere-
su narodowego odwoływali się przede wszystkim narodow-
cy. Nie brak było także osób, które wskazywały, że zaistniały 
pod zaborami podział na interes państwa zaborczego (państw 

3 Por. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów: Polska, Litwa, Białoruś, 
Ukraina 1569-1999, przeł. Magdalena Merta, Fundacja Pogranicze, Sej-
ny 2006, s. 13-16. 
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zaborczych) i polski interes narodowy przestał mieć racjonalne 
podstawy. Ich zdaniem po 1918 roku interes narodowy może 
być najlepiej realizowany w ramach państwa polskiego. Jak pi-
sał w 1922 roku Stanisław Bukowiecki: 

Polska racja stanu znaczy to, iż wszelkie wskazania postę-
powania politycznego winny być oceniane ze stanowiska 
użyteczności dla Polski. (…) Obecnie więc polski ‘interes 
narodowy’ i polska ‘racja stanu’ są synonimami, raczej nowe 
pojęcie ‘racji stanu’ wchłonęło w  siebie ‘interes narodowy’. 
Żadnej przeciwstawności tutaj być nie może, racja stanu jest 
przystosowaniem interesu narodowego do warunków z ist-
nieniem państwa związanych (…)4.

Jak łatwo się domyślić, z dwóch głównych obozów II RP 
piłsudczycy chętniej odwoływali się do interesu państwa, 
a więc do racji stanu, natomiast przedstawiciele narodowej 
demokracji odwoływali się do interesu narodowego. Osta-
teczny kształt państwa był wynikiem splotu wielu czynników, 
ale w sensie ideowym bardziej odzwierciedlał postulaty Ro-
mana Dmowskiego odwołujące się do doświadczeń państw 
narodowych niż federacyjne idee Józefa Piłsudskiego zako-
rzenione w  tradycji Rzeczypospolitej. Jeszcze mocniej, bo 
bezpośrednio do idei Wielkiego Księstwa Litewskiego od-
woływali się zwolennicy tak zwanej idei krajowej, jednakże 
wobec szalejących nacjonalizmów ich wizja okazał się utopij-
na. Ostatecznie bardziej niż I Rzeczpospolitą, II RP przypo-
minała państwo narodowe budowane według nowożytnych, 
zachodnich wzorców. Pomimo że wielkość I Rzeczpospolitej 
i przekonanie o historycznych dokonaniach narodu polskie-
go była wśród elit II RP powszechna, to jednak w  ustroju 
państwa, zasadach funkcjonowania administracji najwięcej 
dopatrzyć się można zapożyczeń z  państw zaborczych lub 
Francji. Najbardziej symboliczny wymiar miała zmiana hi-
storycznej nazwy polskiego parlamentu – Sejmu, który skła-
dał się z króla, Senatu oraz Izby Poselskiej. Natomiast kon-
stytucja marcowa z 1921 roku wprowadziła nazwę Sejm dla 

4 S. Bukowiecki, Polityka Polski Niepodległej, Warszawa 1922, s. 11-13.
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określenia niższej izby parlamentu. Państwo polskie znacznie 
mocniej niż w  przeszłości sięgnęło po tradycje nowożytne 
rozpowszechnione w świecie zachodnim.

Ponad sto lat braku własnej suwerenności i  podmioto-
wości na arenie międzynarodowej wytworzyło ów mocny 
podział na państwo i  jego interesy oraz na interesy narodu 
i  jednostek. Ten podział mimo, że złagodzony przez proces 
wychowawczy w II RP, do dziś pozostaje istotnym elemen-
tem polskiego języka i polskiej świadomości.

Pojęcie racji stanu było więc w  okresie międzywojen-
nym szeroko rozpowszechnione w polskiej publicystyce oraz 
w polskim życiu politycznym. Pozwalało zwracać uwagę na 
sprawy najważniejsze z punktu widzenia przetrwania i roz-
woju państwa. Było częścią patriotycznego wychowania, któ-
rego podstawą było przekraczanie partykularnych interesów 
grup i jednostek oraz wskazywanie na istnienie wyższych racji 
państwowych. Rozpowszechnieniu pojęcia racji stanu w tym 
okresie sprzyjała świadomość ciągłego zagrożenia głównie 
ze strony Niemiec oraz Związku Radzieckiego oraz głębokie 
przekonanie o wartości własnego państwa, tak bardzo wycze-
kiwanego, pożądanego przez poprzednie pokolenia Polaków.

Tymczasem po II wojnie światowej władza komunistycz-
na nie tylko mocno krytykowała rządy sanacyjne i  stosunki 
panujące w II RP, ale zaczęła także unikać używania pojęcia 
racji stanu. Z czasem pojęcie racji stanu zniknęło w PRL nie 
tylko z języka politycznych wystąpień, ale także z większości 
książek, leksykonów, encyklopedii. Po pierwsze, racja stanu nie 
pasowała do wprowadzanej nowomowy, której źródeł należy 
doszukiwać się w marksizmie-leninizmie. Racja stanu była po-
jęciem wiązanym z burżuazyjnym społeczeństwem, miała słu-
żyć przetrwaniu kapitalistycznego państwa, w którym istniały 
klasy o antagonistycznych interesach. Po drugie, racja stanu nie 
pasowała do historiozoficznej wizji Karola Marksa, w której 
zwieńczeniem procesu dziejowego miało być powstanie w wy-
niku rewolucji społeczeństwa bezklasowego, bez władzy, bez 
pieniądza, bez własności prywatnej, wreszcie bez państwa. Do-
dajmy do tego, że racja stanu mocno kojarzyła się z II Rzeczpo-
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spolitą, a szczególnie z fundamentalnym dążeniem do zacho-
wania możliwości podejmowania suwerennych decyzji, oraz 
do utrzymania podmiotowości na arenie międzynarodowej.

Oczywiście pojęciem racji stanu po II wojnie światowej 
wciąż posługiwali się spadkobiercy niepodległej Polski: żoł-
nierze wyklęci, emigranci, przede wszystkim w  Wielkiej 
Brytanii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Jednak 
szerokie stosowanie tego terminu było utrudnione przez sy-
tuację geopolityczną. Racja stanu jest racją państwa. Ówczes-
ne państwo, posiadając wszelkie zewnętrzne cechy państwa, 
władzę, granice, terytorium, ludność, podmiotowość według 
prawa międzynarodowego, było jednak satelitą Związku Ra-
dzieckiego, w  sposób niezwykle ścisły rządzonego według 
radzieckich wzorców. Z czasem autonomia przywódców par-
tyjnych zaczęła się wprawdzie powiększać, ale we wszystkich 
kluczowych kwestiach, od systemu politycznego, poprzez sy-
stem ekonomiczny aż do polityki zagranicznej i kontroli służb 
specjalnych, zależność od radzieckiego centrum była ścisła.

Eksperyment komunistyczny w Polsce zakończył się jed-
nak klęską. Zmasowana propaganda, terror, ścisła cenzura, 
próby panowania nad każdą sferą życia człowieka i  społe-
czeństwa nie przyniosły spodziewanego rezultatu, czego 
najlepszym przykładem były wybuchające co kilkanaście lat 
protesty i rozruchy. Jednakże najmocniejszym aktem wyzwo-
lenia z komunistycznego języka i  sposobu myślenia stał się 
ruch Solidarności, który przyjął kształt narodowej konfede-
racji. Wieloletni wysiłek żołnierzy wyklętych, Kościoła, opo-
zycji przyniósł zadziwiający efekt. W społeczeństwie, którego 
niemal każdy szczegół podlegał kontroli, zaistniał Związek 
Zawodowy, którego podmiotowość władze komunistyczne 
musiały uznać, dzięki któremu powszechne stało się posługi-
wanie nowym językiem, nowym zestawem symboli i wspól-
nych wartości nawiązujących do przeszłości. Kluczową rolę 
odegrał tutaj Kościół, a  szczególnie pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II, który przywrócił Polakom fundamenty wiedzy 
o wspólnej przeszłości, wprowadził do powszechnej świado-
mości język odmienny od komunistycznej nowomowy.
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Przemiany w sferze świadomości i języka były tak mocne, 
że zmiany dotknęły także władze komunistyczne. Od począt-
ku lat osiemdziesiątych bardzo trudno było w Polsce znaleźć 
osoby, które deklarowałyby się jako komuniści i dotyczyło to 
także wysokich rangą członków partii czy ministrów rządów 
komunistycznych. W  swoim wystąpieniu 13 grudnia 1981 
roku generał Jaruzelski sporo mówił o  konieczności rato-
wania socjalistycznej ojczyzny, ale stara nowomowa została 
wzbogacona o liczne odniesienia do polskiej historii. 

Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Skła-
dają się one nie tylko z chlubnych kart. Są w nich również 
karty ciemne: liberum veto, prywata, swary. W rezultacie — 
upadek i klęska. Ten tragiczny krąg trzeba kiedyś przerwać. 
Nie stać nas na kolejną powtórkę z historii. Pragniemy Pol-
ski wielkiej — wielkiej swym dorobkiem, kulturą, formami 
życia społecznego, pozycją w Europie. Jedyną drogą do tego 
celu jest socjalizm akceptowany przez społeczeństwo, stale 
wzbogacany doświadczeniem życia5. 

Jaruzelski próbował więc godzić dwie tradycje, dwie narracje: 
socjalistycznego państwa oraz narodowej historii. Jak mó-
wił celem była ochrona uniwersalnych wartości socjalizmu, 
„wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje”. Tę 
próbę połączenia dwóch języków widać także w  dalszych 
partiach wystąpienia: 

Na tej drodze socjalistyczne ideały stawać się będą bliższe 
większości narodu, bezpartyjnym ludziom pracy, młodemu 
pokoleniu. A  także zdrowemu, zwłaszcza robotniczemu, 
nurtowi „Solidarności”, który własnymi siłami i we własnym 
interesie odsunie od siebie proroków konfrontacji i kontr-
rewolucji. Tak pojmujemy ideę porozumienia narodowego. 
Podtrzymujemy ją. Szanujemy wielość światopoglądów. 
Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła. 

5 Wojciech Jaruzelski, Przemówienie radiowe i telewizyjne wygło-
szone 13 grudnia 1981 roku; http://www.geocities.com/wojciech_jaru-
zelski/proklamacja.html
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Wreszcie Jaruzelski odwołuje się zarówno do pojęcia suwe-
renności, niepodległości: 

Istnieje nadrzędny cel, jednoczący wszystkich myślących, 
odpowiedzialnych Polaków: miłość ojczyzny, konieczność 
umocnienia z  takim trudem wywalczonej niepodległości, 
szacunek dla własnego państwa. To najmocniejszy funda-
ment prawdziwego porozumienia. 

Lecz w wystąpieniu Jaruzelskiego pojawia się także racja sta-
nu, pojęcie niemal nieobecne w dotychczasowym życiu inte-
lektualnym socjalistycznego państwa: 

W tym trudnym momencie zwracam się do naszych socjali-
stycznych sojuszników i przyjaciół. Wielce sobie cenimy ich 
zaufanie oraz stałą pomoc. Sojusz polsko-radziecki jest i po-
zostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu, gwa-
rancją nienaruszalności naszych granic. Polska jest i będzie 
trwałym ogniwem Układu Warszawskiego, niezawodnym 
członkiem socjalistycznej wspólnoty narodów6.

Przemiany w świadomości Polaków zaszły tak daleko, że 
powrót do języka czystej propagandy nie tylko z czasów sta-
linowskich, ale także gomułkowskich czy gierkowskich zo-
stałby całkowicie odrzucony przez społeczeństwo. Stąd trud 
połączenia wody z ogniem: socjalistycznej narracji z odnie-
sieniami do narodowych wartości i historii. Oczywiście za-
bieg ten był także stosowany wcześniej – w pierwszych latach 
powojennych – kiedy to agent NKWD Bolesław Bierut szedł 
w procesji Bożego Ciała czy obchodził święto 3 maja. Tak-
że zorganizowane przez Władysława Gomułkę z  wielkim 
rozmachem obchody 1000-lecia państwa polskiego mocno 
eksponowały wybrane elementy polskiej historii. Krakowski 
filozof Bronisław Łagowski we wprowadzeniu stanu wojen-
nego dostrzegał pozytywną ewolucję systemu komunistycz-
nego. Stan wojenny wprowadził rządy wojskowych oparte na 
sile, co zdaniem Łagowskiego było krokiem naprzód w sto-
sunku do wcześniejszej władzy opartej na utopijnej ideologii 

6 Tamże.
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komunistycznej. Rządy siły miały być znacznie mniej irra-
cjonalne. W słynnym wystąpieniu w Auli Collegium Novum 
w maju 1982 roku Łagowski opowiadał się mocno za filo-
zofią państwa przeciw filozofii rewolucji7. Z czasem jednak 
okazało się, że generał Jaruzelski i jego współpracownicy nie 
są w stanie wyjść poza filozofię rewolucji, mimo posiadania 
instrumentów do racjonalizacji polityki. Trudno bowiem ina-
czej niż czynnikami ideologicznymi tłumaczyć uparte trwa-
nie przy zasadach nieefektywnej socjalistycznej gospodarki, 
funkcjonującej według absurdalnych zasad i reformowanej za 
pomocą jeszcze bardziej surrealistycznych pomysłów.

Wprowadzenie stanu wojennego i użycie przez Wojcie-
cha Jaruzelskiego w swoim przemówieniu pojęcia racji sta-
nu miało ten skutek, że pojęcie to znów zaistniało w pierw-
szym obiegu. O racji stanu zaczęli wspominać dziennikarze, 
publicyści, a naukowcy zaczęli dyskutować o niej w ramach 
konferencji. Odwołanie do racji stanu miało stanowić waż-
ny argument wynikający z geopolitycznego położenia Polski. 
Odwoływano się więc zarówno do ideologii komunistycznej 
jako głównej legitymizacji władzy ale z drugiej strony sięgnię-
to po rację stanu i realizm polityczny, pokazując, że podobnie 
do państw socjalistycznych działają także Stany Zjednoczone 
i państwa kapitalistyczne. Wskazywano, że w celu realizacji 
interesów państwowych także używana jest siła, cenzura itd. 
Realizm polskich zwolenników reżimu komunistycznego 
z lat osiemdziesiątych miał wymiar cyniczny.

Lecz racja stanu miała przede wszystkim być rozumiana 
jako działanie w sytuacji wyższej konieczności – anarchizacji 
życia, ruiny gospodarki. Ten wątek będzie dominował także 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wie-
lu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. 
Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce 
zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytła-
czają ludzi coraz większym ciężarem. (…) Szeroko rozlewa 

7 B. Łagowski, Filozofia rewolucji czy filozofia państwa, w: Tegoż, Co 
jest lepsze od prawdy?, Kraków 1986.

Kryterium – 4
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się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i wła-
mań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospo-
darczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. 
Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu 
ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają 
ogólnonarodową katastrofę8. 

Jednakże racja stanu była także pomocnym pojęciem do 
sugerowania zagrożenia radziecką interwencją, przed którą 
stan wojenny miał uchronić Polskę.

Faktem jest, że wprowadzenie stanu wojennego spowodo-
wało powrót pojęcia racji stanu do życia publicznego, a nawet, 
że było początkiem ponownego renesansu tego pojęcia w III 
Rzeczpospolitej. Bowiem po 1989 roku trudno jest znaleźć 
tydzień, w którym jakiś dziennikarz, polityk, czy ekspert nie 
posłużył się pojęciem racji stanu.

Podstawowe pytanie jakie warto postawić we współczesnej 
Polsce brzmi: czy pojęcie racji stanu wciąż zachowuje swoją 
aktualność? Czy posługiwanie się nim jest wciąż użyteczne? 
A może utrudnia nam uchwycenie rzeczywistości, wprowa-
dzając zamęt? Aby rozstrzygnąć tę kwestię warto skorzystać 
z wzorców scholastycznych, i podobnie jak Św. Tomasz za-
stosować znany średniowieczny schemat rozumowania lo-
gicznego: trzy argumenty za tezą, trzy przeciw. Następnie 
opinia Filozofa i wreszcie rozstrzygnięcie problemu.

Wydaje się, że racja stanu jest pojęciem nieaktualnym 
ponieważ:

Po pierwsze, należy do pojęć nadużywanych w  Polsce. 
Często nie wiadomo co dokładnie znaczy, gdyż każdy wpisu-
je w pojęcie racji stanu nie tylko to co uważa za słuszne, ale 
przede wszystkim to co uważa za korzystne dla siebie, swojej 
partii. Przykładowo niemal we wszystkich exposé premierów 
po 1989 racja stanu pojawia się w różnych kontekstach. Za 
każdym razem inny element jest wymieniany jako związany 
z polską racją stanu.

Po drugie, racja stanu jest pojęciem archaicznym powsta-
łym w XVI wieku, wprowadzonym w Europie do powszech-

8 W. Jaruzelski, dz. cyt.
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nej praktyki politycznej w wieku XVII. Jest to pojęcie moc-
no związane z epoką tworzenia się państw narodowych i z 
epoką monarchii absolutnych. Pojęcie racji stanu pojawia się 
nie przez przypadek dopiero w nowożytności, w XVI wieku, 
wraz z kształtowaniem się państw nowożytnych, i pojawie-
niem się takich pojęć jak suwerenność i  lo stato (państwo). 
Racja stanu jest pojęciem szczególnie związanym z absolu-
tyzmem, a  w XIX wieku także z  procesami tworzenia się 
nowoczesnych narodów.

Dodatkowym problemem jest używanie współczesnych po-
jęć, współczesnych wartościowań abstrahujących od konteks-
tu epoki, od rozpowszechnionej w danym czasie świadomości, 
a także na przykład od faktu, że dane pojęcie w ogóle jeszcze 
nie istniało. Posługiwanie się nim do opisu działań władców 
w średniowieczu czy starożytności nie jest całkowicie wyklu-
czone, ale musimy zachować szczególną ostrożność definicyjną. 
Racja stanu jako pojęcie nowożytne powinna być z najwyższą 
ostrożnością stosowana do opisu sytuacji sprzed XVI wieku.

Wreszcie po trzecie, po dwóch wojnach światowych po-
jęcie racji stanu ostatecznie skompromitowało się. Dzia-
łanie według zasady, że interes państwa jest nadrzędny, że 
wszystko co jest zgodne z  interesem państwa jest dopusz-
czalne wielokrotnie prowadziło do uzasadniania kłamstw, 
przestępstw, a także zbrodni. Podporządkowanie interesowi 
państwa (czyli władzy centralnej) mocy, wolności, ekonomii 
itp., prowadziło więc często do uzasadniania niemoralnych, 
zbrodniczych działań rządu w imię interesu państwa, w imię 
racji stanu. Z tych powodów pojęcie racji stanu zanikło z ję-
zyka debat politycznych, z tekstów publicystycznych, a także 
z większości analiz politycznych. Innymi słowy używając po-
jęcia racji stanu w polskim znaczeniu mamy duże szanse być 
niezrozumianymi przez obcokrajowców.

Z drugiej strony jednak, pomimo tych poważnych za-
strzeżeń szczególnie we współczesnej Polsce nie tylko warto 
ale trzeba zajmować się pojęciem racji stanu.

Po pierwsze, racją stanu warto się zajmować ponieważ jest 
w Polsce pojęciem rozumianym pozytywnie, jest elementem 
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przypominającym o istnieniu wspólnego interesu, wyższych 
ponadpartykularnych racjach. Jest więc pojęciem pomocnym 
w wychowaniu obywatelskim.

Po drugie, jest pojęciem, które po odpowiednim zdefi-
niowaniu może być pomocne przy analizie politycznej dzia-
łań podejmowanych przez poszczególne państwa (a prze-
de wszystkim rządy). Jest to pojęcie szczególnie pomocne 
w analizie działań na arenie międzynarodowej.

Po trzecie dlatego, że pojęcie racji stanu pozostaje wciąż 
jednym z najczęściej używanych w polskim życiu politycz-
nym, w debacie publicznej. Pozwala zastanowić się nad spe-
cyfiką polskiej myśli politycznej i  relacjami z  innymi euro-
pejskimi tradycjami. Racja stanu należy do tych kluczowych 
pojęć polskiej polityki, publicystyki, myśli politycznej, któ-
rych analiza może nam coś ważnego powiedzieć o polskiej 
oryginalności, tradycji, doświadczeniu zbiorowym, które od-
ciska swoje piętno w języku.

Filozof przez duże F, czyli Arystoteles nie rozstrzygnął 
tego dylematu, gdyż racja stanu jest – jak już wspomniano – 
wyraźnie pojęciem nowożytnym.

Mimo tych zastrzeżeń nasza konkluzja dotycząca posłu-
giwania się pojęciem racji stanu jest pozytywna. Polacy od 
ponad dwóch dekad poszukują właściwej formy ustrojowej, 
społecznej, a  także dla swojego życia rodzinnego i  zbioro-
wego. Specyficznie polskie rozumienie racji stanu może być 
w  tym procesie niezwykle pomocne. Jednakże pod warun-
kiem zachowania dużej ostrożności w stosowaniu tego po-
jęcia. Tylko wtedy unikniemy niezrozumienia w  debatach 
z obcokrajowcami, tylko wtedy warto będzie wciąż stosować 
to pojęcie do analizy politycznej, tylko wtedy będziemy mo-
gli lepiej zrozumieć i poznać polską tradycję myślenia o po-
lityce, tylko wtedy będziemy zastosować je do ograniczenia 
partykularnego spojrzenia i  działania polityków, partii, po-
szczególnych obywateli, grup zawodowych etc., wreszcie tyl-
ko wtedy racja stanu ułatwi nam znalezienie odpowiedniej 
formy dla polskich aspiracji i polskiego stylu życia.
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Racja stanu – o granicach 
stosowalności pojęcia z perspektywy 

historii Polski

Arkady Rzegocki zwraca uwagę, że w Polsce pojęcie racji 
stanu jest wciąż żywe, m.in. dlatego, że związane jest ono dla 
nas z tradycją zmagań, nie tylko z ostatniego wieku, o wol-
ność i całość państwa, ale też dlatego, że nie ma tu – obecne-
go na Zachodzie – automatycznego powiązania pojęcia racji 
stanu z egoizmem narodowym, z przedkładaniem aktualnych 
interesów państwa ponad wszelkie normy, prawne czy moral-
ne. To ostatnie miało, według jednej z interpretacji, doprowa-
dzić do tragicznych dla XX w. doświadczeń wojen i totalita-
ryzmów. Warto zwrócić uwagę, że brak takich bezpośrednich 
skojarzeń w Polsce wynika w dużej mierze z łączenia w pol-
skim namyśle, ale i w praktyce, nowożytnej koncepcji racji 
stanu z jej klasycznym, starożytnym ujęciem.

Ten podział na dwie koncepcje racji stanu Arkady Rze-
gocki stawia jako zasadniczą tezę swojej książki1. O  ile 
pierwsza, wywodząca się od Niccolò Machiavellego kon-
cepcja związana jest z nowożytnym państwem narodowym 
i  jako jedyny wyznacznik działań politycznych widzi inte-
res samego organizmu państwowego, o  tyle starożytne uję-
cie umieszcza państwo w szerszym ładzie, o naturalnej czy 

1 A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kra-
ków 2008, s. 23-29.
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też Boskiej proweniencji. W  próbach łączenia tych dwóch 
tradycji możemy doszukiwać się kryterium etycznego  – 
przede wszystkim na poziomie zgodności wyznaczanych 
przez rację stanu celów polityki państwa z  szerszym po-
rządkiem, z  prawem Bożym, z  wolnością, prawdą, podsta-
wowymi prawami człowieka, czy  – jakby to powiedziano 
w II Rzeczpospolitej – z imponderabiliami.

Polska polityka – nie tylko wśród teoretyków, ale i w kon-
kretnych decyzjach politycznych – często udanie łączyła te 
dwie tradycje. Wspomnijmy o teoriach ukazujących Polskę 
jako prekursora koncepcji samostanowienia narodów  – 
o haśle „za wolność naszą i waszą”, o modlitwach o „woj-
nę powszechną za wolność ludów” w Litani Pielgrzymskiej 
Adama Mickiewicza. Oczywiście znajdują się w  dziejach 
Polski również ciemniejsze karty, kiedy państwo nasze wy-
stępowało w roli ciemiężyciela mniejszości, czy też polscy 
żołnierze pomagali obcym wodzom w ich ekspansywnych 
podbojach, wierząc, że pod ich szczęśliwą gwiazdą dojdą 
do wolnego kraju. Chodzi tu jednak o podkreślenie częste-
go utożsamiania sprawy polskiej z obroną idei chrześcijań-
skiej czy też ze sprawą wszystkich ciemiężonych narodów. 
Również w  odniesieniu do XX w. możemy przywoływać 
przykłady takiego połączenia dwóch koncepcji racji sta-
nu. Zarówno subiektywnie, w  odczuciu samych bojowni-
ków o niepodległość, jak i obiektywnie, w najważniejszych 
chwilach walka Polaków o utrzymanie państwowości, su-
werenności, często była tożsama z walką o ponadnarodo-
we czy ponadpaństwowe cele i wartości. O powstrzymanie 
pochodu rewolucji komunistycznej w 1920 r. – bitwa war-
szawska nie dopuszcza, by dotarł on do tlącego się ruchu 
komunistycznego w  Niemczech. O  wolność, demokrację 
i zasadę samostanowienia narodów; o obronę Boga i Koś-
cioła, wartości chrześcijańskich, w końcu godności osoby – 
w walce z dwoma totalitaryzmami, z  okupantem niemie-
ckim i  z okupantem sowieckim, następnie z  narzuconym 
po II wojnie światowej reżimem, czerpiącym legitymację 
nie z woli narodu, ale z woli sąsiedniego mocarstwa i jego 
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armii. Filip Musiał i Jacek Kloczkowski postawili w jednej 
z publikacji tezę o antykomunizmie jako polskiej racji stanu 
w  okresie II Rzeczpospolitej2. Jakkolwiek antykomunizm 
nie wypełniał z  pewnością całości pojęcia racji stanu, to 
jednak w znacznej części dziejów Polski XX w. stanowił jej 
ważny element. A sprzeciw wobec ideologii komunistycz-
nej, jak i szermującego tą ideologią mocarstwa był zarówno 
elementem ściśle realistycznej racji stanu, mającej obro-
nić podstawowe interesy państwa, jak i  obroną pewnego 
ładu normatywnego kojarzonego z  europejską cywilizacją 
chrześcijańską.

Friedrich von Meinecke pisał, że 

dla każdego państwa, w  każdym szczególnym momencie 
istnieje tylko jeden idealny sposób działania, tylko jedna 
idealna racja stanu3. 

Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia interpretacji tej 
idealnej wykładni, przełożenia jej na konkretne działania 
polityczne. Pytanie, na ile poszczególne decyzje polityczne 
ową rację stanu realizują w dużej mierze będzie pytaniem do 
historyka, który dopiero ex post będzie w stanie ocenić dłu-
gofalowe skutki tych działań. Na problem ten zwraca uwagę 
historyk, prof. Piotr Łossowski dokonując analizy polskiej 
racji stanu w świetle doświadczeń historycznych4.

Po pierwsze, działania o wydawałoby się całkowicie roz-
bieżnych celach mogą realizować jedną, tę samą rację sta-
nu. Tak było choćby w przypadku sprawy polskiej w trakcie 
I wojny światowej i oceny Aktu 5 listopada. Rację stanu re-
alizowali w jakiejś mierze zarówno ci, którzy akceptując Akt 
starali się uzyskiwać od Niemców różne ustępstwa i powoli 

2 Antykomunizm – racja stanu II RP, w: W obronie niepodległości. An-
tykomunizm w II Rzeczypospolitej, J. Kloczkowski, F. Musiał (red.), Kra-
ków 2009.

3 Cyt. za: A. Rzegocki, dz. cyt., s. 56.
4 Por. P. Łossowski, Polska racja stanu w  świetle doświadczeń histo-

rycznych, w: Polska racja stanu. Studia i analizy Collegium Civitas, t. 11, 
red. Sz. Hatłas, Warszawa 2010, s. 87-92.
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odbudowywać instytucje w kraju, jak i ci, którzy skupiając się 
na emigracji miejsce Polaków w tej wojnie widzieli po stronie 
Ententy.

Po drugie, z dwóch wydawałoby się podobnych działań, 
jedno może być zbieżne, a  drugie sprzeczne z  racją stanu. 
Jako przykład prof. Łossowski wskazuje dwie inicjatywy 
państwa polskiego w  stosunkach zewnętrznych, wymusza-
jące groźbą pewne ustępstwa ze strony słabszych sąsiadów. 
O ile jednak ultimatum wobec Litwy z marca 1938 r. dopro-
wadziło do rzeczywistego nawiązania stosunków, uspokoje-
nia przed wojną tego odcinka granicy i pozyskania życzliwie 
neutralnego sąsiada, to ultimatum wobec Republiki Czeskiej 
pół roku później, skutkujące zajęciem-odzyskaniem Zaolzia 
doprowadziło, poza fatalnym wydźwiękiem propagandowym 
ukazującym Polskę jako niemieckich sojuszników, do osła-
bienia strategicznego przed wybuchem wojny.

Różne działania polityczne będą w mniejszym lub więk-
szym stopniu realizować rację stanu, o ile mają na celu prze-
trwanie, bezpieczeństwo i rozwój państwa, co się wiąże z su-
werennym bytem państwowym. Będą jednak z  racją stanu 
sprzeczne, likwidując naszą suwerenność. Pomimo całej zło-
żoności pojęcia racji stanu i wielości jej interpretacji nie jest 
tak, że można próby jej realizacji odnaleźć w różnym natęże-
niu w każdym praktycznie kierunku politycznym. Uznanie, 
że każdy aktor sceny politycznej na swój sposób odczytuje 
i realizuje rację stanu jest błędne, nie może bowiem dotyczyć 
to tych, którzy działają na szkodę państwa, którzy chcą to 
państwo podporządkować innemu podmiotowi bądź sprzecz-
nej z  interesem państwa i  jego mieszkańców ideologii. Nie 
każdy, kto używa pojęcia racji stanu dla legitymacji swoich 
celów – jak we wspomnianym przez Arkadego Rzegockie-
go przypadku „rehabilitacji” tego terminu po wprowadzeniu 
stanu wojennego – rzeczywiście działa na korzyść państwa. 
Nie da się, jak chcieliby niektórzy historycy5, przedstawiać 

5 M. Janowski, Polityka historyczna. Między edukacją historyczną a pro-
pagandą, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, 
S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, (red.), Łódź 2008, s. 243.
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Targowicy jako tylko jednej z form patriotyzmu, jednej z ów-
czesnych interpretacji czym jest racja stanu.

Podać tu możemy przykład tzw. Polski Ludowej. W pań-
stwie tym celem rządzących nie był interes państwa, ale ich 
własny, chodziło nie o „silne państwo”, ale o „silną władzę”. 
Wskazuje na to nawet piszący z pozycji marksistowskich Je-
rzy Kuciński, zasadniczo broniący linii partii: 

[...] w praktyce ustrojowej, zwłaszcza od połowy lat siedem-
dziesiątych, termin „silne państwo” kierownictwo polityczne 
zaczęło utożsamiać z  terminem „silna władza”  – silna nie 
poparciem społecznym, ale zdolnością do narzucania spo-
łeczeństwu nawet nie aprobowanych przezeń koncepcji, 
centralizacją kompetencji i pierwszoplanową rolą organów 
wykonawczych w aparacie państwowym6. 

Cytowany w  książce Arkadego Rzegockiego Stanisław 
Tarnowski twierdził, że o  ile Ludwik XIV mówił Państwo 
to ja, o tyle Maksymilian Robespierre i wszyscy przywódcy 
kolejnych rewolucji zdają się mówić lud to ja7. Dodajmy za-
tem, że partyjna klika w PRL wyrażała pogląd: lud pracujący 
to my – uznając się za wyłącznego reprezentanta określonego 
w konstytucji suwerena, czym uzasadniała dyktatorską for-
mę sprawowania rządów. O celach państwa świadczy m.in. 
sposób zdefiniowania przestępstw przeciwko podstawo-
wym interesem politycznym, tzw. przestępstw politycznych. 
U  zarania PRL, w  latach 1948–1955 na określenie prze-
stępstw przeciwko państwu używano terminu „przestępstwa 
kontrrewolucyjne”8. Władza wprost zatem pokazywała, że 
chodzi nie tyle o interes państwa, co rewolucji, czyli ponad-
państwowego, internacjonalistycznego ruchu politycznego. 
Jednym z  przestępstw przeciwko podstawowym interesom 
politycznym PRL było „podrywanie jedności sojuszniczej, 
występowanie przeciwko jedności sojuszniczej, godzenie 

6 J. Kuciński, Spór o współczesne państwo polskie, Warszawa 1998, s. 25.
7 A. Rzegocki, dz. cyt., s. 291. 
8 H. Popławski, Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom po-

litycznym w PRL, Warszawa-Poznań 1989, s. 12.
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w jedność sojuszniczą”9 – co wspólnie z zapisami konstytucji 
potwierdzało uzależnienie interesów państwa od interesów 
jego wschodniego sąsiada.

Spotkałem się kiedyś z pomysłem napisania pracy poli-
tologicznej na temat polskich racji stanu w  pewnym ściśle 
określonym czasie, bodajże w  okresie pierwszej dekady III 
RP. Temat zakładał istnienie równolegle różnych racji stanu 
w tej samej chwili, a  sam termin racji stanu był rozumiany 
praktycznie jako sposób definiowania priorytetów polityki 
zagranicznej przez poszczególne partie. Powołując się na wy-
rażoną przez Meineckego tezę przekonywałem, że racja sta-
nu jest w danym momencie jedna, równolegle istnieć mogą 
tylko jej różne interpretacje. Nie każdy jednak sposób defi-
niowania podstawowych celów państwa będzie na szczytne 
miano raison d’état zasługiwać. Szczególnie istotne dla etycz-
nego wymiaru racji stanu będzie zaś formułowanie intere-
sów państwowych w ramach wykraczającego ponad państwo 
porządku moralnego, mówiącego o tym, co jest dobre lub złe 
w ogóle, a nie co jest dobre lub złe dla pojedynczego organi-
zmu politycznego.

9 Tamże, s. 266.
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Wprowadzenie

Zestawienie pojęcia godności człowieka, odnoszącego się 
mimo wszystko do interesu jednostkowego, z pojęciem racji 
stanu, tradycyjnie związanej z  interesem publicznym, tylko 
pozornie prowadzić może do sprzeczności. W artykule ni-
niejszym podjęta zostanie próba wskazania, że owa kolizja 
jest jedynie iluzoryczna i może być wynikiem redukcyjnego 
pojmowania interesu jednostkowego lub interesu publiczne-
go. Godność osoby ludzkiej, formułowana na gruncie nauki 
prawa (także prawa konstytucyjnego) jako godność człowie-
ka może, a nawet powinna, być umieszczona jako istotny ele-
ment konstruowania racji stanu (powiązanej z kolei z takimi 
pojęciami, jak interes publiczny czy dobro wspólne) konsty-
tucyjnego państwa1. Należy jednak przyznać, że zestawienie 
pojęć godności człowieka oraz racji stanu może wiązać się 
z  określonymi problemami, które zostaną zarysowane po-
niżej. Wydaje się, że możliwe jest ich pozytywne rozstrzyg-
nięcie, czego warunkiem jest unikanie błędów wynikających 
w praktyce ze wskazanych w niniejszym artykule uproszczeń.

1 Pojęcia wymienione w  niniejszym wprowadzeniu (w tym także 
pojęcie państwa konstytucyjnego) zostaną wyjaśnione w  dalszej części 
artykułu.
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Definicje wstępne

Podstawowe dla poniższych rozważań definicje dotyczą 
pojęć racji stanu oraz godności człowieka. Nie można unik-
nąć także problematyki związanej z pojmowaniem państwa, 
co z kolei wiąże się z terminami dobra wspólnego i interesu 
publicznego, a wreszcie z rozumieniem państwa konstytucyj-
nego. Wydaje się, że trudne byłyby rozważania na wybrany 
temat bez omówienia wskazanych pojęć. Jednocześnie należy 
wskazać konkurencyjne definicje, które, jak to będzie poniżej 
uwidocznione, stanowią poważny problem w ustaleniu zgod-
ności między realizacją racji stanu oraz gwarancjami doty-
czącymi godności człowieka.

Zarówno pojęcie racji stanu, jak i godności człowieka, de-
finiowane są na gruncie koncepcji filozoficzno-politycznych, 
uzasadniających sposób istnienia państwa oraz pozycję władzy. 
Arkady Rzegocki, opisując zagadnienie racji stanu, wskazał na 
różniące się diametralnie dwie koncepcje określając je mia-
nem klasycznej oraz nowożytnej2. Klasycznie rozumiana filo-
zofia polityki wydaje się konsekwencją postrzegania państwa 
jako bytu naturalnego dla rozwoju człowieka, będącego istotą 
społeczną. Człowiek, jako istota ukierunkowana na doskona-
łość (szczęście), może osiągnąć wszechstronny rozwój tylko 
wśród innych3 – podkreśla się, że osoba ludzka nie mogłaby 
rozwinąć cnót (potrzebnych do osiągnięcia celu – szczęścia) 
w  pojedynkę, w  oderwaniu od społeczności, co sprawia, że 
w sposób naturalny potrzebuje zinstytucjonalizowania w po-
staci rodziny, wspólnoty lokalnej i państwa. To ostatnie, nazy-
wane za Arystotelesem wspólnotą zupełną, powinno stawiać 

2 Por. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, 
Kraków 2008, s. 104-217. Na temat krytycznych (rozwijanych na gruncie 
myśli hiszpańskiej) koncepcji wobec prezentowanej przez N. Machiavel-
lego por. W. Buchner, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Zło-
tego Wieku, Kraków 2007, s. 148-160.

3 Na temat braku możliwości rozwijania phronesis (cnoty roztropno-
ści) w oderwaniu od polis por. A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka 
racjonalność?, przeł. A. Chmielewski (red.), Warszawa 2001, s. 157-158.
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także cele zewnętrzne, dotyczące równych sobie wspólnot. 
Chrześcijańskie wpływy na tradycję klasyczną zaowocowały 
dodatkowymi wymogami dotyczącymi celów podstawowych, 
dla których zostało powołane państwo. Stąd pojęciu dobra 
wspólnego zaczęła towarzyszyć zasada pomocniczości, wy-
muszająca odnoszenie poszczególnych zadań wspólnoty do 
podstawowych jej członów4. Dobro wspólne można zdefi-
niować na dwa uzupełniające się sposoby. Po pierwsze, dobro 
wspólne jest określane jako cel, dla którego powstaje i  trwa 
wspólnota polityczna5. Po drugie, dobrem wspólnym nazywa 
się sumę warunków umożliwiających członkom wspólnoty 
osiągnięcie celów, które sami uważają za słuszne, lub realizację 
swoich własnych rozumnych wartości, w imię których mogą 
oni ze sobą współpracować w  obrębie wspólnoty6. Moż-
na uznać, że przy tych dwóch definicjach zasada pomocni-
czości pełni funkcje gwarancyjne, zabezpieczające członków 
wspólnoty przed nadmiernym centralizmem władzy. Chociaż 
rozwinięta została przez św. Tomasza, to jest prostym nawią-
zaniem do koncepcji Arystotelesa, który „budował” państwo 
na sposób klasyczny, od wspólnot najmniejszych po wspólno-
tę zupełną. Stąd funkcje, które mogą być zapewnione przez 
mniejsze wspólnoty (np. rodzinę), zgodnie z zasadą pomocni-
czości, nie powinny być przejmowane przez wspólnotę zupeł-
ną. Konsekwencją tak pojmowanego państwa jest koncepcja 
władzy, która ma charakter służebny wobec wspólnoty i pełni 
rolę swego rodzaju koordynatora7.

4 Zasada pomocniczości w tradycji klasycznej jest ważnym dopeł-
nieniem zasady dobra wspólnego. Została ona spopularyzowana przez 
Kościół katolicki w XX w. jako „funkcja pomocniczości” lub „subsydiar-
ność”. Por. Pius XI, encyklika Quadragesimo Anno, 1931, § 79.

5 Por. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2006, 
I, 1: 1252a1-4, s. 25; Por. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego, 
przeł. R. Legutko, Kraków 1993, s. 30.

6 Por. J. Finnis, Prawo naturalne i  uprawnienia naturalne, przeł. 
K. Lossman, Warszawa 2001, s. 173

7 Por. Por. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego, dz. cyt., 
s.  29; Por. J. Finnis, Prawo naturalne i  uprawnienia naturalne, dz. cyt., 
s. 261-264.
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Nowożytna filozofia polityki wiąże się z  odmiennym 
ustaleniem celów, które stawiać powinno sobie państwo. Cele 
te są bardziej minimalistyczne i konstruowane są wokół pań-
stwa jako bytu sztucznie zorganizowanego z  konieczności 
dla zapewnienia bezpieczeństwa (wewnętrznego, zewnętrz-
nego). Za takimi filozofami, jak T. Hobbes, priorytet bez-
pieczeństwa będzie wymagał silnej władzy państwowej oraz 
podkreślenia interesów państwa8. Realizacja interesów wyty-
czanych przez władzę dopiero w konsekwencji sprzyjać może 
ambitnym celom poszczególnych obywateli (jeśli byliby tym 
zainteresowani). Dlaczego? Odpowiedź wynika z nowożyt-
nej antropologii, według której doskonałość nie jest celem 
człowieka, albo przynajmniej nie można od człowieka wy-
magać tak ambitnych celów9. Stąd na pierwszym miejscu 
w państwie jest zapewnienie bezpieczeństwa – to jest cel, za 
którego realizację można państwo rozliczać, a nawet w  ra-
zie niepowodzenia wypowiedzieć posłuszeństwo władzy. Tak 
zarysowana koncepcja musi prowadzić do odmiennej cha-
rakterystyki państwa, niż wyżej opisana koncepcja klasyczna. 
Jeśli w państwie zagwarantowane są jakieś prawa i wolności, 
to wynikają z woli władzy, a nie z natury10. Podobnie będzie 

8 Por. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i  władza państwa 
kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa, 1954, s. 151; 
Por. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, przeł. M. Mieszalski, 
Kraków 1994, s. 44; Por. R. Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym pań-
stwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Kraków 1997, s. 87.

9 Trafnie skomentował ten fragment Allan Bloom odnosząc się 
do antropologii T. Hobbesa. Por. A. Bloom, Umysł zamknięty. O  tym, 
jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze 
dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Poznań 1996, s.  190: „Sokrates 
wyobraził w  słowach państwo doskonałe; Hobbes odkrył wyizolowaną 
jednostkę, której życie było „samotne, nędzne i krótkie”. (…) Roztrop-
ność nakazuje, by zamiast budować ustroje, w których będą pielęgnowane 
rzadkie i trudne, a być może nawet nieosiągalne, cnoty – stworzyć dobrą 
policję, która obroni ludzi przed sobą i innymi”. Por. T. Hobbes, Lewia-
tan…, dz. cyt., s. 110.

10 Por. T. Hobbes, Lewiatan..., dz. cyt., s. 234. Do tej koncepcji pra-
wa nawiązywali najpopularniejsi pozytywiści, jak: J. Austin, G. Radbruch 
i H. Hart.
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z odpowiednikiem dobra wspólnego: interes publiczny wy-
znaczany będzie przez władzę, która dba o bezpieczeństwo 
wewnętrzne (broniąc ludzi przed ich ułomnościami) oraz 
o  bezpieczeństwo zewnętrzne (powiększając swoje wpływy 
kosztem innych państw).

Wydaje się, że już w tym miejscu, po wstępnym zaryso-
waniu różnic między wymienionymi koncepcjami, można 
wskazać na jedną z nich jako zdecydowanie bardziej odpo-
wiednią dla racji stanu, w której istotnym elementem będzie 
godność człowieka. Dlatego w dalszej kolejności więcej miej-
sca zajmie ujęcie klasyczne tych dwóch pojęć, pozostawiając 
ujęcie nowożytne na dalszym planie.

Racja stanu oparta na klasycznej koncepcji filozoficzno-
-politycznej wiąże się z pojmowaniem państwa jako bytu wy-
kraczającego poza doczesne interesy władzy11. Tym samym 
stanowi diametralną różnicę wobec nowożytnego rozumie-
nia tego pojęcia, ograniczającego się do wąsko pojmowanej 
skuteczności władzy dążącej do umocnienia pozycji państwa 
za wszelką cenę12. Uznając obiektywny porządek (materialny 
i transcendentny), klasyczna racja stanu podkreśla powinność 
dostosowania na zewnątrz do pokojowego współistnienia 

11 Por. A. Rzegocki, dz. cyt., s. 127-149.
12 Por. tamże, s. 160-161: „(…) Logika państwa i jego interesów, lo-

gika nowożytnie rozumianej racji stanu, nie musi być ani sprawiedliwa, 
ani dobra w dotychczasowym znaczeniu tych słów. Choć w swoich pozo-
stałych dziełach Machiavelli jawi się jako przekonany republikanin, na-
zywający wszystkie republiki wolnymi rządami, oraz jako człowiek ponad 
wszystko miłujący swoją ojczyznę – to jednak w rzeczywistości funda-
ment jego poglądów jest wszędzie ten sam: ta sama pesymistyczna wizja 
natury człowieka, to samo przekonanie o znaczeniu wybitnych jednostek, 
to samo stawianie interesów ojczyzny czy państwa ponad wszystkim. (…) 
Większość występujących do dziś problemów znaczeniowych czy mo-
ralnych dylematów związanych z nowożytnym pojęciem racji stanu ma 
swoje korzenie w trwających już prawie czterysta lat dyskusjach wokół 
interpretacji dorobku florenckiego pisarza. Wśród tych kontrowersji mo-
żemy wymienić m.in. datujące się co najmniej od XVI wieku napięcie 
pomiędzy polityką a  etyką; definiowanie racji stanu w  myśl zasady, że 
cel uświęca środki; uznanie za najwyższy cel realizacji interesu państwa; 
utożsamianie interesu państwa z interesem władcy. (…)”
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państw13, zarówno przy ustalaniu celów, jak i przy opracowy-
waniu adekwatnych środków. Niniejsza publikacja wskazuje 
na tę koncepcję jako optymalną, posługując się przykładami 
dotyczącymi teorii i praktyki, które występują we współczes-
ności. Wypada jednak przy okazji poruszanej tematyki przy-
pomnieć przykład historyczny Pierwszej Rzeczypospolitej, 
w której kierowano się zdecydowanie klasycznymi wzorcami 
racji stanu. Można wskazać rzetelne opracowania przedsta-
wiające specyfikę ustroju państwa, do którego nawiązuje prze-
cież Preambuła obecnej Konstytucji RP14. Niektóre z  nich 

13 W tym punkcie A. Rzegocki zaliczył także I. Kanta do krytyków 
tradycji Machiavellego.

14 Por. fragment Preambuły Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
mówiący o „nawiązaniu do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rze-
czypospolitej”. Por. A. Grześkowiak-Krwawicz, Wolność jako zasada ustro-
jowa Rzeczypospolitej, w: Lex est Rex in Polonia et in Lituania… Tradycje 
prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Bibliote-
ka Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008 s.  25-41. Autorka wy-
mieniła w artykule cały szereg praw politycznych Pierwszej Rzeczypospo-
litej, wynikających z ustrojowej wartości wolności. Najważniejsze z nich 
to: prawne gwarancje nietykalności osobistej, niezbywalne prawo udziału 
w podejmowaniu decyzji politycznych, wybór króla przez ogół szlachty, 
prawo wypowiedzenia królowi posłuszeństwa w przypadku złamania wa-
runków umowy z narodem lub złamania praw, niezawisłe sądownictwo, 
zabezpieczenie prawem swobody wypowiedzi (tamże, s. 26). Interesujące 
jest, że ten styl polityki wewnętrznej był eksportowany do innych państw 
Europy Środkowej w następstwie strategii dynastycznej; Por. J. Ekes, Zło-
ta demokracja, Kraków 2010, s. 117-118: „Politykę Jagiellonów cechowa-
ła wierność wypracowanym i  sprawdzonym założeniom. Byli rywalami 
Habsburgów i, podobnie jak oni, nie uciekali od tradycyjnych środków 
politycznego oddziaływania, na przykład przed dynastycznymi związkami 
małżeńskimi. Jednak powstający w  efekcie system polityczny był zgod-
ny tak z wolą zamieszkujących ich państwa społeczeństw, jak i z duchem 
czasów. (…) Rządy jagiellońskie sprzyjały procesowi, który umożliwiał 
rozwój społeczeństwa bardziej wolnego i  bardziej narodowego, i  który 
nadał Europie Środkowej pewną swoistość. (…) cechą charakterystyczną 
wewnętrznej polityki Jagiellonów w całej Europie Środkowej było ich wi-
doczne współdziałanie ze szlacheckimi instytucjami przedstawicielskimi. 
(…)”. Por. tamże, s. 216-242. Autor wskazał na konsekwencję polityki nie 
imperialnej, której wyraźnymi przykładami są strategie polityczne doty-
czące Europy Środkowej oraz Morza Bałtyckiego.
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poświęcają sporo miejsca strategii polityki zagranicznej, wska-
zując na istotne różnice z polityką innych państw, kierujących 
się myśleniem imperialnym na zewnątrz oraz ograniczających 
swobodę swoich poddanych. Przykład jest istotny, bo wydaje 
się stanowić odpowiedź na pytania dotyczące znaczenia wska-
zanego fragmentu Konstytucji III RP.

Pojęcie godności człowieka opiera się na definiowa-
nej na gruncie filozofii klasycznej godności osoby. Termin 
„osoba” oznacza samoistnienie w  rozumnej naturze15, a  ze-
spół cech świadczących o  jej wyjątkowości określa się mia-
nem „godności”16. Ta tradycja filozoficzna wywarła ogromny 
wpływ na akty prawa międzynarodowego, w których uzna-
no godność za źródło praw człowieka17. Także obowiązują-
ca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.18 
wydaje się nawiązywać do definicji godności człowieka ro-
zumianej w  tym duchu. Komentujący to zagadnienie Ma-
rek Piechowiak wskazał na trzy cechy godności człowieka: 
wrodzoność, równość oraz nienaruszalność. Pierwszą z nich 
określają dwa pojęcia: przyrodzoność i niezbywalność, które 
zostały zapisane w polskiej Konstytucji. Przyrodzoność god-
ności oznacza, że aby ją posiadać, wystarczy być człowiekiem, 
przez co jest powszechna. Natomiast niezbywalność godno-
ści polega na tym, że nie może ona być utracona – zarówno 
w wyniku działań innych, jak i w wyniku własnych działań 

15 Por. Boecjusz, De persona et duabus naturis in Christo, c. 3 (PL 64, 
1345 CD). Z  tego dzieła pochodzi słynna definicja osoby: rationabilis 
naturae indiwidua substantia (indywidualna substancja natury rozumnej). 
Por. Tomasz z  Akwinu, Summa Teologiczna. O  Trójcy Przenajświętszej, 
przeł. o. P. Bełch OP, Londyn1978, I, q. 29 a. 1-3, s. 18-24.

16 Por. Tomasz z Akwinu, Scriptum super Sententiis, d. 23. q 1, a. 1 co., 
w: http://www.corpusthomisticum.org/snp1022.html (dostęp 21 stycz-
nia 2012 r.).

17 Na temat obecności pojęcia godności człowieka w prawie mię-
dzynarodowym por. M. Piechowiak, Godność jako fundament powinności 
prawa wobec człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wie-
ku, P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko (red.), Opole 2004, s. 37-40.

18 Por. art. 30 Konstytucji RP: „Przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela”.

Kryterium – 5
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(to znaczy, że nie można zrzec się godności). Druga cecha 
godności, równość, sprawia, że nie można ludziom przypi-
sywać mniejszej lub większej godności19 (w sensie godno-
ści człowieka, czym innym jest określenie nawiązujące np. 
do pozycji w hierarchii służbowej). Nie jest możliwe zatem 
twierdzenie o kimś, że jest „prawie osobą” z powodu jej ogra-
niczeń dotyczących intelektu, wolności czy jakichkolwiek in-
nych. I wreszcie trzecią cechą godności, zapisaną w polskiej 
Konstytucji, jest nienaruszalność. Cecha ta określa człowieka 
jako cel sam w sobie, co oznacza, że nie można brać go pod 
uwagę przy realizacji innych dóbr i traktować go instrumen-
talnie20. M. Piechowiak w cytowanym artykule przypomniał 
słowa św. Tomasza z Akwinu, według którego człowiek jest 
„z natury wolny i istnieje dla siebie samego”21.

Godność człowieka jest uznawana także na gruncie kon-
cepcji nowożytnej. Jednak przez oparcie o różne teorie brakuje 
temu ujęciu jednolitego rozumienia. Z  jednej strony można 
wyróżnić antropologię Hobbesa, w  której naturę człowieka 
sprowadza się do dzikiego żywiołu, nad którym trzeba zapa-
nować przy pomocy państwa i  prawa22. Wydaje się, że przy 
takim poglądzie wartościowość człowieka określana jest po-
przez posiadającego instynkt samozachowawczy osobnika 
wyjątkowego gatunku (posiadającego rozum i  dążącego do 

19 Na dowód pewnej ewolucji w koncepcji klasycznej można przy-
toczyć pogląd św. Tomasza, który twierdził, że „z natury wszyscy ludzie 
są wolni (por. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Sentencji Piotra Lom-
barda, d. 44, q. 1, a. 3, ad. 1, w: http://www.corpusthomisticum.org/snr.
html (dostęp 21 stycznia 2012 r.). Odmiennie na ten temat pisał Ary-
stoteles o „niewolnikach z natury” (por. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., 
1254b, s. 30).

20 Por. M. Piechowiak, Godność jako fundament powinności prawa 
wobec człowieka, dz. cyt., s.  40-44. Na temat powinności „traktowania 
człowieka jako celu samego w sobie” por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki 
moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1984, s. 62.

21 Por. M. Piechowiak, Godność jako fundament powinności prawa 
wobec człowieka, dz. cyt., s. 43.

22 Państwo w takiej koncepcji jest gwarantem jednostkowego bez-
pieczeństwa.
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poszerzania wolności)23. Z drugiej strony, w obszarze filozo-
ficznej tradycji nowożytnej obecny jest I. Kant, podzielający 
wprawdzie potrzebę państwa i prawa dla ograniczenia natu-
ralnych egoistycznych skłonności ludzkich, jednak podkreśla-
jący przy tym wyjątkowość jednostki, posiadającej wolną wolę. 
Można zauważyć pewną problematyczność w zaakcentowaniu 
wartości człowieczeństwa, zamiast klasycznej koncepcji warto-
ści osoby24, niemniej jednak trzeba uznać zbliżenie tego nurtu 
nowożytnej antropologii filozoficznej do koncepcji klasycznej. 
To sprawia, że we współczesnym państwie można osiągnąć 
konsensus w sprawie uznania godności człowieka za kluczową 
wartość. Jednak słabość owego porozumienia prowadzić może 
do braku rozstrzygnięcia przy ewentualnych sporach w kwe-
stiach fundamentalnych. Oparte na nowożytnej argumentacji 
niektóre projekty biomedyczne, mające służyć ogólnej wartości 
człowieczeństwa25, spotykają się ze stanowczym sprzeciwem 
ugruntowanym przez klasyczne rozumienie godności człowie-
ka jako godności każdej bez wyjątku osoby26.

Należy zwrócić uwagę, że klasycznie zdefiniowana god-
ność osoby opiera się na założeniach filozoficznych. Dodat-
kowe argumenty teologiczne (człowiek będący stworzeniem 
Boga i przez to posiadający szczególną godność27) mogą jej 

23 M.in. nawiązuje do tego pojęcie homo oeconomicus. Por. J. Stel-
mach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, War-
szawa 2007, s. 18-19.

24 Por. M. Piechowiak, Tomasz z  Akwinu  – Immanuel Kant: dwa 
typy ugruntowania godności człowieka, w: Byt i sens. Księga pamiątkowa VII 
Polskiego Zjazdu Filozoficznego w  Szczecinie 14-18 września 2004 roku, 
R. i I. Zielińscy (red.), Szczecin 2005, s. 222-230.

25 Na temat kontrowersyjnych propozycji ulepszania natury ludzkiej 
za pomocą inżynierii genetycznej por. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewi-
cka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010, s. 82-101, 
161-163.

26 Por. Kongregacja Doktryny Wiary, Instrukcja Dignitas personae 
dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Rzym 2008; por. Współczesne 
wyzwania bioetyczne, L. Bosek, M. Królikowski (red.), Warszawa 2010.

27 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 27: „Pragnienie Boga jest 
wpisane w  serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga 
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towarzyszyć „równolegle” i nie oznaczają koniecznego fun-
damentu. Trzeba jednak przyznać, że przy uznaniu obu ar-
gumentacji godność osoby ludzkiej ma większą doniosłość.

Na początku artykułu wskazano na potrzebę zarysowania 
podstaw filozoficzno-politycznych, z którymi wiąże się uza-
sadnienie istnienia państwa, racji stanu i godności człowieka. 
Skonkretyzowanie tych pojęć, spowodowane potrzebą pewnej 
spójności między nimi, prowadzi do definicji państwa kon-
stytucyjnego, które zaproponował kilka lat temu Zbigniew 
Stawrowski. Chodzi o  państwo tworzone przez wspólnotę 
polityczną, w  jej najbardziej rozwiniętej formie, oparte na 
wspólnie wyznawanych wartościach. Jak wskazał autor po-
jęcia, u podstaw takiego państwa oraz jego instytucjonalno- 
-prawnej struktury zapisanej w  ustawie zasadniczej leżą 
pewne fundamentalne wartości, stopniowo uświadamiane 
i  następnie powszechnie zaakceptowane w  ciągu długiego 
dziejowego procesu, który dokonał się w naszym kręgu kul-
turowym. W tym sensie już sama forma państwa konstytu-
cyjnego  – abstrahując jeszcze od wartości wyrażonych ex-
pressis verbis w tekście konstytucji – niesie w sobie określoną 
propozycję aksjologiczną, określoną wizję człowieka i mię-
dzyludzkiej wspólnoty28. W konsekwencji takiego przedsta-
wienia wspólnoty, Z. Stawrowski podkreślił niezbędną dla 
jej istnienia instytucję władzy (wyposażonej w  kryterium 
skuteczności) oraz następujące wartości: jedność wspólno-
ty państwowej (oznaczającą także jedność i niepodzielność 
samej władzy), sprawiedliwość (jako synonim etycznego 
porządku), godność człowieka (oznaczającą m.in. poszano-
wanie jego autonomii), zasadę państwa prawa (oznaczają-
cą stan publicznie uznanych gwarantowanych mocą pań-
stwową słusznych uprawnień, zapewniający wszystkim bez 

i dla Boga. (…) tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, któ-
rych nieustannie szuka”; Por. Gaudium et spes, Konstytucja Soboru Waty-
kańskiego II, nr 19: „(…) Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powo-
łanie człowieka do uczestniczenia w życiu Boga. (…)”

28 Por. Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty, Kraków 2012, 
s. 163.
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wyjątku jednostkom bezpieczne i sprawiedliwe korzystanie 
z  ich wolności), solidarność (realizowaną przez państwo 
i  jego instytucje) i  zasadę pomocniczości (oznaczającą, że 
interwencje państwa poza właściwą mu sferą gwarantowania 
bezpieczeństwa i  sprawiedliwości, muszą być wyjątkiem)29. 
Dodając wcześniej wymienianą wartość dobra wspólnego 
można uzyskać model państwa, które jest zdolne do reali-
zowania racji stanu, uwzględniającej godność człowieka jako 
wartość kluczową państwa.

Miejsce godności człowieka w koncepcji  
racji stanu

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy ustalić, na 
czym może polegać umieszczenie godności człowieka w ra-
mach konstruowania racji stanu. Oczywiście, trzeba wziąć 
pod uwagę zarówno cele, jak i  środki, które mają składać 
się na realizację racji stanu. Wydaje się, że pomocne będzie 
uwzględnienie racji stanu realizowanej zarówno w  polityce 
zewnętrznej, jak i w polityce wewnętrznej państwa konsty-
tucyjnego. Na podstawie uwag dotyczących państwa konsty-
tucyjnego oraz godności człowieka można uznać, że w poli-
tyce wewnętrznej nie powinno być w tej kwestii problemu. 
W polskiej praktyce konstytucyjnej najważniejszą wartością 
jest godność człowieka. Odzwierciedlająca ją w  wymiarze 
normatywnym zasada godności człowieka jest prioryteto-
wa wobec innych zasad, na czele z zasadą dobra wspólnego. 
Zresztą te dwie najważniejsze zasady konstytucyjne stanowią 
wobec siebie uzupełnienie, w  czym można odnaleźć oma-
wianą wyżej klasyczną tradycję filozoficzno-polityczną. Po-
jęcie godności jest zatem istotnym elementem pojęcia dobra 

29 Por. tamże, s. 172. Autor w dalszej części cytowanego artykułu 
wskazuje ideę państwa konstytucyjnego jako polemiczną wobec wszel-
kiej władzy o skłonnościach absolutystycznych: zarówno monarszej, jak 
i demokratycznej.
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wspólnego30. To oznacza postępowanie władzy publicznej 
zgodnie z zasadą dobra wspólnego (pamiętając o jej uzupeł-
nieniu przez zasadę subsydiarności) ze szczególnym uwzględ-
nieniem godności człowieka. Takie postępowanie głównie 
dotyczyć powinno stanowienia prawa oraz stosowania prawa. 
Wydaje się jednak, że wskazany wymóg postępowania odnosi 
się także do kultury politycznej (a więc obszaru dotyczącego 
przestrzegania prawa w ogóle) – nie można tolerować prze-
konań, które godzą w podstawową wartość wspólnoty poli-
tycznej. Niedopuszczalne są więc regulacje naruszające wro-
dzoność, równość czy nienaruszalność godności człowieka. 
Naganne powinny być także poglądy godzące w tę wartość 
(kultura polityczna jest ważnym czynnikiem funkcjonowania 
państwa). Przedstawione wyżej trzy cechy godności człowie-
ka powinny stanowić ważne kryterium przy realizacji dobra 
wspólnego, które polega na umożliwieniu poszczególnym 
jednostkom ich rozwój. Państwo powinno dbać o to, by nikt 
nie próbował pozbawiać innych, ani też siebie, godności. Nie 
można także w wymiarze praktyki politycznej pozwalać na 
wykluczanie innych, odmawiając im należnej godności. Za-
gadnienie równości jako cechy omawianej godności wiąże się 
przede wszystkim z wymogiem szczególnej opieki nad naj-
słabszymi, głównie nienarodzonymi oraz nieuleczalnie cho-
rymi. Współczesne problemy związane z regulacjami praw-
nymi dotyczącymi wykorzystywania ludzkich zarodków oraz 
regulacjami zezwalającymi na akty eutanazji stanowią dla 
każdego państwa poważne wyzwanie. Można wymienić tak-
że szereg innych przykładów, które stanowią poważną próbę 
dla każdego państwa podkreślającego znaczenie godności 

30 Por. M. Piechowiak, W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji 
RP. Dobro wspólne czy godność człowieka?, w: Jednolitość aksjologiczna systemu 
prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, S.L. Stadni-
czeńko (red.), Opole 2010 – artykuł oddany do druku, s. 9: „Dobro wspólne 
jako suma warunków życia społecznego sprzyjających rozwojowi jednos-
tki, nie może być dookreślone bez uwzględnienia tego, kim jest jednostka, 
a godność jest jej najistotniejszą i pierwszą charakterystyką istotną z ak-
sjologicznego punktu widzenia. W konsekwencji – konstytucyjne pojęcie 
godności jest istotnym elementem pojęcia dobra wspólnego”.
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człowieka. Ważna jest wreszcie trzecia, wymieniona wcześ-
niej, cecha godności – nienaruszalność, czyli brak przyzwole-
nia na instrumentalne traktowanie jakiegokolwiek człowieka. 
Uświadomienie, że cecha ta powinna być brana pod uwagę 
zarówno podczas stanowienia prawa, jak i stosowania prawa, 
ale także w  ramach realizowania (czy też: uprawy) szeroko 
rozumianej kultury politycznej, powinno prowadzić do za-
stosowania konkretnych środków31.

Realizacja racji stanu dotyczy polityki wewnętrznej, po-
winna bowiem odnosić się do kondycji państwa, jednak 
przede wszystkim jest kategorią związaną z polityką zagra-
niczną. Przede wszystkim trzeba przyznać, że cele polityki 
zagranicznej powinny być wyznaczane z  uwzględnieniem 
zasady dobra wspólnego oraz zasady godności człowieka. 
Racja stanu jest definiowana przy użyciu tych dwóch za-
sad, co oznacza, że jej celem nie może być realizacja jakichś 
partykularnych interesów (byłoby to naruszeniem dobra 
wspólnego), ale też jej cel nie powinien sprzeniewierzać się 
godności człowieka (np. poprzez podporządkowanie sobie 
innego państwa i  jego obywateli). Uznanie godności czło-
wieka jako kluczowej dla racji stanu oznacza także odpo-
wiedni dobór środków do ustalonych wcześniej celów po-
lityki zagranicznej. Dotyczy to zarówno konkretnych osób, 
będących obywatelami danego państwa, jak i obywateli in-
nych państw. Cel nie uświęca środków, które stanowiłyby 
pogwałcenie godności człowieka, co zostało podkreślone 

31 W tym miejscu przytoczyć można jeden przykład, dotyczący tzw. 
oceny skutków regulacji (OSR). Otóż przygotowanie każdego projektu 
aktu prawnego w Polsce powinno być odpowiednio uzasadnione m.in. 
przez podanie skutków finansowych danej regulacji (podobne wymogi 
stosują inne kraje). W polskiej praktyce legislacyjnej opisywane są skutki 
danej regulacji dla finansów publicznych, natomiast przytłaczająca więk-
szość projektów nie posiada ważnego elementu uzasadnienia, jakim jest 
opis skutków regulacji dla adresatów prawa – obywateli. Jest to poważny 
dowód świadczący o zaniedbaniu podmiotowego traktowania obywateli. 
Na ten temat por. R. Zubek, Jak i dlaczego reformować ocenę skutków re-
gulacji w Polsce? Opracowanie przygotowane na zlecenie Rzecznika Praw 
Obywatelskich (wersja ostateczna 26/01/2007), s. 4-5.
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w dokumentach prawa międzynarodowego ostatnich dzie-
sięcioleci. Wydaje się, że nie wystarczy w  polityce zagra-
nicznej bierna akceptacja doniosłości godności człowieka, 
czyli „unikanie zła”. Coraz częściej społeczność międzyna-
rodowa reaguje na łamanie praw człowieka32 oraz kieruje 
się wymagającymi kryteriami w  stosunkach międzypań-
stwowych, co świadczyć może o aktywnej postawie na rzecz 
godności człowieka33.

Niektóre problemy przyjętego modelu  
racji stanu

Wskazanie godności człowieka jako istotnego elementu 
racji stanu może wiązać się z pewnymi problemami, na które 
warto zwrócić uwagę. Wydaje się, że kluczowy w wyjaśnia-
niu tych trudności jest zasygnalizowany wyżej redukcjonizm. 
Niekiedy wynika on ze zbyt wąskiego patrzenia na pewne za-
gadnienia. Czasami jednak jest konsekwencją przyjęcia kon-
cepcji, które zarysowane zostały wyżej jako nieadekwatne do 
przyjętej koncepcji racji stanu (opierającej się na kryterium 
etycznym). Ów redukcjonizm może przejawiać się w dwóch 
przypadkach: jako dominacja interesu publicznego lub jako 
dominacja interesu jednostkowego.

Najpoważniejszą formą zredukowania racji stanu jest 
zawężony model troski o  interes państwa. Dobrym przy-
kładem z ostatnich lat mogą być działania państw na rzecz 
obrony przed terroryzmem. Oczywiście, poza ochroną in-
stytucji publicznych chodzi o ochronę zagrożonych obywa-
teli. Nie można mówić o braku odpowiedniej perspektywy, 
która przyświeca władzom państwowym. Jednak pojawiły 

32 Przykładem są misje pokojowe ONZ oraz działalność międzyna-
rodowych sądów karnych (Trybunał w Norymberdze, Międzynarodowy 
Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny 
ds. Ruandy).

33 Przykładem jest polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi, ma-
jąca swoje skutki w postaci rezolucji oraz w sankcjach gospodarczych.
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się w  praktyce poważne problemy świadczące o  trudnoś-
ciach w  ustalaniu reguł prawnych, które mają ochronić 
państwo przed terrorystami. Przykład dotyczy polskiego 
systemu prawnego, do którego wprowadzono przepis po-
zwalający na zestrzelenie uprowadzonego przez terrorystów 
samolotu z pasażerami w trosce o bezpieczeństwo większej 
liczby osób zagrożonych upadkiem takiego samolotu34. Try-
bunał Konstytucyjny uznał przepis za niezgodny z obowią-
zującą Konstytucją stwierdzając, że nie jest dopuszczalne 
poświęcenie życia osób dla ratowania życia innych osób. 
Istotna w  tej kwestii jest zasada prawnej ochrony prawa 
do życia, jednak jeszcze ważniejszym argumentem stała się 
zasada godności człowieka. Skutkiem zakwestionowanego 
przepisu byłaby „depersonifikacja” osób znajdujących się na 
pokładzie samolotu. Stałyby się one w takim ujęciu jedynie 
obiektem (przedmiotem) akcji ratunkowej, na co nie można 
wyrazić zgody.

Zredukowanie racji stanu do interesu jednostkowego 
wcale nie oznacza podnoszenia rangi wartości godności czło-
wieka. Wręcz przeciwnie, dominacja interesu jednostkowego, 

34 Por. Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07 
(OTK ZU nr  7/A/2008, poz. 126). Zakwestionowanym przepisem 
był art. 122a ustawy z dnia 2002  r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.,  
Nr 100, poz. 696, z późn. zm.), w brzmieniu następującym: „Jeżeli wy-
magają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obro-
ną powietrzną, uwzględniając w  szczególności informacje przekazane 
przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, stwierdzi, że 
cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem,  
a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, sta-
tek ten może być zniszczony na zasadach określonych w  przepisach 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej” 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944). W wymienionych sytuacjach art. 
122a w związku z art. 18b ustawy o ochronie granicy państwowej ze-
zwalał na zniszczenie (zestrzelenie) cywilnego statku powietrznego, 
również z pasażerami i załogą na pokładzie. W podobnej sprawie orze-
kano w  Niemczech, por. Orzeczenie FTK z  dnia 15 lutego 2006 r., 
sygn. akt 1 BvR 357/05. FTK uznał, że zestrzelenie takiego samolotu 
byłoby konstytucyjnie uprawnione tylko wówczas, gdyby na jego pokła-
dzie znajdowali się wyłącznie terroryści.
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czyli podkreślanie szczególnej wartości pojedynczej osoby 
lub grupy osób, zawsze musi prowadzić do próby obniżenia 
godności przysługującej pozostałym członkom wspólnoty. 
Przykład może odnosić się do konkretnych osób sprawują-
cych władzę (co stanowić może powrót do makiawelicznej 
racji stanu) kierujących się jedynie własną korzyścią, a nie do-
brem wspólnym. W tym przypadku instrumentalnie trakto-
wani są pozostali członkowie wspólnoty (będący „środkiem” 
do zdobycia określonych celów). Przykład może dotyczyć 
także pewnej grupy, np. elity społeczeństwa, która realizuje 
swój partykularny interes, a nie wspólnotowy, przez co po-
zostali członkowie wspólnoty stają się „przedmiotem” owej 
elity35. Jednak przykład może, jak wydaje się, dotyczyć tak-
że zwykłych obywateli, którzy nie kierują się wspólnotowym 
charakterem państwa i wynikającymi z tego powinnościami, 
przez co stają się „pasażerami na gapę”, traktując pozostałych 
członków wspólnoty jako „instrument” w  osiąganiu swo-
ich egoistycznych celów36. Podsumowując te trzy przykłady 
można wskazać na brak lojalności wobec wspólnoty, a przy 
tym wobec każdego z jej członków.

Wnioski

Godność człowieka, jako pojęcie zbudowane w  oparciu 
o  klasyczne założenia antropologiczno-filozoficzne, wydaje 
się najmocniejszą koncepcją dla racji stanu opartej na kry-
teriach etycznych. Takie zestawienie jest bowiem efektem 
wielowiekowej tradycji, dotyczącej dwóch omawianych w ar-
tykule pojęć. Można dokonywać prób swego rodzaju „zła-
godzenia” mocnych tez wynikających z  klasycznej filozofii 
polityki, jednak zwykle prowadzić one będą do wskazanych 

35 Na temat przykładu oderwania się elity od społeczeństwa por. 
Z. Krasnodębski, Drzemka rozsądnych, Kraków 2006, s. 113-119.

36 Zwracał na to uwagę już Platon przestrzegający przed pasożyt-
niczymi „trutniami” funkcjonującymi w  ramach państwa. Por. Platon, 
Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003, VIII, 552, s. 261.
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wyżej redukcji, czego skutkiem będzie załamanie etycz-
nej racji stanu. Można uznać, że w wymiarze teoretycznym 
wymagane kryteria spełnia polski porządek konstytucyjny. 
W praktyce stanowienia oraz stosowania prawa owe powin-
ności wymagają jednak stanowczej realizacji. Nie ma poważ-
niejszych problemów z łamaniem praw człowieka w Polsce, 
jednak wydaje się, że wartość godności człowieka wymaga 
zwiększenia wysiłku w celu jej realizacji. Poza kwestiami do-
tyczącymi obowiązującego prawa realizacja ta powinna doty-
czyć także, a może przede wszystkim, potrzeby definiowania 
racji stanu na zewnątrz oraz „uprawianej” wewnątrz państwa 
kultury politycznej. To są zdecydowanie najtrudniejsze wy-
zwania dla rządzących i rządzonych.





Zbigniew Stawrowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Akademia Nauk

Godność człowieka a racja stanu

Już samo zestawienie obu pojęć: godności oraz racji sta-
nu, wskazuje na pole napięć, które mogą pojawić się i  fak-
tycznie pojawiają się w ramach nowoczesnych organizmów 
państwowych. Na pierwszy rzut oka widać bowiem, że mamy 
tu do czynienia z zasadniczą odrębnością perspektyw i fun-
damentalnym konfliktem wartości. Aby lepiej dostrzec ciężar 
i intensywność owego konfliktu, spróbujmy najpierw dopre-
cyzować, czym jest godność i czym jest racja stanu.

Godność

Pojęcie godności człowieka, do którego obecnie tak często 
się odwołujemy, ma oczywiście z jednej strony długą trady-
cję zakorzenioną w kulturze chrześcijańskiej, z drugiej strony 
ma również swoje źródła filozoficzne. Wyraźne ślady intui-
cji, która w człowieku dostrzega szczególną, niepowtarzalną 
wartość można dostrzec u starożytnych Greków, i to zarówno 
w słowach Protagorasa „Człowiek miarą wszystkich rzeczy” 
jak i w przekonaniu Sokratesa, że jeśli już coś wie na pewno, 
to właśnie to, iż nie ma rzeczy bardziej niesprawiedliwej niż 
wyrządzanie krzywdy drugiemu.

Dzisiejsze rozpowszechnienie pojęcia „godność” oraz jego 
współczesne rozumienie zawdzięczamy przede wszystkim 
Immanuelowi Kantowi. Według Kanta w  naszym świecie 
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wszystko ma jakąś cenę albo godność. To, co ma cenę, moż-
na zastąpić także przez coś innego, jako jego równoważnik, 
co zaś wszelką cenę przewyższa, a więc nie dopuszcza żad-
nego równoważnika, posiada godność1. 

Jedynie człowiek traktowany jako osoba, tzn. jako podmiot 
moralno-praktycznego rozumu wykracza ponad wszelka 
cenę; bowiem jako taki (homo noumenon) musi być uważany 
nie jedynie za środek do celów innych osób, ani jako środek 
do swoich własnych celów, ale jako cel sam w sobie, tzn. po-
siada on godność (absolutną wewnętrzną wartość), poprzez 
którą zmusza wszystkie inne rozumne istoty tego świata do 
szacunku dla siebie, który pozwala mu mierzyć się z każ-
dym innym tego rodzaju i być w równym stopniu cenionym. 
Człowieczeństwo w jego osobie jest przedmiotem szacun-
ku, którego może domagać się od każdego innego człowie-
ka; ale którego nie wolno mu samemu się pozbawiać2. 

Świadomość godności, czyli absolutnej – podkreślmy: ab-
solutnej! – wewnętrznej wartości, stanowi wyraz tego, że 

człowiek i w ogóle każda istota rozumna i s t n i e j e  jako cel 
sam w sobie, n i e  t y l k o  j a k o  ś r o d e k, którego by ta 
lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz 
musi być uważany z a r a z e m  z a  c e l  zawsze, we wszyst-
kich swych czynach, odnoszących się do niego samego jak 
też do innych istot rozumnych3. 

Stąd wypływa wniosek przedstawiony w  formie Kantow-
skiego imperatywu kategorycznego – bezwzględnie nas zo-
bowiązującego nakazu działania: 

postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w  twej osobie, jako 
też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako 
celu, nigdy tylko jako środka4.

1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przekład 
Mścisław Wartenberg, PWN Warszawa 1953, s. 70 [IV 434].

2 Tenże, Metaphysik der Sitten, Verlag von Felix Meiner, Hamburg 
1954, s. 285 [VI 434-435].

3 Tenże, Uzasadnienie..., dz. cyt., s. 60-61 [IV 428].
4 Tamże, s. 62 [IV 429].
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Perspektywa moralna, która ma stale na widoku posza-
nowanie godności człowieka, czyli traktowanie go jako cel 
sam w sobie, jest więc perspektywą absolutną, stoi na straży 
wartości najwyższej  – godności poszczególnych osób, i  nie 
dopuszcza żadnej konkurencji. Z  takiego punktu widzenia, 
kto – obojętnie z jakich powodów i w imię jakichkolwiek ra-
cji – świadomie narusza godność człowieka, dokonuje czynu 
z zasady niemoralnego, a więc bezwzględnie złego.

Racja stanu

Perspektywa racji stanu pozostaje natomiast istotnie od-
mienna i  w pewnych sytuacjach wręcz sprzeczna z  podej-
ściem moralnym. Także ona ma swoje uzasadnione rosz-
czenie  – roszczenie bezwzględne i  absolutne. Tym razem 
najwyższą wartością i ostatecznym punktem odniesienia nie 
jest konkretny człowiek i jego godność, lecz szczególnie po-
jęte dobro wspólne organizmu politycznego – samo istnienie 
państwa. Precyzyjnie wyraził to Niccollò Machiavelli: 

Trzeba to rozumieć że książę, a szczególnie nowy, nie może 
przestrzegać tych wszystkich rzeczy, dla których uważa się 
ludzi za dobrych, bowiem d l a  u t r z y m a n i a  p a ń s t w a 
[per mantenere lo Stato] musi częstokroć działać wbrew 
wierności, wbrew miłosierdziu, wbrew ludzkości, wbrew re-
ligii. Trzeba więc, by miał on umysł zdolny do zwrotu, sto-
sownie do tego, jak i wiatry i zmienne koleje losu nakazują, 
i jak rzekłem powyżej, nie powinien porzucać dobrego, gdy 
można, lecz umieć czynić zło, gdy trzeba5. 

Okazuje się więc, że oprócz sfery moralności można wskazać 
takie sytuacje i taki wymiar naszego życia – wymiar odpowie-
dzialności za państwo jako całość, gdzie słowa „dobry” i „zły” 
nie odnoszą się już do jednostek ludzkich, a zwykła moral-
ność może, powinna, a nawet – jak stwierdza Machiavelli – 

5 Niccollò Machiavelli, Książę, przeł. Czesław Nanke, Warszawa 
1984, s. 88 (XVIII), (podkreślenie Z.S.).
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niekiedy wręcz musi zostać porzucona czy zawieszona w imię 
wyższej racji – racji stanu. Niezależnie od wszelkich nadużyć 
mogących się tu pojawić, trudno zaprzeczyć, że gdy stawką 
w grze staje się istnienie i przetrwanie państwa jako takiego, 
trzeba czasem odwołać się do nadzwyczajnych posunięć.

Od czasu Machiavellego perspektywa racji stanu – impe-
ratywu postępowania, który nakazuje uwzględniać jako naj-
wyższą wartość samo istnienie i  żywotność wspólnoty pań-
stwowej, znalazła wielu swoich kontynuatorów i  teoretyków. 
W XX wieku wątek ten podjął Carl Schmitt, który określił 
istotę tego, co polityczne, właśnie w kategoriach egzystencjal-
nych: albo „My”, albo „Oni”. Nawiązując do Les six livres de 
la République Jean Bodina analizował również, ściśle związaną 
z tą perspektywą, kwestię suwerenności. Suweren dla Schmitta 
to ktoś, kto stoi ponad wszelkim porządkiem i w sytuacji wy-
jątkowej w imię wyższego egzystencjalnego porządku i prawa 
wspólnoty politycznej do samozachowania, może swoją decy-
zją zawiesić wszelkie obowiązujące normy, zarówno ustawowe, 
konstytucyjne, jak i moralne. Ale ponieważ o tym, czy sytua-
cja wyjątkowa rzeczywiście ma miejsce czy też nie, rozstrzyga 
ostatecznie sam suweren, wolno nam po prostu powiedzieć, że 
„suwerenem jest ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym”6; de-
cyduje nie tylko w stanie wyjątkowym, ale właśnie o tym stanie.

Wymiar tak rozumianej polityczności, który wydobył i opi-
sał Schmitt, pozostaje szczególnie widoczny w  stosunkach 
międzynarodowych. Specyfika relacji między państwami pole-
ga bowiem na tym, że nie jest ona relacją moralną, lecz właśnie 
„egzystencjalną”. Państwa to osobne, odrębne, ale pozostające 
w  bliższym lub dalszym sąsiedztwie i  kontakcie organizmy, 
które w sposób naturalny nieustannie rywalizują ze sobą. Na-
wet jeśli jesteśmy z  jakimś innym państwem związani „soju-
szem”, lub tak czy inaczej „zaprzyjaźnieni”, sama jego obec-
ność i podejmowane przez nie działania są w mniejszym lub 
większym stopniu odbierane jako obecność rywala, konkuren-
ta a czasem wręcz po prostu jako śmiertelnego wroga. Każde 

6 Carl Schmitt, Politische Theologie, Duncker & Humblot, Berlin 
1922, s. 11.
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obce państwo, zwłaszcza to od nas silniejsze, to realna moż-
liwość, że my przestaniemy istnieć. Świadomość tego faktu 
w decydujący sposób rzutuje na kontakty międzypaństwowe.

Radykalna relacja obcości: „My  – Oni”, może się poja-
wiać również w  ramach jednej wspólnoty politycznej, co 
oczywiście grozi jej podziałem i  zniszczeniem. Na gruncie 
wewnętrznym racją stanu nowoczesnego państwa będzie 
powstrzymanie zwalczających się grup czy wspólnot, przed 
tym, by ich wzajemna niechęć nie osiągnęła takiego poziomu 
intensywności, gdy dąży się już tylko do zniszczenia przeciw-
nika – a więc poziomu bezwzględnej wrogości. Nie wchodząc 
dalej w  szczegóły koncepcji Schmitta trudno nie przyznać 
mu racji, że kiedy spoglądamy na politykę z  perspektywy 
„egzystencjalnej”, która jako nadrzędną stawia kwestię sa-
mego istnienia wspólnoty politycznej, musimy, po pierwsze – 
uwzględniać faktyczną obecność realnych wrogów naszej 
wspólnoty, po drugie – wyciągnąć z ich obecności wniosek: 
w sytuacji nadzwyczajnej wobec śmiertelnego wroga (podob-
nie jak w sytuacji obrony koniecznej) nie obowiązuje (jesz-
cze) zwyczajna moralność, bo gra idzie o  wartość bardziej 
podstawową – o samo fizyczne przetrwanie.

Godność a racja stanu

Widać zatem, że kierując się racją stanu, możemy uspra-
wiedliwiać działania w  normalnej sytuacji ewidentnie nie-
moralne, naruszające wprost godność człowieka – i to zarów-
no wobec wrogów własnego kraju (np. podejmowane przez 
państwo prewencyjne akcje likwidujące potencjalnych terro-
rystów), jak i wobec własnych obywateli (ich inwigilacja, ma-
nipulowanie informacją, itp.). Z perspektywy moralnej rodzić 
się będą wówczas zawsze zastrzeżenia, czy nie doszło tu do 
jakichś nieuzasadnionych nadużyć.

Warto tutaj jednak postawić pytanie, czy mimo wszystko 
nie jest możliwa również taka polityka racji stanu, która za 
najwyższą wartość uznaje obronę godności, a co za tym idzie 

Kryterium – 6
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praw człowieka. Oczywiście, łatwo sobie wyobrazić, że tego 
typu deklaracje, mogą być wykorzystywane instrumentalnie 
i  służyć jako parawan i  jeden z  wielu środków politycznej 
presji, zwłaszcza wtedy, gdy poszanowania godności i wyni-
kających z  niej podstawowych praw bardziej niż od siebie 
domagamy się od innych państw.

Pytanie to nabiera jednak głębszego znaczenia, gdy uświa-
domimy sobie fakt, że „racja stanu”, dosłownie rzecz biorąc, 
nie oznacza bynajmniej nadrzędnego interesu jakiegokolwiek 
organizmu państwowego, np. despotyzmu, tyranii czy pań-
stwa totalitarnego, ale właśnie rację „stanu” – tzn. rację, w któ-
rej chodzi o  zapewnienie istnienia i  trwania nowoczesnego 
porządku państwowego (state), gwarantującego jednostkom 
„stan bezpieczeństwa i  pokoju”. Fundamentem i podstawo-
wym aksjologicznym założeniem owego „stanu”, który dziś 
nazywamy po prostu państwem prawa, jest przecież posza-
nowanie godności każdej osoby, uznanie jej za samodzielny, 
obdarzony wolnością i  odpowiedzialnością podmiot działa-
nia, i  w konsekwencji zagwarantowanie wszystkim innym 
jednostkom sprawiedliwych warunków wspólnego życia po-
przez odpowiedni system prawny. Jeżeli taki właśnie „stan”, 
takie właśnie państwo mamy tutaj na uwadze, to przecież 
racja odwołująca się do jego istnienia zawsze niesie w sobie – 
przynajmniej implicite – perspektywę respektowania godności 
jako absolutnego celu działania politycznego.

Tak więc nawet jeśli faktycznie zdarzają się wyjątkowe sy-
tuacje, gdy trzeba podejmować decyzje, w których sprawujący 
rządy zmuszeni są zawiesić obowiązek bezwzględnego po-
szanowania godności i elementarnych praw tych czy innych 
konkretnych osób, i poświęcić pewne jednostki w imię nad-
rzędnego interesu wspólnoty, to równocześnie uzasadnienie 
i motyw takiego postępowania wcale nie musi być niemoral-
ny. Przeciwnie, ochrona istnienia naszego państwa jako takiej 
formy wspólnego życia, która stanowi konieczny warunek 
możliwości poszanowania godności każdej bez wyjątku oso-
by, stanowi również obowiązek moralny i  to  – w  istotnym 
sensie – obowiązek wyższego rzędu.
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Rzeczpospolita jako dobro wspólne

Uwagi wstępne

Postawienie pytania o dobro wspólne jako podstawę okre-
ślenia etycznych granic działań wyznaczonych przez katego-
rię racji stanu wymaga w pierwszej kolejności zmierzenia się 
z niewątpliwą wieloznacznością obu kategorii. W Konstytu-
cji Rzeczpospolitej Polskiej kategoria dobra wspólnego wy-
stępuje czterokrotnie. Zasadnicze znaczenie dla aktualnych 
rozważań ma art.1 Konstytucji stanowiący, iż „Rzeczpospo-
lita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Pojęcie 
dobra wspólnego obecne jest również w preambule („wszy-
scy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej [są] równi w prawach 
i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”), art. 25 
(„Stosunki między państwem a kościołami i innymi związka-
mi wyznaniowymi są kształtowane na zasadach (…) współ-
działania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”) i art. 82 
(„Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”). Parokrot-
nie pojawią się także pojęcie „interesu publicznego”: art. 22 
(tylko ze względu na ważny interes publiczny dopuszczalne 
jest ograniczenie wolności działalności gospodarczej), art. 59 
ust. 3 (ze względu na dobro publiczne ustawa może ogra-
niczyć powadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do 
określonych kategorii pracowników lub w określonych dzie-
dzinach) art. 63 (prawo składania petycji nie tylko w interesie 
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własnym lub innej osoby ale na pierwszym miejscu w intere-
sie publicznym).

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dobro 
wspólne bywa traktowane jako synonim interesu publicz-
nego1. Kategoria interesu publicznego pojawia się w  orze-
czeniach w związku z nakładaniem na podmioty prawa do-
datkowych obowiązków, ograniczaniem ich uprawnień oraz 
wywiązywaniem się z  obowiązku płacenia danin publicz-
nych2. Wobec takiej sytuacji wypracowanie doktryny dobra 
wspólnego i próby zakreślenia możliwych granic interpretacji 
art. 1 Konstytucji jawią się nie tyle jako pozbawione zna-
czenia politycznego ćwiczenie intelektualne lecz konieczny 
przyczynek do wypracowania wspólnego rozumienia tego, na 
czym zasadza się wartość państwa, jak powinno być ono ro-
zumiane i gdzie szukać właściwych relacji między państwem 
ujętym jako wspólnota polityczna i poszczególnymi obywa-
telami. Decyzja ustrojodawcy, by państwo polskie określić 
zarazem jako rzeczpospolitą i  dobro wspólne wszystkich 
obywateli powinna mieć wpływ nie tylko na działalność pra-
wodawczą, stosowanie prawa i funkcjonowanie władzy pub-
licznej lecz również powinna stać się wyznacznikiem pro-
wadzenia debaty publicznej i  relacji między pomniejszymi 
grupami i zrzeszeniami funkcjonującymi w obrębie państwa, 
zarówno tymi, które stawiają sobie cele typowo polityczne 
(zdobycie i utrzymanie władzy) jak i tymi działającymi w za-
kresie pożytku publicznego i  de facto będącymi zależnymi 
w swojej działalności od jakości prawa i organów to prawo 
stosujących. Po doktrynie takiej nie należy spodziewać się, że 

1 Wyrok z  dnia 15 kwietnia 2002  r. Sygn. akt K 23/01; Wyrok 
z dnia 27 stycznia 1999 r. Sygn. K. 1/98.

2 Obszerne omówienie tradycji ideowej kategorii „dobra wspól-
nego”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz propozycję teorii 
dobra wspólnego jako podstawy polskiego porządku konstytucyjnego 
czytelnik odnajdzie w  monografii Marka Piechowiaka Dobro wspólne 
jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012. Por. 
także K. Klecha, Państwo jako dobro wspólne w świetle orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego, w: Dobro wspólne, red. D. Probucka, Kraków 2010, 
s. 323-330. 
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dookreśli ona kryteria wyboru między dobrem państwa/inte-
resem państwa/ interesem publicznym a dobrem wspólnym 
i  interesami cząstkowymi/dobrem jednostki/interesem par-
tykularnym. Tym, czego możemy oczekiwać i na co można 
mieć nadzieję, to raczej wypracowanie wspólnej płaszczyzny 
sensów, znaczeń, kategorii, relacji porównawczych między 
kategoriami, która da szansę na lepsze zrozumienie między 
opozycyjnymi stronami w  potencjalnej debacie nad sposo-
bami rozstrzygania tego typu konfliktów w  konkretnych 
przypadkach.

W orzeczeniach, w  których nie następuje utożsamienie 
dobra wspólnego z interesem publicznym, Trybunał Konsty-
tucyjny przypomina jedynie, że: „Postanowienie Konstytucji, 
że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli” (art. 1 Konstytucji), określa istotę państwa i ma 
zasadnicze znaczenie. Samo pojęcie „dobra wspólnego” ma 
charakter wielowymiarowy i może być rozumiane między in-
nymi w znaczeniu historyczno-egzystencjalnym, moralnym, 
materialnym czy celowościowym. Rzeczpospolita to „res pub-
lica”  – rzecz wspólna, a  więc wspólnota obywateli, „dobro 
wspólne” zaś to antonim „dobra indywidualnego”. Ustrojo-
dawca w tym wyrażeniu podkreślił uczestnictwo wspólnoty 
nie tylko w korzystaniu z dobra, którym jest Rzeczpospoli-
ta, lecz także w  jego ustawicznym współtworzeniu oraz we 
współodpowiedzialności za nie. Przyjmuje się, że dobrem 
wspólnym jest „państwo rozumiane jako demokratycznie 
zorganizowana wspólnota upodmiotowionych obywateli” 
i nie można go utożsamiać z 

dobrem (interesem) państwa w rozumieniu aparatu władzy 
(…) czy też aktualnej politycznej większości, która zdomi-
nowała instytucje władzy publicznej3.

W doktrynie prawno-konstytucyjnej pojęcie „dobro 
wspólne” jest bezpośrednio wiązane z  dorobkiem myśli 

3 22/3/A/2010 Wyrok z dnia 16 marca 2010 r. Sygn. akt K 24/08. 
por. W. Sokolewicz, Uwaga 18 do art. 1, w: Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999-2007.
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chrześcijańskiej, akcentowana jest tam różnica między do-
brem wspólnym a  dobrami cząstkowymi a  także w  przy-
padku konfliktu między nimi konieczność rozstrzygania 
go na korzyść państwa. Zdaniem Piotra Winczorka „dobro 
wspólne należy odróżnić od wszelkiego dobra cząstkowego”. 
„Dobro wspólne to państwo (…), jego niepodległość, po-
myślność gospodarcza, bezpieczeństwo, autorytet między-
narodowy4. Inny konstytucjonalista wskazuje natomiast, że 
„dobro wspólne służy do balansowania wartości konstytucyj-
nych i przypomina, że jest to kategoria filozoficzna i praw-
na wywodząca się z  nauki społecznej Kościoła5. Poza tym, 
w doktrynie i orzecznictwie próżno szukać prób wykorzysta-
nia aksjologicznego potencjału jaki tkwi w art. 1 Konstytucji.

Dobro wspólne a racja stanu –  
dwa podejścia interpretacyjne

W zależności od sposobu rozumienia zasadniczych termi-
nów zależeć będzie rozstrzygnięcie względem tego, na czym 
polega istota relacji między dobrem wspólnym a racją stanu. 
Otrzymać możemy bowiem dwie pary zrelacjonowanych do 
siebie pojęć. Po pierwsze, można zadać pytanie o relację in-
teresu państwa jako kategorii wywodzącej się z realistycznej 
szkoły myślenia o polityce, państwa jako bytu poprzedzające-
go i warunkującego sytuację osób, do dobra wspólnego jako 
kategorii normatywnej wywodzącej się z klasycznej teorii po-
lityki a następnie wypracowanej na gruncie katolickiej nauki 
społecznej. Po drugie, można dokonać utożsamienia interesu 
państwa z dobrem wspólnym odrzucając tym samym wizję 
państwa jako bytu odrębnego od bytu osób, posiadającego 
swoje własne cele, interesy i dobro, państwa postrzeganego 
jako rzeczywistość, całość etyczna, której podporządkowa-
ni są obywatele i zrzeszenia funkcjonujące w ramach takiej 

4 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., 
Warszawa 2000, s. 14.

5 M. Granat, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 67.
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całości i  z jej rzeczywistości czerpiące tak naprawdę swoją 
egzystencję. Państwo byłoby tutaj jakąś rzeczywistością, któ-
rej celem jest interes ogólny, który zawiera i zachowuje inte-
resy jednostkowe.

Jeżeli państwo zostaje utożsamione z dobrem wspólnym 
oznacza to, że jest ono wspólnotą nie zaś stowarzyszeniem 
jednostek powołanym do życia dla realizacji indywidualnych 
celów. Państwo nie jest w takiej sytuacji jakąś substancją od-
rębną od  jednostek, które obejmuje i  zawiera w  sobie, po-
wstaje jednak pytanie o to jak, rozumiane w ten sposób dobro 
wspólne ma się do dóbr jednostkowych a także o to, kto wi-
nien ustalać treść tego dobra i w oparciu o jakie źródło.

Różnica miedzy dobrem państwa i  dobrem wspólnym 
obywateli ujawniła się w  sposób wyraźny w  trakcie debaty 
konstytucyjnej nad treścią aktualnej Konstytucji. Pierwotnie 
proponowana treść art. 2 brzmiała: „Rzeczpospolita polska 
jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli”. Było to po-
wtórzenie i  zarazem nawiązanie do tradycji Konstytucji 
kwietniowej („art. 1 Państwo polskie jest wspólnym dobrem 
wszystkich obywateli”), która akcentowała służebność oby-
wateli wobec państwa i  pierwszeństwo obowiązków oby-
watelskich wobec państwa przed prawami i  wolnościami. 
Dopiero 21 marca 1997  r. przyjęto jednogłośnie poprawkę 
zgodnie z którą art. 1 Konstytucji otrzymał brzmienie ze sło-
wami „dobro wspólne”. Zgodnie z intencjami ustrojodawcy, 
wprowadzenie wyrażenia idiomatycznego nie było przypad-
kowe i  oznaczało odejście od państwocentrycznej koncep-
cji konstytucjonalizmu przedwojennego na rzecz klasycznej 
i chrześcijańskiej nauki o dobru wspólnym6.

Istnieją zatem dwa ujęcia racji stanu. Po pierwsze, ra-
cję stanu można rozumieć jako cel, rację istnienia pań-
stwa. Wówczas utożsamianie Rzeczypospolitej z  „dobrem 
wspólnym” jest rozstrzygające. Racją istnienia państwa jest 

6 R. Chruściak, Kwestia dobra wspólnego w  debacie nad przygoto-
waniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Dobro wspólne. Problemy 
konstytucyjnoprawne i  aksjologiczne, W. Wołpiuk (red), Warszawa 2008, 
s. 13-49.
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osobowy rozwój jednostek, który dokonać się może wyłącz-
nie w  ramach wspólnoty politycznej. Zgodnie z  klasyczną 
tradycją namysłu nad dobrem wspólnym, państwo jest na-
turalną wspólnotą niezbędną do osiągnięcia przez obywa-
teli pełni ich doskonałości (szczęścia). Dobro wspólne to 
w pierwszej kolejności dobro obywateli a nie dobro państwa. 
Państwo istnieje dla osób, nie zaś osoby dla państwa – aby 
obywatele mogli w ramach wspólnoty realizować swoje do-
bro, państwo musi spełniać określone cele i zadania, by im to 
umożliwić. Na gruncie obowiązującej Konstytucji podstawo-
we cele państwa określa art. 5 i art. 6. Są to przed wszystkim: 
niepodległość i nienaruszalność terytorium, wolności i prawa 
człowieka i obywatela, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, 
stanie na straży tożsamości narodowej zakorzenionej w wie-
lowiekowej kulturze i chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

Po drugie, pojęcie racji stanu można dekodować jako wa-
runki konieczne dla przetrwania państwa w określonym śro-
dowisku politycznym. W  taki przypadku powstaje pytanie 
o to, w jaki sposób zrelacjonować te dwa znaczenia: racja sta-
nu jako cel istnienia państwa („dobro wspólne”) a racja stanu 
jako warunki konieczne do przetrwania państwa (wówczas 
państwo rozumiane byłoby jako „wspólne dobro”, nie zaś 
„dobro wspólne”). Pytanie to jest odbiciem wspomnianej 
już debaty konstytucyjnej, która swoją kontynuację znalazła 
w  dyskusji wokół doktrynalnego rozwinięcia i  interpretacji 
art. 1 Konstytucji RP. Pytanie dotyczy tego, czy art. 1 oznacza 
odwołanie do tradycji konstytucjonalizmu międzywojennego 
i wartości Konstytucji kwietniowej czy też jego treść odsyła 
nas do rozumienia „dobra wspólnego” jako odwołującego się 
do katolickiej nauki społecznej.

„Dobro wspólne” jest bez wątpienia pojęciem o  dużym 
ciężarze normatywnym, można zatem uznać, że jest to pierw-
sza i podstawowa wartość polskiego prawa konstytucyjnego. 
Zgodnie z  przeważającą dziś argumentacją przekreśla ono 
interpretację art. 1 w duchu Konstytucji kwietniowej a za-
tem oznacza odrzucenie idei służebnej roli jednostki wobec 
państwa na rzecz wizji państwa, które umożliwia i umacnia 
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działania jednostek na rzecz realizacji ich dobra7. Należy 
zatem uznać, że dobro wspólne jest w pierwszej kolejności 
dobrem człowieka, nie zaś dobrem, pomyślnością i  szczęś-
ciem państwa.

Rzeczpospolita jako dobro wspólne  
wszystkich obywateli

Aby zrozumieć jaka wizja państwa kryje się w treści art. 1 
Konstytucji, konieczne jest sięgnąć do tradycji i historii. Jeśli 
treści art. 1 nie rozumieć jako zwykłej tautologii, uznać nale-
ży, że pojęcie „dobro wspólne” kryje w sobie treści pozwalają-
ce dopełnić i rozszerzyć określenia wynikające z samej nazwy 
Rzeczpospolita. Nazwanie państwa polskiego Rzeczpospoli-
tą poza przywołaniem republikańskiej formy państwa odsyła 
nas do rzymskiej tradycji, w której państwo to res populi, rzecz 
wspólna i rzecz ludu czyli wielka gromada ludzi złączonych 
z  jednej strony węzłem prawnym, z drugiej zaś, pożytkiem 
wynikającym ze  wspólnego bytowania. Mamy zatem jed-
noznaczne określenie państwa jako samorządnej wspólnoty, 
której członków łączy czynnik prawny i utylitarny. Zgodnie 
z rzymską tradycją prawa naturalnego, prawo stanowione swą 
moc wiążącą wywodzi z  „prawdziwej roztropności zgodnej 
z  naturą, odwiecznej i  obecnej w każdym człowieku, która 
jest władczym głosem obowiązku i  stanowczym ostrzeże-
niem przed zbrodnią” 8. Źródłem istnienia państwa jest zaś 
nie tyle słabość poszczególnych ludzi, co wrodzony instynkt 
towarzyskości nakłaniający człowieka do zrzeszania się z in-
nymi. Republika zatem to państwo, które w najlepszy sposób 
urzeczywistnia dwa zasadnicze cele: pomoc w realizacji in-
teresów i dóbr jednostkowych oraz rządy oparte na prawie. 
Prawo to jednak – co warto zauważyć – zgodnie z prawną 

7 M. Piechowiak, Służebność państwa wobec człowieka i  jego praw 
jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy 
zadanie?, „Przegląd Sejmowy” 4(81)/2007, s. 65-91.

8 Cyceron, O państwie, przeł. I. Żółtowska, Kęty 1999, s. 72.
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tradycją rzymską winno być zrelacjonowane do prawa na-
turalnego. Republika to dodatkowo ustrój mieszany najsku-
teczniej zapewniający realizację wskazanych celów, chroni 
bowiem państwo zarówno przed tyranią większości jak i zde-
generowaniem w jakąś formę rządów autorytarnych.

W celu dodatkowego rozbudowania zawartości treściowej 
określenia państwa jako Rzeczypospolitej, sięgnąć można 
do zawartego w Preambule Konstytucji odwołania do „naj-
lepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej”, in-
spiracji szukając w  republikańskiej tradycji I Rzeczypospo-
litej. Zdaniem Janusza Ekesa, sukcesy polityczno-prawnego 
ustroju Pierwszej Rzeczypospolitej zasadza ją się na trzech 
powiązanych ze sobą czynnikach  – „sile obywatelskiego 
zmysłu rzesz szlacheckich”, „w miarę zadawalającym funk-
cjonowaniu wolnościowego systemu władzy politycznej” 
i „zewnętrznym oddziaływaniu Polski, której dyplomatyczne 
i orężne powodzenia (…) dawały narodom Rzeczypospolitej 
bezpieczeństwo i zapewniały stabilizację rozwoju” 9. W takiej 
interpretacyjnej wizji polskiej tradycji republikańskiej warto 
zwrócić uwagę na dwa dodatkowe czynniki.

Po pierwsze, w  idei republikańskiej, obok określonych 
celów istnienia państwa, ustroju mieszanego i  pozytywnie 
rozumianej wolności, pojawia się „zmysł obywatelski”, wy-
kształcony kompleks cnót obywatelskich osadzonych w do-
brych, narodowych obyczajach jako konieczny element pań-
stwa będącego istotnie res populi. W tekście opublikowanym 
w 1588 roku a zatytułowanym „Miłośnik Ojczyzny” pisano: 

Dobry obywatel wprzód bowiem ma mieć przed oczyma 
swoimi to, że człowiek nie sam dla siebie narodził się, ale 
częścią dla Ojczyzny, częścią dla powinnych, dla przyjaciół 
i dla potomstwa10. 

Po drugie, roztropna troska o  silną pozycję państwa w  sto-
sunkach zewnętrznych z innymi państwami, jej niezależność 

9 J. Ekes, Złota demokracja, Kraków 2010, s. 279.
10 Tamże, s. 173.
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od arbitralnej woli innych, nie jest postrzegana jako element 
sprzeczny z  ideą republikańską a  wręcz jako element ko-
nieczny pozostający we wzajemnej zależności z wartościami 
politycznej wolności, praworządności i  wzorcem obywatel-
skiej doskonałości. W ramach „republikanizmu realnego” we-
wnętrzna i zewnętrzna siła państwa wzajemnie się zakładają11. 
Warto już w tym miejscu zwrócić na to uwagę, gdyż w my-
śleniu tradycyjnym, pojęcie racji stany wywodzące się z reali-
stycznej szkoły myślenia politycznego jest nie do pogodzenia 
z myśleniem o państwie w kategoriach dobra wspólnego.

Należy zadać pytanie jakie dodatkowe treści – poza wspo-
mnianymi tradycyjnymi treściami republikańskimi – do art. 
1 Konstytucji wnosi użycie dodatkowo idiomatycznego wy-
rażenia „dobro wspólne”. Państwo polskie bowiem jest rzeczą 
ludu, rzeczą wspólną a dodatkowo owa rzecz wspólna stano-
wi/winna być postrzegana jako dobro wspólne. Wydaje się, 
że w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie w pierwszym 
rzędzie należy zwrócić się do katolickiej nauki społecznej a w 
dalszej kolejności rozstrzygać pojawiające się wątpliwości po-
przez odwołanie do szerszych rozważań obecnych w klasycz-
nej, arystotelesowsko-tomistycznej i  personalistycznej idei 
dobra wspólnego, nie zapominając przy tym o rozważaniach 
obecnych we współczesnej teorii i filozofii polityki12.

Liberałowie przywiązani do idei neutralności świato-
poglądowej państwa skłonni są  odróżniać proceduralne 
rozumienie dobra wspólnego od rozumienia materialne-
go. W aspekcie proceduralnym dobrem wspólnym miałyby 
być nie tyle określone treści i postulowane cele realizowane 
przez państwo lecz jedynie procedury decyzyjne pozwalające 

11 Tenże, Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospoli-
tej, w: Władza w polskiej tradycji politycznej. Idea i praktyka, red. J. Klocz-
kowski, Kraków 2010, s. 69-80.

12 M. Piechowiak, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego – w poszu-
kiwaniu kontekstu interpretacji, w: Dobro wspólne. Problemy konstytucyj-
noprawne…, dz. cyt., s. 123-158. Zob. tegoż, Filozoficzne podstawy rozu-
mienia dobra wspólnego, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXI, z. 2, 2003, 
s. 5-35.
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dochodzić do wspólnie akceptowalnych ustaleń. Odżegnują 
się oni od wszelkich form „perfekcjonizmu”, które poszu-
kują pojęcia dobra w aspekcie jednostkowym i tak ujętą wi-
zję dobrego życia traktują jako coś, co winno być popierane 
i  promowane przez całą wspólnotę polityczną. Liberalizm 
taki odrzuca każdą materialną teorię dobra ujmowaną jako 
cel publicznych przedsięwzięć. W  zamian za to proponuje 
jako godne poparcia różnego typu neutralne procedury ma-
jące umożliwiać bezkonfliktowy wybór między konkurencyj-
nymi i  niewspółmiernymi koncepcjami dobrego życia. Do 
propozycji takich należy między innymi uniwersalna norma 
racjonalnego dialogu wysuwana przez Charlesa Larmore’a 
13 i nadrzędny imperatyw pragmatyczny (supreme pragmatic 
imperative)14. Nawet ci liberałowie, którzy dopuszczają wą-
skie, liberalne ujęcie koncepcji dobra wykluczają wizję pań-
stwa opartą na koncepcji ludzkiej doskonałości. Zdaniem 
Williama Galstona 

państwo liberalne można postrzegać jako przedsięwzięcie 
kolektywne, którego celem jest stworzenie i utrzymanie wa-
runków umożliwiających jednostkom działanie w  zgodzie 
z  ich własną ideą dobra oraz  – w  możliwie największym 
stopniu – realizację tego dobra15. 

Wśród dóbr jednostkowych akceptowalnych w ramach pro-
jektu państwa liberalnego, Galston wymienia między inny-
mi życie, normalny rozwój elementarnych predyspozycji, 

13 Gdy dwoje ludzi nie zgadza się w  jakiejś konkretnej kwestii, lecz 
chce kontynuować dialog, aby doprowadzić do rozwiązania wspólnego proble-
mu, to każdy z nich powinien abstrahować od przekonań odrzucanych przez 
drugiego, aby (1) formułować argumenty na podstawie swoich pozostałych 
przekonań, które przekonałyby drugiego o  prawdziwości kwestionowanego 
sądu bądź (2) przenieść rozmowę na inna płaszczyznę, gdzie możliwości po-
rozumienia wydają się większe. Ch. Larmore, Political Liberalism, „Political 
Theory”, vol.18, no. 3, 1990, s. 348.

14 B. Ackerman, Why Dialogue?, „The Journal of Philosophy”, vol. 
86. no. 1, 1989, s. 16.

15 W. Galston, Cele liberalizmu, przeł. A. Pawelec, Kraków 1999, 
s. 203.
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realizację własnych interesów i  osiąganie celów, możliwość 
samostanowienia, sieć znaczących relacji z  innymi ludźmi 
oraz subiektywne doświadczenie zadowolenia. Państwo jako 
całość realizuje zatem cele wyznaczane przez  – jakkolwiek 
ograniczoną lecz dopuszczalną – koncepcję dobra.

Pewna rehabilitacja kategorii dobra dokonana została 
w ramach nurtu określanego jako komunitaryzm a zwłasz-
cza w  teorii cnót i  narracyjnej koncepcji jaźni Alasdaira 
MacIntyre’a. Aby zachować Arystotelesowskie pojęcie dobra 
wprowadza on kategorię praktyki jako pewną działalność 
praktyczną o  charakterze kolektywnym (wspólnotowym), 
w ramach której człowiek osiąga charakterystyczną dla tejże 
praktyki doskonałość czyli dobro wewnętrzne dla tej dzia-
łalności. Jako jedyne dobro całego życia ludzkiego a zatem 
dobro przekraczające dobra charakterystyczne dla poszcze-
gólnych praktyk, MacIntyre wskazuje niezłomność czyli 
stałość16. Człowiek to zwierzę opowiadające historie, nie zaś 
zwierzę rozumne. Jedność ludzkiego życia zasadza się nie na 
ontologicznej strukturze bytu ludzkiego lecz na dialogicznej 
kompetencji ujmowania własnego życia poprzez narrację. 
Osoba ludzka jest podmiotem narracji, która odzwiercied-
la szczególną, unikatową historię danej jednostki a  jedno-
cześnie jest historią pozostałych osób biorących udział we 
wspólnych praktykach. Polityka w  tej koncepcji jest jednak 
tylko jedną z wielu i bynajmniej nie uprzywilejowaną wobec 
innych, praktyką kolektywną, nie może stanowić zatem sfery, 
w której realizowałby się jeden, zasadniczy cel osoby, telos or-
ganizujący ludzkie życie. 

Naturalna siła perswazyjna liberalnego indywidualizmu wy-
wodzi się w pewnej mierze z oczywistego faktu, że współ-
czesne państwo rzeczywiście wcale nie nadaje się na moral-
nego wychowawcę dla jakiejkolwiek wspólnoty 

– przyznaje MacIntyre, postrzegając jednocześnie wspól-
notę polityczną jako naturalne środowisko, w  którym 

16 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z  teorii moralności, 
przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1996, s. 363.
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człowiek nabywa wzorców doskonałości związanych z róż-
nymi praktykami17.

Dobro ludzkiego życia a  zatem pełnia doskonałości jest 
zatem osiągana poprzez poszukiwanie dóbr urzeczywist-
nianych w  ramach historycznych i  narracyjnych praktyk 
wspólnotowych. Dobrem ludzkiego życia jest poszukiwanie 
dobra a tym samym narracyjne konstytuowanie zakorzenio-
nej w tradycji tożsamości danej osoby. Mamy tu do czynienia 
niejako z coraz pełniejszą aktualizacją już nie potencjalności 
ludzkiej natury ale z  dopełnianiem, dopowiadaniem histo-
rii życia tej oto jednostki, historii uwikłanej w  cały szereg 
innych opowieści ludzi wraz z  którymi tworzy ona różne 
wspólnoty  – w  tym, między innymi wspólnotę polityczną. 
W  tym przypadku, zarzut propagowania opresyjnej wspól-
noty politycznej realizującej telos ludzkiego życia byłby chy-
biony bowiem jedyny wspólny cel i zarazem dobro człowieka 
to poszukiwanie celu i  dobra ludzkiego, to niedookreślone 
bliżej przez autora dobro niezłomności/stałości. Dobro to 
wydaje się polegać na uporczywym stawianiu pytania o dobro 
człowieka nawet w sytuacji, gdy dobra okazują się wzajem-
nie niezgodne i niemożliwe do pogodzenia a osoba znajdu-
je się w sytuacji tragicznego konfliktu polegającego na nie-
możności pogodzenia określonych dóbr, czego  – zdaniem 
MacIntyre’a  – nie przewiduje koncepcja Arystotelesowska 
(świat arystotelesowski jest obcym światem dla współczesne-
go człowieka, który wybiera między wymaganiami praktyk 
nieraz całkowicie między sobą niezgodnymi).

Podział na materialne i  proceduralne rozumienie dobra 
wspólnego może jednak przyczyniać się do zaciemnienia 
zasadniczych kwestii. Akceptacja klasycznego ujęcia dobra 
wspólnego wcale nie musi bowiem oznaczać, że popadamy 
w totalizującą wizję państwa, które przymusza obywateli do 
realizacji określonego sposobu życia, w ramach którego jed-
nostka osiąga pełnię swej doskonałości. Można nie odrzucać 
arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji dobra wspólnego 

17 Tamże, s. 351.
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w polityce i nie narazić się przy tym na zarzut zapoznania 
pluralizmu ludzkich dóbr i praktyk.

W numerze 27 Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes, dobro wspólne jest zdefinio-
wane jako „suma tych warunków życia społecznego, dzięki 
którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej 
osiągnąć swoją własną doskonałość”. Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego wymienia natomiast trzy zasadnicze elementy tak 
rozumianego dobra wspólnego. Po pierwsze, jest to poszano-
wanie podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Po 
drugie, rozstrzyganie konfliktów między sprzecznymi intere-
sami oraz minimum warunków umożliwiających „prowadze-
nie życia prawdziwie ludzkiego”. Po trzecie, bezpieczeństwo 
całej społeczności i jej członków. W perspektywie międzyna-
rodowej, Kościół wspomina o  „powszechnym dobru wspól-
nym”, którego realizacja wymaga stworzenia 

powszechnej, przez wszystkich uznanej władzy publicznej, 
która by rozporządzała skuteczną siłą, zdolną wszystkim za-
pewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i przestrzeganie spra-
wiedliwości oraz poszanowanie praw (GS, 27).

Jeśli za cel istnienia wspólnoty politycznej uznać tak rozu-
miane dobro wspólne, pojawić się może wątpliwość dotycząca 
tego, czy nie oznacza to potencjalnie opresywnego wobec jed-
nostek preferowania przez państwo jakieś wizji dobra. Wbrew 
propozycjom wysuwanym przez współczesnych komunitarian 
nie mamy tu bowiem do czynienia z wąsko pojętym dobrem. 
Dobro wspólne z art. 1 Konstytucji interpretowane w duchu 
katolickiej nauki społecznej, jakkolwiek definiowane jako za-
sada otwarta i dynamiczna, pośrednio wprowadza do porządku 
prawno-politycznego ideę rozwoju osoby ludzkiej w kierunku 
jej pełnej doskonałości. Dobro wspólne jest zatem dobrem, 
które „dotyczy ludzi jako bytów spotencjalizowanych, posiada-
jących prawo do osobowego rozwoju”, zaś osiągane jest ono „za 
pomocą aktów ludzkich, jako aktów osobowych; a te przede 
wszystkim sprowadzają się do aktów intelektu i wolnej woli”18. 

18 M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975, s. 183.
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Odnajdujemy tu potwierdzenie, że państwo jako dobro wspól-
ne, nie może oznaczać jakiegoś ponadludzkiego i ponadosobo-
wego dobra. Dobro wspólne jest własnym dobrem jednostki, 
dobrem osobowym, które jednostka ludzka jest w stanie doj-
rzeć i rozumowo uchwycić nie przekreślając tym samym wol-
ności swojej ludzkiej natury. Z tak pojętym dobrem wspólnym 
rozmija się zarówno nurt indywidualistyczno-liberalny (nawet 
w jego wersji „komunitarystycznej”), jak i doktryny traktujące 
państwo jako rzeczywistość ponadosobową, ponadludzką, wy-
przedzającą wolność człowieka.

Interpretacja art. 1 Konstytucji w duchu katolickiej nauki 
społecznej nie musi być przy tym sprzeczna z zasadą państwa 
liberalnego i neutralnego światopoglądowo, które jednak swo-
je samorozumienie czerpie z wartości obecnych w klasycznej 
arystotelesowsko-tomistycznej teorii państwa a  także tych 
przywołanych w Preambule w słowach ogólnoludzkich i uni-
wersalnych wartościach, wśród których obok prawdy, sprawied-
liwości i piękna znajduje się również dobro. Już u św. Tomasza 
odnajdujemy wyraźnie wskazanie, że dobro wspólne w odnie-
sieniu do państwa ma ograniczony, publiczny charakter: 

Inny jest cel prawa ludzkiego a inny prawa Boskiego. Celem 
bowiem prawa ludzkiego jest doczesny spokój państwa. Cel 
ten prawo osiąga przez to, że nakłada hamulce na zewnętrz-
ne czynności, a chodzi o te złe czyny, które mogą zakłócić 
spokojny stan państwa19. 

Prawo ludzie ma na względzie wspólnotę obywateli i stosunki 
ludzi między sobą. Przyjęcie wizji osoby ludzkiej jako bytu spo-
tencjalizowanego, który swój rozwój osiąga w ramach wspól-
noty politycznej nie przekłada się zatem na koncepcję prawa 
państwowego, które kosztem wolności osoby ludzkiej urabia 
obywateli na jeden wzór cnotliwego człowieka. Jak wyraźnie 
stwierdza św. Tomasz: „Prawa muszą być dostosowane do do-
bra wspólnego i służyć mu”. Jednocześnie jednak dodaję, że 

19 Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 13, „Prawo”, 1-2, 90-
105, przeł. P. Bełch OP, q. 98.
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wiele się składa na dobro wspólne. I dlatego powinno wiele 
uwzględnić (…) Wspólnota bowiem państwowa składa się 
z wielu osób; wiele poczynań tworzy jej dobro 20.

Możemy zatem uznać, że racją istnienia państwa jako 
„wspólnoty zupełnej” jest zapewnienie wszelkich materialnych 
i niematerialnych warunków, które sprzyjają, ułatwiają i umoż-
liwiają każdej jednostce realizowanie jej własnego rozwoju oso-
bowego. W ramach państwa pojmowanego jako dobro wspól-
ne konieczne jest koordynowanie wszystkich indywidualnych 
planów życia i  działających stowarzyszeń21. Rzeczpospolita 
rozumiana jako dobro wspólne jest państwem wykluczającym 
panowanie interesu partykularnego, co jednak nie musi ozna-
czać niedocenienia dóbr jednostkowych i dóbr stowarzyszeń 
funkcjonujących w  ramach wspólnoty. Państwo takie swoje 
cele realizuje poprzez zasadę pomocniczości, zgodnie z któ-
rą władza publiczna szanuje samorządne decyzje mniejszych 
grup społecznych. Zgodnie ze sformułowaniem zasady po-
mocniczości w encyklice Quadragessimo Anno, siła i szczęście 
państwa zależą w dużej mierze od tego, na ile uporządkowany 
i zhierarchizowany jest ład utrzymywany między jednostkami 
i stowarzyszeniami oraz realizowanymi przez nie celami.

Określenie Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego uwi-
dacznia fakt, że państwo nie może być ujmowane ani jako twór 
posiadający cele niezależne od celów i dóbr jednostek ani jako 
towarzystwo wzajemnej asekuracji. Dobro wspólne to nie to 
samo, co powszechny dobrobyt, interes publiczny, czy ogólna 
użyteczność. Polityka publiczna wykonywana w ramach rea-
lizacji racji stanu musi być nieustannie zorientowana wobec 
tak rozumianego dobra wspólnego, które organizuje i nadaje 
kierunek myśleniu o racji stanu, nie narzuca zaś konkretnych 
treści jakie winny być w ramach działalności państwowej rea-
lizowane. Dobro wspólne (koinon agathon) to zbiór warunków, 

20 Tamże, q. 96, zob. J. Finnis, Aqiunas. Moral, Political, and Legal 
Theory, Oxford University Press 2004, s. 222-228.

21 J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, przeł. K. Loss-
man, Warszawa 2001, s. 165.

Kryterium – 7
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który musi zaistnieć, aby każdy mógł realizować/osiągać swo-
je własne rozumne wartości, własne cele, osiągnięcie których 
jest również racją dla kontynuowania współpracy wszystkich 
grup w ramach społeczeństwa.

Dobro wspólne a racja stanu –  
dwie wizje antropologiczne

Zgodnie z  tradycyjnym sposobem myślenia, refleksja 
o państwie w kategoriach realistycznie ujętego raison d’état 
jest nie do pogodzenia z refleksją opartą na klasycznym uję-
ciu dobra wspólnego. Hans Morgenthau pisał: 

Suwerenne państwa prowadzi do działania to, co uważane 
jest za interes narodowy, a  nie przywiązanie do wspólne-
go dobra, które, jako kryterium sprawiedliwości, nie istnieje 
w społeczeństwie narodów22. 

Rozumowanie takie odsyła nas do dwóch zupełnie odmien-
nych i jak się wydaje, niemożliwych do pogodzenia wizji an-
tropologicznych. W ramach pierwszej zasadniczą skłonnoś-
cią człowieka jest „stałe i  nieznające spoczynku pragnienie 
coraz to większej mocy”23, w ramach drugiej, pragnienie sto-
warzyszania się z innymi osobami, by realizować swoje oso-
bowe dobro. Odmienne koncepcje antropologiczne zdają się 
prowadzić do dwóch wykluczających się projektów państwa. 
Z jednej strony jest to państwo hobbesowskie, które unice-
stwia wole indywidualne zapewniając minimalne warunki 
przetrwania, z  drugiej, państwo ujmowane jako rozumny, 
wspólny projekt osób kierujących się swoim praktycznym ro-
zeznaniem. Celem państwa hobbesowskiego jest siła, władza 
i przetrwanie, którym jednostka zostaje podporządkowana. 
Celem państwa opartego na projekcie wspólnotowościo-

22 Cyt. za: P. Śpiewak, W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998, 
s. 86.

23 T.Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościel-
nego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 178.
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wym – rozumna współpraca między jednostkami umożliwia-
jąca osobowy rozwój człowieka.

W wizji hobbesowskiej, „sztuczna osoba” czyli państwo 
przekracza wszystkie jednostki, ich cele i  dlatego staje się 
źródłem powszechnie wiążących norm. Może zatem również 
odczytywać w  danych warunkach treść wymagań interesu 
publicznego, dobra państwa, racji stanu, tego co leży w intere-
sie danej wspólnoty politycznej, dokonując tego niejako spoza 
niej samej i transcendując opinie w tym względzie członków 
wspólnoty. Interes taki może być odczytany zatem przez hob-
besowskiego męża stanu, „jednego człowieka czy jedno zgro-
madzenie, które ucieleśnia zbiorową osobę wszystkich ludzi”. 
W wizji republikańskiej i wspólnotowościowej treść racji stanu 
zawiera się w dobrach i interesach członków wspólnoty a treść 
racji stanu winna być publicznie uzasadniona24.

Powstaje pytanie, czy istnieje możliwość pogodzenia tych 
dwóch skrajnych wizji. Wszak troska o fizyczne, kulturowe, 
narodowe, historyczne przetrwanie państwa w  określonym 
środowisku międzynarodowym nie musi oznaczać rezygna-
cji ze wspólnotowościowej wizji państwa, w ramach którego 
osoby urzeczywistniają swoje osobowe dobra. Cele te wręcz 
są ze sobą sprzężone i wzajemnie się zakładają. Racja stanu 
rozumiana jako cel/racja istnienia państwa będzie pierwot-
na wobec racji stanu rozumianej jako warunki konieczne do 
przetrwania państwa. Nie jest to jednak relacja jednostron-
na. Przetrwanie a  także dobre trwanie państwa w  określo-
nych warunkach wpływa na jakość realizacji dobra jakim jest 
szczęśliwe, dobre życie osób we wspólnocie politycznej. Pań-
stwo, którego ład wewnętrzny opiera się na rozumniej współ-
pracy grup i  osób będzie państwem stabilnym i  silniejszym 
w relacjach z innymi aktorami sceny międzynarodowej.

W klasycznej koncepcji dobra wspólnego państwo było 
postrzegane jako wspólnota zupełna i  doskonała a  zatem 
autarkiczna, obejmujące wszystkie warunki, które muszą 
być spełnione aby każdy z członków takiej wspólnoty mógł 

24 Zob. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Republika, w: Słownik spo-
łeczny, red. B. Szlachta, s. 1090-1091.
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realizować swoje własne dobro. Dziś nikt nie ma wątpliwości, 
że państwo nie jest wspólnotą zupełną i  samowystarczalną 
lecz wplecioną w cały szereg relacji, które wykraczają poza 
granice państw. Współcześnie teoretycy wspólnotowościowej 
wizji państwa dopuszczają możliwość, że tylko na gruncie 
wspólnoty międzynarodowej może być w pełni urzeczywist-
niane dobro jednostek25. Rozwijanie myślenia o  państwie 
w  kategorii dobra wspólnego prowadzi zatem do uznania 
istnienia wspólnoty międzynarodowej. Państwo rozumiane 
jako dobro wspólne koordynuje relacje kooperacji i konku-
rencji między wspólnotami mniejszymi a w aspekcie dobra 
wspólnego wspólnoty międzynarodowej włącza się w  zło-
żony proces koordynowania działań wszystkich podmiotów 
tejże wspólnoty. Państwa tworzą nie tylko system polityczny, 
w ramach którego realizują swoje interesy w oparciu o kate-
gorie siły i konfliktu lecz społeczność międzynarodową funk-
cjonującą w oparciu o wspólnie ustalone reguły i instytucje.

Treść art. 1. Konstytucji, pozwala wiązać określanie poli-
tyki państwa nie tylko z bogatą tradycją republikańską (pań-
stwo jako „rzecz pospolita”, „rzecz wspólna”) lecz również 
z  tradycją, na której wspiera się katolicka nauka społecz-
na ześrodkowana na pojęciu „dobra wspólnego”. To z  kolei 
usprawiedliwia, by w  poszukiwaniu wskazań dla sposobów 
określenia treści racji stanu odwołać się również do tradycji 
personalizmu. To właśnie personalizm zdaje się wskazywać 
drogę wyjścia z alternatywy państwo hobbesowskie a państwo 
wspólnotowościowe a  także dwóch radykalnie odmiennych 
wizji antropologicznych. W  personalizmie Jacquesa Mari-
taina odnajdujemy twierdzenie, że człowiek jest zarazem 
jednostką i osobą. Jest jednostką wówczas, gdy występuje jako 
jednostkowość materialna, okruch gatunku, punkt w układzie 
sił i wpływów, podlegający fizycznemu determinizmowi. Jako 
jednostki jesteśmy słabi, materialnie uzależnieni od pomocy 
ze strony innych członków społeczeństwa i uwikłani w kon-
stelacje sił, władzy i wpływów. Człowiek jest jednak nie tylko 

25 J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, dz. cyt., s. 167.
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jednostką ale też osobą. Osoby nie należą jak jednostki do 
porządku materialnego, lecz do porządku moralnego. Isto-
tą osoby jest zdolność podejmowania rozumnych i wolnych 
działań, zdolność dokonywania wyborów i decyzji. Jednostkę 
określa aspekt materialny i dlatego ciąży ona ku zaspokojeniu 
interesu indywidualnego nawet kosztem innych jednostek; 
osoba nakierowana jest na wchodzenie w  rozumne, wolne 
i odpowiedzialne relacje z innymi osobami. Państwo ujmowa-
ne jako dobro wspólne zapewnia jednostkom konieczne dla 
nich dobra materialne, osoby zaś uzyskują warunki konieczne 
do rozumnego, wolnego i odpowiedzialnego działania nakie-
rowanego na realizację osobowego dobra. Dobro wspólne nie 
jest prostą sumą jednostkowych dóbr materialnych i „innych 
pożytków płynących ze wspólnej organizacji życia”26. Dobro 
wspólne – jak wskazuje Maritain – obejmuje co prawda dobry 
stan finansów państwa, silne wojsko, dobrze funkcjonujące 
instytucje i ogólnie rozumiany dobrobyt materialny, ale poza 
tym również wykształcone cnoty polityczne, zmysł obywatel-
ski, sprawiedliwość, prawość i przyjaźń polityczną.

Uwagi końcowe

Personalizm nie neguje zatem materialnego wymiaru ludz-
kiej egzystencji ciążącego ku indywidualistycznemu mona-
dyzmowi. Wskazuje jednak, że państwo jako dobro wspólne 
jest dobrem osób, ponieważ to osoby, nie zaś tylko jednostki 
tworzą państwo jako całość. Cele państwa muszą zatem być 
określane i  realizowane z  perspektywy osób, uwzględniając 
i  szanując osobową zdolność do rozumnych i odpowiedzial-
nych wyborów i czynów. Prawe życie, cel dobry sam w sobie 
to racja istnienia państwa, które zasługuje na określenie dobra 
wspólnego. Jak próbowano powyżej wykazać takie teleologicz-
ne ujęcie wspólnoty politycznej nie musi oznaczać ani państwa 
opresywnie nakierowanego na realizuję treściowo określonego 
dobra ani państwa, którego cel byłby zrelacjonowany w jakiś 

26 J. Maritain, Człowiek i państwo, przeł. A. Grobler, Kraków 1993, s. 18.
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sposób do boskiej rzeczywistości transcendentnej. Nie oznacza 
również zaniechania troski o fizyczne i kulturowe przetrwanie 
państwa w  istniejących okolicznościach politycznych. Mimo 
to, treść art. 1 zawierając kategorię „dobra wspólnego” wprowa-
dza do katalogu naczelnych wartości konstytucyjnych pojęcie, 
które może służyć jako kryterium oceny regulacji prawnych. 
W  aspekcie zaś deontycznym, nie aksjologicznym, należy je 
potraktować jako konstytucyjną zasadę prawa a zatem źródło 
nakazów i powinności wynikających z uznania danej warto-
ści27. Umieszczenie wartości dobra wspólnego w  art.1 Kon-
stytucji powinno służyć potraktowaniu jej jako jednej, głównej 
i naczelnej wartości konstytucyjnej. Byłaby to zatem zarazem 
naczelna zasada konstytucyjna, która nakazuje poszukiwać 
w rozwiązaniach prawnych takich formuł współpracy i współ-
działania w  ramach państwa między jednostkami, grupami 
i  zrzeszeniami, które opiera się na poszanowaniu porządku 
osób. Znaczy to, że z jednej strony nie popada w indywidua-
lizm oparty na logice siły, z drugiej zaś w totalizujący kolekty-
wizm. Wartość dobra wspólne wskazywałaby zatem w jakim 
kierunku winny być rozwijane i w jakim duchu interpretowane 
pozostałe wartości i  zasady: pomocniczości, sprawiedliwości 
społecznej, współdziałania władz, demokratycznego państwa 
prawnego. Wartość i zasada dobra wspólnego jest zasadą i war-
tością niedookreśloną, otwartą i dynamiczną a zarazem obcią-
żoną normatywnie. Umieszczenie jej w art. 1 Konstytucji nie 
pociąga za sobą opowiedzenia się za państwem narzucającym 
określoną wizję dobrego życia, umieszcza jednak to państwo 
w pewnym porządku normatywnym, którego rdzeniem pozo-
staje koncepcja osoby jako bytu przygodnego i ograniczonego 
a  zarazem dążącego we wspólnocie do pełni zewnętrznego 
i wewnętrznego osobowego rozwoju. Tylko pod takim warun-
kiem dobro wspólne jest „dobrem narodu, dobrem państwa, 
a nie dobrem „związku” gangsterów czy morderców28.

27 Zob. R. Alexy, Teoria praw podstawowych, przeł. B. Kwiatkowska, 
J. Zajadło, Warszawa 2010, s. 116-141.

28 J. Maritain, Pisma filozoficzne, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 339.
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Czy dobro wspólne może być  
podstawą etyczną racji stanu  
w nowoczesnej demokracji?  

Perspektywa katolickiej nauki społecznej

Oba pojęcia „dobro wspólne” i  „racja stanu” zdają się nie 
pasować do dzisiejszych czasów. Dobro wspólne, zakorzenio-
ne w  Arystotelesowskiej koncepcji polityki, obywatelskości 
i cnoty, zaadoptowane przez scholastykę, rozwijane przez ka-
tolicką naukę społeczną (kns), a współcześnie również przez 
filozofów o proweniencji komunitariańskiej, ma pewne trud-
ności z odnalezieniem się w świecie postmodernistycznym i w 
pluralistycznej demokracji. Krytykowane jest za substancjal-
ną koncepcję dobra, oparcie się na prawie naturalnym oraz 
niesprzyjanie indywidualistycznej i wolnościowej tradycji de-
mokracji liberalnej. Z kolei pojęcie „racja stanu”, ukute wraz 
z narodzinami nowożytnych państw narodowych, z nowym 
rozumieniem suwerena i nowym centralizmem władzy, uzna-
ne jest dzisiaj za pojęcie archaiczne, niekiedy promujące pań-
stwowy egoizm czy wręcz makiawelizm, oraz niesprawdzające 
się w dobie promocji praw człowieka i w polityce globalnej.

Niemniej jednak nie straciły aktualności pytania typu: Co 
jest nadrzędną racją funkcjonowania państwa? Jakim intere-
sem winni kierować się politycy i liderzy życia społecznego? 
Wokół jakich wartości winna skupiać się lojalność obywatel-
ska? W erze globalizacji, państwa narodowe nie straciły na 
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znaczeniu, nie zniknęły jako podmioty życia międzynarodo-
wego ani jako podstawowe organizacje porządku polityczno-
-ekonomicznego. Stąd też refleksja nad racją stanu nie jest 
przeżytkiem i  nie będzie nim tak długo, jak długo będzie 
istniał konflikt interesów pomiędzy państwami. Doświad-
czenia totalitaryzmów i niszczących ideologii XX-go wieku 
przekonują nas dostatecznie mocno, że pytaniu o rację stanu 
powinno towarzyszyć pytanie o jej etyczne uzasadnienie.

W swoim opracowaniu będę starał się bronić „dobra 
wspólnego” jako podstawy etyki społecznej, zaznaczając jed-
nak, że w  dobie pluralizmu światopoglądowego pojęcie to 
powinno opierać się na tzw. wąskiej koncepcji dobrego ży-
cia i że zasada dobra wspólnego powinna raczej akcentować 
element uczestnictwa niż generować rozbudowany katalog 
składników substancjalnie pojętego dobra. Reprezentuję 
również stanowisko, iż pojęcie „racja stanu” we współczes-
nych państwach demokratycznych jest bliższe pojęciu „kon-
sensus konstytucyjny” niż tradycyjnemu raison d’état. Dobro 
wspólne dostarcza uzasadnienia aksjologicznego racji stanu 
i chroni ją przed zwyrodnieniem. W ujęciu przeze mnie pre-
zentowanym racja stanu jest wręcz elementem dobra wspól-
nego. W niniejszym opracowaniu skupię się głównie na ana-
lizie dobra wspólnego wypracowanego przez katolicką naukę 
społeczną w kontekście wspólnoty politycznej.

Racja stanu

Racja stanu to – mówiąc najprościej – interes państwa. Po-
jęcia: ratio status (łac.) raison d’état (fr.), reason of state (ang.) od-
noszą się do państwa, do władzy państwowej, do racji bytu pań-
stwa i wreszcie do państwa jako pewnej siły. Arkady Rzegocki 
zwraca uwagę, że w starożytności nie było wyraźnego rozdziału 
pomiędzy polityką, religią a  etyką; dopiero w  średniowieczu 
pojawiły się próby przeciwstawienia racji stanu polityce siły1. 

1 A. Rzegocki, Racja stanu, w: Słownik Społeczny, red. B. Szlachta, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 1045.
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Tym przeciwstawieniem miało być pojmowanie polity-
ki jako realizacji Boskiego ładu (w duchu ówczesnej epo-
ki). Dla zrozumienia nowożytnego pojmowania racji stanu 
istotne jest studium twórczości Niccolò Machiavellego. We-
dług Rzegockiego Machiavelli skupił swoją koncepcję ra-
cji stanu wokół następujących idei: przywiązanie do silnego 
państwa, realizm polityczny, posługiwanie się nową koncep-
cją państwa opartą na takich kategoriach jak „virtù (męstwo, 
przedsiębiorczość, dzielność, aktywność władzy), fortuna 
(los, okoliczności) i necessitá”2. Necessitá to konieczność, która 
zmusza do radykalnych często posunięć. Ostatecznie, u Ma-
chiavellego, nastąpiło odarcie polityki z  otoczki wzniosło-
-etycznej i religijnej, z czasem zaczęto to określać terminem 
„makiawelizm”.

Rzegocki proponuje dwie definicje pojęcia raison d’état:

w węższym rozumieniu oznacza ono uzasadnienie działania 
politycznego o wyjątkowym, jednorazowym i tymczasowym 
charakterze, którego celem jest zapobieżenie zagrożeniu 
istnienia wspólnoty państwowej. Szersza definicja zwraca 
uwagę na działanie polityczne, szczególnie o  charakterze 
długofalowym, mające na celu zabezpieczenie żywotnych 
interesów państwa3.

Węższa definicja racji stanu kieruje naszą uwagę na spra-
wy doraźne, takie jak przetrwanie państwa, ratunek i obro-
na w  razie zagrożenia. Definicja szersza każe nam odpo-
wiedzieć na pytanie  – co jest na dłuższą metę żywotnym 
interesem państwa. O ile w warunkach zagrożenia wojen-
nego przydatna wydaje się definicja węższa, o  tyle w  wa-
runkach pokoju i stabilizacji na znaczeniu zyskuje definicja 
szersza. Ta ostatnia jawi się jednak nieco enigmatycznie, 
zostawia większe pole do interpretacji i stawia przed poli-
tykiem trudniejsze zadanie.

2 Tamże, s. 1046.
3 Tamże, s. 1049.
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Realizm polityczny

W historii myśli politycznej rozprawianie o  racji stanu 
kojarzone było z  realizmem politycznym. Paweł Śpiewak 
w swoim opracowaniu na temat racji stanu odwołuje się do 
poglądów Friedricha Meineckego, Carla Schmitta, Hansa 
Morgenthaua i amerykańskich realistów4. W koncepcji Me-
ineckego (który z kolei nawiązuje do myśli Machiavellego) 
racja stanu ukazuje się na tle „zmagania tego, co naturalne, 
z  tym, co jest świadomym dziełem człowieka” i  tego typu 
zmagania są neutralne etycznie  – są „obecne we wszelkiej 
polityce państwowej”5. Są one niemal jak prawa przyrody. 
Podobnie jak inne byty w przyrodzie, każde państwo posiada 
swoją odrębność, tożsamość, swoje przeznaczenie i swój in-
stynkt przetrwania. Rywalizacja między państwami i konflikt 
interesów są czymś naturalnym6. Śpiewak tak oto opisuje 
konstytutywne cechy racji stanu w ujęciu Meineckego:

Raison d’état nie jest dane człowiekowi (a zwłaszcza poli-
tykom) w sposób bezpośredni. Wymaga męża stanu, który 
dopiero ukaże podstawowy interes państwa i stosownie doń 
zdoła poprowadzić swoją politykę. Raison d’état stanowi przy 
tym kryterium racjonalności polityki państwa, racjonalności 
wyższego stopnia, stojącej ponad zwykłymi regułami uży-
teczności. Racjonalność działania buduje się w odniesieniu 
do żelaznej konieczności, która zawiera się w losie państwa, 
jego historii, jego zasobach, jego układzie geopolitycznym 
i  w odniesieniu do swoistego rodzaju umysłowości, jakiej 
wymaga się od księcia7.

Cel i  interesy państwa stają się kryteriami obiektywizu-
jącymi rację stanu. Państwo ma charakter nadrzędny wobec 
obywateli; obywatele zaś mają obowiązek lojalności wobec 

4 P. Śpiewak, W  stronę dobra wspólnego, Warszawa 1998. Analizie 
pojęcia „racja stanu” poświęcony jest cały rozdział III, s. 63-92.

5 Tamże, s. 64.
6 Por. tamże.
7 Tamże, s. 65.
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państwa. W polityce nie ma w zasadzie konfliktów moral-
nych, gdyż sama władza ma chrakter neutralny, w dodatku 
w  polityce nie ma uniwersalnych reguł moralnych, które 
określałyby „dobrą” rację stanu. Racja stanu posiada charak-
ter historyczny8. Degeneracja racji stanu to nie tyle narusze-
nie naczelnych zasad moralnych, ile uleganie nastrojom uli-
cy i okazywanie wahań w realizacji interesu państwowego9. 
Polityka jest swego rodzaju sztuką i mąż stanu musi posiąść 
pewne szczególne cechy – 

[a] zdolność rozumienia siły, przekładu interesu na język 
praktyki, dana jest tylko wybitnym osobowościom, osobo-
wościom, które pokonają swoje emocje, namiętności i we-
zmą na siebie odpowiedzialność za los państwa10.

Carl Schmitt to kolejny przedstawiciel realizmu w filozo-
fii politycznej w ujęciu Śpiewaka. Rzeczywistość polityczna 
to, dla Schmitta, podział na świat przyjaciół i świat wrogów. 
Od tego podziału nie ma ucieczki. Wszelkie próby takich 
ucieczek prowadzą do ideologii zamazujących rzeczywistość. 
Państwo posiada autorytet dysponowania ludzkim życiem 
i wypowiadania wojny; państwo powinno suwerennie iden-
tyfikować swoich wrogów i przyjaciół11.

Nieco inne ujęcie interesu państwa z pozycji realizmu re-
prezentuje Hans Morgenthau. Bardziej niż etos państwa, tak 
bardzo dowartościowany przez Schmitta, liczy się tutaj pesy-
mistyczna wizja natury ludzkiej nacechowanej agresją, ego-
izmem i wolą walki. Morgethau podkreśla ludzką potrzebę 
dominacji12. Polityka jest wobec ludzkich instynktów czymś 
nieuniknionym, ale jednocześnie jest forum, gdzie w  rela-
cjach społecznych można wybrać mniejsze zło i można się 
wykazać odwagą działania i mądrością, co ostatecznie może 

8  Por. tamże, s. 67.
9  Por. tamże, s. 66.
10 Tamże, s. 72.
11 Por. tamże, s. 75-76.
12 Tamże, 78-82.
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prowadzić do dobrych skutków, do ratowania świata przed 
degeneracją i  destrukcją. Śpiewak przytacza cytat z  Mor-
genthaua, który wydaje się istotny dla naszych rozważań: 

Suwerenne państwa prowadzi do działania to, co uważane 
jest za interes narodowy, a  nie przywiązanie do wspólne-
go dobra, które, jako kryterium sprawiedliwości, nie istnieje 
w społeczeństwie narodów13. 

Skoro nie istnieje dobro wspólne, to cóż może być funda-
mentem racji stanu? Morgenthau daje na to pytanie swoją 
własną odpowiedź – takim fundamentem jest trwałość inte-
resu narodowego, która składa się z trzech elementów: 

[p]o pierwsze z samej natury tych interesów (obrona włas-
nego terytorium, interesów gospodarczych, praw obywateli), 
które mają być chronione, po drugie, środowiska politycz-
nego, w jakim te interesy się ścierają (względnie trwałe jest 
środowisko międzynarodowe), i po trzecie wreszcie, wynika 
ona z  racjonalnych konieczności, które ograniczają wybór 
środków i metod aktorom polityki zagranicznej14. 

Krytykując moralizm w polityce, Morgethau dopuszcza jed-
nakowoż moralną godność interesu narodowego.

W podsumowaniu założeń realizmu politycznego, Śpie-
wak pisze, iż jego podstawowymi cechami jest uznanie siły 
jako zasadniczego kryterium oceny, pojmowanie interesów 
w kategoriach grupowych, podporządkowanie szlachetnych 
ideałów i cnót potrzebom stabilizacji i pokoju, priorytet po-
lityki międzynarodowej, dystans do absolutnych praw moral-
nych oraz skupienie się na interesie narodowym. Ostatecznie 
realizm polityczny zasadza się na dwóch wiodących zasa-
dach: tragizm wyboru wartości i interesów oraz minimalizm 
etyczny15. Użyteczność tak pojmowanego realizmu łatwo 
dostrzec na gruncie dyplomacji. W filozofii politycznej i ety-
ce społecznej sprawa jest bardziej złożona. Choć cenne jest 

13 Tamże, s. 86.
14 Tamże, s. 87.
15 Por. tamże, s. 88-92.
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zwrócenie uwagi na fakt, że racja stanu nie może być określo-
na a priori i musi być odczytana w konkretnym środowisku 
politycznym, to jednak nie sposób nie zauważyć, że realizm 
polityczny w  swoim klasycznym wydaniu posiada pewne 
ograniczenia. Nie daje wyczerpującej odpowiedzi – jak deko-
dować rację stanu w nowożytnej, pluralistycznej demokracji. 
Nie sposób promować racji stanu opartej wyłącznie na kulcie 
państwa i odwołaniu się do siły. Z drugiej strony, należy za-
uważyć, że choć część realistów politycznych odżegnuje się 
programowo od kryteriów moralnych, to jednak powoływa-
nie się na obronę interesów gospodarczych czy praw obywateli 
posiada swój wymiar moralny.

Legitymacja państwa

Żywotny interes państwa to coś więcej niż zapewnienie 
funkcjonalności i ciągłości jego struktur. W interesie państwa 
leży szeroko rozumiana stabilność, szeroko rozumiany roz-
wój i stworzenie ram do ich pomyślnej realizacji. Rodzi się 
pytanie: Kto powinien określić treść długofalowego interesu 
i dobrego urządzenia państwa? W tradycji europejskiej taką 
rolę wyznaczano mężowi stanu; ów mąż to był ktoś więcej 
niż dobry gospodarz – to był genialny strateg podejmujący 
dalekosiężne decyzje leżące w  interesie państwa. Obecnie, 
w  dobie rozwoju parlamentaryzmu, systemów wielopartyj-
nych i  powszechnego uznania praw człowieka  – o  kierun-
ku rozwoju państwa decydują kolektywne decyzje, które 
wymagają demokratycznej legitymacji, w  ramach porządku 
konstytucyjnego. Ustalenie treści racji stanu nie może dziś 
abstrahować od szeroko pojętego konsensusu konstytucyj-
nego. Znacznie bardziej niż mąż stanu (szczególnie istotny 
w  czasie wojny) współczesne ciała przedstawicielskie (klu-
czowe w  czasach pokoju) muszą się odwołać do publicz-
nych kryteriów. Tradycyjnie kryteria te bazowały na racjach 
historycznych, na racjach etycznych, na racjach związanych 
z siłą czy efektywnością władzy politycznej i stabilizowaniem 
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społeczeństwa. W rozwiniętych systemach demokratycznych 
legitymizacja racji stanu jest elementem legitymizacji danego 
systemu politycznego jako całości.

Interes państwa musi być interesem publicznie uzasad-
nionym – w sensie prawnym, politycznym i moralnym. Ta 
legitymizacja musi funkcjonować do wewnątrz i  na ze-
wnątrz  – w  ramach danego państwa i  w polityce między-
narodowej. Interesy polityki bieżącej państwa powinne być 
uzgadniane z interesami wyższego rzędu – tymi, które wy-
znacza konstytucja i  szeroko pojęta kultura polityczna da-
nego społeczeństwa. Natomiast ów interes wyższy również 
domaga się jakiegoś kognitywnego uzasadnienia – w kate-
goriach dostępnych poznawczo wszystkim zainteresowanym 
podmiotom.

Cechą fundamentalną nowoczesnej demokracji liberalnej 
jest spór i publiczna debata w kwestiach politycznych oraz 
ich publiczne uzasadnienie. Stąd tak wielki nacisk kładzio-
ny jest na deliberatywność sporu politycznego16. Koncepcja 
rozumu publicznego Johna Rawlsa i  etyka dyskursu Jürge-
na Habermasa to dwa przykłady najbardziej wpływowych 
filozoficznych koncepcji próbujących uporządkować pro-
cedury debaty publicznej, aby jej efekt posiadał legitymację 
moralną i  polityczną. Amy Gutmann i  Dennis Thompson 
twierdzą, iż moralny autorytet kolektywnych decyzji i sądów 
politycznych zależy zarówno od racji służących do ich po-
wzięcia jak i  od „moralnej jakości procesu, w  którym oby-
watele kolektywnie do tych sądów dochodzą” [tłumaczenie 
własne  –D.D.]17. Brak publicznego uzasadnienia najbar-
dziej żywotnych interesów państwa może łatwo przemienić  

16 Will Kymlicka upatruje istotę demokracji deliberującej w  posta-
wieniu na siłę argumentacji i na formowanie opinii publicznej w okre-
sie poprzedzającym wybory do ciał przedstawicielskich, jak również we 
wszechstronnym artykułowaniu potrzeb i  poglądów obywateli. Por. W. 
Kymlicka, Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Oxford 
University Press, NY, 2002, s. 291.

17 A. Gutmann i D. Thompson, Democracy and Disagreement, Har-
vard University Press, Cambridge MA 1996, s. 4.
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politykę państwa w ideologię, w której pod pozorem racji sta-
nu przemyca się jakiś interes partykularny.

Społeczeństwo pluralistyczne czyli takie, w którym istnie-
je wiele koncepcji dobrego życia i wiele systemów etycznych, 
może legitymizować władzę polityczną używając różnych 
narzędzi konceptualnych. Jednym z  nich jest teoria dobra 
wspólnego wypracowana przez katolicką naukę społeczną. 
Jest kilka racji uzasadniających przyjęcie tej teorii w deba-
cie publicznej w  takim kraju jak Polska. W  naszym kraju 
społeczna aktywność Kościoła katolickiego ma swoją długą 
tradycję. Kościół przyczyniał się do ochrony praw człowieka 
i budowania społeczeństwa obywatelskiego zarówno w cza-
sach okupacji i zależności politycznej jak i w okresie trans-
formacji ustrojowej  – przechodzenia od systemu komuni-
stycznego do systemu wolnorynkowego i demokratycznego. 
Ponadto katolicka nauka społeczna, choć jest zakorzeniona 
w  tradycji chrześcijańskiego Objawienia, wypracowała sze-
reg uniwersalnych konstrukcji filozoficznych, które mogą być 
użyteczne w dialogu nawet z osobami nienależącymi do Koś-
cioła katolickiego.

Dobro wspólne

„Dobro wspólne” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „ra-
cja stanu”. Mówimy np. że polską racją stanu jest obecność 
w  Unii Europejskiej oraz obecność w  strukturach NATO. 
Analogicznie możemy powiedzieć, że dobrem wspólnym 
społeczeństwa polskiego jest obecność w Unii Europejskiej 
oraz obecność w strukturach NATO. Nie powiemy jednak, 
że polską racją stanu jest polityka prorodzinna albo efek-
tywny system służby zdrowia, choć te ostatnie pojęcia mogą 
wchodzić w zakres pojęcia „dobro wspólne”. Poniżej zanali-
zuję zasadę dobra wspólnego jako zasadę życia społecznego 
w społeczeństwie pluralistycznym.

Dobro wspólne jest dobrem wyodrębnionej grupy spo-
łecznej wykazującej cechę zintegrowania i celowego działania. 
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W języku socjologii populacja zintegrowana w całość, poprzez 
sieć relacji i  działań jednostek, poprzez wspólnie podziela-
ne symbole, wartości i reguły ludzkiego działania nazywana 
jest społeczeństwem18. W ujęciu ks.  Jerzego Koperka, dobro 
wspólne jest dobrem każdej społeczności jako struktury ce-
lowościowej19. Teoretycznie treść tego dobra może być okre-
ślona bądź jako suma dóbr jednostek wchodzących w skład 
zbiorowości, bądź jako aspekt życia w tejże zbiorowości, bądź 
też jako wartość nadrzędna wobec interesów poszczególnych 
jednostek tworzących zbiorowość. Owa nadrzędność może 
być stopniowalna i  posiadać różny zakres i  różny stopień 
normatywności.

Już klasyczne rozróżnienie Ferdynanda Tönniesa na Ge-
meinschaft – wspólnotę i Gesellschaft – stowarzyszenie/społe-
czeństwo – kieruje naszą uwagę na dwa rodzaje więzi i dóbr 
w zbiorowości ludzkiej; pierwsze – oparte na silnej więzi, sil-
nym etosie oraz na skłonności do wykluczania tych, którzy 
nie mieszczą się w  standardach grupy; drugie  – oparte na 
wyborze, na kalkulacji, na płynnej przynależności do grupy 
i  na słabszym etosie wspólnotowym. Odzwierciedleniem 
tego podziału jest napięcie pomiędzy komunitariańskim poj-
mowaniem dobra wspólnego (szersze ujęcie) i liberalno-in-
dywidualistycznym (węższe ujęcie). Andrzej Szahaj wyróżnia 
w  tym kontekście wspólnotowości organiczne (uprzednie 
wobec jednostek) oraz wspólnotowości konstruktywistyczne 
(będące wynikiem wyboru). Pierwsze nawiązują do filozofii 
klasycznej (Platon, Arystoteles) drugie do filozofii nowożyt-
nej (Kartezjusz, Hobbes)20. Katolicka wersja dobra wspólne-
go, rozwinięta w duchu postanowień Soboru Watykańskiego 
II, wymyka się powyższym klasyfikacjom.

18 Patrz szerzej na ten temat: P. Sztompka, Socjologia i społeczeństwo, 
w: Słownik Społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2004, s. 1243-1252. 

19 J. Koperek, Dobro wspólne, w: Słownik Społeczny, red. B. Szlachta, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 140.

20 Por. A. Szahaj, Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z fi-
lozofii kultury i polityki, Toruń 2008, s. 83-94.
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Katolicka nauka społeczna rozwinęła zasadę dobra wspól-
nego wychodząc od określonej wizji człowieka – człowieka 
jako osoby i człowieka jako istoty z natury społecznej. Życie 
społeczne, w rozumieniu Katechizmu, jest dla osoby ludzkiej 
„wymaganiem jej natury” (KKK, 1879)21. Definicję dobra 
wspólnego znajdziemy m.in. w  Konstytucji duszpasterskiej 
o  Kościele w  świecie współczesnym (Gaudium et spes) Soboru 
Watykańskiego II i brzmi ona następująco:

Wspólnota polityczna istnieje więc dla dobra wspólnego, 
w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens i z którego 
bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś 
wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, 
dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej 
i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość (GS, 74)22.

Tak pojęte dobro jest wartością moralną i racją porządku 
społecznego, a  w szczególności porządku wspólnoty poli-
tycznej, jaką jest państwo czy naród23. Jednocześnie pojęcie 
dobra wspólnego jest skorelowane z  koncepcją człowie-
ka jako osoby  – istoty obdarzonej niezbywalną godnością 

21 Katechizm Kościoła Katolickiego w  następujący sposób traktuje 
o relacji: jednostka – społeczność: „Społeczność jest grupą osób powiąza-
nych w sposób organiczny zasadą jedności, która przekracza każdą z nich. 
Społeczność, zgromadzenie widzialne i zarazem duchowe, trwa w czasie; 
dziedziczy przeszłość i przygotowuje przyszłość. Każdy człowiek staje się 
dzięki niej „dziedzicem”, otrzymuje „talenty”, które wzbogacają jego toż-
samość i których owoce powinien pomnażać. Słusznie więc każdy czło-
wiek jest zobowiązany do poświęcania się na rzecz wspólnot, do których 
należy, i  do szacunku wobec władz troszczących się o  dobro wspólne” 
(KKK, 1880).

22 Sobór powtórzył definicję dobra wspólnego za Encykliką Mater 
et Magistra Jana XXIII (1961).

23 Czesław Strzeszewski definiuje państwo w  sposób następujący: 
„Państwo jest społecznością wyższą, ogólniejszą, obejmującą społeczno-
ści mniejsze, szczegółowe. Państwo jest nie tylko społecznością natural-
ną (societas naturalis), ale również pełną, skończoną (completa), najwyższą 
społecznością organizującą pełnię życia społecznego. Jest wreszcie pań-
stwo społecznością doskonałą (perfecta), to jest taką, która może zaspoko-
ić wszystkie potrzeby swych członków.” Cz. Strzeszewski, Katolicka Nau-
ka Społeczna, Lublin 1994, s. 498. Nie jest to pozycja cytowana wcześniej.

Kryterium – 8
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i zasługującą na afirmację ze względu na nią samą. Tę god-
ność odkrywamy w  porządku filozoficznym, postrzegając 
wolną wolę, rozum, odpowiedzialność, ale również w  po-
rządku teologicznym, postrzegając stworzenie człowieka na 
Boży obraz i podobieństwo, powszechne odkupienie przez 
Jezusa Chrystusa oraz powołanie do jedności z  Bogiem. 
W  tym kontekście zasada personalizmu uzupełnia zasadę 
dobra wspólnego, co również znalazło swój wyraz w Kon-
stytucji Gaudium et spes:

Osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem 
wszystkich urządzeń społecznych, ponieważ z natury swej 
koniecznie potrzebuje ona życia społecznego. Ponieważ ży-
cie społeczne nie jest dla człowieka tylko czymś dodatko-
wym, wzrasta on we wszystkich swych przymiotach i staje 
się zdolny odpowiedzieć swemu powołaniu przez obcowa-
nie z  innymi, przez wzajemne usługi i  rozmowę z braćmi 
(GS, 25).

Z przytoczonych źródeł wynika kilka tez, mianowicie: 
a) osoba ludzka posiada ontologiczną zdolność wchodze-
nia w relacje z innymi osobami; poprzez te relacje realizuje 
swoją osobowość, swój potencjał i  swoje naturalne zdolno-
ści; b) osoba ludzka ma naturalne, niezbywalne prawo do ży-
cia w  społeczności; c) dobro wspólne wymaga, w pewnych 
okolicznościach, poświęcenia ze strony jednostek; d) żad-
ne urządzenia społeczne nie mogą naruszać godności osoby 
ludzkiej. Tak ujęte dobro wspólne pozostaje jednak na bardzo 
ogólnym poziomie sformułowania. Dookreślenia wymagają 
zwłaszcza dwie kwestie. Pierwsza to treść tego dobra; dru-
ga to jasne kryteria i granice podległości dobru wspólnemu 
przez jednostki – na ile ma ono charakter uprzedni wobec 
jednostek uczestniczących w życiu społecznym, a na ile ma 
charakter kontekstualny i jest współtworzone przez owe je-
dnostki. Odpowiedziami na powyższe pytania zajmuje się 
akademicka i pastoralna refleksja w ramach kns.
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Literatura przedmiotu – jedna zasada,  
różne interpretacje

Nestor polskiej katolickiej nauki społecznej  – Czesław 
Strzeszewski twierdzi, że „[c]elem państwa jest dobro spo-
łeczne”, którego istotą jest „szczęście doczesne obywa-
teli”, a  ono z  kolei jest „podporządkowane ich szczęściu 
wiecznemu”24. Rację stanu i dobro wspólne Strzeszewski uj-
muje następująco:

Nie istnieje więc pojęcie ‘racji stanu’ jako najwyższego 
dobra społecznego, oderwanego od dobra osób ludzkich. 
Treścią racji stanu we właściwym znaczeniu jest po pro-
stu dobro społeczne, szczęście obywateli. Pojęcie szczęścia 
obywateli należy jednak rozumieć nie w znaczeniu subiek-
tywnym, ale obiektywnym. To jest zespół warunków, które 
mogą zrealizować szczęście jednostek moralnych dążących 
do wspólnego dobra społecznego poprzez pełny rozwój 
swojej osobowości25.

Filozoficzny charakter dobra wspólnego Strzeszewski 
określa następująco:

Jakkolwiek dobro społeczne nie istnieje w oderwaniu od do-
bra osób ludzkich, może być ono potraktowane jako osobna 
całość. Można stąd mówić o dobru państwa jako pewnej ka-
tegorii wartości26.

W tym kontekście cytowany autor do przedmiotów 
dobra wspólnego zalicza: „1.Pokój wewnętrzny; 2.Po-
kój zewnętrzny; 3.Powagę, godność państwa; 4.Interesy 
narodowo-państwowe; 5.Rozwój kulturalny; 6.Rozwój 
gospodarczy”27. Owe przedmioty Strzeszewski ujmuje 
jako obiektywne warunki szczęścia doczesnego obywate-
li i harmonii społecznej. Warto tu zauważyć, że elementy 

24 Cz. Strzeszewski, Katolicka..., dz. cyt., s. 500.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
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wymienione w punktach 3 i 4 odpowiadają ściśle zakresowo 
tradycyjnemu ujęciu racji stanu.

Inne spojrzenie na dobro wspólne proponuje amerykań-
ski uczony David Hollenbach SJ, który sformułował „plu-
ralistyczno-analogiczną” wersję tego pojęcia. Według niego 
dobro wspólne to 

zbiór dóbr, które ucieleśniają dobro wspólnoty, miłości i so-
lidarności w wielorakich formach ludzkich interakcji w spo-
sób realny, nawet jeśli jedynie w ograniczonym stopniu [tłu-
maczenie własne – D.D.] (an ensemble of goods that embody 
the good of communion, love, and solidarity to real though lim-
ited degree in the multiple forms of human interaction)28. 

Autor ten proponuje podejście komunitariańskie, anty-indy-
widualistyczne, a przy tym swoiście dialogiczne, podkreślają-
ce społeczną wartość elementu uznania. Sposobem realizacji 
dobra wspólnego jest proces otwartej komunikacji, którą on 
nazywa intelektualną solidarnością. Ten proces jest przez niego 
zdefiniowany jako 

intelektualna komunikacja wśród ludzi z  różnych tradycji, 
cywilizacji i religii, posiadających różne pojmowania dobre-
go życia [tłumaczenie własne – D.D.] (intellectual communi-
cation among people from different traditions, civilizations, and 
religions holding different understandings of the good life)29.

Inspiracją filozoficzną była, dla Hollenbacha, teoria Mi-
chaela Walzera, autora słynnej koncepcji sfer sprawiedliwo-
ści, według której każda dziedzina ludzkiej aktywności przyj-
muje swoje własne specyficzne znaczenie poszczególnych 
dóbr oraz swoje własne kryterium sprawiedliwości. Żadna 
z tych sfer nie może być absolutyzowana. Dla Hollenbacha 
jedynym absolutnym bytem jest Bóg, z  którym wejdziemy 
w pełną relację w niebieskim Jeruzalem. Wszystkie pozostałe 
sfery naszej aktywności, w tym sfera polityczna, mogą jedynie 

28 D. Hollenbach, The Common Good and Christian Ethics, Cambridge 
University Press, Cambridge MA 2002 (wydanie wznowione 2003), s. 136.

29 Tamże, s. 141.
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częściowo zaspokoić potrzebę pełnego ludzkiego dobra30. 
Proces komunikacji i uczestnictwa w życiu społecznym nie 
jest dodatkiem do realizacji dobra wspólnego, lecz jest jego 
konstytutywnym elementem. Solidarność intelektualna za-
pobiega procesom wykluczania w  ramach danej wspólnoty 
politycznej. Porównując koncepcję Hollenbacha i Strzeszew-
skiego można zauważyć dwa różne podejścia do treści dobra 
wspólnego w ramach kns. Dialogowanie, uznanie i uczestni-
ctwo jest, dla Hollenbacha, zasadniczą treścią dobra wspól-
nego. Dla Strzeszewskiego jest to jedynie instrument, który 
warunkuje szczęście i pełny rozwój obywateli31.

Spory na temat treści dobra wspólnego mają już swoją 
tradycję w ramach katolickiej myśli społecznej. W toku de-
bat akademickich wyodrębniły się dwa konkurujące ze sobą 
stanowiska. Pierwsze stanowisko traktuje dobro wspólne 
instrumentalnie 

jako zespół warunków, instytucji i  środków, w  których 
ludzie znajdują maksymalne możliwości rozwoju własnej 
osobowości 

(rozumiane jako „konkretne” dobro wspólne) – do zwolen-
ników tego stanowiska należał O. von Nell-Breuning SJ; 
drugie zaś traktuje dobro wspólne immamentnie  – „jako 
miarę doskonałości, wyznaczoną człowiekowi przez naturę” 
(rozumiane jako ideał, który „urzeczywistnia się stopniowo 
w zbiorowym działaniu ludzi”); to drugie stanowisko repre-
zentował A. F. Utz OP 32. Koperek zwraca uwagę na fakt, że 
Magisterium Kościoła stara się zająć stanowisko zmierzające 

30 Tamże, s. 136.
31 Dla Strzeszewskiego elementy obiektywne i  subiektywne są ze 

sobą splecione: państwo „przybiera charakter całości moralnej”, zaś oby-
watele są grupą osób „zdążających do wspólnego dobra”. „Warunkiem 
rozwoju społecznego jest harmonijna współpraca obywateli (...) Nie tylko 
więc wojny i rewolucje, ale nawet napięcie stosunków wewnętrznych czy 
zewnętrznych, stoją na przeszkodzie postępu, harmonii, szczęścia (tomi-
styczne bona vitae).” Cz. Strzeszewski, Katolicka..., dz. cyt., s. 498-501.

32 J. Koperek, Dobro..., dz. cyt., s. 141.
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do konkretyzacji dobra wspólnego. Owa konkretyzacja za-
chowuje jednakowoż zarówno „personalistyczny charakter” 
dobra wspólnego jak i  „szczególną pozycję w  stosunku do 
dóbr jednostkowych i innych wartości społecznych”33.

Jan Sieg SJ, z kolei, wyróżnił dwa aspekty dobra wspól-
nego  – instrumentalny34  – obejmujący podstawowe ele-
menty ustroju państwa – urządzenie centralnych instytucji, 
gwarancje podstawowych praw i  wolności  – oraz element 
podmiotowy – czyli 

wolne osoby ludzkie rozwijające się przez poznanie prawdy, 
realizowanie dobra i piękna, przez przyjaźń i służbę, przez 
ponoszenie ofiar materialnych celem urzeczywistnienia 
wartości duchowych35. 

Element instrumentalny dobra wspólnego odnosi się do 
szeroko rozumianych struktur społecznych, tj. porządek 
prawno-społeczny, podstawowe instytucje życia społeczne-
go, gospodarczego, intelektualnego jak i duchowego (insty-
tucjonalne uwarunkowanie dobrobytu materialnego, sze-
roko rozumianej kultury, aż po religię, ideologię i  wzorce 
wychowania)36. Koncepcja Siega podkreśla zarówno funda-
mentalną wolność obywateli, którym przysługuje „podsta-
wowe prawo wyboru i określania kierunku własnego rozwo-
ju” jak również „fakt obiektywnej współzależności” w danych 
realiach społecznych37.

33 Tamże, s. 143. Autor zwraca również uwagę na trudności w zde-
finiowaniu, na czym polega „suma” warunków, w której ludzie osiągają 
doskonałość.

34 Na aspekt instrumentalny składają się: „ustrój własności prywat-
nej, samorząd terytorialny i zawodowy, pluralizm stowarzyszeń społecz-
nych, związków zawodowych i partii politycznych, wolność słowa i ko-
munikacji społecznej oraz wolność sumienia”.  – J. Sieg, „Trzy modele 
postawy obywatelskiej” w: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa 
Jezusowego w Krakowie 1991/1992, Kraków 1993, s. 126.

35 J. Sieg, Trzy modele..., dz. cyt., s. 126.
36 Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, cz. II, Kraków 1974, 

s. 284-286.
37 J. Sieg, Trzy modele..., dz. cyt., s. 126-128.
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Koncepcja Jacquesa Maritaina

Pewną pomocą w rozwiązaniu zasygnalizowanych powy-
żej trudności interpretacyjnych dobra wspólnego może być 
koncepcja Jacquesa Maritaina. Według Maritaina głównym 
zadaniem każdej cywilizacji i każdej kultury jest utrzymanie 
dobra wspólnego w  zróżnicowanym, niejednorodnym spo-
łeczeństwie (le bien commun de la multitude), poprzez które 
rozumiał on wspólny dostęp do zasobów gwarantujących 
niezależność, a którego środkami są: 

ekonomiczne zabezpieczenie pracy i własności, praw poli-
tycznych, cnót społecznych i kultury duchowej [tłumaczenie 
własne – D.D.] (les garanties économiques du travail et de la 
propriété, les droits politiqes, les vertus civiques et la culture de 
l ’esprit)38.

Maritain rozróżnia dobro wspólne w  sensie nadprzyro-
dzonym (jedność z Bogiem) i doczesne dobro wspólne, które 
ma charakter polityczny i moralny, jest skierowane na dobro 
osoby i wymaga zaangażowania władzy państwowej. Dobro 
wspólnoty politycznej bezpośrednio odnosi się do dóbr, które 
dotyczą całej wspólnoty. Z kolei dobra poszczególnych jed-
nostek dzielą się, w koncepcji Maritaina, na dobra prywat-
ne czyli takie, które mogą być doświadczane przez jednostki 
bądź grupy społeczne w sensie przygodnym, jak np. własność 
prywatna, dobro współpracy i  poczucie „paczki” we wspól-
nocie, i  one muszą być w  pewnych sytuacjach poświęcane 
na rzecz dobra wspólnego; oraz na dobra osobowe czyli takie, 
które są doświadczane przez osoby w kontekście personali-
stycznym, jak np. wolność, mądrość, wzrost duchowy, przeży-
cia estetyczne, które to dobra nie są podporządkowane dobru 
wspólnemu i należą do kategorii, która powinna być przez 
dobro wspólne wzmacniana39.

38 J. Maritain, Christianisme et Democratie, Éditions de la Maison 
Française, Inc. New York 1943, s. 77.

39 Por. B. Stiltner, Religion and the Common Good, Rowman & Lit-
tlefield Publishers, Lanhan 1993, s. 86.
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W efekcie, polityczne dobro wspólne nie obejmuje cało-
ści dóbr przysługujących jednostce. Jedynie dobro wspólne 
w wymiarze nadprzyrodzonym ma bezpośrednio i ostatecznie 
nadrzędny charakter wobec człowieka i jego dóbr indywidu-
alnych. Dobro wspólne w wymiarze politycznym jest pośred-
nio nadrzędne wobec jednostki, właśnie w relacji politycznej, 
gdy analizujemy jednostkę jako obywatela. Jednocześnie dobro 
wspólne służy jednostce i jest jej pośrednio podporządkowane 
(gdy analizujemy jednostkę jako osobę wyposażoną w godność 
i niezbywalne prawa osobowe). W takim ujęciu dobro wspólne 
nie jest pojmowane jako sztywny kodeks norm, lecz raczej jako 
ludzki dynamizm działania dla wspólnych celów.

Między uniwersalizmem a kontekstualizmem

W powyższej analizie wspólnota polityczna nie jest ani 
wspólnotą ściśle organiczną ani ściśle konstruktywistyczną. 
Nadrzędność dobra wspólnego wobec dóbr prywatnych oraz 
służebność wobec dóbr osobowych sprawiają, że koncepcję 
tę można pogodzić zarówno z komunitariańską jak i z indy-
widualistyczną wizją życia społecznego. Tę otwartość można 
zaobserwować również wśród składowych dobra wspólnego. 
Wśród elementów dobra wspólnego jest miejsce na dobra 
w rozumieniu komunitariańskim (tradycja, wspólna kultura, 
patriotyzm) jak i dobra indywidualistyczne (prawa i wolności 
jednostek, kreatywność, pluralizm, tolerancja). W czym więc 
upatrywać specyfikę dobra wspólnego w  ujęciu katolickiej 
nauki społecznej? Istotne wydaje się rozróżnienie, przytoczo-
ne powyżej za Siegiem, na aspekt podmiotowy oraz instrumen-
talny tego dobra. Aspekt podmiotowy nawiązuje wprost do 
godności człowieka, która jest wartością uniwersalną. God-
ność generuje niezbywalne prawa, wśród których prawo do 
życia zajmuje miejsce naczelne40.

40 Sobór Watykański II formułuje te prawa w sposób następujący: 
„Należy zatem udostępnić człowiekowi to wszystko, czego potrzebu-
je do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, jak wyżywienie, odzież, 
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Inaczej ma się rzecz z  instrumentalnym aspektem do-
bra wspólnoty. Instytucje społeczne, gospodarcze, politycz-
ne mają charakter sytuacyjny, często umowny, zależny od 
czynników historycznych, geograficznych i  kulturowych. 
Analiza złożonej sytuacji ekonomicznej opiera się na ana-
lizie praw społecznych, które, w odróżnieniu od praw biolo-
gicznych, mają mniej rygorystyczny stopień obowiązywania; 
mówią one o  ogólnych tendencjach społecznych. Jak pisze 
Strzeszewski – 

[p]rawa społeczne są nie tylko mniej bezwzględne, ale co 
więcej, obowiązują tylko w granicach czasu i miejsca, są to 
prawa zmienne historycznie, związane z danym stadium roz-
woju cywilizacji41. 

Według Strzeszewskiego prawa przyrodnicze są „bezpo-
średnim przejawem prawa natury”, prawa społeczne zaś są 
„przejawem pośrednim, to znaczy wnioskiem wyprowadzo-
nym przez naturalny rozum ludzki”42.

Uniwersalny charakter zasady dobra wspólnego inaczej 
przejawia się w jej aspekcie podmiotowym i w aspekcie in-
strumentalnym. O ile z poszanowania godności ludzkiej nikt 
nie może się zwolnić, o  tyle zaaranżowanie instytucji życia 
społecznego, gospodarczego i  ekonomicznego podlega hi-
storycznym zmianom. Ta zmienność nie oznacza relatywi-
zmu kulturowego. Ustrój państwa nie może naruszać pod-
stawowych praw człowieka i opartej na nich sprawiedliwości 
społecznej.

Godność człowieka, która stanowi universale zasady do-
bra wspólnego, musi być zbadana w  kontekście społecz-
nym. Nasza analiza byłaby niepełna, gdybyśmy rozpatrywali 

mieszkanie, prawo do swobodnego wyboru stanu i do założenia rodzi-
ny, do wychowania i pracy, do dobrej sławy i szacunku, do odpowiedniej 
informacji i do postępowania według słusznej normy własnego sumie-
nia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej wolności także 
w dziedzinie religijnej.” (GS, 26)

41 Cz. Strzeszewski, Katolicka..., dz. cyt., s. 16.
42 Tamże.
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filozoficzny status jednostki, która pozostaje w izolacji. Ana-
liza podmiotowego aspektu dobra wspólnego musi zawierać 
analizę ludzkich interakcji – sposobu dochodzenia do realiza-
cji dobra wspólnego, sposobu rozpoznawania go i komuniko-
wania o nim. W tym kontekście naturalne wydaje się pytanie 
o filozoficzne uzasadnienie intersubiektywności i skorelowa-
nie tej intersubiektywności z treścią dobra wspólnego.

Personalizm Karola Wojtyły

Inspiracji do twórczego spojrzenia na zasygnalizowany 
powyżej problem dostarcza książka Osoba i czyn Karola Woj-
tyły43. Czwarta część tej książki (rozdział VII) poświęcona 
jest uczestnictwu44. Arcybiskup Krakowa i późniejszy papież 
Jan Paweł II sformułował personalistyczny paradygmat fi-
lozoficzny, w  którym „wartość personalistyczna wyprzedza 
i warunkuje wartość etyczną czynu”45. To, że człowiek działa 
w sposób sobie właściwy ma wartość personalistyczną, gdyż 
„działanie to posiada charakter autentycznego samostanowie-
nia” – a polega to na transcendencji osoby oraz na integracji 
somatycznej i psychicznej46. Podstawowym doświadczeniem 
społecznym jest z kolei działanie wspólnie z innymi, i to dzia-
łanie dokonuje się w wymiarze „intersubiektywności”47.

Szczególnym rodzajem działań we wspólnocie jest 
uczestnictwo – 

[p]rzez uczestnictwo rozumiemy tutaj to, co odpowiada 
transcendencji osoby w czynie wówczas, gdy ten czyn jest 

43 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969.
44 O  spojrzeniu na dobro wspólne przez pryzmat uczestnictwa 

w ujęciu Wojtyły pisze Michał Drożdż w artykule Komunikacja uczestni-
cząca a dobro wspólne w: Dobro wspólne, red. D. Pobrucka, Kraków 2010, 
s. 37-42. 

45 K. Wojtyła, Osoba..., dz. cyt., s. 328.
46 Tamże, s. 327.
47 Tamże, s. 323, przypis 73.



123
Czy dobro wspólne może być podstawą etyczną racji stanu  

spełniany ‘wspólnie z  innymi’, w  różnorodnych relacjach 
społecznych czy międzyludzkich48. 

Autentyczne uczestnictwo, a więc realizacja celów wspólno-
towych oraz urzeczywistnianie wartości personalistycznych 
poszczególnych osób, zyskuje charakter normatywny  – je-
dnostki powinny zdobywać się na takie uczestnictwo, zaś 
wspólnoty powinny stwarzać ramy do jego zaistnienia49. 
Obiektywizacją intersubiektywności jest odniesienie do do-
bra wspólnego, jako że 

moment uczestnictwa tkwi m.in. w wyborze: człowiek wy-
biera to, co wybierają inni, albo nawet wybiera dlatego, że 
inni wybierają – a równocześnie wybiera to jako dobro włas-
ne i cel własnego dążenia50. 

Definicję dobra wspólnego formułuje Wojtyła w sposób na-
stępujący:

Dobra wspólnego nie sposób określić, nie biorąc pod uwa-
gę równocześnie momentu podmiotowego, tj. momentu 
działania w  relacji do działających osób. Uwzględniając 
zaś ów moment, należy stwierdzić, że dobrem wspólnym 
jest nie tylko cel działania wypełnianego w jakiejś wspól-
nocie, rozumiany czysto przedmiotowo, ale jest nim zara-
zem i nawet przede wszystkim to, co warunkuje i niejako 
wyzwala uczestnictwo w  osobach działających wspólnie 
i przez to kształtuje w nich podmiotową wspólnotę dzia-
łania. Jeżeli dobro wspólne możemy pojmować jako cel, to 
w tym podwójnym znaczeniu: przedmiotowym i podmio-
towym zarazem51.

Analiza Wojtyły pozostaje na gruncie podstawowych za-
łożeń antropologicznych. Dobro wspólne jest ściśle skorelo-
wane z dobrem jednostki i jej potrzebą rozwoju osobowego:

48 Tamże, s. 333.
49 Por. tamże, s. 336.
50 Tamże, s. 345.
51 Tamże, s. 347.
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Rozpatrujemy dobro wspólne przede wszystkim jako zasadę 
prawidłowego uczestnictwa, dzięki której osoba, działająca 
wspólnie z innymi, może spełniać autentyczne czyny i może 
przez te czyny spełniać siebie. Chodzi więc o  prawdziwie 
personalistyczną strukturę ludzkiego bytowania we wspólno-
cie – w każdej wspólnocie, do której człowiek przynależy52.

Zarówno perspektywa personalistyczna jak i perspektywa 
etyczna, w ujęciu katolickiej nauki społecznej, są zgodne co 
do wyższości – w określonych sytuacjach – dobra wspólnego 
nad dobrem indywidualnym. W ujęciu Wojtyły ta wyższość 
uzasadniana jest gruntownością dobra wspólnego53. Grun-
towność oznacza, że bez uczestnictwa nie ma autentycznej 
wspólnoty ludzkiej.

Uczestnictwo manifestuje się w dwóch rodzajach postaw, 
są to postawa solidarności i postawa sprzeciwu. Oto jak sam 
autor opisuje obie formy uczestnictwa:

Solidarność oznacza stałą gotowość do przyjmowania i re-
alizowania takiej części, jaka każdemu przypada w udziale 
z tej racji, że jest członkiem określonej wspólnoty. Człowiek 
solidarny nie tylko spełnia to, co do niego należy z  racji 
członkostwa wspólnoty, ale czyni to ‘dla dobra całości’ czyli 
dla dobra wspólnego54.

Tu jednak rozumiemy sprzeciw jako postawę zasadniczo 
solidarną. Nie jako negację dobra wspólnego oraz potrze-
by uczestnictwa, ale właśnie jako ich potwierdzenie. Treścią 
sprzeciwu jest tylko sposób pojmowania a przede wszystkim 
sposób urzeczywistniania dobra wspólnego, zwłaszcza pod 
kątem możliwości uczestnictwa55.

52 Tamże, s. 348.
53 „Tak więc wyższość dobra wspólnego, jego nadrzędność, nie wy-

nika tylko z aspektu ilościowego społeczności: że mianowicie w pierw-
szym wypadku chodzi o  dobro wielu lub większej ilości, a  w drugim 
o dobro jednostki lub mniejszej ilości. Nie ilość ani nawet nie ogólność 
w sensie ilościowym stanowi o właściwym charakterze dobra wspólnego, 
ale gruntowność.” K. Wojtyła, Osoba..., dz. cyt., s. 349.

54 Tamże, s. 351.
55 Tamże, s. 352.
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Obie te postawy zyskują sens przez swoiste „odniesie-
nie do dobra wspólnego”, przy czym postawa solidarności 
jest „zasadniczym wyrazem uczestnictwa jako właściwości 
osoby”56. Według Michała Drożdża – uczestnictwo łączy ko-
munikację i dobro wspólne i „staje się zwornikiem pomiędzy 
dobrem indywidualnym osoby a dobrem wspólnym”57. Inter-
subiektywność staje się nie tylko elementem dobra wspól-
nego, staje w centrum jego każdorazowej realizacji. Drożdż 
pisze w tym kontekście:

Wartość dobra wspólnego odkrywana jest w procesach in-
terpodmiotowej komunikacji, współtworzącej struktury 
wspólnoty. W tym też ujęciu sama komunikacja jest czymś, 
co należy zaliczyć do dobra wspólnego danej społeczno-
ści. Z  perspektywy podmiotowej dobro wspólne łączy się 
z  uczestnictwem i  współdziałaniem człowieka w  ramach 
relacji interpodmiotowych i  ten wymiar podmiotowości 
i  uczestnictwa ukazuje również całą bogatą rzeczywistość 
aksjologiczną dobra wspólnego. Dobro wspólne właśnie 
przez to odsłania swoją wartość, że staje się udziałem osób 
jako racjonalnych i wolnych podmiotów, współtworzących 
wspólnotę dzięki swojemu komunikacyjnemu działaniu, 
czyli ich uczestniczeniu we wspólnocie58.

Podsumowując możemy stwierdzić, że Wojtyły persona-
lizm pozwala spojrzeć na dobro wspólne przez pryzmat upod-
miotowienia jednostki wchodzącej w interakcje społeczne – 
przez pryzmat tego, co „wyzwala uczestnictwo w  osobach 
działających wspólnie” i tego, co tworzy „podmiotową wspól-
notę działania”59. To, co składa się na aspekt przedmiotowy, 
a więc struktury, instytucje, urządzenia, nie jest tu przedmio-
tem szczegółowego rozważania. Jednostka realizuje dobro 
wspólne poprzez postawę solidarności, uzupełnianą przez 

56 Tamże, s. 350-351.
57 „Uczestnictwo, jako komunikacyjna właściwość i  zdolność oso-

by, kontynuuje zarazem więzi społeczne, stanowi swoiste constitutivum 
wspólnoty”. M. Drożdż, Komunikacja..., dz. cyt., s. 38-39.

58 M. Drożdż, Komunikacja..., dz. cyt., s. 40.
59 K. Wojtyła, Osoba..., dz. cyt., s. 347.
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postawę sprzeciwu. Jednak istotą dobra wspólnego nie jest 
przedmiotowy rezultat tych dwóch postaw, lecz autentycz-
ne samostanowienie jednostki działającej wspólnie z innymi. 
Dobro wspólne realizuje się w pierwszym rzędzie przez wol-
ny akt, w którym „człowiek wybiera to, co wybierają inni, albo 
nawet wybiera dlatego, że inni wybierają”60. W tym wyborze 
człowiek realizuje wartości, które Strzeszewski wymieniał 
jako warunki ludzkiej szczęśliwości jak również te wartości, 
które Maritain uznawał za składniki dobra wspólnego61.

Wysunięcie elementu uczestnictwa niejako „przed na-
wias” oznacza, że dobro wspólne musi być realizowane jako 
dobro wolnych i  równych jednostek. Jednostki te posiadają 
ontologiczną zdolność do wchodzenia w  relacje z  innymi. 
Tak pojęte dobro jest spójne z przedstawioną powyżej posta-
wą intelektualnej solidarności opracowaną przez Hollenbacha.

Zakończenie

Jak długo będą istnieć państwa narodowe, tak długo bę-
dzie uzasadnione pytanie o rację stanu i pytanie o jej etycz-
ne uzasadnienie. Racja stanu, zarówno w swym węższym jak 
i  w szerszym znaczeniu, wymaga uzasadnienia etycznego. 
W opracowaniu niniejszym pominąłem rozważania metae-
tyczne na temat samego pojęcia „dobra”. Przyjąłem, że – nie-
zależnie od sporów metaetycznych  – w  każdej wspólnocie 
istnieje naczelne dobro, konstytuujące moralną wartość tej 
wspólnoty. Ujęty w kategoriach politycznych interes państwa 
może być z tym dobrem zgodny bądź niezgodny.

Klasyczne definicje rozpatrywały dobro wspólne jako 
dobro społeczności złączonej silnym etosem. Nowożytne 
definicje zmierzały do ujęcia dobra wspólnego jako wypad-
kowej wartości współpracy oraz wolnych decyzji jednostek 
(choć były też teorie negujące istnienie dobra wspólnego 

60 Tamże, s. 345.
61 Por. Cz. Strzeszewski, Katolicka..., dz. cyt., s. 500; Por. J. Mari-

tain, Christianisme…, dz. cyt., s. 77.
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i sprowadzające je jedynie do sumy dóbr jednostkowych, np. 
poglądy J. Benthama). Trudności z  zaakceptowaniem idei 
dobra wspólnego mogą mieć zwolennicy skrajnego realizmu 
politycznego  – ci, którzy negują jakiekolwiek odniesienie 
polityki do moralności. Całkowita rezygnacja z odniesienia 
do standardów moralnych wyższego rzędu w danej wspól-
nocie możliwa jest w przypadku koncepcji anarchistycznych 
czy anarchizujących. Doktryny zakładające funkcjonowanie 
państwa – a więc instytucji mającej monopol na stanowienie, 
stosowanie i egzekwowanie prawa – siłą rzeczy muszą się od-
nieść do celu funkcjonowania państwa i do jego legitymiza-
cji. Potrzeby legitymizacji nie da się zredukować do samego 
odniesienia do istniejących norm prawnych. Czysty pozy-
tywizm prawniczy wymaga uzupełnienia o  naczelną meta-
-normę legitymizującą cały system. Racjonalność wymaga 
merytorycznego uzasadnienia tej meta-normy, zaś paradyg-
mat nowożytnej demokracji wymaga, by owo uzasadnienie 
opierało się na racjach zrozumiałych dla ogółu obywateli.

Perspektywa katolickiej nauki społecznej wskazuje za-
sadę dobra wspólnego jako naczelną zasadę legitymizującą 
państwo. Ujmuje ona wspólnotę w sposób, który nie da się 
jednoznacznie zakwalifikować ani jako podejście organiczne 
ani jako indywidualistyczne. Perspektywa ta jednak zdecy-
dowanie wskazuje na moralny wymiar życia we wspólnocie. 
Problem leży w  „przetłumaczeniu” koncepcji dobra wspól-
nego w taki sposób, by racjonalnie myślący obywatele mogli, 
jeśli nie zaakceptować samo dobro, to przynajmniej zaakcep-
tować racje składające się na treść tego dobra. Przykładowo – 
mogą to być obywatele kierujący się na co dzień etyką opartą 
na zasadzie użyteczności, imperatywie kategorycznym, etyce 
troski, etyce cnót, zasadzie autonomii itd. Przetłumaczenie 
całej koncepcji musi również uwzględnić fakt, że niektó-
re tradycje filozoficzne (np. bazujące na filozofii Kanta czy 
też pozostające w nurcie filozofii analitycznej) odwołują się 
raczej do pojęć słuszności i  sprawiedliwości niż do dobra czy 
wartości moralnej. Pytanie o dobro wspólne jest więc z defini-
cji pytaniem o uniwersalność tego dobra.



Dariusz Dańkowski SJ
128

Jeżeli zgodzimy się, że w każdym społeczeństwie możli-
wy jest zespół warunków sprzyjających rozwojowi jednostek 
i grup społecznych, niezależnie od ich szczegółowej koncep-
cji dobrego życia, to wypada się zgodzić, iż taki zespół wa-
runków jest czymś dobrym. Żeby uniknąć uzasadnienia tau-
tologicznego, musimy to dobro określić (jego zakres i treść). 
W  demokracji pluralistycznej treść tego dobra  – niejako 
z konieczności – musi być określona w sposób wąski – bez 
rozbudowanych tez metafizycznych czy antropologicznych. 
Personalistyczne spojrzenie na dobro wspólne, przy pew-
nych założeniach, może spełnić ten wymóg. Dobro wspólne, 
w  zaproponowanym ujęciu, posiada zmienny historycznie 
element przedmiotowy i  uniwersalny aspekt podmiotowy. 
Ten ostatni aspekt opiera się na niezbywalnej godności ludz-
kiej. Ów aspekt podmiotowy realizuje się w życiu społecz-
nym poprzez postawę uczestnictwa, która to z kolei postawa 
manifestuje się przez solidarność z innymi (uzupełnioną po-
stawą sprzeciwu).

Zbadanie tak ujętego dobra z punktu widzenia dominu-
jących współcześnie doktryn moralnych wymagałoby osob-
nego studium. Na bardzo ogólnym poziomie refleksji mo-
żemy stwierdzić, że analiza pojęć używanych do opisu tej 
koncepcji pozwala dojść do wniosku, że personalistyczna 
perspektywa uczestnictwa wnosi coś bardzo uniwersalnego 
do refleksji nad istotą życia społecznego, istotą dobra spo-
łecznego i cnót społecznych. Potrzeba uczestnictwa i relacji, 
potrzeba uznania, społecznej podmiotowości, wolnego po-
dejmowania decyzji, wolnego stowarzyszania się, wyrażania 
aktów solidarności i  sprzeciwu – są to powszechne potrze-
by w życiu każdego człowieka i dotykają fundamentalnych 
wartości jednostek i grup społecznych. Im bardziej obywatele 
uczestniczą w  życiu społecznym, tym bardziej identyfikują 
się z jego porządkiem prawnym i tym lepiej ów porządek ro-
zumieją. Taka postawa stanowi grunt pod szeroko rozumianą 
współpracę społeczną, której wyrazem będzie zarówno efek-
tywność w sensie technologicznym, jak i poczucie podmioto-
wości oraz rozwój cnót obywatelskich.
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Dobro wspólne, które jest skorelowane z zasadą persona-
lizmu, nie może być narzucane przez nielicznych „oświeco-
nych”, lecz musi być rozpoznane i realizowane przez znaczną 
część społeczeństwa. Odwołanie się do postawy solidarności 
to odwołanie się do postawy, w której człowiek sprzyja czło-
wiekowi, ufa swojemu sąsiadowi, ufa również legalnie wy-
branym władzom swojego kraju. Wyszczególnienie dwóch 
postaw  – solidarności i  sprzeciwu  – choć bardzo proste 
w formie, posiada głęboki wymiar moralny. Wybór wspólne-
go dobra ze względu na to, że inni tak wybierają, w warun-
kach wolności i  równości wszystkich obywateli jest wielką 
wartością moralną. Społeczeństwo staje się czymś więcej niż 
układem funkcjonalnym sprawnie realizującym materialne 
potrzeby człowieka. Pojawia się przestrzeń uczestnictwa, 
gdzie samorealizacja działającego podmiotu splata się z sa-
morealizacją pozostałych podmiotów oraz z  realizowaniem 
wspólnych celów. Postawa solidarności jest postawą czło-
wieka respektującego swoją własną podmiotowość moralną 
i podmiotowość innych. Jednocześnie postawa solidarności, 
gdy uzupełniona przez postawę sprzeciwu, nie przybiera for-
my bezmyślnej afirmacji, a wręcz przeciwnie, umożliwia jed-
nostkom uzgadnianie antagonistycznych interesów i  różnic 
w pojmowaniu dobra wspólnego. Tak pojęta solidarność nie 
kłóci się z ludzką wolnością.

W nowożytnych demokracjach debata publiczna zakła-
da zwrócenie się do wszystkich adresatów poszczególnych 
norm prawnych. Zakłada deliberatywność i wzajemne uzna-
nie jednostek i całych grup społecznych. Korzystanie z dobra 
wspólnego nie ogranicza się do korzystania z elektryczności, 
autostrad, systemu edukacji czy opieki zdrowotnej. Korzysta-
nie z dobra wspólnego to również, a może przede wszystkim, 
bycie uznanym za pełnowartościowego członka danej wspól-
noty. Wytwarzanie więzi społecznych oraz uczestniczenie 
w procesach społecznych nie jest jakimś dodatkiem do dobra 
wspólnego, jest jego istotnym elementem.

Wyższy interes państwa, nazywany racją stanu, będzie 
tym silniej realizowany, im bardziej dobro wspólne, pojmo-

Kryterium – 9
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wane przez pryzmat uczestnictwa, będzie zasadą postępowa-
nia obywateli. Wspólną cechą racji stanu i dobra wspólnego 
jest odwołanie się do norm „wyższego rzędu”, które jawią się 
ponad podziałami politycznymi i nie mogą być zawłaszczone 
przez żadną grupę społeczną. Pojawia się kategoria moralna 
wyższego rzędu, która rodzi zobowiązania po stronie obywa-
teli. Tradycyjny termin raison d’état odnosi się do długofa-
lowego interesu państwa. Troska o ten interes wymaga uza-
sadnienia etycznego. Dostarcza je dobro wspólne. Jest ono 
dobrem nadrzędnym wobec jednostek, kiedy występują one 
w  roli obywateli i  gdy rzecz dotyczy ich dóbr prywatnych. 
Dobro wspólne posiada jednak również funkcję służebną 
wobec dóbr osobowych tych samych jednostek. Tak pojęte 
dobro odnosi się do integralnego rozwoju osoby. Jako takie, 
jest ono najwyższą racją dla istnienia państwa – uniwersalnej 
wspólnoty politycznej. Integralnie pojmowana pomyślność 
wszystkich obywateli, grup społecznych i całego społeczeń-
stwa ma charakter wielopokoleniowy i wielopłaszczyznowy. 
Coś, co na długo zaspokaja nasze żywotne interesy i sprzy-
ja realizacji powszechnie uznanych wartości, jawi się jako 
szczególny rodzaj dobra. Dobro, które jest dobrem wspólnym 
całej społeczności politycznej, zasługuje na wyższy szacunek 
i wyższą rangę normatywną. Tak pojęte dobro powinno być 
podstawą etyczną nie tylko racji stanu, ale całego porządku 
społecznego w danym państwie.
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Sprawiedliwość a racja stanu

Rozpatrzenie wszystkich niezwykle złożonych zagadnień 
ukrytych w tytule wystąpienia wymaga napisania z pewnością 
wielu tomów. By tego uniknąć (ewentualnie odsyłając Czytel-
nika do rozlicznych już powstałych prac) należy precyzyjnie 
ustalić to, czym zamierzam się zająć w tekście tak krótkim, 
jak przedstawiany. Po pierwsze zatem, idzie o sprawiedliwość 
rozumianą na dwa tylko sposoby: „wewnętrzny” (sprawiedli-
wość jako cnota moralna znajdowana obok innych podob-
nych i obok cnót intelektualnych, z których wszystkie mają 
usprawniać poszczególne osoby w dochodzeniu do możliwie 
wysokiego poziomu moralnego i  do właściwego ułożenia 
i  urzeczywistnienia wszystkich relacji międzyosobowych) 
i  „zewnętrzny” (sprawiedliwość w  skojarzeniu z  prawem, 
które zmusza do zachowań, już to działań, już to zaniechań, 
jednak w skojarzeniu z prawem różnie rozumianym, nie tyl-
ko jako prawo ludzkie: stanowione, zwyczajowe lub nawet 
narodów albo i ludów, ale także jako prawo naturalne, a na-
wet wieczne lub Boże objawione). Ale już przy tak ograni-
czonym polu znaczeniowym „sprawiedliwości” wikłamy się 
w rozliczne problemy: idzie przecież i o to, iż zadaniem cnót 
jest nie tylko kształtowanie „wnętrz”, ale także realizowa-
nie pewnego „dzieła społecznego” (ukształtowanie „wnętrz”, 
wzmocnienie tego, co św. Tomasz nazywał nawet „kierunku-
jącą siłą prawa”, ma wszak umożliwiać przekraczanie obszaru 
jednostkowego i wykraczanie poza dobro jednostki ludzkiej 
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w kierunku „wspólnego” lub „wspólnotowego” dobra); idzie 
i  o to, że sprawiedliwość jest cnotą szczególną (jak każda 
inna i ona ma swój „aspekt społeczny”, a jednak właśnie ona 
w stopniu bodaj najwyższym, bo – jak zauważali i Mikołaj 
z Kuzy, i kardynał Kajetan przed wiekami – sprawiedliwość 
jako cnota warunkuje sprawiedliwość moralną przekraczają-
cą dobro moralne, wskazującą bowiem na potrzebę realizacji 
wymagań stawianych przez bonum commune1); idzie wresz-
cie o to, że „autentyczna sprawiedliwość” kojarzona z cnotą 
jest wewnętrzna i dlatego ważniejsza od zewnętrznego tylko 
i nazbyt dbającego niekiedy o pozory zachowywania przepi-
sów prawa (ta pierwsza umożliwiać ma „pokój wewnętrzny”, 
„pokój prawdziwy”, gdy drugie – odnoszące się do zachowań 
zewnętrznych – może doprowadzić do ustanowienia „pokoju 
pozornego”).

Powiedzmy już w tym miejscu: jeśli „rację stanu” kojarzy-
my z  „podmiotowością stanu”, z  jakimś upodmiotowianym 
bytem zbiorowym nazywanym „stanem”, a w potoczności po 
prostu „państwem”, to już w związku z pierwszym zawęże-
niem pola znaczeniowego terminu „sprawiedliwość” wikła-
my się w niebłahe kłopoty: musimy pytać, czy w ogóle może 
istnieć podobny byt zbiorowy?; czy może on posiąść cnotę 
sprawiedliwości i co znaczy – o ile może – że jego cnota ma 
posiadać aspekt społeczny pozwalający przekroczyć obszar 
„bytu”, który jest cnotliwy i otworzyć go na inne byty jemu 
podobne?; czy znaczy to, że „państwo” („stan”) będzie o tyle 
sprawiedliwe moralnie, o ile przekroczy swe „osobowe mo-
ralne dobro”, o ile więc podąży ku ładowi obejmującemu i je, 
i inne byty podobne?; o ile dążyć będzie ku porządkowi po-
wszechnemu? Jeśli tak, to „racją stanu sprawiedliwego mo-
ralnie” będzie wszak współbudowanie uniwersalnego pokoju, 
a nie (lub nie tylko) dążenie do zrealizowania swego dobra 
moralnego. Zatrzymajmy się przy tym zagadnieniu, okazu-
je się ono bowiem kluczowe w związku z następstwami tzw. 
przewrotu nominalistycznego, którego skutki śledzimy także 

1 Zob. szerzej S. Swieżawski, U  źródeł nowożytnej etyki. Filozofia 
moralna w Europie XV wieku, Kraków 1987, s. 196-199.
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dzisiaj: jeśli, jak nominalista i koncyliarysta zarazem Pierre 
d’Ailly, uznamy realność bytów poszczególnych jedynie, obo-
jętne: jednostek ludzkich czy tzw. wspólnot politycznych (np. 
państw narodowych), to istotnie dobro wspólne (np. zbioro-
wości wewnątrz jednego państwa lub tzw. społeczności mię-
dzynarodowej) może się okazać mniej umiłowane niż dobro 
tej oto jednostki lub tego oto „państwa”. Takie stwierdzenie 
prowadzi nas jednak do tezy idącej znacznie dalej: konieczne 
jest dostrzeganie nieuniknionego i niemożliwego do trwałe-
go zniesienia „konfliktu dóbr patrykularnych”; konfliktu tych 
„podmiotów moralnych”, które mają swoje, partykularne do-
bra moralne i dlatego nie są w stanie osiągnąć sprawiedliwo-
ści moralnej, nie są w  stanie w pełni ukształtować, a przez 
to realizować cnoty sprawiedliwości. Konflikt między taki-
mi „podmiotami moralnymi” jest więc nieusuwalny i  istot-
nie można mówić o „racjach stanów” istniejących odrębnie, 
a dążących nie tylko do podtrzymania swego istnienia (na co, 
ujmując porządek jako uniwersalny, a obejmujący wszystkie 
byty realnie istniejące, być może zatem również jakieś „byty 
zbiorowe” w  rodzaju narodów, a  nawet tzw. państwa naro-
dowe, zgodziliby się niektórzy autorzy starożytni), ale także 
do umocnienia swej pozycji choćby kosztem innych bytów 
podobnych właśnie w imię swego partykularnego dobra mo-
ralnego. Wydaje się, że takie ujęcie spraw jest bliskie wielu 
dzisiaj dyskutującym, często bez przywoływania św. Augu-
styna i Hobbesa, o „nieusuwalnym sporze czy konflikcie ra-
cji stanów istniejących aktualnie”. Dopowiem jednak: to nie 
dziedzictwo Makiawela, wbrew powszechnej opinii, to raczej 
dziedzictwo przełomu nominalistycznego od florenckiego 
myśliciela znacznie wcześniejszego, którego skutki możemy 
odnaleźć już w namyśle nad status civilis se.

Drugi sposób traktowania o sprawiedliwości także winni-
śmy przedstawić: nie idzie już w nim o cnotę, o relację spra-
wiedliwości do równości i  porządku wewnętrznego (już to 
w jednostce, już to w partykularnej wspólnocie politycznej lub 
w tzw. społeczności międzynarodowej, z problemem już nam 
znanym ewentualnej pozorności istnienia obu tzw.  bytów 
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zbiorowych); nie idzie już także o uzupełniającą nasze do-
tychczasowe rozważania kwestię dopełniania sprawiedliwo-
ści przez miłość (czym zajmują się liczni autorzy zwłaszcza 
odwołujący się do tradycji wczesnochrześcijańskiej); idzie 
teraz o związek tego terminu z prawem. Pomińmy kwestię 
kojarzenia sprawiedliwości z oddawaniem każdemu tego, co 
mu się należy z mocy prawa, bo w  istocie jest ona związa-
na z dywagacjami, które są już za nami. Pomińmy relacjo-
nowanie treści norm prawnych do wymagań sprawiedliwości 
rozdzielczej, wymiennej i legalnej, bo także ono kieruje nas 
ku temu, co omówione. Pomińmy wreszcie problem stosun-
ku sprawiedliwości do słuszności jako ewentualnej podsta-
wy korygowania „litery prawa” być może w imię panowania 
sprawiedliwości. Zobaczmy natomiast, że historycy doktryn 
politycznych zwykli kojarzyć sprawiedliwość z działalnością 
prawodawczą podmiotu wyposażonego w  suwerenność, dla 
tej aktywności znajdując w  sprawiedliwości „normę i  mia-
rę”. Historycy ci (do ustaleń których zbyt rzadko zaglądają 
dzisiejsi prawnicy, nawet tzw. konstytucjonaliści, co dziwi 
najbardziej) kojarzą zatem sprawiedliwość z jakimś „porząd-
kiem normatywnym wyższego rzędu” niż porządek prawny 
ustanawiany przez podmioty wyposażone w  suwerenność 
pojmowaną jako wyłączność prawodawcza względem in-
nych podobnych podmiotów (problem suwerenności wspól-
not politycznych) lub względem poddanych albo obywateli 
(problem suwerenności organu mającego tę wyłączność na 
danym terytorium). Od tych historyków wiemy, że u progu 
XIV w. zaczęła się rozwijać tendencja wiodąca do unieza-
leżnienia pozycji władcy od źródłowej cesji władztwa przez 
lud, a  zarazem tendencja do uzasadniania pozycji władcy 
albo ludu jako organów suwerennych, mających wyłączność 
prawodawczą. Zgodnie z  linią wyznaczoną głównie przez 
prawników francuskich (zwłaszcza Guilielmusa Durantisa 
zw. Młodszym) i  neapolitańskich (Andrea z  Isernii, Lucas 
z Penny), postglosatorzy porzucili stanowisko Accursiusa, dla 
którego władztwem dysponował jedynie cesarz, i  przyznali 
je także władcom monarchii narodowych. Świadomi upadku 
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potęgi cesarzy niemieckich, zwykli głosić, że władca party-
kularnego królestwa dysponuje na podległym mu terytorium 
władztwem podobnym cesarskiemu (rex in regno suo est impe-
rator). Następcy Bartolusa głosili z jednej strony, że z punktu 
widzenia obowiązującego prawa chrześcijańskie państwa na-
dal należą do cesarstwa i jako takie są mu podporządkowane 
już z tej racji, że lud cesarstwa jest „ludem rzymskim” (populus 
romanus, uznający zwierzchnictwo biskupa Rzymu), z dru-
giej jednak wskazywali granice faktycznego władztwa, rozbu-
dowując kompetencje władców partykularnych. Wywodzona 
z  prawa rzymskiego teza Ulpiana zrównująca wolę władcy 
z prawem odnoszona była nie tylko do królów (jak u legistów 
francuskich), ale i do wspólnot politycznych, jak u legistów 
włoskich miast-państw, uznawanych za suwerenne „cesar-
stwa” korzystające z pełni władztwa (imperium). Włoscy post-
glosatorzy zaznaczali, że o ile statuty są dziełem władcy albo 
stanowią ekspresję jego woli, to zwyczaje, które ograniczają 
jego wolę, stanowią rezultat nieartykułowanego porozumie-
nia ludu (tacita conventio civium). Jeśli bowiem  – rozumo-
wał Bartolus – lud nie uznaje żadnego zwierzchnika, to musi 
posiadać zdolność do tworzenia dla siebie prawa, musi być 
„kolektywnym twórcą” prawa. Przypisując władztwo wspól-
nocie legiści włoscy dali znaczący impuls dążeniom do usta-
lenia kategorii zwierzchnictwa ludu przez jego przeniesienie 
z bliskiego Rzymianom „kontekstu genetycznego” (translatio 
imperii) do sfery refleksji nad procesem stanowienia prawa.

Nie tylko tę zmianę, umacniającą tendencje ku utwier-
dzaniu istnienia partykularnych wspólnot politycznych obok 
cesarstwa i papiestwa oraz różnie definiowanego władcy jako 
suwerennego prawodawcy, podnieśli legiści francuscy aktyw-
ni w XVI i XVII w., negujący pozycję obu władców uniwer-
salnych i krytycznie odnoszący się do idei władcy „ożywia-
jącego prawo” nie aktem arbitralnej woli, ale raczej zgodnie 
z „kierunkującymi” jego wolę normami należącymi do prawa 
naturalnego (lex naturalis) i  prawa narodów (ius gentium), 
dwóch sfer kojarzonych z treściowo czy normatywnie (a nie 
„cnotliwościowo”) ujmowaną sprawiedliwością. Obok tych 
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norm legiści wymieniali niekiedy także prawa fundamen-
talne, jednak niektórzy z nich, jak Étienne Pasquier, głosili, 
że ich źródłem jest wola króla, gdy inni – jak Simon Ma-
rion – że prawa te ustanowił lud jako pierwotny dysponent 
zwierzchnictwa, który stawiając nad sobą władcę wskazał re-
guły ograniczające jego władztwo. Jeśli uwzględnimy, że do 
grona legistów zaliczani są również Jean Bodin i „politycy”, 
kontynuujący myśl polityczną kanclerza Królestwa Francji 
Michela de L’Hōspitala, zdamy sobie sprawę ze znaczenia, 
jakie dla interesującego nas tematu miały środowiska praw-
ników sięgających do prawa rzymskiego. Do tej tradycji od-
woływali się Franciszek Bacon, polemizując z  prawnikami 
common law, i Samuel Pufendorf, tworząc oryginalną kon-
cepcję prawa (a zarazem traktując państwo w De Iure aturae 
et Gentium z  1672  r. jako swego rodzaju „osobę moralną”, 
mającą własną wolę, jednoczącą wole wszystkich członków, 
lecz przekraczającą tę prostą sumę woli wyrażanych przez 
suwerenne jednostki i grupy2), a także juryści, którzy wpro-
wadzając dystynkcję dominium i proprietas porzucali koncep-
cję własności dopuszczającą istnienie szeregu uprawnionych 
w rozmaity sposób do tej samej rzeczy. Dyskusja o pozycji 
króla sprawującego dominium, uznawanego za pierwotne 
źródło wszelkiej własności w królestwie, znalazła się w cen-
trum myśli politycznej kolejnego stulecia i została związana 
z krytyką średniowiecznej idei organizmu społecznego jako 
hierarchicznej kompozycji złożonej z  jednostek wyposażo-
nych w różne uprawnienia, posiadających różny status i róż-
ną pozycję.

W związku z nią pojawia się teoria, zgodnie z którą lud, 
złożony z  jednostek nadal nierównych w zakresie posiada-
nych uprawnień i przywilejów, stanowi jednolity zbiór pod-
danych króla sprawującego władzę w imieniu i na rzecz pań-
stwa nad sferą publiczną, w odniesieniu do rzeczy wolnych 
poddanych na mocy preskrypcji, zadawnionego tytułu do 
nakładania podatków w stanie „konieczności publicznej” za 

2 Zob. szerzej Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge 
1998, s. 10-16.
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przyzwoleniem właścicieli, zatem nie na podstawie upraw-
nień właścicielskich. Uznając w pewnym zakresie, że wola 
króla jest identyczna z  prawem, a  posłuszeństwo wobec 
niego jest obowiązkiem religijnym i politycznym zarazem, 
legiści nie godzili się z  tezą, by mógł on stanowić normy 
arbitralnie; niektórzy z nich skłonni byli przyznać, że każ-
da ustanowiona przez niego norma jest sprawiedliwa z racji 
jego szczególnego związku z Bogiem i (z tych samych po-
wodów) nie jest sprzeczna z wymaganiami praw fundamen-
talnych królestwa3.

Zdaniem Quentina Skinnera, dla procesu kształtowa-
nia się nowożytnego pojęcia państwa jako niezależnej oso-
by o własnej woli albo oddzielnego aparatu władzy większe 
znaczenie niż ustalenia renesansowych utopistów miały idee 
„praktycznie” zorientowanych myślicieli politycznych doby 
renesansu. Nie tyle abstrakcyjne kategorie prawnicze i wy-
spekulowane koncepty nie mające odniesienia w  rzeczywi-
stości, ile sposoby używania pojęcia w praktycznym zastoso-
waniu odegrały tutaj rolę pierwszorzędną. Skinner utrzymuje 
bowiem, że w sensie właściwym nowożytności pojęcia status 
lub stato używali jako pierwsi autorzy poradników przygo-
towywanych dla urzędników, a  wkrótce po nich ci, którzy 
pisali rozmaite „zwierciadła książąt”. Tego rodzaju literatura 
pojawiła się najpierw we włoskich miastach, które od począt-
ku XII w. w coraz większej liczbie uzyskiwały status nieza-
leżnych i  samorządnych republik. To prawda, że większość 
z  nich nie była stabilna, niektóre zaś poddały się wkrótce 
władztwu dziedzicznych książąt, narzucających względnie 
scentralizowaną administrację, przecież jednak co najmniej 
dwa z nich: Florencja i Wenecja, przez wiele stuleci zacho-
wały tradycyjną niechęć do władców dziedzicznych i  trwa-
ły w ustrojach, w których obywatele uczestniczyli w rządzie  

3 Obrona praw fundamentalnych jako podstawy władztwa, od-
mowa traktowania króla jako „właściciela państwa”, identyfikowania go 
z Koroną i przyznania mu wyłącznej władzy nad sferą publiczną, zade-
cydowała o  znaczeniu legistów w  dziejach wczesnonowożytnej myśli 
politycznej.
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republiki4. W tych właśnie miejskich republikach najczęściej 
dyskutowany był w okresie renesansu problem powinnej for-
my rządu, która byłaby w stanie zagwarantować zachowanie 
niezależnego statusu, przetrwanie miasta pojmowanego jako 
związek obywateli, jako civitas lub respublica, w  jak najlep-
szym stanie (optimus status). Zadawano tedy często pytanie: 
czy celowi temu służy lepiej forma przewidująca dziedzicz-
nego signore, czy raczej ta, która przewiduje wybieranego 
zarządcę (podestà) lub inny urząd. Początkowo dominowa-
ło przekonanie, że najlepszy stan civitas wymaga istnienia 
władcy-zarządcy pochodzącego z wyboru, po wielu doświad-
czeniach związanych z pojawianiem się uzurpatorów utwier-
dziło się jednak przekonanie, że najlepszym sposobem utrzy-
mania niezależności miasta i  pokoju wewnętrznego będzie 
panowanie dziedzicznego a mądrego władcy (pater patriae), 
działającego bezinteresownie dla dobra całej wspólnoty, 
przekraczającego partykularne interesy; miarą mądrości była 
służba dobru wspólnemu, przez które rozumiano w pierw-
szej kolejności bezpieczeństwo niezależnego miasta, warun-
kujące bezpieczeństwo i dlatego również wolność obywateli.

Opierając się na tym przekonaniu, autorzy licznych rene-
sansowych „zwierciadeł książąt” (mirror-of-princes), próbowa-
li wyjaśnić przy użyciu jakich środków władca może osiągać 
własne cele i wzmagać swą chwałę zapewniając zarazem lub 
nawet potęgując szczęśliwość obywateli miasta, oraz zastana-
wiali się nad sposobami takiego uporządkowania wspólnoty, 
by władca mógł utrzymać status principis lub stato del principe, 
„stan” polityczny pozwalający mu skutecznie zarządzać pod-
ległymi terytoriami. W  ich pracach termin stato zaczął już 
oznaczać polityczne stanowisko władcy, który tracąc kontrolę 
nad terytoriami tracił zarazem dotychczasowy „stan”, odno-
szony nie tylko do tych ziem, ale także do „tytułu panowa-
nia”, i to niezależnie od tego, czy przypisywano je ludowi, czy 
dziedzicznemu lub elekcyjnemu księciu. Status zaczęto wią-
zać tym samym z samym rządzeniem np. ludu odzyskującego 

4 Zob. szerzej J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princ-
eton, NJ 1975, s. 83-330.
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je przeciwko uzurpatorowi albo kolejnego władcy przejmu-
jącego od poprzednika „stan rządu” (stato e governo). Także 
w  pochodzącym z  1513  r. Księciu Machiavellego możemy 
dostrzec próby ukazania sposobów utrzymania przez władcę 
„stanu rządu” albo sposobów, w  jaki pretendent do takiego 
stanu winien się imać celem jego ustanowienia, a  równo-
cześnie ustanowienia nowego bytu politycznego. Warto atoli 
zauważyć, że w ten sposób coraz mocniej wiązano istnienie 
„stanu władcy” z istnieniem „stanu wspólnoty”, która za jego 
sprawą zyskiwała walor jednostki politycznej. By ustanowić 
wspólnotę o takim charakterze lub by utrzymać w niej wła-
dzę, władca miał przestrzegać zaleceń ułatwiających mu spra-
wowanie zwierzchnictwa, zwłaszcza zachowanie go w takim 
kształcie, w jakim je ustanowił lub przejął. W tekstach pozo-
stawionych przez autorów włoskiego renesansu znajduje się 
tedy skojarzenia status lub stato z osobą władcy lub wspól-
notą polityczną istniejącą dzięki posiadanemu przez niego 
„statusowi”, a także odniesienia do konkretnej formy rządu, 
zwykle którejś z  wymienianych przez Arystotelesa w  jego 
klasyfikacji form dobrych (pozwalających realizować dobro 
wspólne) i  złych (skierowanych w  przeciwnym kierunku)5. 
Mimo stwierdzania istnienia rozmaitych form rządu, zwykle 
zgadzano się, że niezależnie od nich państwo istnieje o tyle, 
o  ile włada poddanymi (choć zdarzało się i  tak, że pojęcie 
stato wiązano tylko z  jedną formą władania). Zgadzano się 
również, że zachowanie statusu łączy z  zachowaniem tery-
toriów, nad którymi rozciąga władzę władca będący jego 
podmiotem6.

5 O  kwestiach warunkujących zrozumienie zagadnień omawia-
nych w  tekście pisałem w  tekstach O  pojęciu „suwerenność” (kilka uwag 
historyka doktryn politycznych), „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 7: 
Suwerenność, 2003, s.  9-70, oraz Status-civitas-res publica. Kilka uwag 
o  kształtowaniu się nowożytnego państwa, „Państwo i  Społeczeństwo”,   
r. III, 2003, nr 1, s. 5-23.

6 Jak głosi H.J. Berman, najpóźniej od przełomu XII i XIII wieku 
„europejscy królowie zaczęli systematycznie stanowić prawo i uzasadniać 
swą legislację nie jako spisywanie starych zwyczajów czy też jako posu-
nięcie spowodowane stanem wyższej konieczności, lecz jako normalne 
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Tomasz z  Akwinu, „głęboko związany z  myślą o  wielości 

sprawowanie funkcji panującego, jako zasadniczy sposób realizacji jego 
obowiązku utrzymywania pokoju i  sprawiedliwości. Królewskie prawo-
dawstwo stało się czymś odrębnym od administrowania, zajmowania się 
finansami, wojskiem i polityką w ogóle” (Prawo i  rewolucja. Kształtowa-
nie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1995, 
s. 475). I wreszcie, „przed końcem XI stulecia jedność królestw [...] opie-
rała się nie na prawie powszechnym egzekwowanym przez królewskich 
urzędników, lecz na osobie monarchy oraz wierze w sakralny charakter jego 
władzy i zdolności cudotwórcze”. Władcy tego czasu „uosabiali jedność du-
chową” poddanych oraz „jedność wojskową”, ale o  „jedności pod wzglę-
dem gospodarczym, politycznym czy przede wszystkim prawnym nie ma 
co mówić. Ten właśnie stan rzeczy uległ zasadniczej zmianie w końcu XI  
i w początkach XII wieku. Najwyższa kuratela nad jednością kościelną stała 
się (wówczas) sprawą papiestwa, natomiast władza królewska – w tym go-
spodarcza, polityczna i prawna – przybierać zaczęła w coraz większym stop-
niu charakter świecki”. Berman zgadza się z tezą, iż XII w. nie znał jeszcze 
„abstrakcyjnej koncepcji państwa [świeckiego] jako ciała korporacyjnego 
czy «osobowości prawnej»”, wskazuje jednak, że już wówczas władca stawał 
się „postacią konstytucyjną, sprawującą swój urząd na mocy prawa. Jego 
imperium […] było przynajmniej teoretycznie ograniczone jego jurysdyk-
cją, władzę ograniczało również konstytucyjne uprawnienie poddanych do 
sprzeciwu wobec bezprawnych poleceń, obejmujące nawet królobójstwo, 
gdy monarcha okazywał się tyranem” (s. 476-477). Wydaje się, że Berman 
nie tylko (jak wielu innych współczesnych nam autorów) próbuje odnaleźć 
przed wiekami kategorie nam bliskie, wiążąc nieodmiennie „konstytucjo-
nalizm” z sankcjami przewidzianymi w normach i do tego w jakiejś mierze 
„gwarantowanych instytucjonalnie”, ale także – co dla nas znacznie waż-
niejsze – próbuje przekonywać, że do ukształtowania się w XII w. koncep-
cji suwerenności, kojarzonej przecież z nieistniejącym jeszcze państwem 
abstrakcyjnym, potrzebna była „konstytucjonalizacja” obejmująca w szcze-
gólności prawo oporu i to nawet czynnego, skoro wskazuje na tyranobój-
stwo (czyni to zresztą powołując się bezzasadnie w moim przekonaniu na 
Jana z Salisbury – zob. rozdział mojej monografii Monarchia prawa. Szkice 
z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Kraków 
2001, s. 81-131) Równie problematyczna wydaje się być kolejna radykalna 
konstatacja Bermana, jakoby król był już w XII w. „uprawniony i  zobo-
wiązany do stanowienia prawa, to jest do uchwalania nowych praw tak 
często, jak było to potrzebne” (Prawo i rewolucja…, s. 478), skoro określanie 
owych „potrzeb stanowienia nowych praw” i  ich „częstotliwość” stały się 

Jakie znaczenie dla naszego tematu mają te dywagacje 
historyka doktryn? Okazuje się, że wielkie; że już późno-
średniowieczni arystotelicy w XII i XIII w., którzy (jak św.  
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państw suwerennych”7) przekonywali o  doskonałości par-
tykularnych wspólnot politycznych i tym samym dostarczali 
„filozoficznego uzasadnienia suwerenności państwa”8, prze-

zasadniczymi motywami debat myślicieli politycznych kolejnych stuleci, 
wciąż odnoszących wolę króla już to do rozumności ładu przekraczającego 
wymiar „świecki” czy „polityczny”, już to do „zadawnionych norm zwycza-
jowych” jako wiążących możność prawodawczą władcy; nie bez powodu 
przypomnijmy też o wciąż trwających sporach o relację między cesarstwem 
i  „monarchiami narodowymi”, między uniwersalistycznymi pretensjami 
łączącymi się z  trwaniem prawa powszechnego i partykularnymi aspira-
cjami władców zabiegających jedynie o  sprawy poddanych im wspólnot 
politycznych. Zagadnienia te budziły zainteresowanie „bartolistów” w XIV 
w. oraz humanistów renesansowych i legistów XV-XVI w., wpisujących się 
w ewolucję wiodącą do ustalenia treści suwerenności.

7 J. Baszkiewicz, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie, Warsza-
wa 1964, s. 266 i 270. Dodajmy na marginesie, że Joseph Strayer utrzy-
mywał, że gregoriańska koncepcja Kościoła wymagała stworzenia pojęcia 
państwa i że już w ostatniej ćwierci XI w. można odnaleźć wyraźne ślady 
teoretycznej koncepcji nowożytnego państwa, której pełne ukształtowa-
nie wiąże się dopiero z wystąpieniem (późniejszego o pięćset lat) Bodina 
(On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton 1970, s. 22).

8 Jens Bartelson, w  studium zatytułowanym A  Genealogy of Sove-
reignty, stwierdza, że „w wiekach średnich i w dobie renesansu termin status 
używany bywał w rozmaitych skojarzeniach, nigdy jednak na oznaczenie abs-
trakcyjnej jednostki, nie związanej w pełni ani z władzą, ani z rządzonymi”; 
jednostki, której ustalenie i uzasadnienie stanowi przesłankę konieczną 
pojawienia się koncepcji suwerenności (Cambridge 1995, s. 88). Tenże 
autor wskazuje na fazę „mito-suwerenności” („suwerenności mitycznej”), 
właściwą Europie późnych wieków średnich, gdy wszystkie rodzące się 
„monarchie narodowe” włączano w Kościół jako „społeczność uniwersal-
ną”, oraz fazę „proto-suwerenności”, która nastąpiła w wyniku połącze-
nia wątków augustyńskich dotyczących państwa ziemskiego, z wątkami 
arystotelesowskimi, eksponującymi „naturalny charakter” wspólnot poli-
tycznych, prowadzącymi do ich usunięcia poza wszechobejmujący „ład 
transcendentny” łączony dotąd z Kościołem; owo „połączenie” miało stać 
się udziałem z jednej strony św. Tomasza z Akwinu, z drugiej zaś Mar-
syliusza z Padwy (tamże, s. 89-93). Przecząc dominującej opinii wśród 
badaczy, F.H. Hinsley próbował uzasadnić teoretyczne niepodobieństwo 
wprowadzenia koncepcji suwerenności na chrześcijańskim Zachodzie 
skupionym wokół papiestwa lub cesarstwa (dążących do jedności religij-
nej, w których postulatywnie uniwersalne Kościół lub cesarstwo wyklu-
czały formułę suwerenności, przekonując zarazem o możliwości ustalenia 
koncepcji suwerenności w bizantyjskiej myśli politycznej, posiłkującej się 
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widywali napięcie między „racjami istnienia” tego, co odkry-
li jako zbiór partykularnych wspólnot politycznych, wielość 
państw suwerennych, i  wymaganiami sprawiedliwości jako 
pokładu uniwersalnie ważnych norm, które miałyby wiązać 
każdy organ sprawujący suwerenność, ustanawiający więc 
normy prawne dla poddanych i  dla wspólnoty politycznej, 
o  trwanie której winni byli zabiegać; w  pewnych ujęciach 
właśnie ostatni element stawał się szczególnie istotny, gdy 
w absolutystycznych projektach wskazywano na ogranicze-
nie arbitralności absolutnego króla-prawodawcy, który nie 
mógł prowadzić wspólnoty na zatracenie (gdy to czynił, on, 
arbitralny władca absolutny, narażał się na utratę tytułu  – 
dość przeczytać dywagacje Williama Barclay’a, znane rów-
nież w siedemnastowiecznej Polsce, by się o tym przekonać). 
Wydaje się, że można postawić tezę znacznie ogólniejszą: 
sprawiedliwość w skojarzeniu z prawem stała się najpóźniej 
od XVI-XVII w. miarą wymagającą już tylko zachowywania 
w istnieniu dziedziny porządkowanej przez suwerena. W ten 
sposób uzasadniała ona traktowanie prawa jako narzędzia 
służącego dowolnie pojmowanemu suwerenowi do podtrzy-
mywania istnienia już to jednostek, już to wspólnoty poli-
tycznej jako takiej, upodmiotowionej, gdy suwerenem stawał 
się lud. Racja istnienia tej wspólnoty została tym samym sko-
jarzona z „racją sprawiedliwości”, z tym, co moraliści prze-
nosili ongiś ponad byt mający własne dobro moralne, a pod-
porządkowywali je „moralnej sprawiedliwości”. Zagadnienie 
uległo więc zasadniczemu spłaszczeniu: wymiar „ponad” zo-
stał skojarzony z wymiarem, do którego odnosił się, który był 
mu wcześniej podległy.

dziedzictwem rzymskim i mocniej niż koncepcje zachodnie eksponującej 
jedność polityczną, a nie religijną; w tym kontekście spór o inwestyturę 
stawał się na Zachodzie sporem „dwóch papieży”, dwóch zwierzchników 
o uniwersalnych aspiracjach, dowodząc niemożności wprowadzenia kon-
cepcji (Sovereignty, Cambridge 1986, s. 54-60).
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Od moralnego imperatywu przetrwania 
do założenia motywacyjnego o dążeniu 

do bezpieczeństwa – państwo w teoriach 
stosunków międzynarodowych  

Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza

I gdy w akademii zasiada, 
Prawdę wymienia dobra rada; 
Uwagi bez liku 
Daje zwłaszcza handlowi, 
PiaR, higienie, sportowi 
W swoim grafiku. 
(...) 
Nie będziesz miał kwestionariusza, 
Kwizu o tym, co świat porusza 
Ni zgodzić się nie chciej 
Na żaden test. I nie siadaj 
Wśród statystyków, unikaj 
Nauki społecznej1.

Wielowymiarowość kategorii „racja stanu” zawiera się już 
w problemie jaki nastręcza próba jej zdefiniowania. Nomi-
nalistycznie rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest nią 
wszystko to, co sprawia, że politycy podejmują działanie na 
arenie międzynarodowej. Jednak prowadzi to prostą drogą do 

1 Dwa fragmenty wiersza autorstwa A. H. Audena Under Which 
Lyre A Reactionary Tract for the Times [Pod którą lirą – reakcyjny wobec 
czasów traktat], tłumaczenie własne Autora.
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słynnej maksymy Ludwika XIV L’état c’est Moi i  poza wa-
lorem legitymizującym takie ujęcie racji stanu nie ma zbyt 
wielkiej wartości – zwłaszcza intelektualnej. Stąd proponuję 
podążyć za intuicją językową dotyczącą tego terminu. Jeżeli 
istotnie jest coś takiego jak racja stanu, to wynikają z  tego 
przynajmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze, musi istnieć 
coś, do czego racja stanu się odnosi – tradycyjnie jej przed-
miotem jest państwo. Po drugie, musi istnieć podmiot kieru-
jący się nią – polityk, bądź bardziej patetycznie, mąż stanu. 
Podążając dalej za tą intuicją – jeżeli, by można było w ogóle 
mówić o racji stanu, musi istnieć państwo i mąż stanu (który 
j e s t  wtedy, kiedy j e s t  państwo, którego nawą kieruje), to 
warto zastanowić się, na ile treścią racji stanu jest właśnie 
przetrwanie, zachowanie przez państwo swojego istnienia, 
a więc zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Podążając tym tropem pragnę przedstawić porównanie 
roli państwa w dwóch bardzo istotnych dla Stosunków Mię-
dzynarodowych2 teoriach3. Hans Morgenthau i  Kenneth 
Waltz to niekwestionowani klasycy niegdyś dominującego 
i nadal zachowującego duży wpływ w amerykańskiej reflek-
sji nad polityką międzynarodową, podejścia realistycznego. 
Obydwaj myśliciele dużą rolę w samych teoriach przypisy-
wali państwu i jego przetrwaniu. Stąd, dla namysłu nad racją 
stanu w kontekście bezpieczeństwa jest niezwykle ciekawym 

2 W niniejszym tekście przyjmuję konwencję pochodzącą z anglo-
saskiej literatury przedmiotu, w której Stosunki Międzynarodowe – pi-
sane z dużej litery – określają nazwę dyscypliny naukowej, natomiast sto-
sunki międzynarodowe – pisane z małych liter – określają pole badawcze 
tej dyscypliny.

3 Używam tu terminu teoria w bardzo szerokim sensie – jako zbio-
ru usystematyzowanych twierdzeń odnośnie charakteru rzeczywistości, 
w tym przypadku międzynarodowej, nie roszczących sobie jednak pra-
wa do zachowania rygoru ścisłego wynikania logicznego pomiędzy nimi. 
Ostatecznie terminem teoria w kontekście niniejszego tekstu najłatwiej 
jest określać mi zawartość dwóch dzieł wskazanych autorów  – Mor-
genthaua Politics Among Nations (1948) i Waltza Theory of International 
Politics (1979), jednak zwłaszcza w przypadku tego pierwszego by pełniej 
przedstawić jego tezy będę musiał posiłkować się innymi jego tekstami.
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przywołanie ich koncepcji państwa oraz roli, jakie pełnią one 
w ich refleksji nad stosunkami międzynarodowymi.

Swój wywód rozpocznę od przedstawienia ogólnej dy-
stynkcji epistemicznej rozumienie-wyjaśnianie, która ma 
daleko idące konsekwencje względem interpretacji obu teo-
rii. Następnie przejdę do charakterystyki państwa w Politics 
Among Nations i Theory of International Politics. Kolejną poru-
szoną kwestią będzie określenie tego, co Morgenthau i Waltz 
uważają za czynniki „poruszające” państwem – sprawiające, że 
państwo jako aktor stosunków międzynarodowych zachowu-
je się w dany sposób. Ostatecznie przedstawię słabe i mocne 
strony obu pojęć, by na tej podstawie zastanowić się nad rela-
cją między bezpieczeństwem państwa a jego racją stanu.

Rozumienie a wyjaśnianie stosunków 
międzynarodowych

Kwestia podniesiona przez powyższy podrozdział jest 
centralnym problemem epistemicznym Stosunków Mię-
dzynarodowych, a można z powodzeniem przekonywać, że 
jest tak również w  całości nauk społecznych. W  literatu-
rze SM  problem ten został szczególnie trafnie ujęty przez 
R. Jacksona i G. Sörensena: 

Kwestia epistemologiczna pojawia się w  pytaniu: w  jaki 
sposób można zdobyć wiedzę o świecie? Po jednej stronie 
znajduje się koncepcja naukowego wyjaśniania świata. Za-
daniem badacza jest zbudowanie solidnej nauki społecznej, 
opartej na fundamencie weryfikowalnych tez empirycznych. 
Po drugiej stronie sytuuje się koncepcja rozumienia świata. 
Według niej, celem badacza jest zrozumienie i zinterpreto-
wanie konkretnego, badanego zagadnienia. Problemów hi-
storycznych, prawnych i moralnych polityki światowej nie 
sposób bowiem poprawnie przełożyć na terminologię na-
ukową bez ich zafałszowania4. 

4 R. Jackson, G. Sörensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodo-
wych: Teorie i kierunki badawcze, przeł. A. Czwojdrak, Kraków 2006, s. 279.

Kryterium – 10
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Nie należy jednak traktować tych kategorii jako ostrych gra-
nic pozwalających odróżnić od siebie poszczególne teorie 
stosunków międzynarodowych. W  przypadku poszczegól-
nych podejść w ramach SM można bowiem wyróżnić pozy-
cje pośrednie i umiarkowane, które dążą zarówno do zrozu-
mienia, jak i  wyjaśnienia świata międzynarodowej polityki. 
Za inspirację takich prób uznają wzmiankowani autorzy 
prace M. Webera, wskakując tym samym na możliwość wyj-
ścia poza dychotomiczne rozumienie kategorii wyjaśniania 
i rozumienia. Takoż kwestia proporcji obydwu jest zdaniem 
Jacksona i Sörensena kluczowa dla debaty wewnątrz tradycji 
realistycznej pomiędzy klasycznym jej wariantem a neoreali-
zmem, a także dla szeregu porównywalnych debat w łonie in-
nych tradycji refleksji nad stosunkami międzynarodowymi5.

Jak wspomniałem powyżej, Morgenthau i  Waltz są 
niezwykle istotnymi przedstawicielami tradycji realistycz-
nej w  amerykańskich Stosunkach Międzynarodowych. 
Pierwszy z  nich jest zwolennikiem klasycznego wariantu 
realizmu, drugi swą Theory of International Politics zapo-
czątkował neorealizm. Również ich postawy epistemiczne, 
przekładające się na zawartość tworzonych przez nich teorii 
wpisują się w przywołaną w poprzednim akapicie dystynk-
cję rozumienie-wyjaśnianie. By zarysować tę różnicę nieco 
dokładniej odwołam się do jej eksplikacji dokonanej przez 
K. Poppera. Popper charakteryzuje intuicję, czy ściślej ro-
zumowanie intuicyjne wiodące do zrozumienia danego fe-
nomenu społecznego w trzech stopniach kolejno nabudo-
wujących się na siebie. Po pierwsze, rozumienie to analiza 
czynników, które spowodowały wystąpienie jakiegoś zjawi-
ska społecznego. W  takiej postaci wymaga ono założenia 
o  racjonalności podmiotu działania, czyli spójności celów 
i środków służących do ich osiągnięcia. Po drugie, tak jak 
powyżej, jednak z tym uzupełnieniem, że należy zrozumieć 
jeszcze wpływ określonego wydarzenia na całokształt dane-
go fragmentu rzeczywistości społecznej, oraz to, jak zwrot-

5 Tamże, s. 280.
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nie wpływa ona na to zjawisko. Słowami Poppera, jest to 
„wartość sytuacyjna zdarzenia”. Po trzecie, tak jak w stop-
niu drugim, jednakże dodatkowo badając i  uwzględniając 
obiektywne i dominujące tendencje dziejowe danego okresu 
historycznego, oraz sposób w jaki dane wydarzenie wzmac-
nia, bądź też osłabia te główne tendencje6. Tak rozumiane 
wnioskowanie intuicyjne przeciwstawia Popper własnej de-
finicji wyjaśniania przyczynowego. By wyjaśnić jakieś szcze-
gólne zdarzenie, potrzeba wyprowadzić zdanie opisujące 
je na podstawie dwóch rodzajów przesłanek. Po pierwsze, 
praw uniwersalnych, które mówią o właściwościach świata, 
w którym zaszło dane zdarzenie; po drugie, swoistych wa-
runków początkowych, a  więc stanów jakie świat istotnie 
przyjął. Zatem z prawa uniwersalnego na podstawie warun-
ków początkowych spełniających jego założenia wysnuwa-
my szczegółową prognozę, która jednocześnie stanowi opis 
(wyjaśnienie) właściwego zdarzenia.

Jak te dwie zarysowane powyżej kategorie mają się do teo-
rii interesujących nas myślicieli? Rozpocznę od Morgenthaua. 
Należy najpierw wskazać, w jaki sposób w jego teorii wystę-
puje założenie o racjonalności aktorów. Jego słowami: 

(...) Kategoria interesu zdefiniowanego w kategoriach potę-
gi nakłada na obserwatora wymóg intelektualnej dyscypliny, 
wprowadza racjonalny porządek w materię polityki, i  tym 
samym umożliwia teoretyczne zrozumienie polityki7. 

6 K. R. Popper, Nędza historycyzmu, red. nauk. S. Amsterdam-
ski, Warszawa 1989, s.  15-18; takim rozumowaniem intuicyjnym 
posługują się zdaniem Poppera historycyści. Jednak warto wskazać 
na różnicą pomiędzy historyzmem i  jego brzydkim kuzynem histo-
rycyzmem. Wskazuje na nią na przykład S. Amsterdamski, tłumacz 
tego dzieła Poppera, w przedmowie doń. W tym kontekście, o czym 
będzie poniżej, Morgenthaua uznać należy raczej za historystę niż  
historycystę.

7 H. Morgenthau, Polityka między narodami, przeł. Renata Włoch, 
Warszawa 2010, s. 21. Polskie wydanie Politics jest tłumaczeniem amery-
kańskiego wydania skróconego przez K. Thompsona, ucznia i współpra-
cownika Morgenthaua. .
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To właśnie ta dyscyplina intelektualna umożliwia zrozu-
mienie teoretyczne stosunków międzynarodowych: 

Podobnie jak inne teorie społeczne [realizm], zakłada jed-
nak potrzebę podkreślenia racjonalnych elementów rzeczy-
wistości politycznej, istotnych dla zrozumienia teoretyczne-
go, ponieważ to właśnie te elementy czynią rzeczywistość 
zrozumiałą dla teorii8. 

To, co możemy racjonalnie poznać i tym samym zrozumieć 
z rzeczywistości politycznej, to ten właśnie składnik racjonal-
ny. Jednak sprawia to jeden zasadniczy problem – jeżeli Mor-
genthau twierdziłby, że racjonalność jest zarazem wehikułem 
poznania, jak i jego przedmiotem, to postulowałby episteme 
bez istotnej treści poznawczej. Idzie więc krok dalej uznając, 
że na rzeczywistość składa się coś więcej niż działanie rozu-
mu przejawiające się w aktywności aktorów społecznych: 

Rozum jest jak światło, które ze swej wewnętrznej potencji 
nie jest w stanie nigdzie się poruszyć. By się poruszać, musi 
być przenoszone. Jest ono przenoszone poprzez irracjonalne 
siły interesów i emocji, tam, gdzie siły te chcą je skierować, 
bez względu na to czego spodziewa się wewnętrzna logika 
abstrakcyjnego rozumu9. 

Zatem powyższe cytaty wskazują, że chociaż racjonalność 
jako warunek poznania polityki międzynarodowej jest ko-
nieczna, nie jest ona jednak wystarczająca.

Przechodzimy więc do wartości sytuacyjnej zdarzenia. 
Morgenthau pisze, że analizując dane zjawisko polity-
ki międzynarodowej można popełnić szereg błędów: nie-
adekwatne (historycznie) sposoby myślenia i postrzegania; 
demonizowanie rzeczywistości  – źli ludzie, a  nie proble-
my; chowanie głowy w piasek; wiara w możliwość zmiany 
pomimo wszystko10. W  tym krótkim wykazie zawiera się  

8 Tenże, Polityka między..., dz. cyt., s. 21.
9 Tenże, Scientific Man versus Power Politics, The University of Chi-

cago Press, Chicago 1946, s. 155.
10 Tenże, Polityka między…, dz. cyt., s. 23.
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istota Morgenthauowego podejścia do wagi wartości sy-
tuacyjnej danego interpretowanego zjawiska. Wymienione 
przez niego błędy wynikają właśnie z negacji tegoż. Mor-
genthau jakby mówił, że myśleć życzeniowo lub ahistorycz-
nie to negować w istocie wpływ danego wydarzenia na cało-
kształt rzeczywistości społecznej, a chować głowę w piasek 
to nie dostrzegać znaczenia naszych własnych działań i ich 
wyników.

Czas wreszcie wykazać, jak myślenie Morgenthaua ma się 
do trzeciego stopnia wcześniej prezentowanego schematu 
rozumienia: 

Rodzaj interesów determinujących działanie polityczne 
w danym okresie historii zależy jednakże od kontekstu po-
litycznego i kulturalnego, w  ramach którego formułowana 
jest polityka zagraniczna. Cele polityki zagranicznej państw 
mogą obejmować całą gamę celów obiektywnych, do jakich 
kiedykolwiek zdążały inne państwa11. 

Wyraźnie widać w  tym fragmencie historyzm podejścia 
autora Politics, problem sprawiać może jedynie pytanie o jego 
historycyzm. By choćby szkicowo się do niego odnieść, na-
leży wrócić do dystynkcji obecnej, choć implicite, u Poppe-
ra. O ile zdaniem tego ostatniego wnioskowanie intuicyjne, 
czy też rozumienie, stanowi istotny składnik historycyzmu, 
o  tyle nie jest to składnik wystarczający do tego, by dane 
myślenie określić tym mianem. Tym, czego brakuje jest jesz-
cze historycystyczne przekonanie, że możliwość poznania 
dominujących trendów epoki pozwala tak nimi kierować, by 
mogła zajść historyczna zmiana i przejście od jednej do dru-
giej formacji historycznej. Innymi słowy, zdaniem Poppera 
historycysta jest przekonany, że poznając dominujące trendy 
danej epoki historycznej poznaje jednocześnie prawa rzą-
dzące transgresją od jednego okresu do drugiego, to z kolei 
pozwala mu uprawiać inżynierię społeczną w  skali makro, 
czego Popper był gorącym przeciwnikiem. Morgenthau, 
przynamniej w  powyższym cytacie, daleki jest jednak od 

11 Tamże, s. 27.
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tego. Wskazywać na możliwość historycznej zmiany to nie 
to samo, co dokładnie określać czynniki, które ją wywołu-
ją, i projektować ją. Tytułem dygresji należą się jeszcze dwa 
zdania komentarza do omawianego cytatu – w tradycyjnym 
odczytaniu realizmu, państwo jest jego dystynktywnym ry-
sem, niezmienność i kluczowa rola państwa mają charakter 
ahistoryczny i  obiektywny. Jeśli weźmiemy pod uwagę hi-
storystyczną interpretację episteme Morgenthaua i powyż-
szy cytat, ta tradycyjna interpretacja zdaje się być wysoce 
problematyczna. Historyzm autora Politics ma tę jeszcze 
właściwość, że pozwala niejako sprawdzić poprawność wy-
rozumianych wcześniej kwestii i  zjawisk. Używając języka 
filozofii nauki, pozwala niejako je testować.

Zarysowałem już pokrótce sposób dochodzenia do wiedzy 
o sferze polityki międzynarodowej postulowany przez Mor-
genthaua, czas więc odwołać się do teorii Waltza i wskazać, 
w jaki sposób jest ona nastawiona na wyjaśnianie rzeczywi-
stości społecznej (międzynarodowej). Interesujący nas autor 
wychodzi od rozważań teoriopoznawczych, które skłaniają 
go do odrzucenia indukcji jako jedynej, czy uprzywilejowanej 
metody heurystycznej: 

W jaki sposób mamy podjąć decyzję jakie dane wybrać i w 
jaki sposób je zaaranżować? Żadna procedura indukcyjna 
nie może odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ istotą prob-
lemu jest wynalezienie kryteriów, wedle których indukcja 
miałaby konstruktywnie podążać12. 

Zatem właściwa teoria nie jest zbiorem wyindukowanych 
prawidłowości, jej zadaniem jest wyjaśnianie: 

Teoria jest obrazem, uformowanym mentalnie, ograniczo-
nej dziedziny bądź domeny działania. Jest więc teoria wska-
zaniem na organizację tej domeny i powiązań pomiędzy jej 
częściami. (...) Teoria wskazuje, że jedne czynniki są bardzie 
istotne od innych i  określa relacje pomiędzy nimi. Teoria 
 

12 K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, New 
York 1979, s. 5.
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izoluje jedną dziedzinę od wszystkich innych by móc pora-
dzić sobie z nią intelektualnie13.

W powyższym fragmencie mamy deklarację autora, że za-
leży mu na stworzeniu teorii wyjaśniającej, należy jednak wy-
kazać jeszcze, w jaki sposób jego wyjaśnianie spełnia znamio-
na modelu wyjaśniania zarysowanego w początkowej części 
artykułu. Najpierw należy wskazać, jak istotną rolę przypisu-
je Waltz kwestii zarówno mocy eksplanacyjnej, a więc zdol-
ności wyjaśniania, swej teorii, jak również jej zdolności do 
przewidywania przyszłych wydarzeń: 

Pytanie, jak to zwykle z  teoriami bywa, odnosi się nie do 
kwestii realizmu związanego z izolacją danej domeny, tylko 
do tego, czy jest ona użyteczna. A użyteczność ta jest oce-
niana względem eksplanacyjnej i predykcyjnej mocy stwo-
rzonej teorii14. 

Jak wspomniałem wcześniej, model wyjaśniania stworzony 
przez Poppera nadaje się zarówno do wyjaśniania poszcze-
gólnych zjawisk, jak i prognozowania przyszłych. Stąd, Waltz 
zdaje się sam podążać tym tropem konstruując fundamenty 
epistemologiczne swej teorii.

Kolejnym, bardziej pośrednim argumentem na rzecz przy-
jęcia modelu Poppera jako paradygmatu wyjaśniania obec-
nego w teorii Waltza jest kwestia pojęć teoretycznych i de-
skryptywnych15. Nie są one czymś, co można wyindukować 
z  badanego zjawiska, lecz stanowią one dwa najważniejsze 
składniki teorii. Ich zadaniem jest umożliwienie badaczowi-
-twórcy teorii spojrzenia na badane zjawisko z  nowej per-

13 Tamże, s. 8.
14 Tamże.
15 Warto wskazać, że przedstawiony model wyjaśniania ma niejako 

dwóch autorów wspomnianego już Poppera, ale i Carla Hempla, który 
nazywa go nomologiczno-dedukcyjnym; zobacz na przykład: C. Hempel, 
Filozofia nauk przyrodniczych, przeł. B. Stanosz, Warszawa 2001, s. 104-
112; Podobnie rozumienie pojęć teoretycznych i deskryptywnych Waltza 
jako żywo przypomina Hempelowskie zasady wewnętrzne i łączące, które 
jego zdaniem składają się na właściwą teorie naukową. Tamże, s. 150-171.
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spektywy i jednoczesne jej przetestowanie. To w tym właśnie 
fragmencie zbliża się Waltz do perspektywy teoriopoznaw-
czej ujmowanej jako model wyjaśniania Poppera-Hempla.

Przy omawianiu podejścia teoriopoznawczego autora 
Theory należy zwrócić jeszcze uwagę na dwie ważne sprawy. 
Po pierwsze, na kwestię procedury empirycznego testowania 
teorii, oraz po drugie, na dużą wagę jaką przywiązuje Waltz 
do elegancji swej koncepcji. Procedura testowania empirycz-
nego jest zalgorytmizowana i wygląda następująco: 

1) Wyartykułuj teorię poddawaną testowi. 2) Wywiedź 
z  niej hipotezę. 3) Poddaj hipotezę eksperymentalnym 
bądź obserwacyjnym testom. 4) W krokach drugim i trze-
cim używaj definicji terminów obecnych w testowanej teo-
rii. 5) Wyeliminuj bądź kontroluj zaburzające zmienne, nie 
uwzględnione w testowanej teorii. 6) wykoncypuj liczne od-
rębne i wymagające testy. 7) Jeżeli nie zostały one zaliczone, 
sprawdź, czy teoria załamuje się całkowicie, czy potrzebuje 
naprawy bądź przeformułowania, czy wymaga zawężenia 
zakresu swych explanatywnych roszczeń16. 

Ten fakt zalgorytmizowania procesu testowania teorii jasno 
wskazuje na przynależność przekonań teoriopoznawczych 
Waltza do obozu klasycznej koncepcji racjonalności nauki17.

Bardziej skomplikowana jest kwestia elegancji teorii: 

16 K. Waltz, Theory of.., dz. cyt., s. 13.
17 Według definicji M. Walczak, która rozróżnia podejścia do ra-

cjonalności wiedzy na klasyczne i nieklasyczne, te pierwsze charaktery-
zują się następującymi cechami: Demarkacjonizmem, ujęciem teorii jako 
struktur dedukcyjnych, realizmem naukowym, obiektywizmem, rekon-
strukcjonistycznie pojmowaną precyzją językową, fundamentalistycznie 
rozumianym uzasadnianiem, maksymalistycznym ujęciem reguł postępo-
wania naukowego jako algorytmów, maksymalizmem wobec zasady nie-
sprzeczności oraz uniwersalizmem racjonalności nauki. Oczywiście ten 
wykaz odnosi się do filozofii nauki, która stara się przedstawić właściwo-
ści nauk przyrodniczych, a nie społecznych, stąd próżno szukać u Waltza 
na przykład stricte pojętego realizmu naukowego, jednak na tyle na ile 
jego postawa epistemiczno-metodologiczna mogła przyjąć postulaty kla-
syków, na tyle są one w niej obecne.
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oznacza [elegancja – M. F.], że wyjaśnienia i przewidywa-
nia będą ogólne. Teoria międzynarodowej polityki wyjaśnia 
na przykład, dlaczego wojna jest powracającym fenome-
nem, i wskazuje niektóre warunki czyniące wojnę mniej lub 
bardziej prawdopodobną, nie przewiduje jednak wybuchu 
określonej wojny. 

Ten nacisk stawiany na elegancję teorii jest, jak przedstawię 
poniżej, jednym z kluczowych tropów interpretacyjnych co do 
istoty i roli państwa w koncepcji Waltza, z drugiej jednak stro-
ny stanowi on przyczynę wielu nieporozumień i krytyki tegoż.

Powyższe, szkicowe przedstawienie podstaw epistemolo-
gicznych i  teoriopoznawczych obu autorów pozwala doko-
nać postulowanego na początku tego fragmentu rozróżnienia. 
Morgenthau stara się przy pomocy swej teorii umożliwić zro-
zumienie meandrów polityki międzynarodowej, Waltz nato-
miast chce ją wyjaśniać. Tym samym rekonstrukcja ich teo-
rii wskazuje na klasyczność podejścia pierwszego i scjentyzm 
tego drugiego, rozumianych również jako przynależność do 
dwóch obozów tzw. drugiej debaty w Stosunkach Międzynar-
dowych18. Choć o kwestii tej należy wspomnieć w kontekście 
historycznego odczytania obu teorii na tle dziejów dyscypliny 
akademickiej Stosunki Międzynarodowe, to celem tego teks-
tu są rozważania nad państwem, jego bezpieczeństwem i racją 
stanu. Stąd przechodzę do roli jaką państwo zajmuje w rozwa-
żaniach teoretycznych Morgenthaua i Waltza.

Państwo jako fenomen historyczny  
a państwo jako termin teoretyczny

Przedstawiając rolę państwa w  koncepcjach obu inte-
resujących nas autorów należy poświęcić jeszcze kilka zdań 
zagadnieniu państwa, czy też państwocentryzmu jako jed-
nej z  intelektualnych osi, wokół których obraca się tradycja 

18 Szerzej zobacz: M. Filary, Wybrane zagadnienia metodologiczne 
drugiej debaty w  Stosunkach Międzynarodowych (2010), „Politeja” nr  13, 
s. 345-374.
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realizmu politycznego, którego są oni przedstawicielami. Teza 
o dominującej roli państwa występuje praktycznie w każdym 
syntetycznym przedstawieniu realizmu, nie tylko na poziomie 
podręczników akademickich, ale również jeżeli chodzi o syn-
tetyczne ujęcia całej tradycji. Założenie to jest kwestionowane 
z wielu różnych pozycji teoretycznych, często nie zgadzają-
cych się w niczym więcej, jak tylko w sprzeciwie wobec rea-
listycznego państwocentryzmu. Przykładem tego jest najbar-
dziej rozpowszechniona i  znana krytyka neoliberalna, która 
twierdzi, że realizm sprowadza państwo do czarnej skrzyn-
ki [black box], której zachowania można obserwować i na tej 
podstawie ujmować syntetycznie, nie zaglądając wszakże „do 
środka skrzynki”. Tak rozumiane państwa wchodzą ze sobą 
w  interakcje, wedle kolejnego rozpowszechnionego w  SM 
określenia, niczym kule bilardowe na zielonym suknie stołu.

Wróćmy do właściwego toku wywodu. Charakteryzu-
jąc rolę państwa w  teoriach Morgenthaua i Waltza, zacznę 
od rekonstrukcji stanowiska tego pierwszego. Autor Politics 
wychodzi od natury ludzkiej jako najważniejszej przesłanki 
umożliwiającej zrozumienie tego, czym jest państwo. W jego 
stanowisku nakładają się na siebie dwie kwestie – wielowy-
miarowość ludzkiej natury i natura człowieka w sferze po-
lityki. Morgenthau uważa, że w każdym z nas istnieją obok 
siebie człowiek polityczny, moralny, ekonomiczny, religijny 
etc. Te poszczególne plany ludzkiej egzystencji wchodzą ze 
sobą w konflikt: 

Zawieszony pomiędzy swymi aspiracjami, których nie 
może zrealizować, a swą naturą, przed którą nie może uciec, 
[współczesny człowiek  – M.F.] doświadcza sprzeczności 
między tęsknotami zrodzonymi przez umysł a swą właści-
wą naturą, sprzeczności, która jest jego osobistą, prawdziwie 
ludzką tragedią19. 

Istotą tej tragedii jest nieuchronne napięcie pomiędzy sferą 
polityki, a pozostałymi sferami ludzkiej egzystencji. 

19 H. Morgenthau, Science: Servant or Master, W.W. Worton, New 
York 1972, s. 1.



155
Od moralnego imperatywu przetrwania do założenia motywacyjnego

Pragnienie siły (...) dotyczy nie przetrwania jednostki, lecz 
jej pozycji pomiędzy innymi, w sytuacji gdy przetrwanie jest 
już zapewnione. Stąd też egoizm człowieka ma swe granice: 
jego pragnienie siły natomiast nie ma żadnych granic20. 

Od takiej konstatacji już tylko krok dzieli od stwierdzenia, 
że pragnienie siły, wpływając na każdą ze sfer działalności 
człowieka, stanowi w polityce 

samo centrum wydarzeń, wokół którego dzieje się akcja [the 
very life-blood of the action], stanowiąc pryncypium, które 
czyni politykę odrębną sferą ludzkiej działalności21. 

Reasumując, by zrozumieć politykę, zdaniem Morgenthaua, 
należy spojrzeć na nią przez pryzmat ludzkiego dążenia do 
potęgi – nie dlatego, że jest to jedyne co ludźmi kieruje, ale 
dlatego, że w politycznym wymiarze ludzkiej egzystencji to 
właśnie ono jest najważniejsze.

W jaki sposób tak rozumiana natura ludzka przekłada się 
na naturę, czy właściwości państwa? Dzieje się to za pośred-
nictwem kategorii narodu. Morgenthau uważa, że 

naród jest pewnym konstruktem wyabstrahowanym z pew-
nej liczby jednostek, posiadających konkretne cechy wspól-
ne. Właśnie one sprawiają, iż jednostki są członkami tego 
samego narodu22. 

Społeczeństwo funkcjonujące w ramach narodu „tworzy sieć 
reguł postępowania i instytucji służących kontrolowaniu in-
dywidualnych popędów nakierowanych na uzyskanie siły. Te 
reguły i  instytucje zarówno kanalizują owe popędy, tak aby 
nie mogły one zagrozić społeczeństwu, jak i osłabiają je lub 
całkowicie tłumią”23. Taki stan rzeczy sprawia, że poszcze-
gólne jednostki, nie znajdując ujścia dla swego popędu na-
kierowanego na zdobycie siły wewnątrz granic narodowych, 

20 Tenże, Scientific Man…, dz. cyt., s. 193.
21 Tamże, s. 195.
22 H. Morgenthau, Polityka między..., dz. cyt., s. 113 (tłum. M.F.).
23 Tamże, s. 114.
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dokonują jego projekcji na stosunki międzynarodowe24. Tak 
więc samo państwo to nic innego, jak wspomniane w powyż-
szym cytacie instytucje, rozładowujące destrukcyjne dążenie 
poszczególnych jednostek do osiągnięcia władzy nad swymi 
bliźnimi.

Należy tu wskazać na problem, jaki pojawia się w myśleniu 
Morgenthaua na styku pojęć natury ludzkiej, narodu i  pań-
stwa25. Jest on widoczny już w tytule Polityki między naroda-
mi. To nie jest polityka między poszczególnymi jednostkami 
ludzkimi, ani nie jest to polityka międzypaństwowa. Wpro-
wadza to pewne zamieszanie terminologiczne, zwłaszcza dla 
czytelnika, który wychował się na współczesnym państwocen-
trycznym postrzeganiu polityki światowej. Próbą rozwikłania 
tego napięcia jest następująca rekonstrukcja. Natura człowieka 
w aspekcie politycznym to dążenie, czy też popęd aby innych 
ludzi poddać swej woli, posiadać środki ku temu, to posiadać 
potęgę. Dążenie do uzyskania potęgi sprawia, że poszczególne 
jednostki wchodzą ze sobą w konflikt. By konflikty te nie za-
grażały poszczególnym jednostkom, ich przetrwaniu, powstaje 
naród26 jako zestaw instytucji mających kanalizować ludzkie 
dążenie do osiągnięcia potęgi i rozpraszać je w wymiarze we-
wnątrzwspólnotowym, co z  kolei przekłada się na emanację 
tych dążeń na sferę poza/międzypaństwową.

24 Tamże.
25 Morgenthau uważa, że nie istnieje coś takiego jak moralność ca-

łego narodu-państwa. Można oczywiście zgłosić zastrzeżenie, że w czło-
wieku politycznym, jego zdaniem, nie ma miejsca na namysł etyczny, ale, 
co stanie się jasne w dalszej części tekstu, myliłby się ten, który uznałby 
Morgenthaua za amoralnego realistę. To co istotne w  tym fragmencie 
niniejszego wywodu to fakt, że zdaniem Autora Politics podmiotem po-
dejmującym decyzje moralne i polityczne jest zawsze jednostka. Tamże, 
s. 257.

26 Kwestia tego „powstania” państwa jest oczywiście dobrze zna-
na. Starczy sięgnąć do nurtu filozofii polityki związanego z tzw. umową 
społeczną. Morgenthau w swej teorii stosunków międzynarodowych nie 
poświęca tej kwestii wiele miejsca, zdaje się być zadowolonym z konsta-
tacji, że państwo i naród są fenomenami historycznymi, które można zro-
zumieć ze względu na funkcję jaką pełnią w polityce międzynarodowej 
i nie zagłębia się w problematykę genezy ich powstania.
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Ta rekonstrukcja rzuca nowe światło na bardzo często 
przywoływane przez Morgenthaua rozróżnienie na sferę po-
lityki wewnętrznej i zewnętrznej. Pomimo, że pozornie nie 
zawsze jest on w tym względzie konsekwentny, by przywo-
łać jeden z  najbardziej znanych jego bonmotów: „Polityka 
międzynarodowa, tak jak każda polityka, jest zmaganiem 
o potęgę”27, to wskazuje w jaki istotny sposób dążenie do uzy-
skania potęgi realizuje się w jakościowo inny sposób – mniej 
konfliktowo, w sferze wewnątrz państwowej, a inaczej w po-
lityce międzynarodowej, gdzie konflikt i przemoc występują 
dużo częściej.

Co ciekawe i  często przeoczane, relacja naród-państwo, 
zdaniem Morgenthaua, jest wynikiem określonego konteks-
tu historycznego: 

To co jest prawdziwe w odniesieniu do ogólnego charakte-
ru polityki międzynarodowej [jej historyczna zmienność – 
M.F.], jest również prawdziwe w  odniesieniu do państwa 
jako najwyższego punktu odniesienia współczesnej polityki 
zagranicznej. (...) Żaden element realistycznego stanowiska 
nie jest sprzeczny z założeniem, że dzisiejszy podział świata 
politycznego na państwa narodowe zostanie kiedyś zastą-
piony przez większe byty o odmiennym charakterze, które 
lepiej będą harmonizować z  możliwościami technicznymi 
i moralnymi wymogami współczesnego świata28. 

Wobec częstych zarzutów pod adresem realistów o ahisto-
ryczność koncepcji państwa, cytat ten jest tym bardziej zna-
mienny. Autor wskazuje, że pomimo niezmienności ludzkiej 
natury, inaczej realizuje się ona w  różnych kontekstach hi-
storycznych. W  sferze polityki natura ta, dążenie do potę-
gi, przekłada się na organizację polityczną, której celem jest 
jego rozładowywanie. Jednak, w  zależności od określonych 
czynników historycznych (można by tu pewnie wymienić 
dominujący sposób produkcji, poziom technologii rolnej 
i  przemysłowej, uniwersalizm idei będących składnikami 

27 H. Morgenthau, Polityka między..., dz. cyt., s. 29 (tłum. M.F.).
28 Tamże, Polityka między..., dz. cyt., s. 28.
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światopoglądu należących do niej ludzi etc.) instytucje służą-
ce temu celowi, a obecnie nazywane państwem narodowym, 
mogą przyjmować różne formy – od polis i imperiów staro-
żytności, do ponadnarodowych bytów vide Unia Europejska, 
współcześnie.

Państwo jest w tym ujęciu organizacją, bądź zestawem in-
stytucji funkcjonującym w określonych i znaczących ramach 
danego momentu historycznego. Jednak tak rozumiane pań-
stwo nie jest zdolne zdaniem Morgenthaua do podejmowa-
nia decyzji – te podejmują jednostki. Aby wyjść z tego prob-
lemu wprowadza on więc kategorię męża stanu. Powraca ona 
wielokrotnie na stronach Politics i innych dzieł autora: 

Zakładamy, że mężowie stanu myślą i działają biorąc pod 
uwagę interes zdefiniowany w  kategoriach potęgi, co po-
twierdzają świadectwa historii. Założenie to umożliwia 
nam odtworzenie i przewidywanie kroków, jakie mąż sta-
nu – niegdysiejszy, obecny lub przyszły – podjął bądź dopie-
ro podejmie na scenie politycznej29. 

Tak rozumiany mąż stanu jest niejako awatarem państwa 
i narodu. To on podejmuje decyzje w imieniu wspólnoty któ-
rej przewodzi i to jego, w świetle teorii Morgenthaua, należy 
uznawać za podmiot sprawczy tego, co konkretnie czyni pań-
stwo. W związku z  tym, problem ten będzie przedmiotem 
analizy w następnym fragmencie niniejszego eseju, obecnie 
przejdę zaś do miejsca państwa w teorii Waltza.

Sposób w  jaki państwo wprowadzone jest w  Theory of 
International Politics stanowi obiekt wielu zażartych po-
lemik w  łonie amerykańskiej TSM30. Sednem zarzutów, 
w pewnym uproszczeniu, jest argument, że państwo, takie 

29 Tamże, s. 21.
30 Dwoma bardzo istotnymi głosami w  tej debacie, które 

jednocześnie pozwalają systematycznie zrozumieć większość argumentów 
przeciwko stanowisku Waltza są: A. Wendt, Anarchy is what states make 
of it: the social construction of power politics, „International Organization” 
(1992), Vol. 46 No. 2 i G. Sørensen, States are not „like Units”: Types of 
States and Forms of Anarchy in the Present International System, “Journal of 
Political Philosophy” (1998), Vol. 6 Iss. 1.
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jak w swej teorii przedstawia Waltz, nie istnieje w rzeczy-
wistości. Jego zdaniem: 

Państwa, które są aktorami w systemach polityki międzyna-
rodowej formalnie nie różnicują się ze względu na pełnione 
przez siebie funkcje. Anarchia pociąga za robą relacje koor-
dynacji [relations of coordination] pomiędzy aktorami syste-
mu, co z kolei implikuje ich tożsamość31. 

Należy zwrócić uwagę i wyjaśnić, co autor rozumie przez „re-
lacje koordynacji”. Innym możliwym określeniem tego stanu 
jest środowisko strategiczne, to znaczy taki system, w którym 
aktor musi brać pod uwagę nie tylko własne postępowanie, 
ale także postępowanie pozostałych podmiotów. Na czym 
jednak miałaby polegać sama tożsamość aktorów (państw) 
w teorii Waltza? Słowami autora: 

Państwa są tożsame względem zadań jakim stawiają czo-
ło, a nie możliwości ich faktycznego zrealizowania. Różnice 
[pomiędzy nimi – M.F.] to zdolności, a nie funkcje. Pań-
stwa wykonują, bądź starają się wykonywać zadania, z któ-
rych większość jest im wspólna; cele, do jakich aspirują, są 
podobne. Każde państwo powiela działania innych państw 
przynajmniej w poważnym stopniu. Każde państwo posiada 
organy: tworzące, wykonujące i  interpretujące prawa oraz 
reguły; zbierające podatki i broniące go32. 

Zatem, to funkcjonalne podobieństwo czyni państwa toż-
samymi aktorami. Należy zwrócić uwagę na to, że właści-
wie w samej zdroworozsądkowej definicji państwa, zawartej 
w powyższym cytacie, tkwi źródło możności uznania państw 
za tożsamych aktorów. Jeżeli jesteśmy w stanie, lepiej lub go-
rzej, zdefiniować państwo, to powszechnik taki umożliwia 

31 K. Waltz, Theory of..., dz. cyt., s.  93. W  niniejszym tekście, re-
ferując stanowisko Waltza będę stosował zamiennie dwa określenia na 
angielskie słowo “unit” – „aktor” i „podmiot”. Słowa te będą najczęściej 
pojawiać w złożeniach ze słowem „system”. Należy również pamiętać, że 
tam gdzie pojawią się bez niego będzie ono stanowić zawsze ich bliską 
konotację.

32 Tamże, s. 96.
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nam twierdzenie, że pod pewnymi względami państwa są 
jednakowe (tożsame). Z  tej właśnie możliwości korzysta 
Waltz, choć należy przyznać w sposób dość bezkompromiso-
wy, co wynika wprost z podstaw epistemologiczno-metodo-
logicznych jego teorii.

Zatem, by lepiej zrozumieć istotę koncepcji państwa 
w TSM Waltza, należy wyjaśnić dwie kwestie. Pierwsza, to 
przedstawione już założenia metateoretyczne autora Theory; 
druga, to sposób w jaki buduje on swą systemową teorię. Jeże-
li potraktujemy dwa cytaty z poprzedniego akapitu jako opis 
tego, czym państwo jest w rzeczywistości to rację mają kry-
tycy Waltza  – nic takiego jak państwo-jako-tożsamy-aktor 
nie istnieje. Jednakże, jeżeli potraktujemy je jako eksplikację 
terminu teoretycznego „państwo”, to otwiera się przed nami 
nowa, i moim zdaniem bardziej owocna, ścieżka interpreta-
cyjna. Otóż Waltz nie musi się przejmować tym, czy jego 
„państwo” istnieje w rzeczywistości, jeżeli jest ono terminem 
teoretycznym. Jego „wartość teoretyczna” to nie miara, w ja-
kiej oddaje ono to, czym państwo jest naprawdę, a to, na ile 
teoria je zawierająca pomyślnie przechodzi zaplanowane dla 
niej testy. Jeżeli prawa wywiedzione z teorii zawartej w Theo-
ry umożliwiają wyjaśnianie rzeczywistości międzynarodowej, 
a wyjaśnienia te poddają się z kolei rygorystycznym empi-
rycznym testom, to dla wartości państwa-jako-terminu-teo-
retycznego, nie ma znaczenia czy zaludniają je zielone ludziki 
i to, czy zamieszkiwane przez nie państwa są tożsame.

Drugą kwestią, która rzuca światło na sposób teore-
tycznego przedstawienia przez Waltza państwa-jako-toż-
samego-aktora, jest swoisty minimalizm konstruowanego 
przezeń podejścia systemowego. Już we fragmencie poświę-
conym podstawom epistemiczno-metodologicznym jego te-
orii zwróciłem uwagę czytelnika na elegancję jako jej ważny 
postulat. Autor Theory wychodzi od twierdzenia, że jedyną 
rdzenną dla Stosunków Międzynarodowych teorią jest rów-
nowaga sił. Poświęca on wiele miejsca krytyce dotychczaso-
wych teorii systemowych, które starały się przedstawić wyjaś-
nienia oparte na równowadze sił. Główny zarzut, jaki stawia 
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ich autorom, to błąd redukcjonizmu, który swoiście rozumie 
on jako wyjaśnianie właściwości systemu, czyli sposobu w jaki 
strukturyzuje on zachowania swych części składowych przy 
pomocy określonych cech jego aktorów33. To, zdaniem Wal-
tza, stoi w sprzeczności z postulatem elegancji, która winna 
charakteryzować właściwe podejście systemowe, tak jak ma 
to miejsce w  klasycznej teorii ekonomicznej. Ostatecznie, 
antycypując krytykę państwa-jako-tożsamego-aktora z racji 
jego niezgodności z rzeczywistością, Waltz pisze, że tak jak 
nikt nie dziwi się temu, że w ekonomii podmiot na rynku jest 
egoistyczny i nastawiony na maksymalizowanie swego zysku, 
tak nikogo nie powinno dziwić państwo-jako-tożsamy-aktor.

Jak starałem się wskazać w  powyższych akapitach, rola 
i  znaczenie państwa u obu teoretyków różnią się znacznie. 
Dla Morgenthaua państwo jest fenomenem wynikającym 
z ludzkiej natury, który w różny sposób realizuje się na prze-
strzeni dziejów. Jego teoria stara się między innymi umożli-
wić zrozumienie w  jaki sposób ta aktualizacja dokonuje się 
obecnie i jakie kwestie normatywne mogą być z tym związa-
ne – o czym w następnej części tekstu. Waltz natomiast, na 
bazie swej dość, jak na Stosunki Międzynarodowe, rozwinię-
tej i przemyślanej epistemologii i metodologii wprowadza do 
swej teorii państwo-jako-tożsamego-aktora. Nie ma być ono 
w takim kształcie w żaden sposób zbieżne z tym, czym pań-
stwo jest w rzeczywistości. Waltz traktuje tę część swej teorii 
jako termin teoretyczny, który sam w sobie nie poddaje się 
empirycznej weryfikacji. Sprawdzenie jego poprawności do-
konuje się dopiero na bazie testów teorii, której jest on częś-
cią. Tak więc z  jednej strony mamy Morgenthaua, klasyka 
posługującego się klasycznymi narzędziami historycznymi, 
z drugiej, proponenta podejścia naukowego, który postuluje 

33 Krytyka ta zawiera się w  rozdziale drugim Theory (dz. cyt., 
s. 18-78), gdzie Waltz definiuje na czym polega redukcjonizm, następnie 
w rozdziale trzecim używa tego terminu do druzgocącej krytyki zasta-
nych w SM teorii systemowych, w rozdziale czwartym natomiast kieruje 
bezpośrednio ostrze swej krytyki na takich badaczy jak Morton Kaplan, 
Richard Rosecrance, czy Stanley Hoffmann. 

Kryterium – 11
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dla swej teorii rygor, elegancję i abstrakcyjność. O praktycz-
nych konsekwencjach tej różnicy, oraz skutkach jakie pociąga 
ona dla myślenia o sprawach międzynarodowych piszę poni-
żej przy okazji omówienia tego „co państwem porusza”.

Imperatyw moralny narodowego  
przetrwania a założenie motywacyjne  

o dążeniu do bezpieczeństwa

Jak wskazałem w  poprzednim fragmencie, państwo tak 
jak je w swej teorii rozumie Morgenthau to pewien abstrakt. 
Pomimo, że rozumiany wobec rzeczywistych ram dane-
go kontekstu historycznego, pozostaje on w pewien sposób 
wehikułem naszego rozumienia stosunków międzynarodo-
wych. To, co pozwala nam zrozumieć je w pełni, to postać 
męża stanu, będącego niejako awatarem państwa i narodu. To 
rozważanie działań i  motywacji męża stanu pozwala okre-
ślić, zdaniem autora Politics, co istotnie dzieje się w polityce 
międzynarodowej. Tak więc to, co zmusza i wiedzie go do 
działania jest w zasadzie tym samym, co wiedzie do działania 
państwo. Jednakże mąż stanu nie jest zwyczajną jednostką. 
Jego egzystencja ma bowiem wymiar ponadjednostkowy, co 
ma doniosłe znaczenie na wielu płaszczyznach – intelektual-
nej, moralnej i praktycznej. Doskonale obrazuje to poniższy 
cytat: 

Realizm utrzymuje, że uniwersalnych zasad moralnych 
w  ich abstrakcyjnych, ponadczasowych sformułowaniach 
nie można odnosić do działań państw, bowiem muszą one 
zostać przefiltrowane przez konkretne okoliczności czasu 
i  miejsca. Jednostka może powiedzieć w  swoim imieniu: 
fiat justitia, pereat mundus (niech stanie się sprawiedliwość, 
choćby miał zginąć świat), ale państwo nie ma prawa tak 
powiedzieć w imieniu tych, których ma w swej pieczy. Za-
równo jednostka, jak i  państwo muszą oceniać działanie 
polityczne za pomocą zasad moralnych, takich jak wolność. 
Jednostce wolno poświęcić się dla obrony takich zasad, lecz 
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państwo nie może pozwolić sobie na to, by moralna dez-
aprobata dla naruszenia wolności stanęła na drodze skutecz-
nego działania politycznego, które z kolei inspiruje moralna 
zasada przetrwania narodowego [moral imperative of natio-
nal survival]34.

Spróbujmy prześledzić znaczenie tego fragmentu krok po 
kroku. W otwierającym zdaniu chodzi o historyzm i wyni-
kające z niego zrelatywizowanie uniwersalnych zasad moral-
nych do określonego miejsca i czasu, w którym miałyby mieć 
zastosowanie. Relatywizm ten odnosi się również do różni-
cy podmiotu podejmującego moralną decyzję i  to odniesie-
nie jest znacznie ważniejsze. „Szeregowy” obywatel w swym 
postępowaniu może, a nawet powinien, postępować w zgo-
dzie z  własnym sumieniem, choćby prowadziło to do jego 
destrukcji. Państwo natomiast, a mamy cały czas w pamięci, 
że uosabia je mąż stanu, nie może postępować autodestruk-
cyjnie ze względu na swych obywateli, którymi się opiekuje. 
Nie oznacza to amoralności tego ujęcia, nie jest to również 
„makiawelizm” w  potocznym rozumieniu, Morgenthau nie 
neguje istnienia wartości ani ich znaczenia w polityce. To co 
ma tu miejsce w istocie, to konflikt dwóch norm, albo pew-
nego systemu normatywnego i normy wobec niego nadrzęd-
nej. Z jednej strony mamy, by powiedzieć oględnie, „potoczną 
moralność” wewnątrz granic państwowych, z poszanowaniem 
godności człowieka, ideą regulatywną prawdy, takim czy in-
nym ujęciem sprawiedliwości i  wolności. Z  drugiej strony, 
wobec tego systemu normatywnego, jaki by nie był, postawio-
na jest jedna reguła nadrzędna, to jest przetrwanie państwa. 
Przetrwanie to jest tak ważne, ponieważ to państwo umożli-
wia istnienie w nim tej „potocznej moralności”. Należy jesz-
cze raz podkreślić, że nie jest to reguła uniwersalna, bowiem 
z tego odczytania Morgenthaua wynika, że stosuje się ona do 
sumienia jedynie męża stanu jako wyjątkowej jednostki.

To napięcie pomiędzy dwoma porządkami prowadzi do 
następujących problemów z  interpretacją myśli ich autora. 

34 H. Morgenthau, Polityka między..., dz. cyt., s. 12.
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Po pierwsze, pochodzenie takiej, a nie innej wizji etyki męża 
stanu, oraz konsekwencji, które z  niej wynikają, po drugie, 
problem jaki Morgenthauowska wizja ludzkiej natury stano-
wi dla realizmu jego ujęcia męża stanu de toto.

Gdzie indziej pisałem o  tym szczegółowo35, na potrze-
by niniejszego wywodu starczy jednak powiedzieć, że Mor-
genthau inspiruje się Weberowską etyką odpowiedzialności, 
czyli, zgodnie z definicją Georges’a Brubakera: 

Namiętnym zaangażowaniem po stronie ostatecznych war-
tości, połączonym z  beznamiętną analizą alternatywnych 
środków ich osiągnięcia36. 

Jak w takim razie wygląda definicja etyki odpowiedzial-
ności w  sferze międzynarodowej w  teorii Morgenthaua? 
Szczególną rolę odgrywa tutaj kategoria interesu narodowe-
go, co, jak wskazałem powyżej, można poniekąd sprowadzić 
do troski o  bezpieczeństwo państwa żywionej przez męża 
stanu powodowanego moralnym imperatywem narodowego 
przetrwania. Stąd też taka definicja etyki odpowiedzialności 
mogłaby brzmieć następująco: w polityce międzynarodowej 
słusznym jest każde i  tylko takie działanie, które poprzez 
pomnażanie siły danego państwa służy jego przetrwaniu. 
W definicji takiej znajduje się zarówno „namiętne zaangażo-
wanie po stronie ostatecznych wartości”, a więc interesu pań-
stwa, jak i „beznamiętna analiza alternatywnych środków ich 
osiągnięcia”, przekładająca się na zachowania, które wedle 
„potocznej moralności” wewnątrz państwa musiałyby zostać 
uznane za niemoralne. Praktyczny problem, jaki stąd wynika, 
określam mianem „paradoksu wodza”, ten zaś przedstawia 
się następująco: mąż stanu powinien uznawać za najwyższy 
swój obowiązek zapewnienie trwałości relacji moralnych we-
wnątrz wspólnoty, której przewodzi. Jednak obowiązek ten 
wynika właśnie z tych relacji – wódz postępuje więc wbrew 

35 M. Filary, „Moralność siły” w teorii polityki międzynarodowej Han-
sa Morgenthaua, „Kultura i Polityka”, nr 2/3. 

36 Cyt. Za: George Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, przeł. 
H. Jankowska, Poznań 2004, s. 164.
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moralności swego narodu właśnie przez wzgląd na tę mo-
ralność! Nie ma w myśli Morgenthaua łatwej drogi wyjścia 
z tego problemu – możliwe rozwiązania zawsze będą wybo-
rem mniejszego zła, a mąż stanu, w pełnym tego słowa zna-
czeniu, o absolutyzmie swoich racji może jedynie pomarzyć: 

Ani nauka, ani etyka, ani polityka nie są w stanie rozwią-
zać konfliktu między polityką a etyką. Nie możemy doko-
nać wyboru między władzą a dobrem wspólnym. Mądrość 
polityczna polega na umiejętności skutecznego działania, 
tzn. działania zgodnego z regułami sztuki politycznej. Kiedy 
ktoś dysponuje budzącą rozpacz wiedzą, iż każdy akt poli-
tyczny jest nieuchronnie zły, a mimo to podejmuje działanie, 
wtedy możemy mówić o odwadze cywilnej. Osąd etyczny 
polega na wyborze spośród kilku skutecznych dróg postępo-
wania tej jednej, która prowadzi do najmniejszego zła. Łą-
cząc w działaniu mądrość polityczną, odwagę cywilną i osąd 
etyczny, człowiek próbuje godzić swą naturę polityczną ze 
swoim przeznaczeniem moralnym. Rzecz jasna, to pojedna-
nie nie jest niczym więcej jak modus vivendi – jest niepewne, 
tymczasowe, a nawet paradoksalne37.

To górnolotne, pełne patosu ujęcie dylematów stanowią-
cych ważny składnik egzystencji męża stanu budzi jednak 
pewien niepokój, jeżeli weźmiemy pod uwagę pesymistyczne 
ujęcie natury ludzkiej przenikające na wskroś myślenie jego 
autora. Polityk jest człowiekiem z przynależnym temu pożą-
daniem potęgi, jak więc ma się zdobyć na moralny osąd naj-
wyższej próby, potrzebny, by udźwignąć ciężar bezpieczeń-
stwa swego narodu, który, warto dodać, może dodatkowo 
stać w  sprzeczności z  realizacją tego pożądania. Można na 
pierwszy rzut oka sądzić, że Morgenthau-realista jest w tym 
miejscu raczej naiwny i  to w nieprzystojny sposób. Wydaje 
się, że w tekście samej Politics autor nie daje jasnej odpowie-
dzi na tak postawiony zarzut. Jednak już w uprawianej prze-
zeń eseistyce możemy odnaleźć sądy, które zdejmują przy-

37 H. Morgenthau, Zło polityki i  etyka zła (2005),, „Przegląd Poli-
tyczny” nr 73/74.
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najmniej część odium naiwności z  jego wizji męża stanu38. 
Morgenthau często podkreśla różnicę pragmatyki prowadze-
nia polityki wewnątrz państwa i tej międzynarodowej, na tej 
podstawie wskazuje na to, jak różne są kryteria jej oceny. Jego 
wizja męża stanu w tym kontekście jest normatywna – często 
powtarza on, że prawdziwy mąż stanu jest niezwykle rzad-
kim zjawiskiem. Co do cech charakteru, które jego zdaniem 
służą poszczególnym jednostkom do tego, by poradziły sobie 
z pożądaniem potęgi w  sposób umożliwiający zakwalifiko-
wanie ich jako mężów stanu, trafnie podsumowuje je nastę-
pujący fragment: 

W pogoni za potęgą człowiek jest zdolny do innego jeszcze 
rodzaju wielkości, który mniej zawdzięcza Makiawelowi, 
niż postulowanemu przez Platona królowi-filozofowi i  ju-
deochrześcijańskiemu ideałowi mądrego i dobrego władcy. 
Ta wielkość polega nie na jednowymiarowej pogoni za po-
tęgą, lecz na umiejętności podporządkowania pogoni za po-
tęgą transcendentnym wartościom intelektualnym i moral-
nym. Zamiast być opętanymi potęgą, ludzie tacy raczej sami 
nakładają jej pęta; zamiast być przez nią pochłonięci, raczej 
obłaskawiają ją. Zaprawdę historia zna niewielu władców 
tego pokroju39.

Z tego wysokiego miejsca, do którego prowadzi nas reflek-
sja normatywna Morgenthaua, przejdźmy teraz do sposobu, 
w jaki Waltz ujmuje to, co państwem porusza, nie orzekając 
na razie o wysokości miejsca, w które przenosi nas z kolei 
ta refleksja. Sedno tego zagadnienia, tak jak występuje ono 
w konstrukcji teoretycznej Autora Theory, znajduje się w po-
niższym cytacie: 

Poza motywem przetrwania, cele państwa mogą być nie-
skończenie zróżnicowane; mogą rozpościerać się od ambicji,  

38 Mam tu szczególnie na myśli serię krótkich szkiców ważnych 
polityków, która została zebrana w wyborze tekstów Morgenthaua z lat 
1960-70: Truth and Power: essays of a decade, 1960-70, Praeger Publishers, 
Nowy Jork 1970, s. 87-206.

39 Tamże, s. 133-134.
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by podbić cały świat do pragnienia, by po prostu być zosta-
wionym w  spokoju. Przetrwanie jest warunkiem koniecz-
nym do osiągnięcia jakiegokolwiek celu, który mogą mieć 
państwa, innego niż cel promowania swego własnego znik-
nięcia jako wspólnot politycznych. Przetrwanie jest raczej 
uznawane za motyw będący bezpośrednią przyczyną działa-
nia w świecie, gdzie bezpieczeństwo państw nie jest zapew-
nione, niż za realistyczny opis impulsu stojącego za każdym 
działaniem państwa40.

Jeśli weźmie się pod uwagę, co w poprzednim fragmen-
cie niniejszego tekstu pisałem o elegancji jako ważnym po-
stulacie teoriopoznawczym Waltza, odczytanie powyższego 
fragmentu nie powinno nastręczać trudności. Państwa-ja-
ko-tożsami-aktorzy zaludniające teoretyczny system mię-
dzynarodowy mogą być zamieszkane przez zielone ludzi-
ki – dla teorii nie ma to istotnego znaczenia dopóki fakt ten 
nie wpływa na przewidywania, których można na jej pod-
stawie dokonać. Skoro nie ma z tym problemu, to istota ży-
wionych przez nie przekonań co do motywacji, jaka porusza 
ich wspólnotą polityczną, państwem, na tej samej zasadzie 
nie powinna, jako termin teoretyczny, budzić wątpliwości. 
Spośród wszystkich możliwych motywacji, jakimi kierują 
się państwa teoretyczne znaczenie ma tylko jedna – dążenie 
do zapewniania sobie bezpieczeństwa w anarchicznym sy-
stemie międzynarodowym. Te dość zawiłe rozważania po-
sługujące się dość skomplikowaną terminologią doczekały 
się wielu krytyków. Część tych krytyk wynika z niezrozu-
mienia podstaw epistemiczno-metodologicznych Theory41, 
część z niewspółmierności jej języka z  językami, w  jakich 
dane krytyki były wyrażane42. Nie jest tak jednak w  wy-
padku krytyki, której teoria Waltza doczekała się ze strony 
wspomnianego już Alexandra Wendta. Wendt nie podważa 

40 K. Waltz, Theory of..., dz. cyt., s. 93.
41 Jest tak z  pewnością w  przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

teorii Waltza z rzeczywistym systemem międzynarodowym – zgodności, 
której sam autor w żadnym miejscu swej pracy nie postuluje.

42 W przeważającej mierze chodzi tu o krytyki postmodernistyczne.
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konstrukcji teorii Waltza pod kątem zgodności jej termi-
nów teoretycznych z rzeczywistością. Miast tego wskazuje, 
że spoglądając poprzez ich pryzmat na system międzynaro-
dowy, państw-jako-tożsamych-aktorów, założenie o  dąże-
niu do samozachowania, czyli do bezpieczeństwa stanowi 
warunek konieczny, ale nie wystarczający do właściwego 
wyjaśnienia ich zachowań43.

Tytułem podsumowania – Morgenthau pisząc o tym, co 
państwem porusza zabiera czytelnika do krainy rozważań 
normatywnych – co godzi się czynić, a co jest niewłaściwe dla 
męża stanu. Z kolei Waltz wierny swym postulatom metate-
oretycznym przedstawia w gruncie rzeczy podobną kwestię 
w oparciu o  skomplikowany i hermetyczny język teorii sy-
stemowej. Jakie praktyczne konsekwencje z tej różnicy płyną 
dla kryterium etycznego w kategorii racji stanu pod kątem 
bezpieczeństwa przedstawię w zakończeniu poniżej.

Konkluzja – normatywny niepokój kontra  
naukowa (nie)pewność

W jak wysokie miejsce zabiera więc nas postulat o  dą-
żeniu do bezpieczeństwa jako załażeniu motywacyjnym 
państwa-jako-tożsamego-aktora obecnym w  teorii Waltza? 
Będę przekornie przekonywał, że na drabinie abstrakcji, 

43 A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, przeł. 
W. Derczyński, Warszawa 2008, s. 98-108. Autor przekonuje, że postu-
lowane przez Waltza części składowe systemu międzynarodowego, któ-
rych motywem będzie uzyskanie bezpieczeństwa, nie będą się zachowy-
wać zgodnie ze wskazaniami jego teorii, tj. dążyć do równoważenia swych 
wzajemnych zdolności (w terminologii Waltza jest to właściwie synonim 
potęgi). Wendt wskazuje natomiast, że w modelu Waltza przyjęte są jesz-
cze implicite założenia o strukturze interesów jego aktorów. Chodzi o to 
jakie rodzaje interesów są dominujące w danym modelowanym systemie. 
Model Waltza zawiera jedynie implicite jeden taki rozkład – państwa sta-
rające się zachować status quo, podczas gdy, przekonuje Wendt, rozkład 
taki jest jedynie jednym z możliwych. Krytyka ta jest o tyle ciekawa, że, 
przynajmniej do pewnego momentu, uzupełnia i niejako nadbudowuje 
się na argumentach autora Theory.
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dużo wyżej niż normatywne rozważania Morgenthaua o ety-
ce, wedle której można ocenić męża stanu. Tenże, pisząc 
o imperatywie moralnym narodowego przetrwania, czy tym 
co nazywam paradoksem wodza, systematyzuje jedynie to co 
uważny obserwator historii rozumie intuicyjnie. Zagłębiając 
się w  lekturę memuarów takich wielkich postaci światowej 
polityki jak Bismarck, Churchill, Metternich etc. można rów-
nie dobrze zrozumieć, o co idzie Morgenthauowi piszącemu 
o człowieku, który swą moralność musi trzymać na wodzy dla 
dobra tej samej moralności jego współobywateli. Walorem 
myśli Morgenthaua jest systematyczne przedstawienie tych 
intuicji. Jaki walor ma więc ujęcie Waltza? Z pewnością jest 
to koherencja struktury teorii  – rzecz, której rozważaniom 
Morgenthaua z pewnością brakuje, i o czym kilkukrotnie na 
tych stronach wspominałem. Można by nawet powiedzieć 
paradoksalnie, że teoria Waltza charakteryzuje się elegancką 
prostotą i właśnie z tego powodu nie jest łatwa w odbiorze.

Jak jednak te, w  istocie swej abstrakcyjne rozważania 
dwóch amerykańskich teoretyków stosunków międzynaro-
dowych, mają się do bardzo praktycznej kwestii  – zapew-
nienia państwu bezpieczeństwa? Po pierwsze ich treść, pod 
kątem, pod jaki starałem się ją zrekonstruować, świadczy 
o niezwykłej wadze bezpieczeństwa jako składnika koncepcji 
racji stanu. Przywołana we wstępie intuicja językowa, że musi 
istnieć państwo, by móc mówić o  jego racji stanu, znajduje 
swą logiczną kontynuację i rozwinięcie zarówno w rozważa-
niach Morgenthaua, jak i Waltza. Sedno kwestii praktycz-
nej leży jednak w pytaniu o przydatność tych rozważań dla 
uczestnika, aktora międzynarodowej polityki (nie ważne czy 
będzie nim mąż stanu, „zwykły” polityk, czy urzędnik zaj-
mujący się sprawami międzynarodowymi). Stąd, po drugie, 
waga jaką przykładałem do przedstawienia zagadnienia bez-
pieczeństwa państwa w ogólnych ramach metateoretycznych 
każdego z  autorów. Z  jednej strony, historystyczno-nor-
matywne dywagacje Morgenthaua, pełne napięcia i  nie do 
końca sprecyzowanych terminów, z  drugiej elegancka, lecz 
i  niełatwa hermetyczność systemowego podejścia Waltza 
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mają, każda z osobna, inne problemy w wiedzeniu prakty-
ki. Jednak ostatecznie zwycięzcą tego porównania zdaje się 
być Morgenthau. Jeżeli poświęcając dość czasu na uważną 
lekturę, ewentualny praktyk zrozumie, lub choćby zauważy, 
dylematy moralne o  których pisze Morgenthau, może na-
brać pewnej sprawności w rozwiązywaniu problemów, wobec 
których przyjdzie mu stanąć. Zatem fakt, że autor Politics 
nie daje łatwych recept stanowi, moim zdaniem, o  istotnej 
wartości jego dzieła dla praktyka. Wzbudzając w nim nor-
matywny niepokój Morgenthau pozwala wykształcać mu 
w sobie te cechy, które świadczą o byciu mężem stanu. Waltz 
z kolei daje w gruncie rzeczy gotową, naukową receptę. Jest 
to recepta, która ze względu na swą hermetyczność, wymaga 
dużego nakładu starań by być zrozumianą lecz która w za-
mian odwdzięcza się racjonalną pewnością co do prowadzo-
nej polityki.

Dlaczego zatem, skoro przedstawiam tak jak rozumiem 
i potrafię przekazać zalety obu teorii, uznaję tę Morgenthau-
owską za praktycznie bardziej doniosłą? By to uzasadnić, 
posłużę się pewnym eksperymentem myślowym. Wyobraź-
my sobie, że pewien naukowiec społeczny, zajmujący się sto-
sunkami międzynarodowymi, stworzył doskonałą naukową 
ich teorię. Teoria ta jest doskonała, ponieważ jej wskazania 
i prognozy na jej podstawie sprawdzają się w 99% przypad-
ków. Rzeczony naukowiec społeczny idzie więc ze swą teorią 
do praktyka-decydenta i przy pomocy przykładów przedsta-
wia jej skuteczność jako narzędzia prognostycznego, którego 
użycie pozwoli zmaksymalizować racjonalność prowadzonej 
polityki zagranicznej. Decydent-praktyk, po długim mozole 
jaki musi poświęcić nasz naukowiec społeczny, pojmuje na 
czym doskonała teoria stosunków międzynarodowych pole-
ga i zaczyna ją stosować w praktyce. Dzięki jej użyciu pewne 
skomplikowane sprawy stają się jasne, a decyzje bezproble-
mowe. Podejmując jednak te decyzje na bazie wskazań teorii 
decydent może zapomnieć o tym nieszczęsnym 1% przypad-
ków, w których teoria się nie sprawdza. Nawet kiedy sytuacja 
taka nie ma miejsca, nic w  tej doskonałej teorii nie mówi 
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decydentowi, kiedy ten 1% jest ryzykiem uprawnionym. 
Rozważmy więc po kolei te dwa przypadki: jeżeli decydent 
zapomni, może podejmować decyzje coraz bardziej ryzykow-
ne z  punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, kiedy więc 
los postanowi powiedzieć temu 1% przypadków, w których 
doskonała teoria się myli, „sprawdzam”, konsekwencje tego 
mogą być iście apokaliptyczne. W drugim przypadku, kiedy 
decydent za każdym razem pamięta o tym, że jedna na sto 
decyzji, które podejmie na podstawie doskonałej teorii, może 
być błędna, ocena czy stosować ją czy nie, dokonana zostanie 
na podstawie kryteriów nie zawartych w niej samej. Morał tej 
powiastki jest taki, że doskonała teoria jest w polityce mię-
dzynarodowej, w kontekście broni atomowej, ludzi za któ-
rych decydent jest odpowiedzialny, ładu międzynarodowego, 
rzeczą niebezpieczną.

Oczywiście w żadnym miejscu Waltz nie twierdzi, że jego 
teoria jest doskonała, w kilku jednak mówi o  jej naukowo-
ści. Jej ceną jednak jest usunięcie wymiaru normatywnego ze 
spektrum jej zainteresowań. Jeżeli naukowość teorii Waltza 
kosztuje ją jej wymiar normatywny, to odwrotna sytuacja 
ma do pewnego stopnia miejsce w  przypadku myśli Mor-
genthaua. Jak jednak mam nadzieję, mój eksperyment wska-
zał dość dobitnie, że dla praktyka liczyć się będzie bardziej 
jednak osąd niż wyjaśnianie, bardziej normatywny niepokój, 
niż naukowa (nie)pewność.





Konstanty Miodowicz
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wywiad – etyka – racja stanu

Obszerne omówienie teorii stosunków międzynarodo-
wych w  ujęciu Hansa J. Morgenthaua oraz Kennetha N. 
Waltza dokonane w  niniejszej publikacji skonkretyzowa-
ło dyspozycję jej pomysłodawców dotyczącą przestrze-
ni badawczej delimitowanej obecnością kategorii: „racja 
stanu – bezpieczeństwo – etyka”.

Hans J. Morgenthau i Kenneth N. Waltz reprezentują od-
mienne nurty kierunku realizmu politycznego, a jednak wy-
mienione pojęcia odnajdujemy w  centrum zainteresowania 
jednego i drugiego autora.

Obaj czerpali z dorobku takich gigantów myśli, jak Frie-
drich Meinecke, Max Weber czy Reinhold Niebuhr. Obaj 
znaleźli kontynuatorów, by służyć przykładem Fareeda Za-
kari lub Randalla Schwellera – uprawiających realizm w od-
mianie neoklasycznej.

Realizm polityczny pozostaje kierunkiem żywym, pulsu-
jącym nowymi rozwiązaniami i eksponującym coraz częściej 
konkretne, praktyczne opracowania w  miejsce abstrakcyj-
nych dywagacji.

Koncepcje Morgenthaua i  Waltza, ośmielę się potrak-
tować jako punkt wyjścia do podjęcia odmiennych kwestii 
cechujących sferę „racji stanu – bezpieczeństwa – etyki” i to 
w perspektywie dostępnej rzemieślnikowi polityki wyspecja-
lizowanemu w problematyce działalności służb sektora bez-
pieczeństwa narodowego.
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Będzie to wypowiedź w większym stopniu o tym, czego 
u Morgenthaua i Waltza nie znalazłem, niż o tym, co w ich 
publikacjach jest.

Charakteryzując istotę fenomenu potęgi Hans J. Mor-
genthau próbuje określić jej komponenty, zasoby i  źródła 
dzieląc te pierwsze na trwałe, zmienne, materialne i mentalne.

Strategicznej integracji wszystkich wymienionych czyn-
ników dokonuje dyplomacja umiejętnie wykorzystująca atuty 
państwa – aktora relacji międzynarodowych.

Oczywiście, społeczność suwerennych państw dysponuje 
instrumentarium siły militarnej lecz nie ona, a  dyplomacja 
jest „najlepszym środkiem zachowania pokoju”1.

Wielkim nieobecnym w  rozważaniach Morgenthaua 
i Walza jest wywiad. Może to dziwić. Bez – choćby ogólne-
go uwzględnienia roli wywiadu w rozwiązywaniu konfliktów 
występujących w sferze stosunków międzynarodowych trud-
no te ostatnie zrozumieć czy wyjaśnić2.

Co więcej, znaczenie i potencjał państwowych służb wy-
wiadowczych systematycznie rośnie.

Zjawisko to ma swoją przyczynę: wywiad umożliwia po-
zyskanie ściśle chronionych informacji o zasobach i źródłach 
potęgi państw obcych oraz o planach lub możliwościach jej 
wykorzystania, zwłaszcza przeciwko naszemu i naszych ak-
tualnych sojuszników bezpieczeństwu.

Wywiad to wiedza przydatna w  sztuce rządzenia, naj-
lepszy z  systemów wczesnego ostrzegania jakimi dysponu-
je państwo, użyteczny instrument w procesie kształtowania 
i podejmowania decyzji politycznych, niezastąpiony w czasie 
kryzysu i konfliktu.

Nie bez powodu powierza się mu zadania rozpoznawania, 
zapobiegania i zwalczania zagrożeń godzących w suwerenność 
i międzynarodową pozycję państwa; w jego niepodległość, nie-
naruszalność terytorialną, obronność i porządek konstytucyjny.

1 Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i po-
kój, przeł. R. Włoch, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 382.

2 W  prezentowanym tekście odniesiono się wyłącznie do syste-
mów wywiadowczych państw demokratycznych.
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Koniec zimnej wojny nie okazał się być końcem histo-
rii. Nie spełniły się promieniujące kantowskim optymizmem 
wizje Francisa Fukuyamy3. Nine/eleven był krwawą lekcją 
politycznego realizmu. Bezpieczeństwo zbiorowe odzyskało 
rangę centralnej kategorii ładu międzynarodowego. Zmo-
dernizowano i  rozbudowano systemy wywiadowcze. Ma to 
jednak swoją cenę i rodzi konkretne niebezpieczeństwa. Już 
sam fakt istnienia w państwach demokratycznych, egalitar-
nych i  afirmujących wartość otwartości i  transparentności, 
struktur zarządzanych arbitralnie, hierarchicznych, zamknię-
tych i tajnych, to ustrojowy dysonans. Taki stan rzeczy zde-
terminowany potrzebą skuteczności sił bezpieczeństwa w re-
alizacji powierzonych im zadań, wywołuje szereg problemów, 
zwłaszcza w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Najmniej spośród nich istotnym jest rzekoma tendencja 
potęg wywiadowczych do emancypacji politycznej. Nic po-
dobnego nie miało i nie ma miejsca. Odwrotnie: to dążenia 
do pozytywnego „wczytania się” w rzeczywiste lub domnie-
mane intencje rządzących kreują szczególne i realne zagroże-
nia dla praworządnego państwa. James Rusbridger nazwał je 
„syndromem Henryka II” (Plantageneta), którego westchnie-
nie: „kto mnie uwolni od tego niesfornego klechy”, a  rzecz 
dotyczyła Thomasa Becketa, dworzanie królewscy zrozumieli 
jako zachętę, ba – przyzwalającą dyspozycję. Becketa zabito4.

„Syndrom Henryka II” dotknął m.in. Georga W. Busha 
w trakcie przygotowań do inwazji Iraku w 2003 r. oraz – i to 
w sposób szczególny – premiera Felipe Gonzalesa, którego nie-
jasne gesty wojskowy CESID5 zinterpretował jako przyzwole-
nie dokonywania morderstw na aktywistach baskijskich ETA6.

3 Francis Fukuyama, Koniec historii?, „Konfrontacje” nr  13 (red. 
Irena Lasota),Warszawa 1991 r., s. 7-36.

4 James Rusbridger, Gra wywiadów. Iluzje i pozory szpiegostwa mię-
dzynarodowego, przeł. M. Dutkiewicz, Wyd. Bis, Warszawa 1993 r., s. 89.

5 Centro Superior de Informacion de La Defensa  – hiszpańska 
służba wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

6 Euzkadi Ta Askatasuna (Kraj Basków i Wolność) – baskijska or-
ganizacja terrorystyczna.
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Na tego rodzaju zachowania nie ma prostego lekarstwa. 
Wiele zależy tu od – po pierwsze – wypływającej z treningu 
i  doświadczenia umiejętności wykorzystywania przez rzą-
dzących informacji, analiz i ocen wywiadowczych oraz – po 
drugie – od sprawności profesjonalnego, wyzwolonego z par-
tyjnych uwarunkowań mechanizmu nadzoru i kontroli służb 
bezpieczeństwa.

Wywiad to sui generis państwowa konspiracja, ciemna ma-
teria kosmosu relacji międzynarodowych, działalność tajna 
z pozycji zamkniętych i izolowanych.

Środowiska wywiadowcze są specyficzne: obowiązują 
w nich własne reguły, własne kodeksy postępowania, posia-
dają one własnych bohaterów.

Uwypukla to  – w  pewnym sensie  – różnica pomiędzy 
nimi, a formacjami kontrwywiadu. Nad tymi ostatnimi – jak 
skonstatował to Graham Green – unosi się specyficzna aura 
policyjności7. Kontrwywiad  – jest na krótkiej smyczy obo-
wiązujących w praworządnym państwie regulacji, wywiad – 
przygotowuje swoich funkcjonariuszy do działań na teryto-
rium wroga, często z definicji nielegalnych.

Mamy do czynienia z  dwoma odmiennymi orientacja-
mi światopoglądowo-operacyjnymi. Tym niemniej i mimo 
wszystko w  państwie demokratycznym wywiad nie jest 
nikczemnym rozsadnikiem zbrodniczych praktyk; jaskinią 
spisków, podstępu, manipulacji, prowokacji, szantażu, dez-
informacji i  zdrady kultywowanych pod osłoną tajemnicy 
państwowej.

Wbrew obiegowym opiniom podejmowany przez tę 
służbę wysiłek przełamania opozycji pomiędzy czynnikami 
moralnymi, a skutecznością lub pomiędzy wymogiem świad-
czenia prawdy a  zasadą tajemnicy dokonuje się na drodze 
wyborów jakościowo nieodmiennych od tych, przed którymi 
stoi polityk  – mąż stanu. Owszem, bywa, że są to wybory 
trudne, bardzo trudne, zgoła dramatyczne lecz uświęcone 
tym, co Hans J. Morgenthau nazwał „moralną godnością 

7 Graham Green, Czynnik ludzki, przeł. A. Pituła, Wyd. ”C &T”, 
Toruń 1998, s. 69.
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interesu narodowego”8. Przypomnijmy, napisał on: „w poli-
tyce moralność stawiana przed interesem państwa prowadzi 
w istocie do jeszcze większej niemoralności”9.

Służby specjalne są takie, jakie jest państwo, którego sta-
nowią część. „W ostatecznym rozrachunku rządzący mają ta-
kie służby na jakie zasługują” (Angelo Codevilla)10. Wywiad 
nie jest aksjologiczną pustynią. Z drugiej strony, praca w nim 
wymaga samokontroli i roztropnego nadzoru zewnętrznego, 
rozgrywa się przecież w zwodniczych warunkach wyizolowa-
nia i tajemnicy.

Prowadzi to  – czasami  – pracownika wywiadu do wy-
kształcenia w  sobie nadmiernie jednostronnej wizji świata 
z  efektem autodezinformacji. („Kiedy oficer wywiadu czuje 
zapach kwiatów, rozgląda się za trumną” – powiedział oneg-
daj Robert Gates)11.

Jeszcze groźniejsze w  skutkach okazać się może prze-
świadczenie o  prawie łamania wszelkich wartości w  imię 
ochrony tych wartości, czego dobrą ilustracją jest problem 
tortur stosowanych wobec zatrzymanych terrorystów.

Będąc na moralnym rozdrożu służby wywiadowcze po-
szukują latarni etycznej konstruując lub adaptując kodeksy 
poprawnego postępowania. Ich przykładem niech będą pró-
by Australijczyków (Australian Intelligence Community) 
implementowania do działań służb reguł natural justice lub 
słynne Credo Williama Casey’a (w latach 1981-1987 dyrek-
tora Centralnego Wywiadu Stanów Zjednoczonych)12.

8 Paweł Śpiewak, Moralna godność interesu narodowego, „Znak” 
nr 506,1997 r., s. 88.

9 Hans J.Morgenthau, Zło polityki i etyka zła, ”Przegląd Polityczny” 
nr 73-74, 2005 r., s. 5.

10 Angelo Codevilla, Intelligence for a New Century, Wyd. The Free, 
New York 1992, s. 449.

11 Gayle Lynds, Ostatni superszpieg, Wyd. ”Amber”, Warszawa 
2006, s. 89.

12 Bob Woodward, Veil. The Secret Wars of the CIA 1981-1987, 
przeł.  R.  Januszewski, Wyd. Simon & Schuster, New York 1987, 
s. 314-315.

Kryterium – 12
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Rzecz jasna, każdy taki katalog reguł postępowania wpi-
suje się w formułę autonomicznych etyk zawodowych dając 
rezultat niepełnej zgodności z zasadami moralności ogólnej.

Inne rozwiązania oferują co poniektóre organizacje poza-
rządowe dedykując państwom i służbom specjalnym propo-
zycje stosowania określonych, uzasadnionych etycznie norm 
formalnoprawnych. Takim jest np. raport zespołu prof. Mar-
tina Scheinina przesłany w dn. 17 maja 2010 r. Komisji Praw 
Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ sugerujący wdro-
żenia 22 „dobrych praktyk” dotyczących norm prawnych i in-
stytucjonalnych w służbach wywiadowczych i organach ich 
nadzoru.

* * *

Działalność wywiadu budzi kontrowersje. Toną one 
w  mrocznych spekulacjach i  podejrzeniach. Dla wielu to 
świątynia podstępu, kamuflażu i  fałszu  – „dżungla luster”. 
Tyle mówi nam publicystyczno-literacki stereotyp. W  rze-
czywistości odnajdujemy wywiad tam, gdzie bezpieczeństwo 
państwa, jego racja stanu, poddawane są próbie konfrontacji 
lub walki. I to jest fakt.
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Rozwój społeczny a racja stanu

Podejmując zagadnienie relacji między racją stanu a roz-
wojem społecznym w aspekcie kryterium etycznego, narzuca 
się sama przez się potrzeba zanalizowania powiązań między 
trzema pojęciami odgrywającymi ważną rolę w filozofii, na-
ukach politycznych i  socjologii. Myślę tu o  triadzie: etyka, 
racja stanu i rozwój społeczny. Jak wiadomo, nauki społeczne 
noszą na sobie „przekleństwo” wielodefinicyjności, przez co 
rozumiem to, że nie dysponują one jedną definicją danej rze-
czy, zjawiska, procesu, jak to się dzieje w naukach przyrodni-
czych, lecz wieloma, np.: istnieje ponad 200 definicji kultury, 
są autorzy, którzy twierdzą, że definicji wolności jest ponad 
400, a i to nie jest pewne, jeżeli uwzględnimy wielość aspek-
tów towarzyszących temu pojęciu. Nie inaczej jest z  etyką, 
racją stanu i rozwojem społecznym. Jak pisze A. Rzegocki: 

Pojęcie racji stanu doczekało się (…) na przestrzeni wieków 
ogromnej liczby definicji i było stosowane do opisu różnych 
sytuacji. Co więcej, wielokrotnie w historii pojęcie to było 
nadużywane przez polityków, publicystów, dziennikarzy, ale 
też przez obywateli. Stąd bierze się trudność w  jego zde-
finiowaniu, w  dokładnym określeniu jego znaczenia, we 
wskazaniu, w jakim kontekście powinno być używane1. 

Skoro tak, to w niniejszej analizie skupię się na wybranych 
rozumieniach powyższych pojęć.

1 A Rzegocki., Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kra-
ków 2008, s. 47.
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Racja stanu – przyjęte rozumienie pojęcia

W analizie relacji między etyką i  racją stanu zamie-
rzam wykorzystać trzy znane w  literaturze w  tej sprawie, 
stanowiska:
1. makiaweliczne, określane też jako nowożytne,
2. quasimakiaweliczne,
3. etyczno-moralne, inaczej określane jako klasyczne lub 

tradycyjne.
W ujęciu makiawelicznym obserwujemy dominację inte-

resu władcy, uosabiającego państwo, nad wszelką etyką i mo-
ralnością. Władca sam ma określać co jest dobre dla państwa 
i  realizować to dobro w sposób skuteczny, uwieńczony zwy-
cięstwem. Jest oczywiste, że żadne normy moralne nie mogą 
go w tym ograniczać. To władca określa zakres racji stanu. Jak 
rozciągłe może być to pojęcie niech służy jedna z anegdot mó-
wiąca o tym, że Ludwik XIV miał uzasadniać uwiedzenie jed-
nej ze swoich dworek, panny de Valois, racją stanu. W znacz-
nie nowszych czasach dramatycznymi przykładami wcielania 
w życie takiej koncepcji racji stanu byłyby praktyki dyktatorów 
takich jak np.: Hitler, Stalin, Pol Pot, czy Mao Zedong.

Drugie z wymienionych wyżej stanowisk jest mniej ra-
dykalne. Pozostawia ono władcy całkowitą wolność od za-
sad moralnych w sprawach polityki, ale nakazuje moralność 
w życiu prywatnym. Dobrym przykładem jest tu stanowi-
sko kardynała Armanda de Richelieu, według którego wła-
dza, w  tym oczywiście monarsza, pochodzi od Boga. Bóg 
zatem powierzył los państwa królowi, który będzie osądzo-
ny z tego, w jakim stanie zostawił swój kraj. Król bojaźliwy, 
słaby, osłabiający państwo „czyni według Boga, źle”2. W ten 
sposób został rozwiązany problem niemoralności władcy; 
władca zawsze jest moralny w tym co robi w polityce za-
równo wewnętrznej jak i zewnętrznej jeżeli działa zgodnie 
z  interesem państwa (sposób działania nie podlega ocenie 
moralnej), gdy dodatkowo jest moralny w życiu osobistym 

2 Armand de Richelieu, Pensées politiques [1635], w: Oeuvres, Paris 1933.
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jest, można powiedzieć, z pewną przesadą oczywiście, do-
skonale moralny.

Trzecie stanowisko stoi w całkowitej sprzeczności z ma-
kiawelizmem, mianowicie władca ma respektować zasady 
moralne zarówno w formułowaniu racji stanu, czyli, mówiąc 
szerzej, w swojej działalności publicznej, jak i w życiu pry-
watnym. Uzasadnieniem tego stanowiska jest wspomniana 
wyżej teza, że władza pochodzi od Boga, a  Bóg ustanowił 
prawo naturalne, które stoi ponad prawem stanowionym, po-
zytywnym i musi być przez wszystkich respektowane. W po-
wyższym przypadku tym, co by ograniczało swobodę osoby/
ludzi sprawujących władzę byłoby prawo Boskie, a w wersji 
rozszerzonej możemy mówić o  dominującej ideologii, do-
minującej hierarchii wartości czy systemie etycznym, które 
legitymizują władzę.

W katolickiej nauce społecznej utożsamia się rację stanu 
z „dobrem wspólnym”, w koncepcji narodowej będzie to „in-
teres narodowy”, a u zwolenników teorii państwa – „interes 
państwowy”. Jednakże ze względu na to, że treść tego pojęcia 
w różnych językach (w języku francuskim: raison d’État, an-
gielskim: reason of State, włoskim: ragione di stato, czy niemie-
ckim Staatraeson) odnosi się do państwa, pominę w dalszych 
rozważaniach interes narodowy.

A. Rzegocki w swojej definicji racji stanu 

zwraca uwagę na działanie polityczne, szczególnie o charak-
terze długofalowym, mające na celu zabezpieczenie żywot-
nych interesów państwa. W tym (…) sensie racja stanu jest 
racją istnienia państwa, jego przetrwania i rozwoju, dotyczy 
więc fundamentalnych interesów wspólnoty politycznej3. 

Jak już wyżej napomknąłem, określenie „fundamentalne in-
teresy” może być różnie rozumiane w zależności od tego, kto 
ma władzę ich definiowania.

Wspomniana wyżej klasyfikacja stanowisk oparta na 
faktach odległych historycznie pomija jeszcze jedno sta-
nowisko stojące w  opozycji do makiawelizmu. Podmiotem 

3 A. Rzegocki, dz. cyt., s. 48-49.
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formułującym rację stanu był suweren działający w interesie 
państwa. W obecnych czasach, w których ciągle jeszcze de-
mokracja jest dominującym systemem kierowania państwem, 
suwerenem jest demos przez który rozumiem tę część na-
rodu czy społeczeństwa, która aktywnie wpływa na politykę 
danego państwa. Może się to odbywać poprzez udział w wy-
borach, ale także poprzez udział w  różnego rodzaju inicja-
tywach i ruchach społecznych. Jeżeli w definicji demokracji 
uwzględnimy, co dzisiaj uchodzi za oczywiste, nie tylko inte-
res większości, ale i prawa licznych mniejszości (religijnych, 
etnicznych, seksualnych itd.), co ma uzasadnienie w  teorii 
praw człowieka, to proces kształtowania się racji stanu wyglą-
da na niezwykle skomplikowany, wręcz zagmatwany. Proces 
ten wydaje się dużo prostszy w sytuacji dyktatury politycznej 
lub ideologicznej, w tym religijnej.

W demokracji trudno jest przewidzieć, jaka hierarchia 
wartości będąca podstawą obowiązującego systemu etycz-
nego wpływającego na formułowanie racji stanu, będzie 
dominująca. Bowiem jest ona kształtowana w bardzo skom-
plikowanym procesie angażującym wielu aktorów życia spo-
łecznego. Np.: w Polsce, istotną rolę w kształtowaniu hierar-
chii wartości pełni Kościół Katolicki oraz instytucje innych 
religii, poza tym organy państwa, w  tym Sejm, zrzeszający 
ludzi o różnych poglądach etycznych, czego efektem jest sy-
stem poglądów, w tym etycznych, będących efektem różnych 
ustępstw (np. tzw. „ustawa aborcyjna”). Takim samym „pro-
duktem” wzajemnych ustępstw jest edukacja i proces wycho-
wawczy w państwowych instytucjach edukacyjnych. Wielki 
wpływ w tym względzie mają też media, których właściciele 
narzucają pewną wizję rzeczywistości i preferowaną hierar-
chię wartości. W kształtowaniu świadomości etycznej dane-
go społeczeństwa mają też udział różnego rodzaju organiza-
cje sektora pozarządowego oraz ruchy społeczne. W efekcie 
powstaje hierarchia wartości nawet nie zawsze spójna we-
wnętrznie, albo powstaje ich wiele akceptowanych w różnych 
grupach, ale w stosunku do siebie konkurencyjnych. W tym 
samym społeczeństwie mogą się ścierać różne koncepcje 
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dotyczące np. polityki zagranicznej. Jedni mogą ją opierać 
np. na sojuszu z Rosją a  inni z USA, czy UE. Też, w  tym 
samym społeczeństwie, część jego członków, może wysoko 
cenić rodzinę, dzieci, poczucie bezpieczeństwa, natomiast 
inna opowiadać się za rozwodami, czy niezależnością oso-
bistą („nikt nie ma prawa decydować co i  jak mam robić”). 
To odrzucenie prawa innych do ingerencji w życie osobiste, 
miewa bardzo poważne konsekwencje zarówno społeczne 
jak i polityczne. Istnieją też grupy o całkowicie różnych, albo 
wrogich hierarchiach wartości i uformowanych na ich pod-
stawie systemach etycznych. W opisanej sytuacji sformuło-
wanie racji stanu jako pochodnej hierarchii wartości, a także 
legitymizacja tej racji jest bardzo skomplikowana, co wcale 
nie oznacza, że nie jest ona formułowana.

W omówionych powyżej przypadkach podmiot lub źród-
ło formułowania racji stanu były stosunkowo łatwe do ziden-
tyfikowania. Byli/ły nim odpowiednio:
•	 osoba realnie sprawująca władzę, która rację stanu fir-

mowała (tak naprawdę racja stanu była wypracowywana 
przez szersze grono), sprawująca albo władzę dyktator-
ską (w dzisiejszych czasach np. Łukaszenko, Kim Dzong 
Il), albo w demokracjach, lider partii, która samodzielnie 
rządzi, przy biernym, niezdolnym do kontroli rządzących, 
społeczeństwie;

•	 ideologia, w tym religia, mająca pozycję monopolistyczną, 
wspierana przez władze, wyznawana i uznawana jako obo-
wiązująca przez przygniatającą część obywateli (np. w kra-
jach islamskich);

•	 zinstytucjonalizowana hierarchia wartości, lub ideologia, 
czy system etyczny, niekoniecznie spójne, powstałe jako 
wypadkowa różnych idei, poglądów etycznych, religii, na 
drodze wzajemnych ustępstw, wpływające na formułowa-
nie prawa w danych krajach.
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Uwewnętrzniona i uzewnętrzniona racja stanu

Jak wyżej wspomniano, przez rację stanu w  literaturze 
przedmiotu rozumie się przede wszystkim interes państwa, ale 
także i dobro wspólne. Oba realizują się w dwóch wymiarach – 
wewnętrznym i zewnętrznym. Racja stanu skierowana na ze-
wnątrz, którą nazwę zewnętrzną racją stanu, w  przypadku 
państwa, dotyczy szeroko rozumianych interesów wykracza-
jących poza granice kraju np.: relacje gospodarcze, polityczne, 
wojskowe z innymi państwami. Racja stanu, czyli interes lub 
wspólne dobro mogą też dotyczyć wewnętrznych spraw kra-
ju. Wówczas taki rodzaj racji nazwę wewnętrzną racją stanu. 
Dotyczyć ona może różnych sfer życia społecznego, takich jak: 
gospodarka, edukacja, polityka, kultura, polityka społeczna itd.

Warto zauważyć, że zarówno „interes państwa” jak i „dobro 
wspólne” bywają różnie pojmowane. Zależy to od tego, kto 
ma ostateczny wpływ na ich sformułowanie. Na ogół osta-
teczny wpływ na zdefiniowanie interesu państwa ma władza 
państwowa. Oczywiście jest w  tym procesie warunkowana 
przez społeczeństwo, ale ten wpływ zależy od jego aktyw-
ności. Im społeczeństwo mniej aktywne, mniej obywatelskie, 
tym większa jej samodzielność. Im bardziej aktywne społe-
czeństwo, tym większy jego wpływ, aczkolwiek ostatecznie 
na decyzje wpływa państwo poprzez swoje instytucje, takie 
jak przede wszystkim parlament, czy rząd. W szczególnych 
wypadkach interes narodowy może się różnić od interesu 
państwowego. Taką sytuację mogliśmy odnotować w czasie 
dyktatury komunistycznej w Polsce, kiedy to interes rządzą-
cych nie pokrywał się w pełni z interesem narodu.

Pewne trudności mogą powstać przy ustalaniu relacji mię-
dzy interesem państwowym a dobrem wspólnym. Pojęcie in-
teresu kojarzy się z postawą mniej lub bardziej egoistyczną. 
(np.: „interes mojego państwa jest dla mnie ważniejszy niż 
interes twojego”). Natomiast pojęcie „dobro wspólne” impli-
kuje wspólnotę (nawet ponadnarodową), a we wspólnocie nie 
powinien jeden żyć kosztem drugiego. W  szerokim ujęciu 
dobro wspólne to 
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suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają 
bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom peł-
niej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość4. 

Czyli jest to pakiet warunków sprzyjających rozwojowi czło-
wieka.

Dobro wspólne nie jest prostą sumą partykularnych dóbr 
każdego podmiotu w  wymiarze społecznego organizmu. 
Należąc do wszystkich i do każdego, dobro to jest i pozo-
staje wspólne, ponieważ jest niepodzielne i można je osią-
gać, pomnażać i chronić tylko razem, także z uwagi na przy-
szłość. Tak jak moralne działanie jednostki urzeczywistnia 
się w spełnianiu dobra, tak działanie społeczne osiąga pełnię 
przez realizację dobra wspólnego. Istotnie, dobro wspólne 
może być rozumiane jako społeczny i wspólnotowy wymiar 
dobra moralnego5.

Dobra wspólne społeczności mniejszych mieszczą się 
w dobrach wspólnych społeczności większych, od rodziny 
począwszy a  na społeczności ludzkości skończywszy.(…) 
Każda grupa społeczna musi uwzględnić potrzeby i słusz-
ne dążenia innych grup, co więcej dobro wspólne rodziny 
ludzkiej6.

W definicjach tych uderza wspólnotowy charakter dobra 
wspólnego a także brak konfliktu między dobrami wspólny-
mi poszczególnych grup. Wszystkie one składają się na, moż-
na powiedzieć, globalne dobro wspólne.

Można też zauważyć pewne podobieństwa w  koncep-
cjach racji stanu i dobra wspólnego. Za najważniejsze uwa-
żam wagę obu dla wspólnot ludzkich. Racja stanu identy-
fikuje i w pewnym sensie wskazuje jaki winien być, lub jest 

4 Konstytucja Duszpasterska o  Kościele w  świecie współczesnym, 26, 
w: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Po-
znań 2002.

5 Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 164, Papieska Rada Iusti-
tia et Pax, red. nauk. J. Kupny, Kielce 2005.

6 Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, red. W. Piwowarski, War-
szawa 1993, s. 42.
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interes państwa, a także jako konsekwencję, jakie winno być 
państwo, aby mogło ten interes realizować. Koncepcja dobra 
wspólnego jako sumy 

tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to 
grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szyb-
ciej osiągnąć ich własną doskonałość7, 

także określa jakie winno być państwo i na czym polega jego 
rola, interes, a więc i racja istnienia, czyli racja stanu. Cyto-
wany już autor zauważa, że „racja stanu” „brzmi dużo bardziej 
nobliwie niż np.: „uzasadnienie istnienia państwa”, „podsta-
wowe interesy państwa”8. Właśnie sformułowanie „uzasad-
nienie istnienia państwa” można w  szczególnych przypad-
kach połączyć z koncepcją „dobra wspólnego”.

Rozwój społeczny

Najczęściej przez rozwój społeczny rozumie się proces do-
chodzenia społeczeństwa do celu, który jest uważany, z róż-
nych powodów, za pożądany. Np. dla Jamesa Midgleya tym 
celem jest dobrobyt i wzrost gospodarczy. Rozumie on przez 
rozwój społeczny: 

proces składający się z planowych zmian społecznych mają-
cy na celu osiągnięcie dobrobytu populacji jako całości, po-
łączonego z dynamicznym rozwojem gospodarczym9.

Pierwszy problem z pojęciem rozwoju społecznego, jaki 
wynika z  ogólnych konceptualizacji, to konieczność roz-
strzygnięcia, jak ujmować należy rozwój społeczny: jako pla-
nowe osiąganie pewnego założonego stanu rzeczy, czy też 
jako dziedzinę oddziaływania ogólnych praw. W pierwszym 
przypadku akcent kładziony jest na możliwość poddania 

7 Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 26, dz. cyt.
8 A. Rzegocki, dz. cyt., s. 46.
9 J. Midgley, Social development: The developmental perspective in so-

cial welfare, Sage Thousand Oaks, s. 25.
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procesów społecznych świadomej kontroli i  planowaniu 
przez określony ośrodek decyzyjny (państwo, władze samo-
rządowe, elity społeczne itp.), w drugim przypadku akcent 
kładziony jest na względną niezależność rozwoju od świa-
domie podejmowanych działań, gdyż rozwój dokonuje się 
zgodnie z „prawami historii”.

Powyżej przedstawione wersje rozwoju społecznego, na-
zwijmy je „woluntarystycznym” i  „obiektywistycznym”, sta-
nowią dwa skrajne, „modelowe”, czyli  – rzecz jasna  – nie 
istniejące w praktyce bieguny, między którymi rozciąga się 
continuum będące mieszanką zarówno intencjonalnych 
oddziaływań jak i  wpływu procesów obiektywnych. Nieu-
względnianie obiektywnych procesów gospodarczych, kul-
turowych, politycznych, społecznych stwarzałoby iluzję, że 
przyszłość danego społeczeństwa można kształtować w do-
wolny sposób. Analizy historyczne wyraźnie dowodzą, że tak 
nie jest. Z  kolei twierdzenie, że nie da się planować przy-
szłości (niekoniecznie w dowolny sposób) jest również nie-
prawdziwe i  historycznie sfalsyfikowane. Jego alternatywą 
jest chaotyczne działanie skierowane na „tu i teraz”. Znane są 
liczne przypadki planowania przyszłości, które co prawda nie 
zostały całkowicie i w pełni zrealizowane, ale w mniejszym 
lub większym stopniu przybliżały się do założonego celu. 
Przyczyną różnic między celami a ich realizacją było zapew-
ne niedostateczne uwzględnienie obiektywnych procesów.

Przyjęcie dwuczynnikowej analizy uwarunkowań pro-
cesu rozwoju społecznego tzn. wpływu idei (albo ideologii) 
czyli wizji przyszłości danego społeczeństwa oraz wpływu 
obiektywnych czynników, wywołuje w konsekwencji pytanie 
o podstawy formułowania wizji społeczeństwa. W procesie 
jej opracowywania konieczne jest dokonywanie arbitralnych 
wyborów wartości, nie mających uzasadnień naukowych. 
Uzasadnienia tych wyborów mają raczej charakter ideolo-
giczny (jako realizacja interesów wpływowych grup), i/lub 
religijny, czy polityczny, wreszcie estetyczny. W  tym ostat-
nim przypadku chodzi o wizje osadzone w myśleniu kate-
goriami politycznej poprawności, kompletnie nierealne ale 
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popularyzowane ze względu na swoją „elegancką słuszność”. 
Taki charakter ma wiele postulatów zawartych w  Karcie 
Praw Podstawowych UE, np.: wolność wyboru zawodu, ro-
zumiana jako prawo każdego człowieka do wykonywania ta-
kiego zawodu jaki preferuje, prawo do dobrych warunków 
pracy, prawo do pomocy społecznej i  mieszkaniowej, m.in. 
dla zapewnienia godnej egzystencji wszystkim pozbawionym 
wystarczających środków, prawo dostępu do edukacji itd. Te 
i inne prawa w wielu nawet bogatych krajach nie są i nie będą 
realizowane, chociaż brzmią doskonale.

Hans Günther Homfeldt i Christian Reutlinger zwracają 
uwagę na jeszcze inny aspekt rozwoju społecznego, miano-
wicie na jego charakter jednostkowy. Co prawda dodajemy 
do pojęcia rozwoju określenie „społeczny”, ale ich zdaniem 
w rzeczywistości, chodzi tu o rozwój osób, ich talentów, moż-
liwości ich samorealizacji, co zmultyplikowane przez miliony 
aktorów tego procesu daje efekty społeczne.

Gdy analizujemy rozwój w perspektywie społecznej naj-
częściej bada się instytucjonalne uwarunkowania aktywności 
jednostek. Gdy wkraczamy w świat mikrostruktur skupiamy 
się na rozwijaniu możliwości i aktywności osób w ich kon-
kretnych uwarunkowaniach10.

Relacje między racją stanu a rozwojem 
społecznym – podobieństwa i różnice

Pierwsze podobieństwo jakie znajduję dotyczy problemu 
ważnego dla obu omawianych fenomenów. Mianowicie, czy 
racja stanu i rozwój społeczny mają charakter czysto obiek-
tywny, czyli są zależne od obiektywnych praw, czy raczej za-
leżą od woli jednostek lub grup społecznych sprawujących 
władzę. Osobiście skłaniałbym się ku koncepcji akcentującej 

10 H.G. Homfeldt, Ch.Reutlinger, Social Development, “The Social 
Work &Society. The International Online-Only Journal” (2011), Vol. 9. 
Issue 1. http://www.socwork.net/2008/2/glossary/homfeldtreutlinger (do-
stęp:12.04.2011).
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podmiotowość człowieka, czy grupy społecznej. Nie da się 
jednak tego udowodnić na drodze naukowej, tak jak nie udało 
się udowodnić prawdziwości wyjaśniania deterministycznego 
lub indeterministycznego. Próbowało to uczynić stosunkowo 
liczne grono uczonych, ale ich wyniki nie są przekonujące11.

Po drugie, zarówno w przypadku racji stanu jak i rozwoju 
społecznego podstawową rolę w  ich sformułowaniu odgry-
wają przyjęte, niekoniecznie etyczne i realistyczne cele i me-
tody ich osiągania. Mają one charakter przyjętych subiektyw-
nie wartości, wyboru których nie da się uzasadnić naukowo. 
Nawet tak chętnie przywoływana realpolitik niewiele ma 
wspólnego z  realem czyli rzeczywistością, lecz bazuje, naj-
częściej, na subiektywnie postrzeganych ograniczeniach, któ-
re rzekomo czynią daną politykę realną.

Z powyżej omawianym zagadnieniem wiąże się problem 
patologii racji stanu i  rozwoju społecznego. Warto w  tym 
miejscu powołać się na definicję patologii społecznej. Otóż 
w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN czytamy, że pa-
tologia społeczna obejmuje 

zjawiska społecznego zachowania się jednostek i  grup 
oraz funkcjonowania instytucji społecznych, pozostające 
w  sprzeczności z  wartościami i  zasadami akceptowanymi 
przez społeczeństwo12. 

Zatem przez p a t o l o g i ę  r a c j i  s t a n u  należy rozumieć 
taką sytuację, kiedy treść racji stanu sformułowanej przez 
odpowiednie organy władzy państwowej, a także sposób jej 
realizacji nie są legitymizowane przez społeczeństwo. Odwo-
łujemy się tu do hierarchii wartości oraz moralności. Może 
się zatem okazać, że zawartość treściowa racji stanu, jak i cele 
i  metody ich osiągania w  przypadku rozwoju społecznego, 
są w  ramach określonego systemu etycznego akceptowal-
ne lub nie. Np.: racja stanu oparta na imperatywie podboju 

11 Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 
2002, s. 26.

12 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN T. 4, Warszawa 1996, ha-
sło: patologia społeczna.
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słabszych może być oceniana przez społeczeństwo jako nie-
etyczna, chociaż może być postulowana przez władze.

Z kolei zdefiniowanie rozwoju społecznego w taki sposób, 
przy użyciu takich kryteriów, aby służyły realizacji pewnej 
ideologii, podobnie może być oceniane przez społeczeństwo 
jako nieetyczne. Mamy wtedy do czynienia z  p a t o l o -
g i c z n y m  r o z w o j e m  s p o ł e c z n y m.  Np.: aborcja 
w Chinach, państwowy zakaz posiadania więcej niż jednego 
dziecka, co wywoływało protesty samych Chińczyków. To 
samo dotyczy eutanazji, aborcji, rozwodów, specyficznie ro-
zumianego rasizmu w krajach zachodnich. W państwach to-
talitarnych wychowywanie obywateli w postawie bezwzględ-
nego posłuszeństwa i oddania władzy może być i w historii 
bywało określane jako element rozwoju.

Jak już wyżej o tym wspomniałem, racja stanu ma zarów-
no wymiar zewnętrzny jak i wewnętrzny. Podobnie możemy 
analizować rozwój społeczny, który może mieć zarówno wy-
miar wewnętrzny, odnoszący się do jednego społeczeństwa, 
jak i odnoszący się do grupy społeczeństw w ramach większej 
całości, takiej jak np.: Unia Europejska, czy NATO. W bloku 
komunistycznym zarówno racja stanu jak i  koncepcja roz-
woju społecznego były we wszystkich krajach tego obozu 
prawie identyczne i z niewielkimi odchyleniami opierały się 
na modelu sowieckim. Obecnie cele, metody ich osiągania 
i kryteria oceny realizacji rozwoju społecznego też często by-
wają narzucane przez organizacje zewnętrzne np.: ONZ, KE 
i mogą być sprzeczne z racją stanu danego państwa, chociaż 
całkowicie zgodne z racją stanu UE, czy państwa globalnego 
reprezentowanego przez ONZ, czy – jeżeli takowy powsta-
nie w przyszłości – przez tzw. rząd światowy.

Podobieństwa między tymi dwoma zjawiskami dotyczą 
też kwestii długofalowości. Zarówno racja stanu jak i rozwój 
społeczny mają wymiar długookresowy. Z jednej strony nie 
są one niezmienne, z drugiej jednak nie są to zjawiska krót-
kookresowe. Racja stanu jako podstawa polityki państwa ma 
na celu osiąganie dalekosiężnych celów, określa strategię na 
kilkadziesiąt a  nawet więcej lat. Podobnie jest z  rozwojem 
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społecznym. Wszak dotyczy on wielkiej zbiorowości ludzi. 
Im większe liczebnie społeczeństwo, tym większy stawia 
opór gwałtowniejszym zmianom. Bezwładność takiego zbio-
ru ludzi wzrasta wraz z jego rozmiarami.

Rozwój społeczny może być i bywa pochodną racji stanu. 
Jeżeli racja stanu określa zewnętrzne i  wewnętrzne intere-
sy danego państwa to wydaje się oczywiste, że przynajmniej 
częściowo określa kierunek, cel, obraz społeczeństwa, które 
powinno tę rację stanu urzeczywistniać.

Racja stanu i rozwój społeczny – koncepcje 
ideologiczno-propagandowe czy/i naukowe?

Kilkakrotnie w  różnych miejscach tego tekstu wspo-
mniano o  nienaukowości niektórych aspektów związanych 
z koncepcją zarówno racji stanu (w większym stopniu) jak 
i  rozwoju społecznego (w mniejszym stopniu). Będę starał 
się powyższe uwagi usystematyzować. Pojecie „racja stanu” 
ma, moim zdaniem, dwa aspekty. Może być użyte w celach:
•	 ideologiczno-propagandowych, albo/i
•	 jako naukowa kategoria teoretyczno-analityczna.

W pierwszym przypadku wyraża subiektywnie postrze-
gany interes danego państwa lub grupy sprawującej w nim 
władzę. Temu subiektywnemu interesowi nadaje się „bar-
dziej nobliwą”, jak określa to A. Rzegocki, nazwę i  pod 
w  miarę obiektywnym pojęciem „racja stanu” ukrywa się 
dość dyskredytujące pojęcie interesu. Racją stanu stosun-
kowo często manipuluje się, co nie sprzyja nadaniu jej po-
wagi koncepcji naukowej. Np.: w 2011 roku media dono-
siły o zamknięciu przez Francję granicy z Włochami, aby 
uniemożliwić 20 tys. Tunezyjczyków z  francuskim pasz-
portem wjazd do tego kraju. Jest to niezgodne z układem 
z Schengen, co Francja całkowicie zlekceważyła. Przyjazd 
tej, uwzględniając odpowiednie proporcje, stosunkowo ma-
łej grupy ludzi był niezgodny z francuską racją stanu (czy-
taj: interesem Francji). Jednakże 26 lat temu, gdy Francja 
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ten układ podpisywała, był on zgodny z jej racją stanu, bo 
był, jak wówczas elita władzy uważała, w ówczesnym inte-
resie Francji. Łatwo zauważyć tu zarówno dużą dowolność 
w orzekaniu co jest a co nie jest interesem Francji, jak i ła-
twość w zawłaszczaniu sobie prawa do jego formułowania. 
W tym celu wypracowuje się odpowiednią ideologię mającą 
nadać obiektywne uzasadnienie subiektywnym, najczęściej 
niepopularnym, decyzjom. Na ogół uzasadnienia te nadają 
tym ostatnim decyzjom charakter troski o wartości najwyż-
szego rzędu np.: obronę ogólnoludzkich wartości, ładu mię-
dzynarodowego, sprawiedliwości itp. Aby racja stanu była 
zaakceptowana wewnątrz i zewnątrz danego kraju urucha-
mia się też odpowiednie działania propagandowe.

W takim przypadku, koncepcja racji stanu nie jest nauko-
wą, ponieważ nie służy wyjaśnianiu naukowemu, lecz propa-
gandzie. W ogóle uważam, że nie jest to koncepcja naukowa, 
lecz raczej pojęcie-wytrych funkcjonalne w  dyplomacji, ale 
nie w nauce. W dyplomacji i polityce dlatego, że ich celem 
jest raczej ukrycie prawdy, podczas gdy nauka winna zmie-
rzać do ujawniania prawdy.

Moim zdaniem, koncepcja racji stanu, a zwłaszcza towa-
rzyszące jej pojęcie, służy ukrywaniu prawdziwych motywów 
podjęcia przez dane państwo określonych działań, podczas 
gdy mniej „szlachetne”, demaskujące egoizm, pojęcie interesu 
poprzez przyjęcie precyzyjnych kryteriów może być i bywa 
przydatne w analizach naukowych.

Przez interes na ogół rozumie się pożytek, korzyść, zysk, 
rzecz opłacalną13. Autorzy Collins Cobuild English Langu-
age Dictionary również podkreślają, że coś, co jest w inte-
resie osoby lub grupy przynosi im korzyść14. Zatem można 
mówić o interesie w wielu aspektach. Może to być interes 
polityczny (wtedy często utożsamia się go z  racją stanu), 
ale też gospodarczy, finansowy, kulturalny, społeczny (np. 

13 Słownik języka polskiego, T.1. A-K, Warszawa 1978. hasło: interes.
14 Collins Cobuild English Language Dictionary, Collins, London 

and Glasgow 1988, s. 761.
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grupowy), religijny, partyjny, indywidualny, uczelniany itd. 
Interes da się zdefiniować w kategoriach obiektywnych, po-
przez przyjęcie obiektywnych kryteriów. Wówczas można 
orzec i wykazać naukowo, realizację lub nie, danego inte-
resu, w określonych warunkach, nawet gdy działania ideo-
logiczne i propagandowe zmierzają do ukrycia tego faktu. 
Oczywiście, można spróbować w  konkretnych badaniach 
przyjąć określoną definicję racji stanu, a następnie użyć ją 
w analizach. Tylko, że nie widzę powodu, aby np.: posłu-
giwać się pojęciem racja stanu zamiast wprost „interesem” 
gdy tak ją definiujemy, lub „uzasadnieniem istnienia pań-
stwa”. Powinno się tu zastosować zasadę ekonomiki myśle-
nia określaną jako brzytwa Ockhama, która poucza, że nie 
należy mnożyć bytów ponad potrzebę.

Powyżej napomknąłem, że koncepcja rozwoju społecz-
nego jest mniej ideologiczno-propagandowa a bardziej na-
ukowa. Postaram się to uzasadnić. Najpierw, pragnę ukazać 
pewne podobieństwa. Podobnie jak w przypadku racji stanu 
i tu cele są przyjmowane w mniejszym lub większym stop-
niu arbitralnie. Ta arbitralność zależy od mocy politycznej 
decydentów, przez co rozumiem ich realną władzę. Ustalone 
cele nie mają charakteru naukowego w tym sensie, że nie da 
się naukowo wykazać, że są one najlepsze, czy najbardziej 
funkcjonalne. Ponieważ nie są one oczywiste dla wszystkich, 
konieczne są jak w przypadku racji stanu działania ideolo-
giczno-propagandowe tzn. cele muszą znaleźć uzasadnienie 
w atrakcyjnej ideologii, która winna być spopularyzowana 
poprzez skuteczne przedsięwzięcia propagandowe.

Po ustaleniu celów pojawia się olbrzymie pole dla analiz 
ściśle naukowych, w  tym sensie, że nauka może wykazać, 
czy procesy polityczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze 
zachodzące w  danym społeczeństwie sprzyjają osiąganiu 
celu jego rozwoju, czy je utrudniają, lub wręcz uniemożli-
wiają. Inną procedurą naukową jest „przetłumaczenie” ce-
lów sformułowanych bardzo ogólnie (za to chwytliwych, 
co nie zawsze idzie w parze) na zbiór konkretnych celów 
i zadań.

Kryterium – 13
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Dwuwymiarowość pojęć racja stanu i  rozwój społeczny 
(wymiar ideologiczno-propagandowy i naukowy) inspiruje 
do kategoryzacji tych koncepcji lub ich pochodnych jako 
deklarowanej racji stanu i  realizowanej racji stanu oraz 
deklarowanego rozwoju społecznego i realizowanego.

Poniżej przedstawię podjętą z Aleksandrem Marcinkow-
skim próbę określenia celów rozwoju społecznego i przeło-
żenia na wskaźniki możliwe do oceny dzięki dostępnym da-
nym statystycznym15.

Aplikacja procedur naukowych w analizie 
rozwoju społecznego – przykład

Wraz z A. Marcinkowskim zdawaliśmy sobie sprawę, że 
nasza wizja będzie jedną z wielu możliwych i jest obarczona 
światopoglądowymi wyborami. Jeżeli np.: uznamy, że waż-
niejszy jest rozwój kulturalny niż rozpasany konsumizm, to 
jest to właśnie taki wybór ideologiczny, albo inaczej okre-
ślając, światopoglądowy. Było dla nas jasne, że powinniśmy 
zaproponować wizję celu rozwoju społecznego i  ją zopera-
cjonalizować. Wiedzieliśmy, że szczegółowy docelowy obraz 
nie jest możliwy, jednak nawet gdyby był, to wolelibyśmy go 
uniknąć. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem było przed-
stawienie zbioru wartości stanowiących bazę teoretyczną 
tego obrazu. Uznaliśmy zatem, że dla rozwoju społecznego 
zarówno w wymiarze indywidualnym jak i ponadindywidu-
alnym istotna była realizacja następujących wartości i zaspo-
kojenie poniższych potrzeb wynikających z cywilizacji i kul-
tury do której należymy:
•	 Wolność osobista wyrażająca się w  wolności słowa, wy-

znania, zgromadzeń;
•	 Rozwój demokracji jako ustroju realizującego zarówno 

wolności jak i powinności obywatelskie;
•	 Bezpieczeństwo, w tym socjalne i praworządność;

15 T. Borkowski, A. Marcinkowski, Wskaźniki rozwoju społecznego, 
2011, (maszynopis) s. 15.
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•	 Prawo i obowiązek kształcenia się;
•	 Stan zdrowotny i dostęp do opieki zdrowotnej;
•	 Prawo do prawdy i rzetelnej informacji;
•	 Prawo do czystego środowiska;
•	 Dostęp do dóbr kulturalnych;
•	 Poziom rozwoju infrastruktury;
•	 Warunki życiowe, w tym mieszkaniowe, niedożywienie;
•	 Samoorganizacja społeczna;
•	 Odczuwana jakość życia.

Z powyższego zbioru wartości stanowiących fundament 
wizji celu rozwoju danego społeczeństwa, wynikają wskaź-
niki poziomu realizacji tych wartości. Przyjmujemy, że agre-
gując treści wskaźników, uzyskamy klarowny obraz postulo-
wanego kształtu społeczeństwa. Poniżej przedstawiamy listę 
wskaźników przypisanych do każdej wartości.

I. Wolność osobista:

Wskaźniki:

•	 Obawa przed otwartym wyrażaniem swoich poglądów, 
przekonanie, że za swoje poglądy można być formalnie 
lub nieformalnie ukaranym; ustalone w badaniach opinii 
publicznej, po ustaleniu definicji operacyjnych;

•	 Przekonanie, że lepiej ukrywać swoją wiarę, ponieważ jej 
otwarte wyznawanie może narazić na dyskryminację; od-
setek osób o tym przekonanych ustalony poprzez odpo-
wiednie badania empiryczne;

•	 Obawa przed uczestnictwem w zgromadzeniach organi-
zowanych przez opozycję; odsetek osób przekonanych, że 
lepiej nie uczestniczyć w  zgromadzeniach organizowa-
nych przez opozycję, ponieważ grozi to represjami, źródło: 
badania empiryczne.
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II. Rozwój demokracji:

Wskaźniki:

•	 Odsetek obywateli uczestniczących w  wyborach prezy-
denckich, do Sejmu i samorządowych;

•	 Odsetek reelekcji radnych w  wyborach samorządowych 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

•	 Realny wpływ elektoratu na jego reprezentantów w samo-
rządzie terytorialnym, Sejmie oraz Senacie na podstawie 
przepisów prawa;

•	 Inicjatywy ustawodawcze ludzi; przepisy prawne (np.: 
referenda  – czy żądana liczba podpisów nie ogranicza 
możliwości?);

•	 Inicjatywy obywatelskie; przepisy prawne;
•	 Liczba inicjatyw obywatelskich podejmowanych w  da-

nym regionie w skali roku, jak np.: referenda.

III. Bezpieczeństwo, w tym socjalne 
i praworządność

Wskaźniki:

•	 Liczba różnych rodzajów przestępstw (włamań, pobić, 
morderstw, gwałtów na 100 tys. mieszkańców);

•	 Porównanie wysokości emerytur do minimum socjalnego, 
ile procent populacji regionu żyje poniżej tego minimum, 
ile osób żyje poniżej poziomu nędzy?

•	 Równość wobec prawa, w  tym przywileje różnych grup 
społecznych na poziomie kraju, jak i samorządowym;

•	 Czy istnieją ograniczenia finansowe dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości; ceny usług prawniczych w relacji do mi-
nimum socjalnego;

•	 Stopa bezrobocia w  regionie (województwie, powie-
cie, gminie); im wyższa, tym niższy poziom rozwoju 
społecznego.
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IV. Prawo i obowiązek kształcenia się

Wskaźniki:

•	 Liczba lat obowiązkowego uczenia się;
•	 Liczba osób powyżej 25 roku życia posiadających wy-

kształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie 
techniczne, średnie ogólnokształcące, wyższe (licencjat), 
wyższe magisterskie, doktorat;

•	 Odsetek osób z  wyższym wykształceniem w  zbiorowo-
ści mieszkańców (w grupie wiekowej od 25 do 65 lat), 
zatrudnionych w  administracyjnych granicach regionu 
(województwa, powiatu, gminy), odsetek ten informuje 
o nasyceniu regionalnych (lokalnych) kadr osobami o naj-
wyższym „potencjale” intelektualnym;

•	 Relacja między realnymi kosztami nauki a wysokością do-
chodów w najniższej kwarcie;

•	 Liczba uczniów korzystających ze stypendiów w gminie, 
powiecie, województwie;

•	 Wyniki testów klas ostatnich podstawówek, gimnazjów 
i liceów – w gminie, powiecie, województwie;

•	 Wyniki testów badań międzynarodowych wykonywanych 
w  krajach OECD w  gminie, powiecie, województwie 
w zależności od celu badań – wzocb).

V. Stan zdrowotny i dostęp do opieki zdrowotnej

Wskaźniki:

•	 Średnia długość życia mieszkańców regionu (kobiet 
i mężczyzn) w gminie, powiecie, województwie (w zależ-
ności od celu badań – wzocb);

•	 Okres wyczekiwania na przyjęcie przez lekarza specjalistę 
w gminie, powiecie, województwie, w wybranych specjal-
nościach – w zależności od ilości zachorowań lub zgonów;

•	 Okres oczekiwania na badania specjalistyczne (np.: prze-
świetlenia, cytologię, koronografię itp.) w gminie, powie-
cie, województwie (wzocb);
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•	 Umieralność na nowotwory (w%%) w gminie, powiecie, 
województwie (wzocb);

•	 Średni czas oczekiwania na różnego rodzaju operacje 
w gminie, powiecie, województwie;

•	 Odsetek dzieci w wieku szkolnym (od 6 do 18 roku życia) 
z próchnicą zębów w gminie, powiecie, województwie;

•	 Zachorowalność na nowotwory, choroby krążenia, nie-
nowotworowe choroby płuc (np.: gruźlicę, rozedmę, 
chorobę obturacyjną), cukrzycę itd. w  gminie, powiecie, 
województwie;

•	 Liczba osób na rencie chorobowej w stosunku do liczby 
ludności, w gminie, powiecie, województwie;

•	 Odsetek pieniędzy wydawanych z  budżetu rodzinnego 
w skali roku na cele zdrowotne np. lekarstwa przepisane 
przez lekarza oraz leczące choroby takie jak grypa, prze-
ziębienia, migreny itp.;

•	 Stopa umieralności niemowląt (poniżej jednego roku).

VI. Prawo do prawdy i rzetelnej informacji

Wskaźniki:

•	 Liczba nieprawdziwych, zniekształconych i pominiętych 
ważnych informacji w mediach (analiza treści centralnych 
mediów wg czytelnictwa i  oglądalności np. w  Interne-
cie: Onet, Interia, telewizje: TVP1 TVP2 oraz TVN itd., 
podobne kryterium należy przyjąć przy analizie mediów 
lokalnych);

•	 Nieprawdziwe dane podawane przez polityków, w  tym 
samorządowych;

•	 Czy prawo prasowe zawiera możliwości niesprzyjające 
rzetelnej informacji;

•	 Czytelnictwo prasy („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospo-
lita”, „Fakt”, „Superekspress”, prasa lokalna), słuchalność 
regionalnego radia i tv – na podstawie „Katalogu mediów 
polskich” OBP UJ;
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•	 Cenzura formalna i nieformalna w mediach, w tym zróżni-
cowanie przedstawianych w nich poglądów (chodzi o wy-
łowienie sytuacji, w której media pod wpływem nacisków 
politycznych lub materialnych realizują interesy jednej partii 
politycznej, elit finansowych lub innych grup sprawujących 
legalną lub nielegalną władzę), badania socjologiczne dzien-
nikarzy; z analizy treści da się ustalić czy i jakie media sprzy-
jają jakim partiom oraz ustalić dostęp opozycji do mediów;

•	 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu.

VII. Stan środowiska naturalnego:

Wskaźniki:

•	 Klasy czystości wód;
•	 Liczba dzikich wysypisk śmieci – zwłaszcza w lasach;
•	 Czystość powietrza w dużych miastach.

VIII. Dostęp do kultury

Wskaźniki:

•	 Liczba biletów do kina, teatru, muzeów, opery, filharmonii 
jaką można kupić za średnią pensję;

•	 Liczba książek jaką można kupić za średnią pensję (przy-
jąć orientacyjną średnią cenę);

•	 Czy istnieją dni wolne od opłat w muzeach?
•	 Liczba mieszkańców województwa odwiedzających rocz-

nie placówki kulturalne (np.: kina, teatry, muzea, operę, 
filharmonię);

•	 Średnia suma pieniędzy przeznaczana rocznie przez go-
spodarstwo domowe na kulturę (może być na głowę, jeżeli 
są dostępne takie statystyki);

•	 Średnia suma przeznaczona na kulturę przez najbiedniej-
sze 25% populacji;

•	 Procentowy udział nakładów na kulturę w budżetach sa-
morządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
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IX. Poziom infrastruktury

Wskaźniki:

•	 Stopień skanalizowania, gazyfikacji i wodociągizacji: ba-
dania są istotnym elementem ewaluacji wewnętrznej wsi, 
małych miasteczek i miast większych;

•	 Gęstość linii kolejowych i drogowych (w km/100km2);
•	 Komunikacja kolejowa i  autobusowa  – ocena jej jakości 

w badaniach opinii publicznej;
•	 Ilość telefonów stacjonarnych i  komórkowych na 100 

mieszkańców badanego obszaru (województwa, powiatu, 
czy gminy).

X. Warunki życiowe w tym mieszkaniowe, 
żywieniowe

Wskaźniki:

•	 Odsetek mieszkań/gospodarstw domowych wyposażo-
nych w sprzęt AGD, telewizor, radio, komputer;

•	 Odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę, wc;
•	 Ilość m2 powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jed-

nego członka gospodarstwa domowego, albo średnia ilość 
w badanym obszarze (gmina, powiat województwo, kraj);

•	 Typowe dzienne wyżywienie członków rodziny; śniada-
nie, obiad, kolacja, (owoce?, słodycze?);

•	 Ile osób w wieku szkolnym jest niedożywionych – dane ze 
szkół.

XI. Samoorganizacja społeczna

Wskaźniki:

•	 Ilość członków kół gospodyń wiejskich, artystycznych 
zespołów ludowych, teatrów amatorskich, orkiestr, kół 
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malarzy amatorów itp., na 1000 mieszkańców; ewentu-
alne dyplomy, udziały w konkursach itd.;

•	 Ilość zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 
1000 mieszkańców;

•	 Komunikacja lokalnych władz samorządowych z miesz-
kańcami i  instytucjonalizacja partycypacji społecznej, 
poprzez badania nad mieszkańcami i władzami samorzą-
dowymi (wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi). Pro-
ponowane zagadnienia i pytania: czy władze samorządo-
we informują mieszkańców o ważnych dla nich sprawach, 
jakimi kanałami, czy prowadzą konsultacje społeczne, 
w jakich sprawach? Czy istnieją jakieś formy współpracy 
władz samorządowych, z  organizacjami pozarządowymi 
i  biznesem? Czy te formy mają charakter formalny, czy 
też nieformalny? Jeżeli formalny to proszę podać nazwę 
oraz określić jakie zadania realizuje. Oprócz badań kwe-
stionariuszowych należy dążyć do analizy treści dostęp-
nych dokumentów.

XII. Odczuwana jakość życia

Wskaźniki:

•	 Odsetek dorosłych mieszkańców regionu powyżej 25 lat 
wskazujących, że jakość ich życia jest zadowalająca (lub 
wykazujących zadowolenie z życia); wskaźnik ten można 
traktować jako syntetyczną, subiektywną ocenę poziomu 
rozwoju społecznego w regionie – im wyższy odsetek osób 
deklarujących zadowolenie z  jakości indywidualnego ży-
cia, tym wyżej należy ocenić poziom rozwoju społeczne-
go; wskaźnik ten powinien zostać obliczony za pomocą 
kwestionariusza badania satysfakcji: licznik: liczba obywa-
teli biorących udział w badaniu, którzy stwierdzili, że ja-
kość ich życia poprawiła się, mianownik: liczba obywateli, 
uczestniczących w badaniu ankietowym (którzy przeka-
zali zwrotnie ankietę);
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•	 Aspiracje życiowe mieszkańców i  ocena możliwości ich 
realizacji w regionie zamieszkania:
dziedziny aspiracji; do ustalenia w wyniku pilotażu, focus 

groups lub na podstawie badań CBOS; licznik: liczba miesz-
kańców biorących udział w  badaniu, którzy stwierdzili, że 
mogą realizować swoje aspiracje życiowe w regionie (woje-
wództwie, powiecie, gminie); mianownik: liczba mieszkań-
ców uczestniczących w badaniu ankietowym, którzy przeka-
zali zwrotnie ankietę;

Wskaźnik ten pozwala na oszacowanie szans realizacji ży-
ciowych planów jednostek w  istniejących regionalnych (lo-
kalnych) warunkach; im większy odsetek osób uznających, 
że możliwa jest realizacja aspiracji w regionie zamieszkania, 
tym mniejszy odpływ mieszkańców do innych regionów lub 
poza granice kraju. Wskaźnik należy interpretować w powią-
zaniu z wyżej opisanym; hipoteza: 1. im wyższy odsetek osób 
deklarujących możliwość realizowania aspiracji życiowych 
w regionie, tym wyższy odsetek osób zadowolonych z jakości 
życia, 2. im wyższe zadowolenie z życia tym mniejsza skłon-
ność do zmiany miejsca zamieszkania.
•	 Ilość samochodów przypadająca na 1000 mieszkańców.

Wydaje się, że nauka może być w podobny sposób wyko-
rzystana w przetłumaczeniu ogólnych założeń racji stanu na 
szczegółowe działania praktyczne z niej wynikające, a także 
określenie stopnia jej realizacji.



Krzysztof Łabędź
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Racja stanu w okresie transformacji 
ustrojowej w Polsce

Kwestie pojęciowe

W pełni podzielam obecne w  artykule Tadeusza Bor-
kowskiego twierdzenie, że „racja stanu” w praktyce jest naj-
częściej pojęciem służącym ukryciu prawdziwych motywów 
podjęcia przez państwo określonych działań, a  zatem ma 
przede wszystkim wymiar ideologiczno-propagandowy. 
Przez użycie liczby pojedynczej sugeruje bowiem, że cho-
dzi o dobro państwa jako całości oraz, że jest możliwe jego 
określenie. Użycie liczby pojedynczej może oznaczać (za 
cytowanym przez Arkadego Rzegockiego Friedrichem von 
Meinecke) istnienie jednego idealnego sposobu działania, 
najbardziej dla państwa korzystnego, pozwalającego na 
ochronę jego fundamentalnych interesów1. Jest to twierdze-
nie prawdziwe (w tym, modelowym sensie można w nauce 
mówić o  racji stanu), ale cały problem dotyczy możliwo-
ści odkrycia tego idealnego, optymalnego sposobu. Jest to 
przecież niemożliwe nawet ex post, po zaistnieniu wszyst-
kich skutków podjętego działania z prostego powodu – bo 
nie zostało podjęte działanie alternatywne i nie wiemy, czy 
jego skutki nie byłyby korzystniejsze (pomijając już wielce 

1 Zob. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, 
Kraków 2008, s. 56. 
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wątpliwe ujednolicenie kryteriów „korzystności” oraz wie-
loaspektowość tych skutków).

W tej sytuacji, chcąc analizować rzeczywiste sytuacje 
i działania należałoby raczej mówić o różnych racjach stanu, 
w zależności od określających ich treść podmiotów. Niezależ-
nie bowiem, jak będzie rozumiane pojęcie racji stanu, który 
ze sposobów opisanych przez wspomnianego autora zosta-
nie wybrany (oraz do jakiej aksjologii czy motywacji będzie 
się odwoływać), w polityce jego treść określają obecnie naj-
częściej niewielkie grupy ludzi (rzadziej jednostki) robiąc to 
z uwzględnieniem (często jako podstawowego) jednego celu, 
jakim jest zdobycie i utrzymanie władzy w państwie. Z zało-
żenia zatem ich działanie ma charakter partykularny. Nawet 
jeśli ich motywacje mają charakter prospołeczny czy propań-
stwowy, to cechują ich różne hierarchie wartości, doświadcze-
nia, poglądy, przekonania itp., co prowadzi do różnych ocen 
tego, co dla państwa jest najbardziej korzystne. Wydaje się za-
tem, że faktycznie kategoria interesu społecznego (zakładają-
ca wielość i partykularyzm interesów) jest bardziej adekwatna 
dla określenia, które działania są korzystne. W sytuacji wielo-
ści tych koncepcji trudno natomiast (z powodów wymienio-
nych wyżej) mówić o działaniu najbardziej korzystnym.

Mówiąc o  interesach społecznych (którą to kategorię 
można określić jako wybór celów, których realizacja będzie 
korzystna dla człowieka czy grupy oraz dobór środków po-
zwalających na ich możliwie pełną realizację w danych wa-
runkach) można odróżnić (m.in. za Karolem Marksem czy 
Ralphem Dahrendorfem) interesy obiektywne, określane 
w oparciu o przyjęcie obiektywnego kryterium oraz uświa-
domione, tożsame z wyobrażeniami członków grupy o tym, 
co jest dla nich korzystne. W tym drugim przypadku natrafia 
się na wiele problemów, z których najważniejsze to zróżni-
cowanie poglądów członków grupy czy w ogóle ich brak, ich 
zmienność oraz częsty brak czy niewielki poziom racjonal-
ności2. Niemniej jednak, jeśli rozważania zostaną odniesio-

2 Prowadzi to do stwierdzenia, że w jednym miejscu i czasie można 
mówić o występowaniu nie jednej lecz wielu opinii publicznych, ujawnia-
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ne do demokratycznego systemu politycznego, ich uwzględ-
nienie jest konieczne, gdyż istnienie różnych wyobrażeń 
„racji stanu” (w liczbie mnogiej) obecnych w społeczeństwie 
musi być uwzględniane przez kierownicze grupy partii po-
litycznych, które formułują swoje wizje racji stanu i na któ-
rych ciąży obowiązek ich racjonalizacji3. Relacje pomiędzy 
treścią świadomości społeczeństwa a  interesami polityków 
mają charakter sprzężenia zwrotnego, choć trzeba zauważyć, 
że w dobie mediatyzacji polityki, świadomość społeczna jest 
w coraz większym stopniu kształtowana „odgórnie”, w czym 
politycy mają spory udział. Z jednej strony mamy zatem do 
czynienia ze skutkami (zamierzonymi i  niezamierzonymi) 
marketingu politycznego, z  drugiej z  „oddolną” artykulacją 
poglądów społecznych (opinii publicznej, najczęściej rozu-
mianej jako suma wypowiedzi w  sondażach ankietowych), 
które politycy muszą uwzględniać chcąc zdobyć poparcie 
elektoratu. W  takim ujęciu, odnoszącym się do rzeczywi-
stości politycznej, można dodać (choć nie będzie to w żaden 
sposób kontynuowane), że trudno mówić o aspektach etycz-
nych, a raczej o zróżnicowanej moralności polityków i innych 
członków społeczeństwa.

W tym kontekście, zakładając, że w demokracji jednym 
z podmiotów, których poglądy wpływają na sformułowanie 
racji stanu są wyborcy, można stwierdzić, iż ważne jest od-
tworzenie poglądów dotyczących sposobów realizacji żywot-
nych interesów państwa rozumianego jako wspólnota poli-
tyczna (w podziale na kwestie wewnętrzne i zewnętrzne).

Natomiast w  przypadku rozumienia czym jest rozwój 
społeczny sądzić można, że wygodnie będzie abstrahować od 

jących się w zależności o sposobu badania. Zob. J. Zaller, Definicje opinii 
publicznej, w: Władza i społeczeństwo 2, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, 
Warszawa 1998.

3 Taki pogląd formułuje m.in. Giovanni Sartori stwierdzając, że 
wyborcy mogą być (i są) najczęściej nieracjonalni, co jednak nie uniemoż-
liwia demokracji, gdyż obowiązek racjonalnego postępowania ciąży na 
wybranych przedstawicielach. Szerzej zob. G. Sartori, Teoria demokracji, 
przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1998, szczeg. rozdz. 5.5. 
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takich kwestii, jak planowy czy przypadkowy jego charakter, 
celowość (a więc wyobrażenie punktu dojścia w momencie 
podejmowania działań) czy wartościowanie zachodzących 
zmian (które w rzeczywistości są wieloaspektowe), obecnych 
m.in. w cytowanym przez T. Borkowskiego określeniu Jame-
sa Midgleya: 

proces składający się z planowych zmian społecznych mają-
cy na celu osiągnięcie dobrobytu populacji jako całości, po-
łączonego z dynamicznym rozwojem gospodarczym. 

Warunki te spełnia rozumienie rozwoju społecznego przed-
stawione przez Piotra Sztompkę, które obejmuje cztery ele-
menty:
1. występuje różnica pomiędzy stanem wcześniejszym 

i późniejszym,
2. zachodzące zmiany wiążą się ze sobą, jedne pociągają za 

sobą inne, tworząc proces,
3. jest to proces kierunkowy, nieodwracalny, każda faza póź-

niejsza przybliża system do pewnego stanu wyróżnionego 
(np. preferowanego),

4. kierunek procesu jest pozytywny, tzn. zwiększa się poziom 
pewnej zmiennej lub kompleksu zmiennych, a dzieje się 
to pod wpływem mechanizmów endogennych4.

Relacje pomiędzy rozwojem społecznym  
i racją stanu – zasadnicze problemy

Z przyjętego rozumienia w oczywisty sposób wynika, że 
rozwój społeczny to kategoria opisująca zmiany charaktery-
zujące się pewnymi cechami. Wydaje się zatem, że w analizie 
relacji pomiędzy rozwojem a  racją stanu jedno z  istotnych 
pytań powinno dotyczyć stopnia trwałości lub zmienności 
racji stanu w  trakcie postępującego rozwoju. Powstaje też 
pytanie, czy można mówić o  pierwotności rozwoju wobec 

4 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, 
s. 440-442.
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wyobrażeń składających się na rację stanu, czy raczej o zależ-
ności odwrotnej. Ponadto można zastanawiać się nad treścią 
racji stanu oraz kierunkiem ewentualnych zmian w tym za-
kresie, a przede wszystkim nad stopniem ich funkcjonalności 
lub dysfunkcjonalności w  stosunku do zmian składających 
się na rozwój społeczny. Można także zastanawiać się, na ile 
ewentualne zmiany w  zakresie racji stanu mają endogenny 
charakter, a  na ile kształtują się pod wpływem czynników 
zewnętrznych.

Poniżej przedmiotem zainteresowania będzie sposób 
kształtowania się racji stanu w okresie, który można uznać 
za przykład przyspieszonego rozwoju społecznego, jakim jest 
transformacja systemowa zachodząca w Polsce w ostatnich 
dekadach lat. Zgodnie z przyjętymi wyżej ustaleniami chodzi 
o wyobrażenia dotyczące sposobów realizacji ważnych inte-
resów wspólnoty politycznej, obecne w świadomości społe-
czeństwa. Natomiast mówiąc w tym kontekście o  transfor-
macji systemowej (o której m.in. P. Sztompka pisał, że jest 
to zmiana na najgłębszym fundamentalnym poziomie życia 
z  wielkim przełomem kulturowo-cywilizacyjnym5) można 
ją datować na okres zapoczątkowany zmianami zachodzący-
mi w końcu lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku, któ-
rego data zakończenia będzie możliwa do ustalenia dopiero 
z perspektywy czasu (trudno przy tym, mając do czynienia ze 
złożonym procesem, określić jakieś wydarzenia graniczne).

Nawiązując do zbioru wartości leżących u podstaw okre-
ślania celów rozwoju społecznego w naszym kraju, przedsta-
wionego przez T. Borkowskiego, w którym znalazły się m.in. 
wartości demokratyczne, materialne warunki życia i bezpie-
czeństwo, w  tym socjalne, oraz samoorganizacja społeczna, 
wśród elementów składających się na rację stanu rozumianą 
jako sposób realizacji interesów wewnątrz państwowych war-
to rozróżnić sferę polityczną, w której podstawowe znaczenie 
mają zasadnicze zasady konstytuujące ustrój państwa, oraz 
sferę społeczno-ekonomiczną, obejmującą pożądane zasady 

5 P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a  doświadczenia polskiej 
transformacji, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 12.
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organizacji gospodarki i podziału dochodu. W obydwu przy-
padkach wiąże się to z  różnymi aspektami bezpieczeństwa 
wewnętrznego. W wymiarze zewnętrznym realizacji intere-
sów wspólnoty politycznej, stanowiącym, jak można sądzić, 
jeden z istotnych warunków realizacji celów rozwoju, chodzi 
o prowadzenie polityki zagranicznej, w tym przede wszyst-
kim o zawieranie określonych sojuszy (będących gwarancją 
bezpieczeństwa zewnętrznego). Poglądy społeczeństwa pol-
skiego w tym zakresie i problem ich zmienności zostaną po-
krótce omówione poniżej. Można przy tym postawić tezę, że 
są one zróżnicowane, ale w znacznej części wyobrażenia o za-
kresie racji stanu poprzedzały omawiany przypadek rozwo-
ju społecznego, natomiast w trakcie jego trwania nie ulegały 
istotniejszym przemianom. Tam, gdzie zmiany występowały 
miały w  części kierunek funkcjonalny wobec rozwoju spo-
łecznego, w części dysfunkcjonalny.

Kończąc to wprowadzenie trzeba zastrzec, że analiza po-
glądów społecznych jest możliwa jedynie w ramach ograni-
czonych dostępnymi wynikami badań, co powoduje, iż nie 
wszystkie ważne problemy zostaną poruszone, a ponadto nie 
zapewnia pełnej porównywalności danych. Prócz tego, dla 
uproszczenia, zostaną porównane jedynie wyniki dotyczące 
początkowej i  końcowej fazy omawianego okresu, co unie-
możliwia prześledzenie wszystkich zachodzących zmian.

Poglądy społeczeństwa polskiego składające  
się na rację stanu w przyjętym rozumieniu

Podstawową zasadą konstytuującą ustrój polityczny pań-
stwa polskiego po transformacji jest, mówiąc najogólniej, 
demokracja, rozumiana przede wszystkim jako liberalna 
demokracja proceduralna, obejmująca wszystkie gwarancje 
instytucjonalne wymienione przez Roberta Dahla6. Na-
leży zatem prześledzić, jakie poglądy na temat demokracji  

6 R. Dahl, O demokracji, przeł, M. Król, Kraków 2000, s. 81-82.
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występują w społeczeństwie polskim oraz jak one kształto-
wały się w ostatnich dekadach lat.

Poglądy społeczeństwa polskiego deklarowane w  latach 
osiemdziesiątych dotyczące demokracji i rozwiązań składają-
cych się na system demokratyczny można uznać za sprzyjają-
ce wprowadzeniu systemu demokratycznego i ukształtowane 
już w  znacznym stopniu. Wśród podstawowych wartości, 
które ujawniły się w  społeczeństwie polskim w  okresie lat 
1980-1981 Stefan Nowak na pierwszym miejscu wymieniał 
silnie zarysowane wartości o charakterze demokratycznym – 
uczestnictwo w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeb-
lach, podmiotowość, niechęć do podmiotowości fasadowej. 
Prócz tego stwierdził, że opisywana przez niego wcześniej 
„próżnia społeczna” zapełniła się spontaniczną ludzką dzia-
łalnością, z  poczuciem więzi na różnych płaszczyznach7. 
Analizując także inne wyniki badań można uznać, że prze-
ważająca większość społeczeństwa była wtedy przekonana 
o wartości demokracji, w tym przede wszystkim o koniecz-
ności przestrzegania wolności i praw obywatelskich.

W połowie lat osiemdziesiątych wśród zasad demokra-
cji 90,5% wymieniało konieczność poszanowania wolności 
i  praw politycznych obywateli, 86% stwierdzało, że zawsze 
powinna decydować większość, ale głos mniejszości powi-
nien być również wysłuchany i szanowany, a ponadto 90,7% 
podkreślało równość wobec prawa, 87,5% równość szans 
w życiu publicznym, 82% stwierdzało, że najważniejsze jest 
uczestnictwo obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji8.

W badaniach przeprowadzonych w 1988 roku, na pytanie 
czym się powinno charakteryzować „dobre społeczeństwo” 
81% respondentów stwierdziło, że o ustroju państwa powinni 
decydować wszyscy obywatele, a 93%, że rząd powinien być 
wybierany przez ludność. Za zmianą istniejącej ówcześnie 

7 S. Nowak, Postawy, wartości i  aspiracje społeczeństwa polskiego, 
w:  Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i  wa-
rianty zachowań, red. S. Nowak, Warszawa 1984, s. 425-428.

8 Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985), Cz. I, red. 
F. Ryszka, Warszawa 1987, s. 279-280.
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ordynacji wyborczej, żeby obywatele mogli wybierać między 
kandydatami o różnych poglądach politycznych opowiedzia-
ło się 73,6%. W tych samych badaniach 96% uznało, że po-
winna istnieć wolność słowa i  możliwość publicznego wy-
powiadania różnych opinii, a 89% dostrzegało konieczność 
umożliwienia swobodnego tworzenia organizacji społecz-
nych, ekonomicznych i politycznych9.

W oparciu o przytoczone dane można stwierdzić, że war-
tości demokratyczne oraz demokracja proceduralna były 
silnie akceptowane przez społeczeństwo polskie już w  la-
tach osiemdziesiątych, a  zatem na początku transformacji. 
W  oparciu o  wyniki badań można jednak stwierdzić, że 
z uznawaniem demokracji i rozwiązań demokratycznych cały 
czas współistniały przekonania autorytarne, charakteryzujące 
ok. 2/3 społeczeństwa. Przykładowo – w badaniach Polacy 
’88 ze zdaniem, że Polsce potrzebny jest silny przywódca, 
który zaprowadzi w kraju porządek, zgodziło się 77,6%10.

Aktualne poglądy są w  sumie podobne. W  syntetyczny 
sposób zróżnicowanie poglądów społecznych na temat de-
mokracji pokazuje skala akceptacji demokracji w „Diagnozie 
społecznej 2009”. Rozkład dokonanych wyborów był na-
stępujący: demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi 
formami rządów – 24,2%, niekiedy rządy niedemokratycz-
ne mogą być lepsze niż rządy demokratyczne – 13,3%, nie 
ma znaczenia, czy rząd jest demokratyczny czy niedemo-
kratyczny – 19,1%, demokracja jest złą formą rządu – 3,2%; 
zastanawiający jest odsetek osób, które nie udzieliły od-
powiedzi  – 40,1%11. W  oparciu o  ten rozkład odpowiedzi 
można powiedzieć, że akceptacja demokracji jest raczej niska, 

9 Wartości i postawy społeczne a zmiany systemowe, red. J. Reykowski, 
Warszawa 1993, s. 30.

10 W. Adamski i in., Polacy ’88. Dynamika konfliktu i szanse reform, 
Warszawa 1989, s. 284.

11 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 
red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoring Społecznego, Warszawa 
2009, s.233, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_ raport_ 
2009. pdf.



211
Racja stanu w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

w trakcie okresu transformacji raczej nie wzrosła, nadal utrzy-
muje się wysoki odsetek postaw autorytarnych, natomiast 
bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jakie poglądy ma wspo-
mniane powyżej 40% osób, które nie udzieliły odpowiedzi. 
Nieco inne wnioski, związane najprawdopodobniej z  inną 
metodologią badań można wysnuć w oparciu o prowadzo-
ne od wielu lat badania CBOS – odsetek osób uznających 
demokrację za najlepszy system w 2010 roku wynosił 68%. 
Jednocześnie jednak 43% zgadzało się ze stwierdzeniem, że 
niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożąda-
ne niż demokratyczne, 41% ze zdaniem, że dla ludzi takich 
jak oni nie ma znaczenia czy rządy są demokratyczne, a 33% 
z twierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są 
zdecydowanie lepsze od demokratycznych12.

W konkluzji można by stwierdzić, że zarówno przed 
transformacją systemową jak i obecnie w zakresie wyobrażeń 
o najkorzystniejszym ustroju państwa występują co najmniej 
dwie „racje stanu” – demokratyczna i autokratyczna13, a okres 
rozwoju (w którym niemal cały czas przeważały i przewa-
żają negatywne oceny funkcjonowania polskiej demokracji) 
tego nie zmienił. Potwierdzeniem tej dwoistości i w sumie 
niewielkich zmian w  ocenach może być jeszcze jeden wy-
nik badań, dotyczących opinii na temat konieczności zmian 
w polskim systemie politycznym – i  na początku transfor-
macji i w 2009 roku najczęściej wybierana była odpowiedź 
„Nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu 
zmian” – w styczniu 1989 roku wybierało tę możliwość 49%, 
w dwadzieścia lat później 43%, a odpowiedź „Nasz system 
polityczny jest zły i  wymaga zasadniczych zmian wybrało 
odpowiednio 22% i  14%14. Natomiast łącznie 22% i  37% 

12 Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i  oceny, Komunikat 
CBOS, BS/60/2010, www.cbos.com.pl 

13 Istnienie obydwu tych tendencji ujawnia się także w innych ba-
daniach, m.in. na temat stosowania kary śmierci i zwiększenia innych kar, 
korzystania przez gejów i lesbijki z wolności zgromadzeń, wprowadzenia 
prewencyjnej cenzury obyczajowej. 

14 Opinie o  funkcjonowaniu demokracji w  Polsce, Komunikat CBOS, 



Krzysztof Łabędź
212

uznało istniejący system za dobry i  nie wymagający zmian 
lub wymagający jedynie zmian drobnych. Odpowiedzi na to 
pytanie wskazują, że przeobrażenia zachodzące w  rzeczy-
wistości (które składają się na konsolidację demokracji) nie 
zmieniają zasadniczo proporcji w ocenach stanu systemu.

W płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej zasadnicze 
zmiany zachodzące w okresie transformacji systemowej do-
tyczyły własności środków produkcji  – przejścia od włas-
ności głównie państwowej do prywatnej oraz urynkowienia 
gospodarki – przejścia od gospodarki centralnie zarządzanej 
do rynkowej. Należy zatem zastanowić się, jakie wyobrażenia 
na temat tych dwóch kwestii ma polskie społeczeństwo, jakie 
rozwiązania są uważane za korzystne dla wspólnoty politycz-
nej. Jest to istotne tym bardziej, że o  ile demokracja poli-
tyczna była silnie artykułowana przez „Solidarność” będącą 
głównym podmiotem zmian ustrojowych, o tyle w sferze go-
spodarczej ruch ten miał inne postulaty niż wprowadzenie 
gospodarki kapitalistycznej.

Pod koniec 1990 roku (a zatem już w  trakcie realizacji 
planu Balcerowicza), na pytanie czy prywatyzacja jest dla 
polskiej gospodarki korzystna odpowiedzi twierdzącej udzie-
liło 43%, a  przeczącej 10%; 25% oceniło, że prywatyzacja 
jest w  takim samym stopniu korzystna co niekorzystna15. 
Natomiast jeśli chodzi o ocenę gospodarki wolnorynkowej, 
ze stwierdzeniem, że powinniśmy dążyć do takiego mode-
lu, w którym państwo w jak najmniejszym stopniu ingeruje 
w gospodarkę we wrześniu 1991 roku zgadzało się 47%, nie 
zgadzało 29%16.

W 2009 roku na pytanie, czy respondent zgadza się, że 
gospodarka kapitalistyczna oparta na prywatnej przedsię-
biorczości jest najlepszym systemem gospodarczym dla na-
szego kraju, uzyskano 59% odpowiedzi twierdzących i 25% 

BS/20/2009, www.cbos.com.pl
15 Nowa rzeczywistość. Oceny i  opinie 1989-1999, red. K. Zagórski, 

M. Strzeszewski, Warszawa 2000, s. 103.
16 Opinie o sprawach gospodarczych i politycznych, Komunikat OBOP, 

wrzesień 1991, www.tnsglobal.pl
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odpowiedzi, że jest niekorzystna natomiast na pytanie, czy 
jest zadowolony ze sposobu funkcjonowania gospodarki ryn-
kowej w Polsce twierdząco odpowiedziało 48%, a 39% miało 
zdanie przeciwne17.

Można więc stwierdzić, że i w tym przypadku mamy do 
czynienia z dwoma współwystępującymi wyobrażeniami na 
temat najkorzystniejszych dla państwa rozwiązań, choć mają 
one nierówne natężenie. Także i w tych kwestiach zasadni-
czy kształt poglądów społecznych poprzedzał okres zmian, 
a mimo, że obecnie pozytywne oceny wolnorynkowej gospo-
darki kapitalistycznej są silniejsze to stało się tak od niedaw-
na, po długim okresie ich spadku następującego w wyniku 
zaistnienia negatywnych skutków zmian.

Jeśli chodzi o najbardziej korzystne dla wspólnoty poli-
tycznej rozwiązania w  wymiarze zewnętrznym, wiążą się 
one przede wszystkim z  procesem zmiany podstawowego 
kierunku polityki zagranicznej i  uczestnictwem w  proce-
sach integracji europejskiej. Początkowo (w 1990 roku) ba-
dania dotyczyły opinii na temat integracji europejskiej bez 
uwzględnienia możliwości uczestnictwa Polski w  tym pro-
cesie, a  na pytanie, czy respondent o  zjednoczeniu Europy 
Zachodniej myśli z nadzieją czy z obawą rozkład odpowiedzi 
był następujący: z nadzieją – 27%, z obawą – 11%, zarówno 
z nadzieją jak i z obawą – 33%, z obojętnością – 14%18. Na-
tomiast, gdy dwa lata później zaczęto badać opinię o przystą-
pieniu Polski do zjednoczonej Europy, na pytanie jak respon-
dent głosowałby gdyby odbyło się referendum na ten temat, 
za przystąpieniem opowiedziało się 62%, przeciw – 9%, trud-
no powiedzieć  – 29% (wśród głównych motywów wymie-
niano przyspieszenie rozwoju gospodarczego i zapewnienie 
bezpieczeństwa)19.

17 Polacy wierzą w  gospodarkę wolnorynkową, Komunikat CBOS, 
BS/41/2009, www.cbos.com.pl

18 Opinie Polaków na temat integracji europejskiej, Komunikat 
OBOP, wrzesień 1990, www.tnsglobal.pl

19 Przystąpienie Polski do zjednoczonej Europy, Komunikat OBOP, 
październik 1992, www.tnsglobal.pl
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Aktualnie członkostwo Polski w  Unii Europejskiej ma 
niemal powszechne poparcie (86% zwolenników, 9% prze-
ciwników), bardzo rzadko występujące w innych sprawach20. 
Z  jednej strony, uwzględniając możliwości korzystania 
z  funduszy europejskich, wynikające z  przynależności uła-
twienia w  prowadzeniu interesów, podejmowaniu pracy za 
granicą czy chociażby w podróżowaniu, jest to dość oczywi-
ste. Z drugiej, tak daleko posunięta zgodność poglądów jest 
czymś wyjątkowym w świadomości społeczeństwa polskiego, 
tym bardziej, że działały i nadal są aktywne różne siły pro-
pagujące eurosceptycyzm, często mające nieproporcjonalnie 
duże do swojego znaczenia możliwości oddziaływań medial-
nych. Niewiele mniejszy odsetek respondentów (80%) popie-
ra przynależność Polski do NATO21.

W konkluzji można uznać, że w tym przypadku wyobra-
żenia dotyczące polskiej racji stanu są w znacznym stopniu 
jednolite, natomiast podobnie jak w  poprzednio przedsta-
wionych sprawach można stwierdzić, że poglądy te wyprze-
dzały okres transformacji, a w jego trakcie ich proporcje nie 
uległy zasadniczej zmianie. Wnioskiem bardziej ogólnym 
może być zdanie, że racja stanu w przyjętym rozumieniu wy-
przedza konkretny okres rozwoju społecznego, co sugeruje 
także możliwość istnienia związku przyczynowego. W tym 
kontekście warto dodać, że elity polityczne wprowadzające 
zmiany ustrojowe miały silny mandat ze strony społeczeń-
stwa, ale mandat ten przypominał raczej konstrukcję manda-
tu imperatywnego niż wolnego.

20 Sześć lat obecności Polski w Unii Europejskiej, Komunikat CBOS, 
BS/56/2010, www.cbos.com.pl

21 Dziesięć lat w  NATO, Komunikat CBOS, BS/38/2009, www.cbos.
com.pl
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Summary

The anthology tries to clarify the notion of reason of the 
state, stressing its importance but also showing that the term 
has a lot of meanings and it is connected with various tradi-
tions of political thinking. The concept of reason of the state 
dominated the political language in the sixteenth and seven-
teenth centuries. In spite of a massive conceptual confusion, 
there is still a huge political rhetoric about the reason of the 
state and its moral limits. The interest of the state is someti-
mes bound up with an exceptional situation when the very 
existence of some community, for example a state, is under 
threat. It is also defined as protecting the vital and funda-
mental interests of the state, necessary for its survival, well-
-being and development. It is understood as an idea which 
helps to plan and carry out a realistic policy but also rai-
se the problem of relations between ethics and politics. The 
essays address tensions that arise between the concept of rai-
son d’état and key ethical criteria.  The authors approach the 
topic from different perspectives. They address tensions that 
arise between the idea of the raison d’état and the concepts 
such as the common good, the dignity owed to the person, 
social development, liberty, democracy and sovereignty. The 
essays not only provide a theoretical basis for the most widely 
debated concept of the reason of the state but also renew it 
showing how it could be applied to a new practical problems 
in public policy.








