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Drodzy Czytelnicy,
piąty numer „Filozofuj!” poświęcamy tematyce demokracji.
Jest to nie tylko interesujący problem filozoficzny, związany z kwestiami sprawiedliwego społeczeństwa, praw
człowieka, władzy i obywatelstwa, ale jest to również
problem doniosły, istotnie odnoszący się do naszego życia. Wielu z nas gotowych jest narzekać na nasze demokratyczne państwo, jednak w porównaniu z naszymi
przodkami, a także licznymi rzeszami ludzi nam współczesnych, zamieszkujących różne zakątki Ziemi, mamy
szczęście żyć w ustroju, który pomimo swoich niewątpliwych słabości, daje wielu z nas możliwość satysfakcjonującego życia. W żadnym innym ustroju ludzie nie mogą
cieszyć się takim stopniem wolności, poczuciem, że ich
własne życie zależy od nich samych oraz że mogą realizować wybrane przez siebie cele. Los ten nie jest nam
jednak dany darmo i niekoniecznie zawsze będzie naszym
udziałem. Demokracja to twór delikatny, jej kondycja zależy od wielu czynników, w szczególności od naszej obywatelskiej i roztropnej postawy oraz gotowości działania
na rzecz demokratyzacji. Jakość tychże z kolei silnie zależy od naszej wiedzy dotyczącej tego ustroju, a także
zdolności do krytycznego myślenia i dyskusji.
Stąd, drodzy Czytelnicy, nasze zaproszenie do refleksji
nad pytaniami: na czym polega demokracja? na czym polega jej wartość? jakich cnót potrzebuje? wokół jakich zasad sprawiedliwości należy ją budować? jakie są jej silne
i słabe strony? W refleksji pomoże Wam lektura artykułów Jana Kłosa, Marcina Rachwała, Jerzego Gałkowskiego,
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Adama Groblera oraz Adama Chmielewskiego, umieszczonych w części tematycznej numeru. Demokracji poświęcony jest także wywiad z filozofem polityki Stephenem
Macedo. Mamy nadzieję, że pomocne będą infografika „Rodzaje demokracji” (s. 14) oraz zestawienie argumentów za
i przeciw demokracji (s. 17). Przeprowadziliśmy również
ankietę wśród filozofów, zadając trzy pytania: 1) „Czy jesteś wdzięczny losowi za to, że żyjesz w kraju demokratycznym? Dlaczego?”, 2) „Czego najbardziej brakuje naszej,
polskiej demokracji?”, 3) „Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim zdaniem najważniejsza?”. Wybrane odpowiedzi publikujemy w niniejszym wydaniu „Filozofuj!”.
Oczywiście, jak w każdym numerze, proponujemy Wam
nasze stałe działy. Jest eksperyment myślowy poświęcony
zasadom sprawiedliwości, kolejne części naszych kursów:
logiki, greki, filozofii indyjskiej. Proponujemy też nowy
kurs poświęcony sztuce argumentacji, autorstwa Krzysztofa Wieczorka, oraz nowe cykle tekstów na temat wiedzy odrzuconej w kulturze i dylematów moralnych. Zachęcamy także do lektury kolejnego odcinka „Who is who
w polskiej filozofii” i do rozważań nad filozofowaniem
z dziećmi, inspirowanym metodą Matthew Lipmana. Nie
mogło zabraknąć miejsca dla chwili rozrywki – filozoficznych anegdot oraz krzyżówki.
Liczymy na Wasze listy, głosy i przemyślenia oraz pomoc w upowszechnianiu numeru.
Filozofujcie!
Redakcja
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Kalendarium
Fot. na okładce: igor
1 listopada 1790 r. – Edmund Burke, irlandzki filozof, twórca i propagator nowożytnego konserwatyzmu, opublikował Rozważania o rewolucji we Francji. Dzieło to
było krytyczną odpowiedzią na wybuch
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Polemizowało z jej postulatami i stanowiło podstawy
dla doktryny ewolucyjnego konserwatyzmu.
Zgodnie z tą doktryną akceptowane były
stopniowe zmiany, które wykluczał tradycjonalizm Josepha de Maistre’a.
4 listopada 1899 r. – ukazuje się Objaśnianie marzeń sennych Zygmunta Freuda,
znanego psychoanalityka i psychiatry.
W swojej pracy omówił fenomen snów,
ich znaczeń i sposobów oddziaływania na
ludzką świadomość. Była to, obok wydanej
w 1901 roku Psychopatologii życia codziennego, najważniejsza publikacja w jego dorobku. Oba dzieła były kamieniami milowymi
w rozwoju psychoanalitycznej hermeneutyki.
5 listopada 1997 r. – w wieku 88 lat
zmarł Isaiah Berlin – wybitny brytyjski filozof, historyk idei i teoretyk polityki, pochodzący z rosyjsko-żydowskiej rodziny
z Łotwy. Całe życie związany z Oxford
University. Przedstawiciel liberalizmu, autor słynnego eseju Dwie koncepcje wolności (1958), przez niektórych uważanego za
jeden z najbardziej wpływowych szkiców
z zakresu współczesnej filozofii politycznej.
10 listopada 1759 r. – urodził się niemiecki filozof i poeta, Friedrich Schiller. W swoich dziełach, m.in. w: Zbójcach, Don Carlosie czy Odzie do radości, zawarł refleksję
dotyczącą kondycji romantycznego podmiotu i społeczeństwa. Podkreślał wartość twórczej fantazji, siły młodzieńczego
buntu oraz krytykował tyranię i absolutyzm. Pisał również traktaty filozoficzne
o estetyce, poezji i wychowaniu człowieka.
21 listopada 1694 r. – w Paryżu urodził się François-Marie Arouet, znany jako
Voltaire. Ten francuski pisarz epoki oświecenia, filozof, dramaturg i historyk to czołowa postać oświecenia, członek Akademii
Francuskiej. Stworzył słynne Powiastki filozoficzne. Reprezentował tzw. wojujący humanizm i racjonalizm. Inspirował się poglądami Johna Locke’a, rzecznika liberalizmu.
Bojownik o wolność jednostki, o tolerancję, popularyzator głównych idei oświecenia. Filozofia Voltaire’a, nazwana wolterianizmem, wykształciła wzorzec osobowy
oświeconego człowieka – humanisty.
4 grudnia 1679 r. – zmarł Thomas Hobbes, angielski filozof, myśliciel społeczny,
twórca kontraktualizmu. W swoim najsłynniejszym dziele Lewiatan (1651) głosił pochwałę absolutyzmu i dowodził, że stan
natury, bezpaństwowy, oznacza sytuację
wojny każdego z każdym (łac. bella om-

nium contra omnes), zaś człowiek szukając gwarancji swojego bezpieczeństwa, kierując się egoistyczną kalkulacją, dąży do
umowy społecznej. Wynikiem tej umowy
jest państwo i władza polityczna. Hobbes
wychodził z założenia, że człowiekiem rządzą te same prawa mechaniczne co przyrodą.

A

30 grudnia 1916 r. – Albert Einstein
opublikował ogólną teorię względności.
Teoria ta była uogólnieniem szczegółowej
teorii względności i tłumaczyła zjawiska
podlegające grawitacji poprzez właściwości
i parametry zakrzywionej czasoprzestrzeni.
30 grudnia 1916 r. – ukazał się również
Kurs językoznawstwa ogólnego autorstwa
Ferdinanda de Saussure’a, szwajcarskiego językoznawcy, prekursora strukturalizmu, do którego nawiązywał później w naukach socjologiczno-antropologicznych Claude Levi-Strauss.
Opracowali: Małgorzata Kopciuch,
Martyna Święcicka, Aleksander Wandtke
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Oczywiście, że jestem wdzięczny za życie w kraju demokratycznym.
Uważam bowiem, że demokratyczne, liberalne państwo prawa to
najlepszy, pomimo swych wad, wymyślony dotychczas ustrój państwowy, który pozwala optymalnie rozwijać się jednostce, dając jej
możliwość decydowania o sprawach publicznych dla niej istotnych.

Polskiej demokracji brakuje evidence-based politics, tzn. debaty politycznej, w której uczestnicy odwoływaliby się do faktów, badań,
potwierdzonych przewidywań. Obecnie każdy może powiedzieć
i postulować wszystko, w ogóle nie uzasadniając swoich twierdzeń.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim
zdaniem najważniejsza?

Największą cnotą demokratycznego obywatela jest według mnie dbanie o to, by demokracja nie zanikła. Nawet jeśli nie podoba nam się
obecny kurs wydarzeń politycznych, szanujemy wyniki wyborów i decyzje polityków, gdyż są one wynikiem porządku demokratycznego.
Maciej Juzaszek
Uniwersytet Jagielloński
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Czy jesteś wdzięczny losowi za to, że żyjesz
w kraju demokratycznym? Dlaczego?

Oczywiście cieszę się, że nie żyję w kraju totalitarnym. Cieszę się
z tego, że żyję w kraju o względnie uporządkowanej kulturze politycznej, należącym do cywilizacji Zachodu, tj. demokracji i gospodarki wolnorynkowej osadzonych kontekście chrześcijańskim. Jest
mi w tej kulturze po prostu dobrze.

Czego najbardziej brakuje naszej polskiej demokracji?

Jest bardzo młoda, dlatego brakuje jej przede wszystkim dojrzałości,
mądrości, dystansu. Z całą pewnością brakuje doświadczonych elit.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim
zdaniem najważniejsza?

Zdecydowanie cnoty związane z rozumieniem, percepcją rzeczywistości politycznej i społecznej. Zatem: roztropność, przenikliwość, krytycyzm. Uczciwość intelektualna! Uważam również, że patriot yzm/poczucie wspólnot y państwowej jest
istotne, zwłaszcza w czasie dyskusji nad polityką imigracyjną.
Dominik Stanny
Wyższa Szkoła Biznesu w Gdyni
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Czy jesteś wdzięczna losowi za to, że żyjesz
w kraju demokratycznym? Dlaczego?

Oczywiście. Mogę głosować, dokonywać wyborów, wiem, że coś
może zależeć ode mnie; wiem, że mogę uczestniczyć w życiu mojego kraju.

Czego najbardziej brakuje naszej polskiej demokracji?

Być może ci u władzy politycznej powinni zainteresować się
prawdziwie dobrem kraju, a mniej własnym interesem oraz więcej obywateli powinno głosować, wypowiadać się, uczestniczyć
w sprawach kraju.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim
zdaniem najważniejsza?
Uczciwość, prawość, odpowiedzialność za słowo i czyn.

Małgorzata Plumbaum
Universita di Cagliari
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Wywiad

Czego najbardziej brakuje naszej polskiej demokracji?

23 grudnia 1954 r. – Bertrand Russell,
brytyjski filozof i matematyk, stworzył popularną audycję radiową pod tytułem Człowiek w niebezpieczeństwie, która stanowiła
krytykę wobec testów i prób broni jądrowej na atolu Bikini w archipelagu Wysp
Marshalla. Cztery lata wcześniej, 10 grudnia 1950 roku Russell otrzymał Nagrodę
Nobla z dziedziny literatury za szerzenie
postaw wolnomyślicielskich.
25 grudnia 1995 r. – zmarł w Paryżu Emmanuel Lévinas, filozof dialogu kręgu francuskiego. Pozostawił po sobie wiele wybitnych
dzieł z zakresu etyki, metafizyki i filozofii religii. Najbardziej znane dzieło Levinasa to Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności.

k

Czy jesteś wdzięczny losowi za to, że żyjesz
w kraju demokratycznym? Dlaczego?

12 grudnia 1890 r. – urodził się Kazimierz
Ajdukiewicz, polski logik, jeden z przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej. Był
wieloletnim członkiem Polskiej Akademii
Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmował się zwłaszcza
semiotyką (konwencjami w systemie językowym, koncepcjami znaczenia, kwestiami definicji twierdzeń, dowodów i wynikań, empiryzmem w metodologii nauk).
13 grudnia 1204 r. – w Kairze zmarł
Majmonides – żydowski filozof, z wykształcenia lekarz. W poglądach był przedstawicielem arystotelizmu żydowskiego. Autor
najważniejszego średniowiecznego komentarza do Talmudu – Księgi przykazań (Sefer ha-Micwot). Przewodnik błądzących
(More Newuchim) to jego podstawowe
dzieło filozoficzne. We wstępie zawarta
została klasyczna formuła zasad doktrynalnych judaizmu oraz podstawy racjonalistycznych poglądów filozoficznych, które
wywarły wpływ na filozofię scholastyczną.

n

Dlaczego
demokracja?
6 O dynamice demo-kracji i niezbędnych
cnotach 〉 Jan Kłos
Słowo „demo-kracja” odnosi się do wspólnych działań obywateli
mających na celu realizację jakiegoś dobra. Jest to zatem rzeczywistość
dynamiczna, wymagająca świadomego i moralnego zaangażowania
osób zdolnych do rzetelnej pracy na rzecz dobra wspólnego.

9 Współczesna demokracja – władza
ludu? 〉 Marcin Rachwał
Biorąc pod uwagę etymologię terminu „demokracja”, sprawa wydaje się
niezwykle prosta – demokracja to władza ludu. Jednakże nie trzeba być
wytrawnym obserwatorem sceny politycznej, aby zauważyć, że taka definicja
współczesnej demokracji jest co najmniej wątpliwa. Jak zaakcentował
Gaetano Mosca, „we wszystkich organizacjach społecznych większości były
i zawsze są bierne, a rządzą zorganizowane mniejszości”. Na czym zatem
polega demokracja i jaki jest wpływ obywateli na jej funkcjonowanie?

12 Demokracja ustrojem Zachodu?
Jerzy W. Gałkowski

Czy rzeczywiście demokracja jest systemem, który sprawdza się
tylko na Zachodzie, a gdzie indziej ludzie jej nie potrzebują? A może
jednak potrzeba demokratycznych rządów jest uniwersalna?

14 Infografika: Rodzaje demokracji
15 Program partii programem
narodu 〉 Adam Grobler
Tak brzmiało hasło demokracji ludowej, czyli socjalistycznej. Od
dwudziestu kilku lat mamy demokrację bezprzymiotnikową.
Jednak Democracy Index 2014 lokuje nas wśród krajów świata
na 40. miejscu i zalicza do „wadliwych demokracji”.

18 Naprawianie demokracji

〉 Adam

Chmielewski

Wiele projektów naprawy demokracji, zamiast szukać sposobów
pobudzania aktywności i sprawczości politycznej obywateli,
dąży do odebrania im politycznej podmiotowości.

Macedo

Narzędzia filozofa

24
27

Logika: Predatoryzacja logiki, cz. 3 〉

Rafał Urbaniak

Sztuka argumentacji: #1: Jak dostrzec argument? 〉
Krzysztof A. Wieczorek

29

Eksperyment myślowy: W poszukiwaniu zasad
sprawiedliwości 〉 Artur Szutta

31

Greka z wielkimi klasykami: Klasycy
o demokracji 〉 Michał Bizoń

33

Ahimsa paramo dharma, niekrzywdzenie najwyższą
zasadą… 〉 Nina Budziszewska

Filozofia indyjska

Dylematy moralne

35

Dylemat pana Madeleine’a 〉

Natasza Szutta

Filozofia prawa

37

Pięta achillesowa demokracji, czyli o wadze systemów
wyborczych 〉 Michał Urbańczyk

Wiedza odrzucona

40

#1: Żywe i martwe 〉

42

#3: Pasja poznania prawdy 〉

Maciej B. Stępień

Echa poprzednich numerów – Sens życia
Agnieszka Lekka-

-Kowalik

Who is who w polskiej filozofii

43

Stanisław Leśniewski 〉

44

Argumenty sceptyckie w filmie 〉

Paweł Rzewuski

Filozofia w filmie

Jacek Jarocki

Filozofia dla dzieci

48

Potrzeba filozofii dla dzieci – program Lipmana 〉

49
50

Z półki filozofa...

Dorota Monkiewicz-Cybulska

Filozofia z przymrużeniem oka
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21 Demokracja stanowi wyraz szacunku
dla podstawowej równości moralnej
wszystkich obywateli 〉 Wywiad z prof. Stephenem
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Szanowna
Czytelniczko,

Szanowny
Czytelniku,

czasopismo „Filozofuj!” powstaje wysiłkiem kilku osób, któ-

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł

rym leży na sercu popularyzacja filozofii. Chcemy, aby było

lub inną), kliknij poniższy przycisk przekierowujący na naszą

ono dostępne bezpłatnie online i dzięki temu mogło do-

stronę http://filozofuj.academicon.pl/wsparcie/:

cierać do jak najszerszego kręgu czytelników. Jego przygotowywanie rodzi jednak niemałe koszty (skład i korekty, utrzymanie strony czasopisma). Twoje wsparcie pozwoliłoby nam

Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

rozwijać czasopismo.

Z góry

dziękujemy!

Dlaczego demokracja?

Jan Kłos
Pracownik Katolic
kiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana
Pawła II, interesuje
się doktrynami spo
łeczno-politycznymi,
środkami masowego
przekazu, systemem
politycznym Stanów
Zjednoczonych. Lau
reat Nagrody im. Mi
chaela Novaka za rok
2006.

O dynamice demo-kracji...

O dynamice
demo-kracji
i niezbędnych
cnotach
uprawnień i zjednoczonymi w działa- rządzaniu przestrzenią demokratyczną
niu, często zmienia strategię. Sprawa (wolnością słowa, religii) trzeba zgamoże dotyczyć na przykład budowy dzać się na jedne rozwiązania, a odlub zaniechania budowy reaktora jądro- rzucać inne, a więc mieć świadomość,
wego, zmiany ustawy antyaborcyjnej. na czym polega różnica między nimi.
Ostatnio ciekawym przykładem deObywatele sprawują władzę pomokratycznego zaangażowania się średnio poprzez swoich reprezentanobywateli, i to na arenie międzynaro- tów (demokracja przedstawicielska
dowej, był apel o uwolnienie kobiety – parlament) albo bezpośrednio, na
niesłusznie oskarżonej o obrazę Allacha. przykład w formie referendum. Skoro
Wspólne działanie ludzi, nakierowane w demo-kracji chodzi o podmiot sprana jeden cel, ich oddolna mobilizacja wujący władzę i o sprawowanie właprzyniosły pozytywny rezultat. Jeśli dzy – dokonywanie obywatelskich wyspojrzymy na przykład na historię Sta- borów – trzeba nie tylko się nad tym
nów Zjednoczonych, znajdziemy w niej zastanawiać, ale też tego praktycznie
wiele przykładów aktywności obywatel- nauczyć. Przez obywatelskie wybory
skiej, która przełożyła się na konkretne rozumiem realizowanie spraw wspólnej
akty prawne – zwłaszcza w kwestii troski, spraw dotyczących wspólnoty.
ochrony środowiska, zniesienia po- Mówimy zatem o pewnych wypracodziału rasowego, zwiększenia kontroli wanych umiejętnościach właściwego
przy produkcji żywności, czyli więk- postępowania, które filozofia już od
szej ochrony zdrowia konsumentów. czasów starożytnych nazywa cnotami.
Ten drugi sposób rozumienia demo- Te wypracowane umiejętności dotyczą
kracji, jak widać, jest naturalnie szer- zarówno naszego poznania (sprawny
szy znaczeniowo.
intelekt), jak i postępowania (dobrego
moralnie). W demo-kracji pytam, ba,
Wybór a kondycja moralna
nie mogę nie zapytać, o kondycję moW obu przypadkach jednak cały ralną tego, który ma sprawować właczas chodzi o dokonywanie wybo- dzę, a mówiąc inaczej – który ma spełrów, wszak przy wybieraniu przedsta- niać wymogi demokracji.
wicieli do sprawowania władzy trzeba
Jakże ma dokonywać wyborów doumieć rozróżnić lepszych od gorszych, tyczących innych ludzi człowiek, który
rozumieć proponowane programy po- sam sobą rządzić nie potrafi? Jak ma palityczne, oddzielić demagogię od realiDalszy ciąg na str. 8
zmu politycznego; przy społecznym za-

Słowo „demo-kracja” odnosi się do wspólnych działań
obywateli mających na celu realizację jakiegoś dobra.
Jest to zatem rzeczywistość dynamiczna, wymagająca
świadomego i moralnego zaangażowania osób zdolnych
do rzetelnej pracy na rzecz dobra wspólnego.

C

zytelnika może zdziwi tytuł tu o przestrzeń ludzką, często nietekstu, bo niby czym różni się przewidywalną, której jakość zależy
„demokracja” od „demo-kracji”? od biorących w niej udział obywaPrzecież to te same słowa, ktoś powie, teli. Zakładam, że wersja „demo-kraw jednym tylko wstawiono dywiz. Ale cja” pozwala na to dużo łatwiej niż
po co dodaję dywiz? Najprościej odpo- naprędce, bez refleksji wypowiadana
wiem: wprowadzam kreskę, żeby się „demokracja”.
zatrzymać i uświadomić czytelnikowi
dwie rzeczywistości, jakie w tym sło- Demokracja, władza
wie połączono. Podobną funkcję pełni i wspólne działanie
myślnik – wskazuje na myślenie. Tak
Odwołuję się do podstawowego
też i w słowie „demo-kracja” dywiz (by sensu zawartego w tym terminie. Inużyć technicznie poprawnego określe- tuicja podpowiada mi zatem, że demonia) ma uzmysłowić, że mamy do czy- -kracja jest to taka struktura polityczna,
nienia z syntagmą, czyli dynamiczną która pozwala na to, by grupa ludzi,
granicą dwóch połączonych elemen- by społeczeństwo sprawowało władzę,
tów – a ostatecznie zachęcić do prze- by o sobie decydowało. Można ją romyślenia demokracji, zrobienia choćby zumieć w dwojaki sposób. W sensie,
przerwy przy wypowiadaniu tego mod- powiedzmy, formalnoprawnym denego pojęcia. W wersji przedzielonej mokracja oznacza sposób wyłaniakreską jesteśmy zmuszeni do zatrzy- nia władzy, kiedy w wyznaczonym
mania się przy obu członach, do za- czasie zbierają się pełnoletni i pełnouważenia z całą ostrością, że chodzi prawni obywatele, aby wyrazić swoją

wolę wyborczą, czyli zagłosować na
kandydatów proponowanych do pełnienia funkcji publicznych, na przykład posła lub senatora.
W sensie społeczno-politycznym,
jak sądzę, najprościej będzie kojarzyć
demokrację z takim sposobem sprawowania władzy, w którym obywatele sami o czymś decydują, w którym mają wpływ na przedstawicieli
władzy i mogą kontrolować ich pracę,
wyrażają swoje poglądy w niezależnej
prasie, nie są krępowani w manifestowaniu swoich przekonań religijnych.
Korzystając ze swoich demokratycznych uprawnień, obywatele tworzą
wolne stowarzyszenia, angażują się
w rozmaite akcje pozarządowe (czyli
organizowane nie odgórnie przez instytucje publiczne, lecz oddolnie), aby
z kolei wywierać nacisk na sprawujących władzę. Jeżeli rząd ma do czynienia z obywatelami świadomymi swoich
Wydawnictwo
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nować nad powierzonym sobie skrawkiem obszaru wspólnoty społeczno-politycznej ten, który nad sobą panować
nie potrafi? Jeśli demokracja nie ma być
jedynie pustą formułą, którą powtarza
się jak magiczne zaklęcie, która staje się
niewiele znaczącym terminem, istotnie ową biblijną „miedzią brzęczącą”
lub „cymbałem brzmiącym”, musi nieustannie stawać się demo-kracją – czyli
mozolnym, codziennym trudem polegającym na ciągłej refleksji nad moim
i twoim sprawowaniem władzy.

Panowanie nad sobą i cnoty
Żeby decydować o sobie, trzeba znać
swoje możliwości i ograniczenia, mieć
świadomość praw i obowiązków. Jeśli
decyduje się o wspólnym losie, trzeba
nauczyć się myśleć nie tylko o sobie,
ale także o innych. Im więcej wolności,
tym większa powinna być wewnętrzna
gotowość do (samo)ograniczeń.
Cnota jest efektem końcowym pracy
nad samoograniczaniem i samoopanowaniem. Spośród wielu jej przykładów najważniejsze, moim zdaniem, to:
cnota roztropności – by właściwie rozeznać wspólne potrzeby i ograniczenia,
wyraz dojrzałości duchowej człowieka,
pomagająca w szukaniu usprawied-

Dlaczego demokracja?
liwionego kompromisu; cnota sprawiedliwości – usprawnia wyznaczenie
właściwej miary, by oddać każdemu,
co mu się słusznie należy; cnota męstwa – by umieć zrezygnować z doraźnej i wątpliwej gratyfikacji w imię
przyszłego i trwalszego dobra, wyrabiająca w podmiocie cierpliwość, stałość (w dążeniu do wybranego celu)
i wielkoduszność; cnota wstrzemięźliwości i umiarkowania – wiążąca się
z cnotą męstwa i usprawniająca rozumne opanowywanie zmysłowości.
Do tej listy dodałbym jeszcze cnotę
życzliwości, która polega na pożądaniu dobra – zarówno dla siebie, jak i dla
pozostałych uczestników wspólnoty.
Cnoty te wzajemnie łączą się ze sobą
i przenikają, ukazując różne – usprawnione – aspekty ludzkiej natury. Usprawnione, powiadam, a nie wymuszone – to
znaczy wypracowane na drodze wolnych i rozumnych wyborów. Jako takie stają się zasadami regulującymi i porządkującymi w warunkach demokracji.
Na ten z konieczności skrótowy
klasyczny przegląd cnót nakładają się
(komplementarnie) cnoty obywatelskie. Wśród nich wymieniłbym odpowiedzialność i wywiązywanie się
z danych obietnic (na przykład dotrzymywanie umów), wypełnianie swoich obowiązków. Gotowość do ponoszenia konsekwencji za własne błędy,
czyli dojrzałe rozumienie konsekwencji
własnego działania w warunkach de-

mokracji (szukanie winy raczej u siebie niż u innych). Poszanowanie dla
prawa, dla cudzych poglądów i potrzeb.
W tym kontekście mówi się o tolerancji, ale tolerować to wcale nie
znaczy uważać wszystkie zachowania za równowartościowe, lecz dostrzegać i rozumieć różnice. To zaś
oznacza także umiejętność obrony
tych zachowań, które służą trwałości
wspólnoty. Wreszcie niezwykle ważną
cnotą, szczególnie potrzebującą dynamiki działania, jest gotowość do angażowania się w sprawy społeczne, w to,
co niekoniecznie wiąże się z wąsko
pojętym interesem własnym, lecz na
przykład z bezinteresowną służbą na
rzecz innych.

Demo-kracja jako dynamizm
ducha i materii
Demo-kracja jest rzeczywistością
dynamiczną, która domaga się obywateli świadomych dobra i zła wynikających z ich wyborów, przekonanych o potrzebie wspólnego działania
w imię jakiejś wartości. Obywateli
cnotliwych, a więc przygotowanych
do wykonywania wielu zadań, biorących odpowiedzialność za swoje decyzje i zdających sobie sprawę z tego,
że od ich działania zależy kształt życia społeczno-politycznego. Demokracja jest jak najbardziej przestrzenią
nie tylko materii, lecz także ducha.
Jest obrazem twórczego połączenia
natury i kultury. Demokracja, kiedy
sobie ją uświadomimy jako demo-krację, jest przede wszystkim zaproszeniem do dojrzałego zarządzania wolnością.
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O dynamice demo-kracji...

Współczesna
demokracja –
władza ludu?
Biorąc pod uwagę etymologię terminu „demokracja”, sprawa wydaje się
niezwykle prosta – demokracja to władza ludu. Jednakże nie trzeba być
wytrawnym obserwatorem sceny politycznej, aby zauważyć, że taka definicja
współczesnej demokracji jest co najmniej wątpliwa. Jak zaakcentował
Gaetano Mosca , „we wszystkich organizacjach społecznych większości były
i zawsze są bierne, a rządzą zorganizowane mniejszości”. Na czym zatem
polega demokracja i jaki jest wpływ obywateli na jej funkcjonowanie?

Absolwent politologii
i historii, w czerwcu
2008 r. uzyskał
stopień naukowy
doktora nauk hu
manistycznych w za
kresie nauk o polityce.
Obecnie zatrudniony
na stanowisku ad
iunkta na Wydziale
Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu. Za
interesowania badaw
cze: problematyka
demokracji, elit poli
tycznych, prawa wy
borczego, przymusu
wyborczego, społe
czeństwa obywatel
skiego. Autor kilku
dziesięciu artykułów
i monografii Demokracja bezpośrednia
w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce (Warszawa
2010). Hobby: żu
żel. E-mail: marcin.ra
chwal@op.pl.

Słowa kluczowe: demokracja, władza ludu, elity polityczne

W

e współczesnym świecie termin
„demokracja” jest używany bardzo często i to nie tylko w kontekście systemów politycznych. Nie da
się jednak ukryć, że to właśnie sfera
polityki wzbudza największe zainteresowanie. Wydaje się, że niemal każda
władza chce być określana jako demokratyczna. Co ciekawe, wielu przywódców sprawujących rządy w państwach
niedemokratycznych również głosi, że
wciela założenia państwa demokratycznego. Historycznym, ale najbliższym
nam przykładem takiej sytuacji jest Pol-

ska po II wojnie światowej – PRL, gdzie
twierdzono, iż ówczesne państwo realizuje założenia demokracji ludowej. Tak
więc demokratyczny system polityczny
jest współcześnie niewątpliwie ceniony
i obywatele wielu państw chcą jego ustanowienia i praktykowania.

Kilka słów o historii
demokracji
Zastanawiając się nad genezą demokracji,
dość powszechnie myślimy o starożytnej Grecji, a właściwie o ateńskiej polis.
Istotnie, w Atenach na skutek wielu re-

form doszło do ukształtowania demokracji. Stało się to w przybliżeniu 2500
lat temu. Jak funkcjonował wskazany system? Otóż polegał on na zbieraniu się
obywateli w jednym miejscu celem rozważenia spraw publicznych i podjęcia
stosownych decyzji. Była to zatem klasyczna demokracja, której istota sprowadzała się do sprawowania bezpośrednich
rządów. Dziś taki typ demokracji nazywamy demokracją bezpośrednią. Lud (demos) w trakcie zgromadzenia, bez żad-

Gaetano Mosca – zob. s. 10.

Dalszy ciąg na str. 10
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Dlaczego demokracja?
Marsyliusz z Padwy (ur. ok. 1275, zm. 1343)
– włoski filozof i pisarz polityczny, który sformu
łował pierwsze nowożytne uzasadnienie dla de
mokracji w państwie. Zdaniem Marsyliusza ludzie
w większym zakresie przestrzegają prawa w sy
tuacji, gdy mają wpływ na jego ustanowienie.

i zająć się politycznym uczestnictwem
we wspólnocie.

Powstanie współczesnej
demokracji
Po upadku demokracji ateńskiej przez
wiele wieków stosowano niedemokratyczne sposoby sprawowania władzy. Sama idea władzy ludu była postrzegana negatywnie, czego dobrym
przykładem są przemyślenia Platona.
Warto pamiętać, że demokracja w Atenach stanowiła wyjątek od powszechnej przez wieki praktyki sprawowania
władzy przez jednostki lub małe grupy
ludzi, których pozycja była uzasadniania wolą bogów (lub Boga). Jednakże
już na początku XIV wieku Marsyliusz
z Padwy sformułował zasadę suwerenności ludu, a zatem nawiązał w swych
przemyśleniach do rozwiązań ateńskich.
Powstanie współczesnej demokracji
było efektem długiego procesu i działania wielu czynników. Wśród nich wymienia się rozwiązania praktyczne, takie jak polska demokracja szlachecka
czy praktyka parlamentaryzmu brytyjskiego. W warstwie teoretycznej należy
przywołać myśl renesansu, która pozostawała pod wpływem antyku. Istotną
rolę odegrała również reformacja, gdyż
doszło do podważenia katolickiej nauki
o władzy i roli Kościoła w życiu publicznym. Przełomem w rozważaniach
o demokracji okazała się rewolucja francuska. Pod koniec XVIII wieku bardzo
wyraźnie zwrócono uwagę na fakt, iż
władza nie powinna być skupiona w rękach wąskiej grupy osób, lecz należy
stworzyć system, w którym ogół mieszkańców będzie miał udział w rządach.
Współczesna demokracja to efekt
połączenia zasady rządów ludu z koncepcją systemu przedstawicielskiego.
W taki sposób w XIX wieku doszło
do ukształtowania demokratycznego
systemu politycznego, który miał zastosowanie już nie tylko w małym
Wydawnictwo
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Gaetano Mosca (ur.
1858, zm. 1941) – włoski
socjolog, twórca koncepcji
rządów mniejszości.
Według Moski demokracja
nie stanowi żadnego
konkretnego ustroju,
lecz jest jedynie formułą polityczną maskującą
nieskrępowaną władzę mniejszości. Włoski
socjolog pisał o tzw. „wyborach parlamentarnych”,
gdyż to nie wyborcy wybierają deputowanego, ale
zwykle to deputowany daje się wybrać wyborcom.
Robert Dahl (ur. 1915,
zm. 2014) – amerykański
politolog. W swoich pra
cach przedstawił warunki,
które musi spełniać system
polityczny, aby mógł być
uznany za demokratyczny.
Zaliczył do nich m.in. swobodę wypowiedzi,
powszechne prawo udziału w wyborach,
alternatywne źródła informacji, wolne i uczciwe
wybory. Warto także wskazać, iż Dahl często
na określenie współczesnych demokracji
używał terminu „poliarchia”, tj. rządy wielu.

Zgromadzenie mieszkańców w kantonie Glarus w Szwajcarii.
państwie o niewielkiej liczbie mieszkańców korzystających z praw politycznych. Tym samym demokracja mogła być ustanowiona i praktykowana
nawet w bardzo dużych organizmach
politycznych. Czym jednak charakteryzuje się współczesna demokracja
i na czym polega jej funkcjonowanie?

Istota współczesnej
demokracji
Termin „współczesna demokracja” oznacza tutaj rozwiązanie oparte na działalności przedstawicieli narodu, a zatem
demokrację pośrednią (lub przedstawicielską). Najważniejszą instytucją polityczną, za pomocą której obywatele
wpływają na sferę polityczną, są wybory organów przedstawicielskich (np.
parlamentu). Jednakże wskazana procedura ma niewiele wspólnego z faktycznym sprawowaniem władzy przez
suwerena , tj. możliwością podejmowania decyzji w konkretnych sprawach.
W istocie we współczesnych państwach
demokratycznych władza jest sprawowana przez elity polityczne, które są
kontrolowane przez obywateli podczas
wyborów. Wybory w państwie demokratycznym muszą być cykliczne i rywalizacyjne, a zatem powinny odbywać się
w stałych odstępach czasowych, nato-

miast głosujący muszą mieć stworzoną
możliwość wyboru spośród co najmniej
dwóch niezależnych ofert wyborczych.
Warto jednak zauważyć, że sam fakt
przeprowadzania wyborów w państwie
nie świadczy o tym, iż jest to państwo
demokratyczne. Na przykład w Polsce
przed 1989 rokiem również odbywały
się wybory, jednak nie miały one charakteru rywalizacyjnego, ponieważ obowiązywała tylko jedna oferta wyborcza
konstruowana pod przewodnictwem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Tak więc rola obywateli we współczesnych państwach demokratycznych
sprowadza się do kontrolowania elit politycznych, które mają możliwość podejmowania konkretnych decyzji politycznych. Oczywiście w wielu państwach
funkcjonują mechanizmy demokracji
bezpośredniej, takie jak referendum czy
inicjatywa ludowa, jednak ich znaczenie jest zazwyczaj mocno ograniczone
(wyjątkiem w tym zakresie jest Szwajcaria). Dzieje się tak dlatego, iż elity polityczne konstruują podstawy prawne instytucji demokracji bezpośredniej w taki
sposób, aby mieć kontrolę nad ich stosowaniem. Spójrzmy chociażby na losy
obywatelskich inicjatyw o zarządzenie
referendum ogólnokrajowego, które zostały złożone przez obywateli RP. Mimo

że podpisało się pod nimi kilka milionów
Polaków, nie doszło jeszcze do rozpisania głosowania ludowego z inicjatywy
samego suwerena. Koncepcyjnie jest
to dość skomplikowana sytuacja, gdyż
podmiot władzy najwyższej w Polsce
(obywatele) składa wniosek o przeprowadzenie referendum, który następnie
jest odrzucany przez ich przedstawicieli. W podsumowaniu omawianego
zagadnienia warto przytoczyć opinię
Sartoriego, zdaniem którego „oszukujemy się tylko, jeśli wmawiamy sobie,
że referenda i oddolne inicjatywy ustawodawcze stanowią współczesny odpowiednik demokracji bezpośredniej”.

Podsumowanie
Współczesny model demokracji zawiera
pewną wadę wrodzoną: napięcie, jakie
powstaje między ideologią (władza
ludu) a praktyką (władza elit wybranych przez lud). Tym samym obecna
demokracja ma niewiele wspólnego ze
swoim pierwowzorem, tj. klasyczną demokracją, której funkcjonowanie zostało przybliżone na przykładzie polis ateńskiej. Jak wskazał Robert Dahl ,
gdyby obywatel Aten „znalazł się wśród
nas, uznałby zapewne, że to, co nazywamy demokracją, jest mało atrakcyjne
i w istocie niedemokratyczne”.


Warto
doczytać:

R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy,
Kraków 1995.
G. Sartori, Teoria demokracji, War
szawa 1998.
G. Ulicka, Demokracje zachodnie,
Warszawa 1992.

Suweren
– podmiot, do
którego należy
władza najwyższa
w państwie. W od
niesieniu do państw
demokratycznych
przyjmuje się, iż jest
nim ogół obywateli,
którzy sprawują
władzę bezpośred
nio (np. w drodze
referendum) lub
pośrednio, a zatem
poprzez swoich
przedstawicieli
wybieranych np.
do parlamentu.
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chcielibyśmy osobiście zobaczyć, jak
funkcjonuje klasyczna demokracja, musielibyśmy udać się do Szwajcarii. Tam
do dziś w dwóch małych kantonach,
tj. Appenzell-Innerrhoden i Glarus, raz
w roku odbywają się ogólne zgromadzenia mieszkańców (Landsgemeinde),
podczas których są podejmowane najważniejsze decyzje publiczne.
Demokracja klasyczna miała jeszcze
jedną istotną cechę. W starożytności
termin „lud” był definiowany bardzo wąsko: w Atenach z praw politycznych
(np. możliwości udziału w zgromadzeniach ludowych) mogło korzystać tylko
około 10% ogółu mieszkańców (wyłącznie wolni, dorośli mężczyźni będący
Ateńczykami), a zatem tylko taka grupa
posiadała status obywatela. W starożytności obywatelstwo stanowiło trudny do
uzyskania, zaszczytny i bardzo wysoko
ceniony przywilej. Pamiętajmy także, że
ówczesna demokracja współistniała z niewolnictwem i od tego niewolnictwa zależała. To dzięki pracy fizycznej niewolników i cudzoziemców obywatele mogli
wyzwolić się od konieczności zabiegania o zaspokojenie codziennych potrzeb

Ilustracja: Hanna Urbankowska

nego pośrednika, od razu, na miejscu
podejmował decyzje polityczne. Było to
możliwe dlatego, że terytorium takiego
państwa było niewielkie, a obywatele
niezbyt liczni. W przeciwnym wypadku
trudno byłoby zebrać wszystkich w jednym miejscu i prowadzić zgromadzenie.
Oczywiście były urzędy pochodzące
z wyboru (dość często stosowano losowanie), jednakże najważniejsze sprawy
rozstrzygano podczas zgromadzeń ludowych, tj. regularnych spotkań obywateli. Czy były to dosłowne rządy
ludu? Niekoniecznie. Nawet podczas
zgromadzeń były jednostki dominujące, które dzięki umiejętności publicznego przemawiania odgrywały znaczącą
rolę i miały ogromny wpływ na podejmowane decyzje – niemniej był to system najbliższy etymologicznemu rozumieniu terminu „demokracja”. Jeśli

Współczesna demokracja – władza ludu?
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Dlaczego demokracja?

Emerytowany
profesor filozofii,
wieloletni pracownik
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego Jana
Pawła II. Zajmuje
się etyką i filozofią
człowieka. Jego
hobby to literatura,
muzyka i (kiedyś)
turystyka, szczególnie
żeglarstwo.

Demokracja
ustrojem
Zachodu?

Mapa: Some right reserved by Boudagga2014, na postawie: The Economist Intelligence Unit

Jerzy W.
Gałkowski

Demokracja ustrojem Zachodu?

Wskaźnik demokracji 2014
Demokracje pełne:
9–10
8–8,99
Demokracje wadliwe:
7–7,99
6–6,99
Brak danych
Systemy hybrydowe:
5–5,99
4–4,99
Reżimy autorytarne:
3–3,99
2–2,99
0–1,99

Czy rzeczywiście demokracja jest systemem, który
sprawdza się tylko na Zachodzie, a gdzie indziej ludzie jej
nie potrzebują? A może jednak potrzeba demokratycznych
rządów jest uniwersalna?
Słowa kluczowe: demokracja, Zachód, arabska wiosna

Warto Nie tylko dla Zachodu
doczytać:
Ostatnie wydarzenia w krajach półJ. Woroniecki,
Katolicka etyka
wychowawcza,
Lublin: RW KUL,
1986.

nocnej Afryki i Bliskiego Wschodu wskazują na budzenie się tam poczucia demokracji. Kilka lat temu w polskiej prasie
toczyła się dyskusja na temat tego, czy
demokracja jest możliwa tylko w Europie i krajach kulturowo z niej się wywodzących, czy też możliwa jest także
w krajach, gdzie odwieczną tradycją jest
system plemienno-familijno-paternalistyczny (jeśli to nie jest zbyt delikatne
określenie). Jedni uważali demokrację
za wartość powszechną, choć tu i tam
czasowo nieobecną ze względu na niesprzyjające warunki polityczne, inni zaś
uznali system plemienny et cetera za
naturalny dla tamtejszych społeczności.
Kultura i mentalność Zachodu wymaga demokracji, zaś dla tamtych społeczności odpowiedni jest właśnie system
plemienny, rządy familijne, obecność
„Ojca Narodu”. W ten sposób zostały te
dwa systemy zrównane w swojej warto-

ści, a różnice sprowadzone, chyba nieświadomie, do różnicy obyczaju czy też
ubioru – w krajach zimnych nosi się futra, w ciepłych zaś bawełniane koszulki
(jeśli kogoś na to stać). Ostatnie wydarzenia w Afryce i na Bliskim Wschodzie,
szczególnie walki i masowe ucieczki,
zdają się jednak wskazywać, że demokracja to nie tylko jakiś szczególny obyczaj
i miejscowy koloryt, ale coś o wiele więcej. Przypomina się tutaj przekonywanie
przez tzw. środki masowego przekazu
(złośliwie zwane środkami musowego
przykazu) za dość niedawnych czasów,
że system wolności i praw obywatelskich jest właściwy i dobry dla zgniłego Zachodu, a dla nas, w krajach realnego socjalizmu, dobre jest zupełnie
coś innego. No i okazało się to fałszem.

Potrzeba cierpliwości
Czy ostatnie wydarzenia wskazują,
że w Afryce i na Bliskim Wschodzie ludzie chcą demokracji? Chyba tak. Bunty

i ucieczki stamtąd są spowodowane nędzą i zagrożeniem życia, ale przecież nie
tylko. Wyraźnie mówią o tym uciekinierzy. Nie chcą już, by życie organizowały
im niezależne od nich władze, władze
wybrane same przez siebie i zależące od
samych siebie, niby tak naturalnie trwające i rządzące, jak rosną drzewa, płyną
rzeki i piętrzą się góry. Nie chcą, aby wymuszano na nich konkretny sposób życia.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie
tam trwało dojrzewanie politycznego systemu demokratycznego i jaki kształt ta
demokracja przybierze. Nawet nie wiadomo, czy działający tam ludzie mają
w większości jasną świadomość swoich pragnień. Proces ten jednakże należy rozpatrywać nie tylko w wymiarze
politycznym, gospodarczym, etnicznym
czy obyczajowym, ale również i przede
wszystkim w wymiarze antropologicznym,
sięgającym w głąb bytowości człowieka,
jako dążenie do uwyraźnienia swojej
podmiotowości, do likwidacji nieznośWydawnictwo
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nego poczucia bycia jedynie pionkiem
w grze, przedmiotem sił zewnętrznych,
a więc sięgającym wymiaru moralnego.
Dopiero odzyskanie swojej wolności,
zrozumienie niezbywalności praw i innych podstawowych wartości da właściwe
podwaliny demokratycznego systemu politycznego. Bez poczucia należenia do siebie samego u obywateli, bez poczucia
możliwości decydowania o swoim życiu, swoim sposobie działania, o swojej
wspólnocie system taki będzie nie tylko
pustym, ale wręcz niszczącym modelem społecznej egzystencji. Jest oczywiste, że proces demokratyzacji życia nie
jest ani łatwy, ani krótki, ani bezbolesny.
Wymaga ciągłego wysiłku i niezniechęcania się porażkami. Wymaga cierpliwości w takim znaczeniu, jakie temu pojęciu
nadał znany polski etyk Jacek Woroniecki – cierpliwość to gotowość przyjęcia
cierpień, które spowodowane są długim
czasem braku sukcesów. Wytrwałość
jest tutaj konieczna. 


n

k
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Czy jesteś wdzięczna losowi za to, że żyjesz
w kraju demokratycznym? Dlaczego?

Muszę na początku zaznaczyć, że trochę nie przepadam
za ankietami: nie pozwalają one na odpowiednie rozwinięcie myśli (raz z powodu ograniczonej przestrzeni, dwa, bo
ankietowany zwykle nie jest przygotowany do udzielenia
kompetentnej odpowiedzi – jak ja teraz). Hm, a do tego nie
jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie…
Demokracja niewątpliwie jest najlepszym rozwiązaniem
dla państwa, jaki dotychczas wymyślono. Pytanie jednak
dotyczy mojego stosunku – do mojego życia. Czy uważam,
że to dobrze dla mnie, że żyję w kraju demokratycznym.
W demokracji na pewno dużo wygodniej, łatwiej i milej się
żyje. Obywatelom zapewnia się podstawowe prawa i pielęgnuje się takie wartości jak wolność każdej jednostki czy
prawda (przynajmniej tak jest w założeniu). Taka postać rzeczy sprawia jednak, że dużo trudniej jest nam podejmować
wyzwania, świadomie decydujemy się na wygodę samozadowolenia. Wydaje się, że żyjąc w kraju demokratycznym,
dużo trudniej jest odróżnić dobro od zła, zidentyfikować
wrogów, z którymi trzeba walczyć, niż ma to miejsce w państwach autorytarnych czy totalitarnych. W krajach, gdzie
o swoją wolność czy o prawdę trzeba walczyć, życie często jest nieszczęśliwe, bywa tragiczne, ale być może dlatego,
dzięki podejmowanym wyzwaniom (lub przez zaniechania)
może być ono w pewnym sensie pełniejsze.
Wdzięczna jestem losowi, że mogę się cieszyć swą wolnością, jako takim dobrobytem, szeregiem możliwości i perspektyw. Wiąże się z tym jednak ogromna ilość pokus i realne zagrożenie spoczęcia na laurach, bo przecież straszliwie

trudno jest zmusić się do wysiłku mądrego (a do tej mądrości również trzeba jakoś dojść!) korzystania z już wywalczonych wartości.

Czego najbardziej brakuje naszej polskiej
demokracji?

Polska demokracja generalnie nie należy chyba do tych najlepiej funkcjonujących. Wystarczy spojrzeć na kampanie
wyborcze, by dostrzec, jak bardzo dzisiejsza polityka polega na manipulacji i ogłupianiu obywateli dla własnej (partyjnej) korzyści. Polskiej demokracji brakuje powagi i profesjonalizmu. Wyborców zdobywa się prostackimi hasłami
i czczymi obietnicami. Nie oczekuje się, nie wymaga się
od obywateli dogłębności ani wiedzy, nie mobilizuje do
rozwoju i myślenia samodzielnego, a karmi się ich próżność i podsyca irracjonalne emocje i lęki. Jednocześnie decyzje polityczne zbyt często zapadają pod wpływem chęci
przypodobania się wyborcom (czteroletnia kadencja i późniejsze „rozliczanie” partii z jej rządów sprzyja bardziej podejmowaniu kroków jedynie doraźnych niż faktycznemu
rozwiązywaniu problemów). Do tego mam wrażenie, że
w Polsce myli się równość ze średniactwem, a tolerancję
z wyborem jednojakowości.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest
twoim zdaniem najważniejsza?
Odpowiedzialność. Wolność zobowiązuje.

Małgorzata Szostak
Uniwersytet Gdański
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Opracowanie merytoryczne: Artur Szutta, opracowanie graficzne: Justyna Czupiłka
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Rodzaje
demokracji

Dlaczego demokracja?

Program
partii
programem
narodu

Tak brzmiało
hasło demokracji
ludowej, czyli
socjalistycznej. Od
dwudziestu kilku lat
mamy demokrację
bezprzymiotnikową.
Jednak Democracy
Index 2014 lokuje
nas wśród krajów
świata na 40.
miejscu i zalicza
do „wadliwych
demokracji”.

Słowa kluczowe: demokracja, rządy większości, partia, wspólnota obywatelska

Większość to za mało

P

rocedury wyborcze i wolności obywatelskie mamy na poziomie wyższym od niektórych spośród 24
krajów w pełni demokratycznych. Problemy tkwią zatem gdzie indziej. Nie będę
próbował dociekać ich społecznych źródeł. To bowiem zadanie dla socjologa.
Mogę natomiast pokusić się o filozoficzną diagnozę usterek naszej demokracji. Dokładniej: o pokazanie braków
edukacji filozoficznej, które odciskają się
na naszym życiu politycznym.
Głównym z nich jest błędne przekonanie, że demokracja jest rządem większości. Żywił je nawet pierwszy demokratycznie wybrany prezydent RP, Lech
Wałęsa. Tymczasem ten pochodzący
z greki termin oznacza rządy ludu. Ludu
niepodzielnego, sprawującego swą władzę – w myśl formuły wypracowanej
przez Jean-Jacques’a Rousseau (Umowa
społeczna, 1762) – stanowiąc prawo
będące wyrazem Woli Powszechnej.
Rzecz jasna, Wola Powszechna nie
ma własnego głosu i przemawia tylko
w wyborach, w których uczestniczy
cały lud: bezpośrednio w referendum

Jean-Jacques
Rousseau (ur. 1712,
zm. 1778) – urodzony
w Szwajcarii pisarz,
filozof i pedagog.
Ważny myśliciel
oświeceniowy, krytyk
cywilizacji, piewca natury pojmowanej
jako stan pierwotny oraz równości między
ludźmi, którą uważał za najwyższe prawo
ludzkie. Wrogi intelektualizmowi, najwyższą
zdolność człowieka widział w uczuciu.

lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli w parlamencie. W głosowaniu
decyduje większość, bo jednomyślność
w normalnej demokracji, a nie demokracji szyderczo zwanej ludową (socjalistyczną), jest zjawiskiem nienormalnym.
Większość to wszakże za mało, by
prawo przez nią stanowione było demokratyczne. Wyobraźmy sobie, że praworęczna większość przegłosuje ustawę,
w myśl której leworęczni muszą im czyścić buty. Oto prosty przykład działania
nie demokracji, lecz tyranii większości. Że absurdalny? No, dobrze. Podam
bardziej konkretny. Dostałem kiedyś od
swojego byłego studenta zaproszenie do

podpisania petycji w obronie krzyża wiszącego na sali sejmowej. Bo katolicka
większość… Co z tego, że większość?
Kto, powołując się na demokrację, żąda
powieszenia w miejscu publicznym (co
innego w miejscu prywatnym) symbolu
swojej religii, ten musi takie samo prawo
przyznać wyznawcom innych religii.
Albo krzyż, gwiazda Dawida, półksiężyc
i symbol Latającego Potwora Spaghetti,
albo żadne z nich. Prawo stanowione
przez lud nie może dzielić ludu na katolików i niekatolików, „prawdziwych”
i „nieprawdziwych” Polaków ani na jakiekolwiek inne frakcje. Musi odnosić
się do każdego obywatela jednakowo.

Adam
Grobler
Profesor, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego
i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk
Filozoficznych PAN.
Zajmuje się metodologią nauk, teorią poznania, filozofią analityczną i dydaktyką
filozofii. W wolnym
czasie gra w brydża
sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od
2010), ojciec czwórki
dzieci (1980, 1983,
1984, 1989) i dziadek, jak na razie, pięciorga wnucząt.
Mieszka w Krakowie.
WWW: http://grobler.
artus.net.pl, e-mail:
adam_grobler@interia.pl.

Partie nieszukające
kompromisu
Podstawowe nieporozumienie co
do istoty demokracji mocno odciska
się na naszych obyczajach czy raczej
nieobyczajności w polityce. Utarło się,
że koalicja przeprowadza swoje projekty ustaw, nie bacząc na sprzeciw
opozycji, która zresztą zajmuje się
Dalszy ciąg na str. 16
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Program partii programem narodu

Dlaczego demokracja?
rąc to pod uwagę, nawoływania do
jedności trzeba uznać za śmiertelną
groźbę dla demokracji. Podobną groźbą
jest obietnica „wsłuchiwania się w głos
wyborców”. Których? Tych, którym par-

Za Leszkiem Kołakowskim można
powiedzieć, że marksizm postulował
władzę człowieka nad społeczeństwem,
ale nie odpowiedział na pytanie, którego
człowieka (Główne nurty marksizmu,
Instytut Literacki, Paryż 1976–1978).

tia chętniej nadstawi ucha ku pognębieniu pozostałych. Partia oczywiście
powinna rozpoznawać problemy wyborców, ale to ona ma proponować
rozwiązania i korygować je w dyskusji parlamentarnej.

Ilustracja: Łukasz Szostak

W stronę demokracji
deliberatywnej

Warto
doczytać:

L. Kołakowski,
Mini wykłady o maxi
sprawach, Kraków:
Znak, 2003.
J. Habermas,
Teoria działania
komunikacyjnego,
Warszawa: PWN,
1999–2002 (oryg.
1981).

wyłącznie oprotestowywaniem każdego pomysłu rządu. W parlamencie,
rzecz jasna, zasiadają przedstawiciele
partii. Wyraz „partia” pochodzi od
łacińskiego pars = część. Zadaniem
partii jest bronić interesu tej części
ludu, którą reprezentuje. Bronić znaczy zajmować określone stanowisko
wyjściowe w negocjacjach zmierzających do uzgodnienia kompromisu
możliwie szeroko uwzględniającego
sprzeczne interesy stron. Tymczasem
nasze partie, czy to w rządzie, czy
w opozycji, zawzięcie dążą do narzucenia wszystkim własnego stanowiska.
W ten sposób znowu realizuje się hasło „program partii programem narodu”,
z tym że partie u władzy się zmieniają.
Oczywiście, nasza demokracja, aczkolwiek wadliwa, nie tylko tym różni
się od demokracji „ludowej”, którą De-

mocracy Index z pewnością zaliczyłby
do systemów autorytarnych. Rządy
nie kontrolują dziś gospodarki, prasy,
telewizji, obiegu książki, nie mianują
dyrektorów ani profesorów, nawet nie
drukują banknotów wedle swej woli.
W każdym razie wpływ rządu na te
i wszystkie inne sfery życia publicznego jest mocno ograniczony przez
prawo i niezależne instytucje w rodzaju Rady Polityki Pieniężnej. Niemniej dolegliwości naszej demokracji
polegają głównie na tym, że wybór
większości traktuje się jako upoważnienie do stronniczych rządów nad
całością. Że zamiast dyskusji politycznych w celu rozwiązywania konfliktu
interesów uprawia się wymianę hejtów.
Jeszcze gorzej jest, gdy ta czy inna
partia ogłasza, że trzeba skończyć
z kłótniami i przywrócić jedność na-

rodu. Po pierwsze, „państwo demokratyczne nie jest narzędziem narodu,
ale wspólnoty obywateli” (Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2003). Nie rozwijam tego wątku, ponieważ zasługuje
on na osobny artykuł. W każdym razie
powtarzane nieraz hasło „Polska dla
Polaków” słusznie spotyka się z odzewem „Ziemia dla ziemniaków”. Rzeczpospolita Polska jest dla obywateli
RP. Po drugie, w każdej wspólnocie
występują różnice interesów i rzeczą
partii jest zająć czyjąś stronę, zachowując zarazem gotowość do rozważenia racji przeciwnych. „Jedność narodu” jest możliwa tylko pod rządami
autorytarnymi, które swój punkt widzenia, z natury stronniczy, narzucają
wszystkim jako jedynie słuszny. Nikt
nie ma monopolu na słuszność. BioWydawnictwo
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Znużeni ułomnością naszej demokracji, niektórzy naiwnie wzdychają do
supermanów deklarujących, że „pogonią ich wszystkich”. Owszem, nie lubimy partii za ich swarliwość i fiksacje.
Jednak ten, kto je ewentualnie pogoni,
zostanie sam na placu boju i nie będzie miał innego wyjścia, jak objąć
rządy totalitarne. Przykłady z historii
są dobrze znane. Demokracja w nowoczesnym państwie nie zna innej formy
od parlamentarnej. Współczesny parlament nie zna innej formy od partyjnej. Jedyną troską jest, by partie od
wojennego modelu funkcjonowania
ewoluowały w stronę modelu współpracy między sobą i aktywizacji politycznej obywateli: włączania ich do
debaty publicznej. W stronę modelu
demokracji deliberatywnej. 

Leszek Kołakowski
(ur. 1927, zm.
2009) – polski filozof,
historyk idei, eseista,
publicysta i prozaik.
Początkowo zwolennik
marksizmu, a na
stępnie jego wnikliwy krytyk. Autor
m.in. 13 bajek z królestwa Lailonii dla
dużych i małych, w których przystępnie
i literacko omawia problemy filozoficzne.

Argumenty za demokracją
(za: Robert Dahl, O demokracji, przekład M. Król,
Kraków: Znak, 2000)
1. Chociaż demokracje nie zawsze są sprawiedliwe, to jednak z historycznego punktu widzenia
można powiedzieć, że relatywnie najlepiej strzegą
obywateli przed tyranią.
2. Demokracja gwarantuje (przynajmniej w wymiarze ideowym) każdej jednostce prawo uczestnictwa (przynajmniej pośrednio) w procesach decyzyjnych i wyrażania własnej opinii (zgodnie
z zasadą „nic o nas bez nas”).
3. Zasadniczo to w krajach demokratycznych
osoby cieszą się największą wolnością indywidualną. Mogą swobodnie decydować o własnym
indywidualnym losie, wyborze światopoglądu, kariery zawodowej, edukacji itd.
4. Tylko demokracja daje możliwość (na dużą
skalę) rozwijania specyficznie ludzkich zdolności (autonomia moralna, odpowiedzialność, rozwój intelektualny, zdolność debatowania na temat
wspólnych problemów).
5. Wspiera równość polityczną oraz inkluzywność (niewykluczanie) relatywnie lepiej niż
jakikolwiek inny system polityczny.
6. Demokracja sprzyja dobrobytowi (wolnemu
handlowi, edukacji, rządom prawa).
7. Wspiera pokojowe współżycie społeczeństw.
Demokracje nie prowadzą między sobą wojen.

Argumenty przeciw demokracji
(za: Frank Cunningham, Theories of Democracy.
A Critical Introduction, London: Routledge, 2002)
1. Tyrania większości: zasadniczym mechanizmem w demokracji jest głos większości. Jeśli większość danej populacji jest np. rasistowska
lub uprzedzona względem jakiejś mniejszości religijnej, to uprzedzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w demokratycznych decyzjach politycznych. Tyrania większości może też przejawiać się
w bardziej przyziemnych kwestiach. Na przykład
większość mieszkająca w dużych miastach może
przegłosować decyzję, aby ograniczone środki
przeznaczyć np. na budowę metra lub rozbudowanej sieci autobusowej kosztem budowy dróg na
terenach wiejskich.
2. Umasowienie kultury i moralności: rządy demokratyczne, zdaniem np. Alexisa de Tocqueville’a,
mają także swoje kulturowe konsekwencje. Dominacja większości demokratycznej ma tendencje do
narzucania kulturowych i moralnych standardów
bliskich masowym gustom. Zgodnie z tymi standar-

dami większy wpływ na opinie obywateli mają takie osoby, jak gwiazdy rocka czy filmu niż osoby o
wyższych walorach intelektualnych lub moralnych.
3. Niska skuteczność rządów demokratycznych: demokratyczne społeczeństwa, wewnętrznie
zróżnicowane, tracą zdolność formułowania i skutecznego realizowania wspólnych celów. W sytuacjach, kiedy potrzebne jest szybkie i sprawne
podjęcie decyzji, demokratyczne parlamenty (całe
społeczeństwa) oddają się gorącym i niekończącym się debatom, w których najbardziej słyszalny
jest głos słabych intelektualnie, ale za to niemających skrupułów i cynicznych polityków. Poza
tym cykliczność wyborów (odbywających się co
kilka lat) sprawia, że politycy unikają podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji czy realizowania celów dalekosiężnych, wykraczających
poza jedną kadencję.
4. Powstanie demokracji tam, gdzie brak jedności etnicznej, światopoglądowej czy religijnej,
często uwalnia demony przemocy i nienawiści.
Istnienie demokracji wymaga w miarę silnej jedności
wokół pewnych wartości: jedności narodowej, religijnej albo uznania wspólnych zasad sprawiedliwości, praw człowieka. W przypadku głębokich różnic
co do wartości wprowadzenie procedur demokratycznych uwalnia wrogość oraz przemoc wobec
odmiennych grup. Wystarczy wskazać przykłady
zmiany systemu autorytarnego w państwach wieloetnicznych lub wielokulturowych na rządy demokratyczne (np. Jugosławia, państwa arabskie).
5. Irracjonalność decyzji demokratycznych:
decyzje te odzwierciedlają preferencje obywateli,
którzy rzadko kierują się krytycznymi przemyśleniami, częściej irracjonalnymi pragnieniami. W każdej kwestii, która jest przedmiotem kontrowersji,
można wskazać oddane grupy zwolenników lub
przeciwników jakiejś decyzji. Jednak kiedy dochodzi do głosowania, np. w referendum, decydującego głosu nie mają ani zaangażowani zwolennicy
danej decyzji, ani zaangażowani jej przeciwnicy –
zazwyczaj stanowią podobne pod względem rozmiarów, neutralizujące się grupy. Decydujący zaś
głos mają ci, którzy nie zastanawiali się nad rozstrzyganym problemem ani nie mają odpowiedniej wiedzy na jego temat, do ostatniej chwili byli
niezdecydowani i ostatecznie dokonują wyboru
pod wpływem irracjonalnych impulsów, np. pod
wpływem tego, czy podobał im się krawat jakiegoś kandydata lub polityka nawołującego do takiego lub innego głosowania.
Opracował Artur Szutta
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Dlaczego demokracja?

Profesor filozo
fii, pracownik Uni
wersytetu Wroc
ławskiego. Autor
kilku książek oraz
licznych przekła
dów filozoficznych
z języka angiel
skiego, w tym dzieł
Bertranda Rus
sella, Karla Pop
pera, Alasdaira
MacIntyre’a, Ri
charda Shuster
mana, Slavoja Žižka
oraz dwóch po
wieści. Redaktor
naczelny „Studia
Philosophica Wra
tislaviensia”. Jego
hobby to fotogra
fia, literatura piękna
i życie rustykalne.

Naprawianie
demokracji
Wiele projektów naprawy demokracji,
zamiast szukać sposobów pobudzania
aktywności i sprawczości politycznej
obywateli, dąży do odebrania im
politycznej podmiotowości.
Słowa kluczowe: demokracja, merytokracja, system partyjny

Mężowie zaufania
ponad demokracją
Gdy w wyborach w 1993 roku w Polsce większość zagłosowała na partię postkomunistyczną, na prawicy
pojawił się pomysł, aby powołać na
bliżej nieokreśloną czasowo kadencję ciało ustawodawczo-wykonawcze złożone z mężów zaufania społecznego. Proponowano, aby zostali
oni wyposażeni we wszelkie nowoczesne środki sprawowania władzy
i sprawowali swe funkcje we wszelkim możliwym komforcie, który po
części wynikałby z tego, że nie musieliby zabiegać o społeczne popar-

cie dla siebie i swych partii. Ich zadaniem byłoby przeprowadzenie kraju
przez trudy okresu przejściowego.
W okresie tym bowiem mechanizmy
demokratycznego sprawowania władzy wystawiały kraj na niebezpieczeństwa partyjnego podziału łupów, który nieuchronnie związany
jest z parlamentaryzmem.
Pomysł ten nie był całkiem nowy.
W początkach II połowy XX stulecia możemy znaleźć jego teoretyczny
pierwowzór w dziele Friedricha Hayeka. Uważał on, że demokracja polega
na sprawowaniu kontroli nad sprawującymi władzę za pomocą okresowych

wyborów. Wiadomo wszelako, jak władza oparta na okresowych wyborach
prowadzi: elity partyjne, które dzięki
mandatowi wyborczemu dochodzą do
władzy, wykorzystują dany im czas na
realizację własnych, partykularnych celów, nie siląc się na spełnianie szczodrze rozdawanych obietnic wyborczych,
dzięki którym otumanili naiwnych wyborców i zdobyli władzę.

Propozycja Hayeka
Demokracja, w której co kilka lat
zmieniają się parlamentarzyści, dlatego że obywatele wykorzystują swoje
czynne prawa wyborcze, jest więc
Wydawnictwo
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ment – musi być ograniczona w inny
jednego ze swych rówieśników,
jeszcze sposób.
który stanie się ustawodawcą. […]
Hayekowa recepta na zło demokracji
Ponieważ nie byłoby wówczas
to zabezpieczenie jej przed deprawapartii, skończyłby się cały ten
cją za pomocą mechanizmu kontroli,
nonsens związany z proporcjoktóra jednak miałaby być sprawowana
nalną reprezentacją (Friedrich
„Z góry”:
Hayek, Whither Democracy? [w:]
Tym, czego nam trzeba, jest
New Studies in Philosophy, Politics,
zgromadzenie stanowiące prawo,
Economics and the History of
które będzie ciałem wyraźnie
Ideas, London–Henley: Routledge
reprezentującym opinię poand Kegan Paul, 1978, s. 160–161).
wszechną, nie zaś partykularne
interesy; musi być więc złożone
Pierwszy był Platon
z jednostek, które, gdy już
Projekt Hayeka nie jest zupełną nopowierzy się im to zadanie, będą
wością. Podobny pomysł zaproponiezależne od wsparcia jakiejkolnował wcześniej Platon. Zaprojektowiek konkretnej grupy. Winno się
wał on ciało kontrolne, które miało
także składać z mężczyzn i kobiet, zapobiegać niebezpieczeństwom
którzy zechcą obrać długą
anarchii, wolnomyślicielstwa i nieperspektywę i nie będą się
porządku w doskonałym państwie.
poddawali chwilowym uczuciom
Nazwał je Nocnym Zgromadzeniem
i modom płochej większości,
(Radą Nocną), a jego celem miało być
której nie musieliby już zadowalać. „udzielanie zbawczych pouczeń i ra[…] Dlatego wyobrażam sobie
towanie duszy” tych, którzy zgrzezgromadzenie mężczyzn i kobiet,
szyli przeciwko państwu samodzielktórzy uzyskawszy reputację
nością myśli i czynów.
i zaufanie w powszechnych
Między projektami Platona i Hayeka
dążeniach życiowych, byliby
zachodzą oczywiście różnice: Platon
wybierani na jedną kadencję
postuluje, aby członkowie zgromao długości mniej więcej 15 lat. Aby
dzenia liczyli sobie sześćdziesiąt lat,
zagwarantować, że członkowie
i uważa, że powinno się ono skłazgromadzenia będą mieli dostadać z dziesięciu najstarszych strażteczne doświadczenie i szacunek
ników praw, kapłanów, a także „tych
oraz aby nie musieli się już
wszystkich, którym przyznane zostało
troszczyć o swe dochody po
pierwszeństwo w cnocie”, wybór zaś
zakończeniu ich kadencji, ustaliłnowych członków odbywać się miał
bym wiek biernego prawa wyborw ten sposób, że każdy z członków
czego względnie wysoko, poprzyprowadzał jednego z młodszych
wiedzmy na 45 lat, a po
obywateli, w wieku nie mniej niż 30
wygaśnięciu ich mandatu w wieku
lat i nie więcej niż lat 40, i ten zosta60 lat zagwarantowałbym im
wał wybrany, kto „ze względu na swój
kolejne 10 lat pracy na budzących
charakter i wykształcenie zasługuje na
szacunek pozycjach sędziów lub
to w pełni” (Prawa, 907d-909d).
podobnych. […] Zgromadzenie nie
Między Hayekowym i Platońskim
byłoby wybierane w całości
projektem jest jednak więcej podow jednym momencie, lecz każdego bieństw niż różnic: u nich obu bowiem
roku ci, którzy zakończyli swoją
gremium ustawodawcze znalazłoby się
piętnastoletnią służbę, byliby
de facto poza wszelką kontrolą demozastępowani przez kolejnych
kratyczną, a jego władza byłaby w istoczterdziestopięciolatków. Byłbym
cie absolutna. Nie widać również, jakie
zwolennikiem corocznego wybiera- mechanizmy – poza cnotą jego członnia jednej piątej członków zgromaków – miałyby je uodparniać na kodzenia przez ich rówieśników, aby
rupcyjne wpływy, a przecież wiadomo,
każdy obywatel mógł głosować
Dalszy ciąg na str. 20
jeden raz w 45 roku życia na

Fot. w tle: Some rights reserved by Comfreak

Adam
Chmielewski
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wystawiona na wszelkie zło biorące
się z partyjniactwa. Hayek nie uważał, aby schorzeniu partyjniactwa mogła zaradzić demokratyczna, oddolna
kontrola władzy. Dlatego sądził, że
wybrana w wyborach władza – parlaFriedrich Hayek (ur.
1899, zm. 1992) –
ekonomista, filozof
polityki i teoretyk prawa.
Twórca pozytywnej szkoły
demokracji. Postulował
podzielenie izb parlamentu
na dwie oddzielne izby. Twierdził, że warunkiem
odpowiedzialności i prywatności jest wolność.
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Naprawianie demokracji

Toynbee i idea merytokracji
Historyk Arnold Toynbee w dialogu
z buddyjskim przywódcą duchowym
Daisaku Ikedą sformułował ideę merytokracji . Według Toynbee’ego jedną
z najpoważniejszych wad demokracji
jest skłonność ludzi żyjących w tym
ustroju do dochowywania lojalności
wobec małych, mniej ważnych grup
(zwanych partiami), zamiast wobec
ważniejszej grupy, jaką jest całe społeczeństwo. Za inną poważną wadę
demokracji Toynbee uznaje nieszczerość. Niekiedy politycy znajdują się
pod wielką presją, aby przestrzegać linii partii nawet wówczas, gdy jest ona
sprzeczna z ich sumieniem.
Jedną z najgorszych cech
demokracji, zarówno bezpośredniej,
jak i przedstawicielskiej jest to, że
politycy demokratyczni mają
pokusę uznawania swojego
wyboru lub reelekcji za sprawy
najważniejsze i postępują zgodnie
z tym raczej, niż zgodnie z tym,
co sami uważają za autentyczny
interes
społeczny. […]
Niektórzy
politycy są
wręcz gotowi
poświęcić
swoje sumienie w imię
osobistych
ambicji.
W nieco
szerszej skali
ludzie często
z powodów
taktycznych
udają, że
popierają
politykę,
w którą nie

wierzą. Postawa brytyjskiej Partii
Pracy w sprawie przystąpienia do
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, podobnie jak oficjalne
stanowisko zachodnioniemieckiej
Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w sprawie podpisania
traktatów z Polską i Związkiem
Radzieckim, mających uznać
faktyczne powojenne granice,
ilustruje to zjawisko (Arnold
Toynbee, Daisaku Ikeda, Wybierz
życie. Dialog o ludzkiej przyszłości,
przekł. Adam Chmielewski,
Warszawa: PWN 1999, s. 235).
Według Toynbee’ego ani egoistyczna
mniejszość, ani egoistyczna większość
nie potrafią sformować dobrego rządu.
Opowiada się więc za konstytucją,
która przyznawałaby większości jedynie negatywną kontrolę rządu za pośrednictwem prawa weta w kwestiach,
od których zależą prawa większości.
Rządząca merytokracja, którą
mam na myśli, nie powinna być
wybierana w wyborach powszechnych. Opowiadałbym się za
zachowaniem wybieralnych,
reprezentatywnych i demokratycznych zasad konstytucyjnych
mających na celu rekrutację
członków organów kontroli
społecznej, której podlegałby rząd,
lecz wykluczyłbym wybory jako
metodę selekcjonowania rządzącej
merytokracji. Chciałbym, aby taki

Merytokracja – ustrój polityczny, w którym
władza powierzana jest osobom kompe
tentnym. Merytokrację odróżnia się od
systemu działającego na zasadzie „kliki”,
tj. takiego, w którym władzę powierza się
w oparciu o niemerytoryczne przesłanki.

rząd był wybierany po części na
zasadzie kooptacji, a po części
drogą nominacji, przy czym
nominowani ludzie byliby wskazywani przez społecznie i kulturalnie
znaczące instytucje o charakterze
niepolitycznym i nieekonomicznym (tamże, s. 236–237).
Hayeka projekt naprawy demokracji ma kłopotliwy pierwowzór w protototalitarnej Platońskiej wizji antydemokratycznego państwa. Toynbee
zaś wzorca dla swej merytokracji poszukuje w służbie cywilnej imperium
brytyjskiego, sprawującej brutalną
władzę w skolonizowanych Indiach,
oraz w służbie cywilnej cesarskich
Chin, gdzie urzędników państwowych wybierano drogą egzaminów
konkursowych. Problem w tym, że
ż adnej z t ych
służb nie można
postawić zarzutu
przesadnego egalit ar y zmu c z y
demokratyzmu.
Pr z y toczone
met ody napr awiania demokracji mają zasadniczą wadę: zamiast
szukać sposobów
pobudzania aktywności i sprawczości politycznej
obywateli, dążą
do odebrania im
politycznej podmiotowości. 
Wydawnictwo
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Demokracja stanowi
wyraz szacunku
dla podstawowej
równości moralnej
wszystkich
obywateli

Arnold Toynbee (ur.
1889, zm. 1975)
– teoretyk cywiliza
cji. Jego zdaniem
cywilizacje zataczają
kręgi rozwojowe, prze
chodząc przez kolejne
fazy: genezy, wzrastania, dezintegracji oraz
rozkładu. Inicjację kolejnych faz determinują
czynniki geograficzne, społeczne i religijne.

Fot. w tle: Some rights reserved by yhdchang, CC0

A. Negri
i M. Hardt, The
Multitude. War
and Democracy in
the Age of Empire,
Penguin Books 2005.
N. Ferguson,
The War of World:
History’s Age of
Hatred, New York
2006.
A. Chmielewski,
Psychopatologia
życia politycznego,
Wrocław 2009.
A. Chmielewski,
Społeczeństwo
otwarte czy
wspólnota?, Wrocław
2001.

chociażby z doświadczenia, że władza
absolutna deprawuje absolutnie nawet
najcnotliwszych. Warto przypomnieć,
że gremia „obieralne” na analogicznych
zasadach władały niepodzielnie przez
nieokreśloną pod względem długości
kadencję w niejednym kraju. Wówczas
jednak nosiły one nazwę biur politycznych i komitetów centralnych.

Fot.: Some rights reserved by ClkerFreeVectorImages, CC0

Warto
doczytać:

Wywiad

Profesor Princeton University,
zajmuje się filozofią
polityki i filozofią
społeczną, uwielbia
spotykać się
z przyjaciółmi przy
dobrym jedzeniu,
a także jeździć na
rowerze i oglądać
filmy.

Wywiad z prof. Stephenem Macedo, filozofem polityki
Uniwersytetu w Princeton, dyrektorem Center for Human
Values przy tymże uniwersytecie oraz autorem licznych
publikacji na temat demokracji.
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Wywiad

Wywiad z prof. Stephenem Macedo
Czy demokracja to po prostu
rządy większości?

S

Demokracja deliberatywna – zob. demokra
cja dyskusji na s. 14.

łowo „demokracja” powstało
z połączenia dwóch greckich
terminów: demos oznaczającego lud oraz kratos oznaczającego
władzę. Demokracja to władza samorządnego ludu, od siebie dodałbym,
że rządzi na podstawie założenia
o równości wszystkich obywateli. Od
czasów starożytnych istniała świadomość, że najważniejszym wyzwaniem dla wszelkiej formy rządów jest
taka organizacja i struktura władzy
politycznej, taka edukacja polityczna,
aby można było uznać, że dzierżący
władzę rządzą w imieniu wszystkich,
a nie tylko swoim. Centralnym zadaniem demokracji jest połączenie
politycznej reprezentacji odpowiedzialnej przed ludem z oświeconym
rządzeniem zorientowanym na dobro wspólne.
Ważne są także różnego rodzaju mechanizmy konstytucyjne, które strzegą
społeczeństwa przed tyranią zarówno
ze strony większości, jak i mniejszości. Tak oto na przykład podstawowe
prawa obywatelskie i osobiste, strzeżone przez politycznie niezawisłe sądy,
pomagają zapewnić mniejszościom ich
podstawowe interesy i bezpieczeństwo.
Odpolitycznione instytucje eksperckie,
takie jak banki centralne, administracja,
odgrywają ważną rolę w zapewnianiu tego, by rządy działały rozumnie
i na bazie przekonujących racji. Masowe wybory, chociaż ważne, dalece
nie wystarczają, aby zapewnić działanie zasady samorządności.

się pogodzić z przekazywaniem sporej władzy instytucjom celowo odizolowanym od codziennej polityki.
Demokracje rozpaczliwie potrzebują
takich instytucji, aby mogły przeciwdziałać politycznej krótkowzroczności,
która często jest rezultatem presji cykli
wyborczych.
Czy naprawdę nie ma żadnej
godnej uwagi alternatywy?
Można sobie wyobrazić pożądane
alternatywy, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju ekonomicznego
i politycznego społeczeństw – rządy
wysoce wykwalifikowanych, rozumnych i cnotliwych mężów stanu, takich jak na przykład Lee Kuan Yew
w Singapurze. Nie jest to jednak alternatywa na poziomie systemowych
rozwiązań – tu demokracja nie ma
konkurencji ani w sensie wydajności, ani prawomocności. W umiarkowanie sprzyjających okolicznościach
demokracja konstytucyjna jest najlepszym systemem. Takie stwierdzenie
niewiele nam jednak mówi, bo – zauważmy – demokracja może przyjmować różne formy. Odróżniamy przecież demokrację parlamentarną od
prezydenckiej, dwuizbową od jednoizbowej, bezpośrednią od pośredniej itd. Trudność zaprojektowania
dobrego systemu demokratycznego
ma związek właśnie z tymi szczegółami konkretnych rozwiązań instytucjonalnych w ramach ogólnych ram
demokratycznych.
Czy demokracja deliberatywna
jest utopią?

Dlaczego demokracja?
Ponieważ stanowi ona wyraz szacunku dla podstawowej równości moralnej wszystkich obywateli, uznaje
ich równy status i pozycję, daje im
równe szanse wpływania na rządy.
Mowa tu o wielkich osiągnięciach,
jakże niestety często niweczonych
przez ekonomiczne nierówności. Ponadto podstawowe zasady demokracji – zbiorowego samorządu równych
obywateli – są dość elastyczne i dają

To zależy, co rozumiemy przez „deliberatywną demokrację”. Jeśli mamy na
myśli system, w którym wielkie masy
obywateli debatują i podejmują decyzje dotyczące licznych istotnych kwestii związanych z rządzeniem, wówczas tak – taki system jest utopią. Nic,
co wiemy o możliwościach rzeczywistych obywateli – o ich ograniczonym
i epizodycznym zainteresowaniu polityką, niskim poziomie wiedzy politycznej – nie pozwala nam sądzić,

że współczesne masowe demokracje
mogą posiadać wysoki poziom uczestnictwa i deliberacji. Co więcej, jak sugerują obserwacje, pewien rodzaj silnej stronniczości, która okazuje się
znaczącym czynnikiem motywującym do uczestnictwa, ma także ten
efekt, że zniechęca obywateli do angażowania się w autentyczną deliberację. Oczywiście takie stwierdzenie
jest wielkim uproszczeniem, wymagana jest bardziej złożona argumentacja, ale jestem przekonany, że system
o wysokim poziomie uczestnictwa
i bezpośredniej deliberacji nie jest
możliwy.
Z drugiej jednak strony, jeśli przez
„demokrację deliberatywną” rozumiemy
dobrze zaprojektowany system demokratyczno-konstytucyjny, w którym
odpowiednio korzysta się z zasady
politycznej reprezentacji i przekazywania władzy, gdzie wszyscy rządzący są ostatecznie rozliczani przed
obywatelami, wówczas tak – taki system może mieć charakter autentycznie deliberatywny. Wszystko zależy
od dobrze zaprojektowanych instytucji i rozsądku cnotliwych liderów,
także od istnienia wolnych i odpowiedzialnych mediów, centrów badawczych, które zmuszają polityków do
dotrzymywania kroku wysokim standardom racjonalnego uzasadniania
decyzji politycznych. Potrzeba także
obywateli, którzy mają szacunek dla
nauki i racjonalnej debaty. Oczywiście można także szukać miejsca dla
bezpośredniego oddziaływania obywateli, twórczego i elastycznego, na
przykład poprzez specjalnie zaprojektowane zespoły sędziów lub panelistów obywatelskich.
Czy demokracja znajduje się
w niebezpieczeństwie? Jeśli tak,
to co stanowi dla niej główne
zagrożenie?
Demokracja jest zagrożona. Przede
wszystkim ze strony nierówności, potężnych i wciąż rosnących w siłę globalnych grup interesów finansowych
oraz tych części krajowych elit, które
są przez te grupy wspierane. Kolejne
Wydawnictwo
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zagrożenie stanowią populistyczne par- filozofom, powiedziałbym: nauczaj- wet posyłając swoje dzieci, aby się od
tie polityczne, które podsycają niena- cie więcej Rawlsa!
nich uczyły; rozszerzając zakres wolwiść do imigrantów, mniejszości relinej dyskusji, debaty i wolnych dociegijnych lub etnicznych. No i w końcu Czy filozof zaangażowany
kań; ustanawiając instytucje, które auzagrożenie stanowią sami obywatele, w politykę nie traci swojej
tentycznie cenią podstawowe cnoty
którzy od czasu do czasu odmawiają tożsamości filozofa?
liberalnej demokracji, tj. cnoty krywzięcia na siebie demokratycznej odtycznego myślenia, podawania racji
powiedzialności, nie okazują zrozumie- Istnieje takie ryzyko – i to w różnych i domagania się takich racji w sferze
nia dla potrzeby i wagi kompromisu, formach. Ryzyko stronniczości pole- publicznej.
ignorują fakt, że rząd, nawet demokra- gające na przykład na wspieraniu tylko
tyczny, z konieczności jest niedosko- jednej, takiej czy innej partii; dostoso- Biorąc pod uwagę gwałtowny
nały. Niebezpieczna, każąca fałszywie wywaniu swoich poglądów tylko do rozwój techniki, jak rysuje się
postrzegać rzeczywistość, jest także pakietu haseł wspieranych przez lewą przyszłość demokracji? Czy nowe
atmosfera cynizmu wytwarzana przez czy prawą stronę sceny politycznej. technologie stanowią szansę czy
niektórych populistów wokół polityki To wiąże się z niebezpieczeństwem też zagrożenie dla demokracji?
i politycznych instytucji.
przeistoczenia się filozofa w kaznodzieję lub moralistę tak bardzo zwią- Nie mam odwagi prorokować. OczywiJakich cnót obywatelskich
zanego na przykład z jakąś uciskaną ście, informacja – zarówno słowo, jak
demokracja potrzebuje?
grupą, że traci zdolność i wolę zada- i obraz – krąży coraz szybciej i w wawania trudnych pytań dotyczących tej runkach coraz większej wolności. NadWskażę tylko na niektóre: gotowość grupy albo traci odwagę zadawania py- użycia władzy szybciej wychodzą na
do zdobywania przynajmniej podsta- tań, które mogłyby zostać uznane za jaw, szybciej dowiadujemy się o rozgrywowej wiedzy, pewien poziom zain- politycznie niepoprawne. Swoją aka- wających się w świecie ludzkich trageteresowania sprawami publicznymi, demicką karierę zacząłem jako konser- diach. Dzięki nowym technologiom lukrytyczna, ale nie cyniczna, postawa watysta nauczający w bastionie libe- dzie są także w stanie łatwiej i szybciej
względem polityków i ich niedosko- ralizmu, Harvardzie. Doświadczyłem reagować, koordynować swoje działania.
nałości. Dodałbym jeszcze życzliwą nieco akademickiej nietolerancji. (Osta- Z drugiej jednak strony, rządy i korposympatię dla innych obywateli, szcze- tecznie jednak moje doświadczenie racje mogą na wielką skalę i z większą
gólnie tych znajdujących się na nizi- jest takie, że uniwersytety cenią so- łatwością zdobywać informacje na tenach drabiny społecznej, oraz pewną bie debatę i dyskusję). Bez wątpienia mat naszych osobistych nawyków czy
dozę obywatelskiej szczodrości biorą- można być politycznie zaangażowa- myśli. Skłaniam się ku poglądowi, że
cej górę nad chciwością.
nym filozofem. Doskonałym przykła- masowe wzmocnienie wpływu obywadem takiego zaangażowania zarówno teli, możliwe dzięki technologii, jest zaCo filozofowie mogą dać
w polityce, jak i filozofii był Ronald sadniczo czymś dobrym dla demokrademokracji?
Dworkin, u którego miałem szczęście cji, ale jak wszystkie błogosławieństwa
studiować.
ma to też swoje ciemniejsze strony.
Sądzę, że my, filozofowie, powinniśmy
Szybki wzrost liczby źródeł informazwracać więcej uwagi na studiowa- Czy filozofia nie jest w jakimś
cji i rozrywki budzi także obawy, że
nie demokratycznych zasad i instytu- sensie antydemokratyczna?
obywatele wycofają się do zamknięcji, czynić więcej, aby pomóc naszym
tych enklaw ludzi myślących podobnie
studentom w zrozumieniu wartości Zważywszy na pomysły Sokratesa, i nie będą musieli życzliwie konfrontozwiązanych z liberalną demokracją, trudno twierdzić, że nie ma nic na wać się z alternatywnymi punktami wia także uświadamiać im, na jaki spo- rzeczy. Ja jednak powiedziałbym tak: dzenia. Nie jest to groźba wydumana
sób realia życia pozbawiają nas zdol- jeśli dzieje się coś złego z demokra- – polaryzacja sceny politycznej w Staności dostrzegania tych wartości. Stu- cją, to znak, że staje się ona antyfi- nach Zjednoczonych już stała się tokdenci, którzy często odnoszą sukces lozoficzna. Populistyczni zwolennicy syczna. Ludzie coraz częściej żyją poi zajmują wysokie miejsce w drabi- rządów autorytarnych uciekają się do śród tych, którzy podzielają ich poglądy
nie społecznej, a także my sami mu- kłamstw i propagandy, dążą do likwi- polityczne, oraz wybierają jedynie te
simy pamiętać, że nasz indywidualny dowania wolnych mediów i do kon- źródła informacji, które odpowiadają ich
sukces zawdzięczamy szczęśliwemu troli sądów. A demokracja w swoim politycznym preferencjom. Demokracja
trafowi oraz dobremu funkcjonowa- najlepszym wydaniu zależy od filo- musi pokonywać to zawężanie światoniu instytucji, które powinni wspierać zoficznych cnót i darzy je szacun- poglądów, które, jak się zdaje, jest powszyscy i z których wszyscy powinni kiem wspierając uniwersytety, które tęgowane przez enklawy medialne.
sprawiedliwie czerpać korzyści. Gdy- dają schronienie akademikom humabym miał dać jakąś szczególną radę nistom oraz wolnomyślicielom, a naPrzełożył Artur Szutta
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Narzędzia filozofa – logika

Jest logikiem
i filozofem.
Ukończył studia
magisterskie
w Gdańsku,
doktorat w Calgary,
habilitację
w Warszawie.
Logika go
fascynuje i chce
się tą odrobiną
zrozumienia logiki,
jaką posiada,
podzielić.

Predatoryzacja
logiki
część 3

Zadanie dla czytelnika: ze stoperem, spró
buj rozwiązać ten problem w pięć minut.

2. Formalizacja

Fot. w tle: Some rights reserved by brett jordan

Rafał
Urbaniak

Predatoryzacja logiki, cz. 3

Użyjemy rachunku zdań, by rozwiązać zagadkę morderstwa
Predatora na odległej asteroidzie, powoli zmierzając
w kierunku problematyki okresów warunkowych.

Ostrzeżenie: niniejszy tekst stanowi kontynuację serii artykułów opublikowanych
w „Filozofuj!” 2015, numery od 1 do 3. W przypadku niezrozumienia poszczególnych
symboli, sięgnij do poprzednich części niniejszej serii.
1. Znowu zmiana przydziału

T

ym razem zostajemy przydzieleni
do grupy nadzorującej okoliczną
kolonię karną Predatorów. Któregoś pięknego poranka, spacerując sobie
beztrosko w otoczeniu silnej ochrony
po głównym placu kolonii, znajdujemy
odgryzioną, przeżutą i wyplutą głowę
jednego z Predatorów. Nasz niepodważalny talent logiczny pozwala nam
błyskawicznie wywnioskować, że być
może należy sprawdzić, czy żadnego
Predatora nie brakuje w obozowym
klubie miłośników bierek podwodnych, w którym obecnie wszystkie
Predatory powinny przebywać, ćwicząc przed nadchodzącymi zawodami.
Szybko dowiadujemy się, że rzeczywiście brakuje Predatora o imieniu Zbyszek. Dłuższe badania odcisku zębów ze
znalezionej głowy (lekarz kilka razy mylił się w liczeniu kłów) pozwalają ustalić,
że znaleziona głowa należała do Zbyszka.

Dalsze badania czterech pozostałych przy życiu Predatorów (nikt nie
powiedział, że to była duża kolonia
karna) pozwalają zawęzić krąg podejrzanych do trzech z nich – jeden w ramach protestu przeciwko polskiej ksenofobii już dawno powyrywał sobie
zęby, więc głowy przeżuć nie mógł.
Z pozostałych trzech każdy miał motyw. Zbyszek był fundacjonalistą epistemologicznym, a każdy z trzech podejrzanych był relatywistą poznawczym.
Wiadomo natomiast, że Predatory tego
typu kwestie traktują całkiem poważnie –
jakiś czas temu wygnały dość duży kontyngent Predatorów o nastawieniu fundacjonalistycznym na Ziemię. Bierzemy się
więc za przesłuchiwanie podejrzanych:
Adama Wyczesanego, Bdzigosta Nielepszego oraz Częstowoja Paskudnego.
Adam Wyczesany powiada:
Jestem niewinny. Co więcej,
Bdzigost trzymał się ze Zbyszkiem,

a Częstowój był na Zbyszka zły,
bo ten go systematycznie ogrywał
w bierki podwodne.
Bdzigost Nielepszy zeznaje:
Jestem niewinny. Nawet
Zbyszka nie znałem za bardzo,
a tak w ogóle to przez cały dzień,
w którym został zamordowany,
grałem w bierki ze strażnikiem
o imieniu Arnold.
(Arnolda o stan rzeczy zapytać nie możemy, bo w międzyczasie wysłany został
na jakąś misję do Ameryki Środkowej).
Wreszcie Częstowój Paskudny mówi:
Jestem niewinny. Ponadto
zarówno Adam, jak i Bdzigost
siedzieli ze Zbyszkiem w jednym
akwarium i grali z nim w bierki
w dzień morderstwa.
Zakładając, że tylko jeden Predator
ma powód kłamać (ten winny), a pozostałe mówią prawdę – czy potrafimy
ustalić, który z nich zagryzł Zbyszka?
Wydawnictwo
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Szczęście w nieszczęściu, ukończyłaś(eś)
studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie Gdańskim (jakimś cudem
w końcu dostałaś(eś) zaszczytną pracę
nadzorcy Predatorów na jakiejś odludnej asteroidzie). Pośród zaś wielu pożytecznych rzeczy, których można było
nauczyć się na tych studiach, była logika formalna, którą teraz, tak jak zazwyczaj łopatę do przerzucania predatorskich odchodów, bierzesz do ręki.
Pierwszym krokiem do systematycznego rozwiązania sprawy jest formalizacja problemu: przedstawienie posiadanych
informacji skrótowo za pomocą czytelnych formuł. Niech A reprezentuje zeznania Adama, B zeznania Bdzigosta, C
zeznania Częstowoja. Ponadto skróćmy
ich imiona do a, b i c (a Zbyszka do z).
A

B

C

A1
A2
A3

¬Winny (a)
Trzyma (b, z)
Zły (c, z)

B1
B2
B3

¬Winny (b)
¬Trzyma (b, z)
Alibi (b)

C1
C2

¬Winny (c)
¬Alibi (b)

A1 mówi, że Adam jest niewinny; A2,
że Bdzigost trzymał ze Zbyszkiem; A3,
że Częstowój był na Zbyszka zły. B1
powiada, że Bdzigost jest niewinny;
B2, że nie trzymał się ze Zbyszkiem;
a B3 dostarcza Bdzigostowi alibi. C1
z kolei głosi, że niewinny jest Częstowój, a C2 podważa alibi Bdzigosta.
Łącznie zeznania te możemy reprezentować za pomocą pojedynczych
liter:
A ↔ A1 ˄ A2 ˄ A3
B ↔ B1 ˄ B2 ˄ B3
C ↔ C1 ˄ C2
Zdanie A jest więc równoważne
koniunkcji A1-3 (tj. „A1 i A2, i A3”),
zdanie B jest równoważne koniunkcji
B1-3, a zdanie C jest równoważne koniunkcji C1-2.

(1) ¬(A ˄ B ˄ C),
oraz że co najmniej dwa Predatory
mówią prawdę:
(2) (A ˄ B) ˅ (A ˄ C) ˅ (B ˄ C).
(Zwróćmy uwagę: powyżej napisaliśmy tylko, że zachodzi co najmniej
jedna z opcji: A i B albo A i C, albo
B i C).

3. Rozumowanie
Krok pierwszy naszego rozumowania
polega na zauważeniu, że A2 razem
z B2 pokazują, że A i B nie mogą zarazem być prawdziwe i nie mogą być
zarazem fałszywe. To znaczy, że A jest
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
fałszywe jest B:
(3) A ↔ ¬B
Do analogicznego wniosku dochodzimy, gdy rozważymy B3 i C2:

Rozważmy teraz wszystkie możliwe
sytuacje (1 reprezentuje prawdziwość,
0 reprezentuje fałszywość). Jako że
rozważamy tak naprawdę trzy zdania:
A, B, C, a każde może (przynajmniej
na pierwszym etapie rozumowania)
być prawdziwe lub fałszywe, zaczynamy z ośmioma możliwościami. Nie
przejmujmy się chwilowo resztą tabeli.

Opcja 1

A

B

C

1

1

1

Opcja 2

1

1

0

Opcja 3

1

0

1
0

Opcja 4

1

0

Opcja 5

0

1

1

Opcja 6

0

1

0

Opcja 7

0

0

1

Opcja 8

0

0

0

Wiemy już, że uwzględnić możemy
tylko te opcje, przy których (3) i (4) są
oba prawdziwe. Wpiszmy je więc do tabeli i przy okazji wyliczmy, kiedy prawdziwe są zdania ¬B i ¬C. Do tego celu
wystarczy odwrócić wartości zdań B i C.

(4) B ↔ ¬C

Dalszy ciąg na str. 26
A

Czy jesteś wdzięczny losowi za to,
że żyjesz w kraju demokratycznym?
Dlaczego?

Przede wszystkim jestem wdzięczny tym mądrym i dzielnym ludziom, którzy tak wspaniale
dopomogli losowi. Nietrudno powiedzieć dlaczego, jeśli żyło się w czasach PRL-u. Demokracja rzeczywista – według ówczesnego dowcipu – tak miała się do peerelowskiej „demokracji
ludowej”, jak krzesło zwykłe do krzesła elektrycznego. To samo widzimy dzisiaj w niektórych krajach, także geograficznie bliskich.

Czego najbardziej brakuje naszej,
polskiej demokracji?

Prawdopodobnie trzeba by powiedzieć, że jest
to cały zespół braków. Zaryzykuję, że najbardziej widoczny jest brak życzliwości i ducha
wspólnoty, które stwarzają tzw. polskie piekło,
gdzie sami pilnujemy, by żaden rodak nie uciekł
z kotła z wrzącą smołą. Tak więc w demokracji,
jak w każdej sytuacji, potrzebne są cztery cnoty
kardynalne, czyli roztropność, sprawiedliwość,
męstwo, umiarkowanie oraz solidarność. Inne
nie wiem, jak nazwać, a chodzi o zrozumienie i wprowadzenie w życie fundamentalnego
pojęcia i postawy, wspartych twierdzeniem
o podstawowej i najwyższej wartości i znaczeniu każdej osoby ludzkiej, o jej społecz-

n

k

i

e

nym i podmiotowym sposobie istnienia, wraz
ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Jerzy W. Gałkowski
Emerytowany profesor KUL

* * *
Czy jesteś wdzięczny losowi za to,
że żyjesz w kraju demokratycznym?
Dlaczego?

W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem, że demokracja to ustrój mający bardzo wiele wad,
ale jak dotąd nie wymyślono lepszego. Nie wyobrażam sobie życia w kraju o innym ustroju.

Czego najbardziej brakuje naszej,
polskiej demokracji?

Chyba najbardziej brakuje mi szerszego i bardziej
świadomego korzystania przez ludzi z możliwości, jakie demokracja daje.

Jaka cnota demokratycznego
obywatela jest twoim zdaniem
najważniejsza?
Rozsądek!

Krzysztof A. Wieczorek
Uniwersytet Śląski
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Predatoryzacja logiki, cz. 3
A B C

A ↔ ¬B

B ↔ ¬C

Opcja 1

1

1

1

0

0

Opcja 2

1

1

0

0

1

Opcja 3

1

0

1

1

0

Opcja 4

1

0

0

1

1

Opcja 5

0

1

1

0

0

Opcja 6

0

1

0

0

1

Opcja 7

0

0

1

1

0

Opcja 8

0

0

0

1

1

Możemy teraz policzyć wartość całych równoważności. Dla pierwszej
wystarczy porównać A z ¬B i wpisać
1, jeżeli są takie same, a 0 w przeciwnym wypadku. Podobnie dla drugiej
równoważności porównujemy B z ¬C.
A B C

A ↔ ¬B

Narzędzia filozofa – sztuka argumentacji
Ponieważ pierwsza równoważność
ma być prawdziwa, odpadają wszystkie opcje, w których jest fałszywa (tj.
opcje 1, 2, 7 i 8). Prawdziwość drugiej równoważności wymusza na nas
wykluczenie opcji 1, 4, 5 i 8. Zostają
więc tylko opcje 3 i 6:
A B C

Opcja 1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Opcja 3

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Opcja 6

0

1

0

1

0

1

1

Przypominamy sobie jednak, że
prawdą ma być również (2), które powiada, że co najmniej dwa z rozważanych zdań są prawdziwe. To zaś wyklucza opcję 6, w której zarówno A, jak
i C są fałszywe. Zostajemy z opcją 3:
A B C

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

Opcja 6

0

1

0

1

0

1

1

Opcja 7

0

0

1

0

1

1

0

Opcja 8

0

0

0

0

1

0

1

Opcja 3

1

0

1

A ↔ ¬B
1

1

B ↔ ¬C
1

0

To zaś znaczy, że Adam i Częstowój
są niewinni, a biednego Zbyszka zagryzł
Bdzigost, bo to właśnie on jest jedynym Predatorem, który kłamie.

Jakiś czas po uroczyście świętowanej
egzekucji Bdzigosta wykonanej poprzez
długotrwałe czytanie mu Hegla na głos,
zaczęliśmy podejrzewać, że Częstowój
coś planuje – być może dlatego, że zaczął niewiarygodnie dobrze grać w bierki
podwodne, a być może dlatego, że zbyt
często wypożyczał z biblioteki Summę
teologii św. Tomasza z Akwinu. Tak czy
siak, postanowiliśmy do niego zadzwonić i zapytać, co porabia. Powiedział:
Jeżeli nie gram w bierki podwodne, oglądam rozgrywki w bierki
w telewizji. Jeżeli nie oglądam bierek
w telewizji, czytam o bierkach.
Załóżmy, że okres warunkowy jeżeli A,
to B interpretujemy jako tzw. implikację
materialną A → B, która fałszywa jest
wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe
jest A, a fałszywe B (a prawdziwa we
wszystkich pozostałych przypadkach).
Wywnioskujmy, co porabia Częstowój.
Do rozwiązania tej zagadki oraz dalszego rozważenia problematyki okresów warunkowych, którą ten przykład
dopiero otwiera, przejdziemy w kolejnym numerze.


Z argumentowaniem
jest podobnie jak
z mówieniem prozą –
wszyscy to robimy,
Krzysztof
A. Wieczorek
choć nie zawsze
Adiunkt
Filozozdajemy sobie z tego wfii Instytucie
Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje
sprawę. Cały czas
go przede wszystkim tzw. logika nietworzymy argumenty formalna, teoria
argumentacji i perswazji, związki mięi nieustannie je
dzy logiką a psychologią. Prywatnie
oceniamy. Na
jest miłośnikiem
zwierząt (ale tylko
żywych, nie na
pewno warto
talerzu). Amatorsko uprawia biegi
robić to dobrze!
długodystansowe.

P

rzekonywać do swoich racji
można na różne sposoby. Jeden z nich, zapewne najszlachetniejszy, to argumentowanie. Gdy
argumentujemy, nie mówimy po prostu: „jest tak a tak” czy też: „należy
zrobić to i tamto”. Tezę, do której
chcemy przekonać swego odbiorcę
(czyli konkluzję argumentu), staramy
się uzasadnić, przytaczając wspierające ją stwierdzenia (przesłanki argumentu). Mówimy więc: „jest tak
a tak, ponieważ świadczą o tym następujące fakty…”, „należy zrobić to
i tamto, gdyż przemawiają za tym
następujące racje…”. Na przykład:
„Zabójcą jest Krzysztof W. [konkluzja], bo miał motyw i widziano go
na miejscu zbrodni [przesłanki]” albo:
„Należy obniżyć podatki [konkluzja],
ponieważ da to duży impuls do rozwoju gospodarki [przesłanka]”, „Musimy podnieść podatki [konkluzja],
gdyż tylko w taki sposób będziemy

Fot.: Some rights reserved by DNS D

Słowa kluczowe:
argumentacja,
perswazja,
erystyka

Dalszy ciąg na str. 28
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argument?

Fot.: Some rights reserved by Paweł Kadysz, CC0

Opcja 4
Opcja 5

B ↔ ¬C

Opcja 3

B ↔ ¬C

Opcja 2

A ↔ ¬B

#1:
Jak dostrzec

4. Kolejne wyzwanie
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Jak dostrzec argument?
mogli poprawić sytuację w służbie
zdrowia [przesłanka]”.

Dalszy ciąg ze str. 27

Warto Argumenty są wszędzie
doczytać:
Z argumentami spotykamy się na

K. Szymanek,
Sztuka argumentacji.
Słownik
terminologiczny,
Warszawa:
Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2005.
(Prawdziwa kopalnia
wiedzy na temat
argumentacji.)
A. Schopenhauer,
Erystyka, czyli sztuka
prowadzenia sporów.
(Dowolne wydanie.
Niewielkie dziełko
wielkiego filozofa
zawierające dużo
żywych przykładów
pokazujących, jak
argumenty bywają
wykorzystywane
w sposób nie do
końca uczciwy,
w celu udowodnienia
swoich racji za
wszelką cenę.)

na przykład, czy człowiek obdarzony
jest wolną wolą, czy Polska powinna
przyjmować uchodźców z Syrii, albo
o to, czy sędzia miał rację, dyktując
karny pod koniec wczorajszego meczu naszej drużyny.
Argumentów nie tylko nieustannie używamy, ale również oceniamy
je, choć często nie do końca świadomie. Gdy przyznajemy rację jednej ze
stron w toczącej się w telewizji dyskusji, gdy decydujemy się zagłosować
na tego, a nie innego polityka, gdy
kupujemy taki, a nie inny produkt –
to w ten sposób pośrednio przyznajemy, że jakieś argumenty uznaliśmy
za dobre lub przynajmniej za lepsze
od innych.

Nie każdy argument jest
złotem
Argumentowanie to sposób przekonywania na pewno szlachetniejszy
(co nie znaczy – skuteczniejszy!) od
na przykład szantażu, używania gróźb
lub pochlebstw czy też wywierania

W poszukiwaniu
zasad
sprawiedliwości

w inny sposób psychicznej presji na
drugą osobę. Nie oznacza to jednak, że
argumentowanie jest zawsze uczciwe.
Argumenty też mogą być zwodnicze,
można posługiwać się nimi w sposób „nieczysty”. W rękach (czy może
raczej ustach) nieuczciwego lub nieświadomego człowieka sztuka argumentacji może łatwo stać się narzędziem manipulacji, argumenty mogą
przekształcić się w nielojalne chwyty
erystyczne. Granica między jednymi
a drugimi jest często nieostra i trudna
do zauważenia.
Z powyższych powodów na pewno
warto poznać tajniki sztuki argumentowania. Rozpoczynamy więc w „Filozofuj!” kurs argumentacji. W kolejnych odcinkach opowiemy o różnych
typach argumentów, o tym, jakie pułapki mogą się w nich kryć, na jakie
błędy i nadużycia są one narażone,
jak argumenty oceniać i oczywiście –
jak ich uczciwie używać. Zajmiemy
się także skutecznością argumentacji: jakie argumenty, w jakich sytuacjach i z jakich powodów mogą okazać się przekonujące dla odbiorcy,
a jakie nie.


Fot.: Some rights reserved by tpsdave, CC0

Fot.: Some rights reserved by geralt, CC0

każdym kroku – nieustannie zarówno
sami je tworzymy, jak i słyszymy argumenty przedstawiane przez innych.
Argumentują filozofowie, gdy starają
się wykazać słuszność własnego stanowiska lub błędność teorii swego
adwersarza. Argumentują handlowcy,
próbując zachęcić nas do kupna takiego, a nie innego produktu. Argumentów używają politycy, gdy przekonują nas, abyśmy to właśnie na
nich oddali swój głos. Również my
sami w codziennych rozmowach cały
czas używamy argumentów. Sięgamy
po nie na przykład wtedy, gdy nasz
partner lub partnerka chce jechać na
urlop w góry, a my wolimy nad morze; gdy chcemy namówić przyjaciela,
aby skończył już uczyć się logiki i poszedł z nami na piwo (choć tu akurat mocne argumenty nie są zwykle
konieczne); czy też gdy, już siedząc
nad kuflem złocistego trunku, spieramy
się o mniej lub bardziej ważne sprawy,

Narzędzia filozofa – eksperyment myślowy

Wydawnictwo

28

Filozofuj! › 2015 › nr 5

Nie można mówić o pożądanym
modelu demokracji, w
którym nie byłoby miejsca
na odpowiednie zasady
sprawiedliwości. Demokracja
jest przecież określana mianem
ustroju najbliższego ideałowi
sprawiedliwości. Stąd wysiłki
filozofów polityki często
polegają na poszukiwaniu
takich zasad sprawiedliwości,
które byłyby akceptowalne dla
wszystkich racjonalnych lub
rozsądnych osób. Klasycznym
przykładem takich poszukiwań
jest proponowana przez
Johna Rawlsa idea „sytuacji
pierwotnej” i jej kluczowa
cecha, tzw. zasłona niewiedzy.
Poniżej chcę przybliżyć pomysł
Rawlsa w nieco bardziej
fantastycznej odsłonie.

Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje
się w filozofii
społecznej,
etyce i metaetyce.
Jego pasje to
przyrządzanie
smacznych
potraw, nauka
języków obcych
(obecnie
węgierskiego),
chodzenie po górach
i gra w piłkę nożną.

Ekologiczna katastrofa
i światełko nadziei

J
Słowa
kluczowe:
sprawiedliwość,
równość,
demokracja,
zasłona
niewiedzy

uż od dłuższego czasu było wiadomo, że czeka nas, Ziemian, katastrofa ekologiczna. Od kiedy do
grona rozwiniętego gospodarczo świata
dołączyły już wszystkie państwa naszego globu, z jego powierzchni zniknęły ostatnie lasy, czysta woda i czyste powietrze. Rabunkowa gospodarka,
globalne zatruwanie środowiska w nieunikniony sposób pchały ludzkość ku
zagładzie. Pojawiła się jednak nadzieja
na przetrwanie. Niejaki Jan Kowalski,
kognitywista znad Wisły, opracował
metodę transferu świadomości do przestrzeni wirtualnej. Jak twierdził, dzięki
tej metodzie każdy człowiek będzie
mógł zeskanować swoją świadomość
Dalszy ciąg na str. 30

Dalszy ciąg na str. 30
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W poszukiwaniu zasad sprawiedliwości
Dalszy ciąg ze str. 29

Warto
doczytać:

J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufik,
J. Pasek, A. Roma
niuk, Warszawa:
PWN, 1994.

Fot.: Some rights reserved by Foundry, CC0

John Rawls (ur. 1921,
zm. 2002) – jeden
z najwybitniejszych
i najbardziej wpływo
wych amerykańskich
filozofów polityki XX
wieku, twórca idei
sprawiedliwości jako
bezstronności (justice
as fairness). Jego
najważniejsze dzieła to
Teoria sprawiedliwości
(1971) oraz Liberalizm
polityczny (1993).

i kontynuować swoje trwanie w świecie także wielce skomplistworzonym wewnątrz programu kom- kowany algorytm seputerowego. Ledwie informacja o wiel- lekcji przedstawionych
kim wynalazku obiegła Ziemię, w Parla- przez obywateli propomencie Światowym zgłoszono pomysł zycji, która miała przeprzeprowadzki całej ludzkości do świata biegać w wielu seriach
wirtualnego. W ten sposób, jak argu- głosowań. Na wniosek
mentowano, uniknęlibyśmy zagłady. In- jednego ze zwolenników
formatycy zgłosili gotowość napisania filozofii zmarłego przed
programu, który symulowałby rzeczywi- wiekiem Johna Rawlsa
stość naszej Ziemi, a może nawet całego zdecydowano, że dla zaznanego nam Wszechświata, w którym pewnienia bezstronności głozeskanowane przez nas świadomości sujących obywateli konieczne
mogłyby wieść życie nieodróżnialne będzie przyjęcie wstępnych waod tego w naszej realnej codzienności. runków określonych mianem „zaNajznakomitsi technicy potwierdzili słony niewiedzy”. Ustalono, że nikt
możliwość zbudowania wielkiego kom- nie będzie znał swojej sytuacji ekonoputera, który stanowiłby hardware’ową miczno-społecznej w Nowym Świecie.
podstawę naszego nowego świata, oraz Każda osoba będzie zaczynała swój
stworzenia całego systemu rozwiązań, żywot niejako od nowa, jako dziecko
które umożliwiałyby dostarczanie ener- „urodzone” w losowo wybranej rodzinie,
gii i utrzymywanie wielkiego komputera w której rolę rodziców będą odgrywały
w dobrym stanie technicznym.
specjalnie stworzone programy-androidy
reprezentujące profile osobowościowe
Wielka debata
odpowiadające, także losowo wybranej,
W obliczu realnej groźby totalnej za- jednej z istniejących na Ziemi kultur, regłady pomysł Kowalskiego szybko zna- ligii, o losowo wybranym poziomie wylazł rzesze zwolenników. Media rozta- kształcenia itd. Losowo dobrane będą
czały wizje życia w świecie wolnym również rasa, cechy biologiczne, inteod zatrutych wód i powietrza, pełnym ligencja „reinkarnowanych” obywateli.
cudów przyrody itd. – przede wszystkim w świecie bezpiecznym i przyja- Tajna klauzula
znym realnym ludziom (przyjęto, że Niektórym z Was, Drodzy Czytelnicy,
tym, co stanowi o tożsamości nas, lu- taki warunek wyda się zapewne nieludzki.
dzi, jest właśnie nasza świadomość). Jak można zmuszać ludzi, aby rozstali
Pod wpływem silnej presji oczekiwań się ze swoimi bliskimi, pożegnali się ze
społecznych Parlament Światowy zaczął swoim aktualnym wyglądem, cechami
przygotowywać odpowiednią ustawę osobowościowymi itd. Aby Was uspodotyczącą „przeprowadzki” oraz ży- koić, donoszę, że w rzeczywistości rzącia w nowej wirtualnej rzeczywistości. dzący Ziemią wcale nie mieli zamiaru
Debaty były długie i burzliwe, pełne realizować tego warunku, chodziło im
wielkich nadziei, ale też lęku przed tym, jedynie o to, aby głosujący obywatele
co nieznane. Jedną z głównych kwestii uwierzyli, że tak się stanie, i dzięki temu
w trakcie obrad okazał się problem za- wyzbyli się skłonności do egoistycznego
sad sprawiedliwości, na których oparto wyboru zasad, jakie miały rządzić żyby cały system polityczny Nowego ciem w Nowym Świecie. Prawdę tę zaŚwiata. Po kilku tygodniach gorących mierzali ujawnić po głosowaniu i ratyfidyskusji i negocjacji ustalono demokra- kowaniu nowych Zasad Sprawiedliwości.
tyczną metodę ustalenia zasad.

Wybór zasad

Jakie zasady wybrano?

Tego nie wiem, powyższa historia
Zdecydowano, że każdy obywatel bę- dotyczy przyszłości, a ta, jak wiadzie miał prawo zaproponować (lub domo, nie jest pewna. Podobno na
wybrać z dostępnej puli rozwiązań) za- liście znajdowały się między innymi
sady sprawiedliwości. Zaproponowano takie propozycje:

Narzędzia filozofa – greka z wielkimi klasykami

Klasycy
o demokracji

Demokrację miał wprowadzić do
Aten Klejstenes w 508/7 r. p.n.e.,
gdy – według Ustroju Ateńczyków
pseudo-Arystotelesa – „sprzymierzy
się z ludem (δῆμος, demos),
oddając rządy w państwie (τὴν πολιτείαν, ten politeian) większości (τῷ πλήθει,
toi plethei)”. Od tamtego czasu Grecy zwykli odróżniać trzy ustroje:
rządy jednego (μοναρχία – monarchia od μόνος, monos – jeden i ἀρχή,
arche – władza), rządy niewielu (ὀλιγαρχία, oligarchia od ὀλίγος, oligos –
nieliczny i ἀρχή) oraz właśnie rządy większości. Zasadą tych ostatnich,
zwanych rządami ludu (δημοκρατία od δῆμος – lud i κράτος, kratos – siła,
władza), była wolność (ἐλευθερία, eleutheria). O to jednak, na czym ona
polegała oraz jakie tkwiły w niej niebezpieczeństwa, toczono dysputy.

30

Absolwent fizyki i fi
lologii klasycznej na
Uniwersytecie Ja
giellońskim. Dok
torant na Wydziale
Filozoficznym Uni
wersytetu Jagiel
lońskiego. Specja
lizuje się w historii
pojęcia wolnej woli
w starożytności
i średniowieczu.

Słowa kluczowe: demokracja, wolność, równość

1) P o l sk a
tylko dla Polaków. 2) O sprawach państwow ych dec ydują
tylko zamożni mężczyźni. 3) Każdy może
robić, co chce. 4) Najwyższe urzędy tylko dla
przedstawicieli religii X.
5) Każdy ma prawo robić, co
chce, pod warunkiem, że nie narusza wolności innych. 6) Każdy
ma prawo do równych szans na
edukację, zdobywanie środków do
życia. 7) Każdemu według potrzeb.
8) Każdy ma równe prawo do zrealizowania swoich pragnień. 9) Każdemu
według zdolności. 10) Należy wprowadzać tylko takie nakazy lub zakazy,
które doprowadzą do jak największego
szczęścia jak największej liczby obywateli. 11) Aborcja na życzenie powinna
być prawnie dopuszczalna.

Które zasady byście wybrali? Których na pewno byście nie wybrali?
Dlaczego? A może zaproponowalibyście jakieś inne? No i dlaczego akceptować warunek bezstronności?
Wydawnictwo
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Michał Bizoń

Πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων κάλλιστον
ἔχει, ἰσονομίην, [...] πάλῳ μὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ
ἀρχἠν ἔχει, βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει
[Otanes wg Herodota, Dzieje 3.80].

Ludowładztwo zaś ma, naprzód, najpiękniejszą ze wszystkich nazwę, tj. równość wobec prawa. Losowaniem rozdziela urzędy, jego władza jest odpowiedzialna, ze wszystkimi postanowieniami odnosi się do zgromadzenia ludu.

Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας
νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τιςὶν ἢ
μιμούμενοι ἑτέρους. Καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους
ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται μέτεστι δὲ
κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον.
[...] ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν.
[...] Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος
παίδευσιν εἶναι [Tukidydes, Wojna peloponeska 2.37; 41].

Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych
praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż
inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ
opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.
W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; [...] w naszym życiu państwowym kierujemy
się zasadą wolności. [...] Krótko mówiąc twierdzę, że państwo nasze jako całość jest szkołą wychowania Hellady.

ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας
ἐλευθερία [...] ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν μἐρει
ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. Καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν
τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ μὴ κατ’ ἀξίαν,
τούτου δ’ ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι
κύριον [...]. ἓν δὲ τὸ ζῆν ὡς βούλεταί τις [Arystoteles,
Polityka 1317a40-b10].

Założeniem ustroju demokratycznego jest wolność. [...]
Jedną cechą wolności jest to, że się na przemian to słucha,
to rozkazuje. Bo prawo w ujęciu demokratycznym polega
na tym, że za podstawę równości przyjmuje się liczbę, nie
wartość. Jeśli się zaś tak ujmuje prawo, to tłum jest z konieczności czynnikiem rozstrzygającym. [...] Drugą cechę
stanowi możność urządzenia sobie życia, jak kto chce.

ἐκ μὲν τῆς μοναρχίας βασιλικὴν καὶ τυραννικήν, ἐκ
δ’ αὖ τῶν μὴ πολλῶν τήν τε εὐώνυμον ἔφαμεν εἶναι
ἀριστοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν: ἐκ δ’ αὖ τῶν πολλῶν
τότε μὲν ἁπλῆν ἐπονομάζοντες ἐτίθεμεν δημοκρατίαν
[...] τό γε κατὰ νόμους ἄρχειν καὶ παρανόμως ἔστι καὶ
ταύτῃ [Platon, Polityk 302d-e].

Z monarchii zrobi się królestwo i tyrania. A z rządów małej garstki ten, co się tak ładnie nazywa, mówiliśmy, że to
arystokracja, a drugi to oligarchia. A rząd wielu nazwaliśmy
przedtem jedną tylko nazwą i przyjęliśmy go jako demokrację [...], ale rządzenie zgodne z prawami i wbrew prawom to
jest coś, co przysługiwać może i demokracji, i tym innym.

ἡ γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς
ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πόλει [Platon, Państwo 564a].

Nadmierna wolność, zdaje się, że w nic innego się nie
przemienia, tylko w nadmierną niewolę – i dla człowieka
prywatnego, i dla państwa.
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Klasycy o demokracji

Filozofia indyjska

Ahimsa paramo dharma,
niekrzywdzenie najwyższą
zasadą…

O

Indie to najszybciej
rozwijająca się gospodarka
świata, idealne miejsce do
inwestycji i outsourcingu. To
mieszanka wielu religii i kultur oraz
ponad 20 języków oficjalnych i ośmiu
klasycznych. Indie to także przesmaczna
kuchnia, gdzie króluje palak paneer
(szpinak z kozim serem), ryż biriani, aloo
gobi (ziemniaki z kalafiorem) i kurczak
tikka masala, zajadane chlebkiem naan
lub chapatti i popijane wszechobecną,
aromatyczną herbatą z mlekiem zwaną
chai. Takie jest przynajmniej stereotypowe
spojrzenie na kraj starożytnej jogicznej
wiedzy… i ascetycznej etyki, której
podstawę stanowi ahinsa, niekrzywdzenie.

Fot. w tle: Some rights reserved by jpeter2, CC0

Conundrum =
zagadka.

prócz lepiej znanego terminu nasza „encyklopedia”) całej Hellady. ZaW swej zdegenerowanej wersji deδημοκρατία (demokratia) pewne nie tylko Hellady.
mokracja staje się władztwem motłow odniesieniu do rządów
Nie zawsze jednak demokracja była chu, ochlokracją (ὀχλοκρατία, ochlowiększości stosowano też termin oceniana tak jednostronnie. Arystote- kratia). Arbitralne ustawy (ψήφισμα,
ἰσονομία (isonomia – w dialekcie joń- les przyznaje co prawda, że zasadą psefisma) uchwalone przez motłoch
skim Herodota z etą [η] zamiast alfy demokracji jest wolność, ale w jego psują prawo (νόμος, nomos), będące
[α] na końcu), a więc równość (ἴσος, rozumieniu demokracji można wy- fundamentem dobrej władzy. Wtedy
isos) wobec prawa (νόμος, nomos). czuć nutę sarkazmu, gdy definiuje ją to powstaje okazja dla demagogów
Równość ta objawiała się według jako równość liczebną (κατ’ ἀριθμὸν, (δημαγωγός, demagogos od δῆμος
ojca historii (w mowie, którą wkłada kat’ arithmon), tę zaś przeciwstawia demos i ἄγω, ago – prowadzić), któw usta perskiego arystokraty, Otan- wartości (κατ’ ἀξίαν, kat’ axian). Pa- rzy z nadmiernej wolności (będącej
esa) w publicznej kontroli urzędników nem (κύριος, kyrios) jest zatem masa w istocie anarchią – ἀναρχία, anar(przez publiczne audyty po wygaś- (πλῆθος, plethos), co w połączeniu chia, czyli brakiem wszelkiej władzy
nięciu mandatu, εὔθυναι, euthynai – z odrzuceniem oceniania według war- – ἀρχή, arche) sprowadzają państwo
może warto byłoby pomyśleć o tym tości musiało zabrzmieć niesmacznie, w odmęty największego zniewolenia,
dziś!) oraz wspólnotowych naradach a wręcz i niebezpiecznie dla uszu nie- czyli tyranii (τυραννίς, tyrannis).
(βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν). jednego z lepiej urodzonych AteńPlaton przyznawał rację sentencji,
Tukidydes, drugi z wielkich history- czyków, jak wywodzący się ze sta- przypisywanej jednemu z Siedmiu
ków helleńskich, w swojej interpretacji rej, arystokratycznej rodziny Platon. Mędrców, widniejącej na świątyni Apolsłynnej mowy pogrzebowej Peryklesa Ten nie miał wątpliwości, że każdy lona w Delfach, μηδὲν ἄγαν, meden
do cech demokracji dodaje wolność ustrój może być zarówno dobry, jak agan – nic nad miarę. Nawet jeśli cho(ἐλευθέρως, eleutheros). Wkłada i zły, a rozwiązania instytucjonalne dzi o wolność! Rozwiązania tego con
w usta wielkiego wodza Ateńczyków nie ustrzegą przed nadużyciami wyni- undrum będą szukać Arystoteles, Podumne oświadczenie, że miasto to kającymi z mroczniejszej strony ludz- libiusz i Cyceron w ustroju mieszanym,
stało się – nie bez znacznego wkładu kiej natury – czego nie brał chyba pod łączącym dobre, a eliminującym złe cedemokracji – „szkołą” (παίδευσις, pai- uwagę optymistycznie nastawiony He- chy wszystkich trzech ustrojów – ale
deusis, por. παιδεία, paideia – wy- rodot, a może i Perykles. Dla Platona – i oni będą pamiętali, że żaden ustrój
kształcenie, oraz ἔγκυκλος παιδεία, i Arystotelesa po nim – każdy z trzech państwowy nie zastąpi harmonijnego
enkyklos paideia – dosł. zaokrąglone, ustrojów ma swoją dobrą i złą wersję ustroju duszy – a ten zapewnić może
czyli kompletne, wykształcenie – skąd – w sumie mamy więc ustrojów sześć. jedynie ἔγκυκλος παιδεία.


Obraz Leona von
Klenze z 1846
roku przedsta
wiający wyobra
żenie Akropolu
i Areopagu
w klasycznym
okresie Aten.
Nie odpowiada
ono współ
czesnej wiedzy
historycznej.
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Filozofuj! › 2015 › nr 5

H

insa w sanskrycie, klasycznym języku Indii, oznacza
przemoc, gwałtowność, wrogość i krzywdę, czyli wszystko to,
co dokonywane za podszeptem egoizmu, rani drugą osobę lub inną czującą istotę. Hinsa to nie tylko akt
cielesnej przemocy, ale także każda

przemoc psychiczna, złe słowo i zła
myśl. Ahinsa jest natomiast przeciwieństwem przemocy. Jako wyrzeczenie się stosowania przemocy jest
świadomym aktem wstrzymania się
od wyrządzania krzywdy w myśli,
słowie i zachowaniu. To takie kierowanie własnym umysłem i wolą, że
człowiek nie odczuwa żadnej przyjemności w złym spojrzeniu (zawist-

nym, zaborczym i egoistycznym),
w złym słowie (obmowie, oszczerstwie i kłamstwie) oraz w zachłannym zachowaniu.

Ahinsa jako zasada dobra
Można zatem powiedzieć, że ahinsa
jest postawą cechującą się czynieniem
Dalszy ciąg na str. 34
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Doktor nauk huma
nistycznych ze spe
cjalizacją w filozofii
indyjskiej, pracow
nik Zakładu Filologii
Indyjskiej Uniwer
sytetu Wrocław
skiego, pasjonatka
sanskrytu, języka
francuskiego, yerba
mate, a ostatnio co
achingu metodą
dalekowschodnią
w biznesie (https://
ateliermysli.word
press.com/).

Słowa kluczowe: joga, ahinsa, Indie, dżinizm, buddyzm

Hinsa, czyli wyrządzanie
krzywdy
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Ahimsa paramo dharma

Filozofia
Wschodu, red. Beata
Szymańska, Kraków
2001.
Filozofia
Wschodu. Wybór
tekstów, red. Marta
Kudelska, Kraków
2002.
H. Nakamura,
Systemy myślenia
ludów Wschodu.
Indie, Chiny, Tybet,
Japonia, Kraków
2005.

Dżinijski symbol ahinsy

Fot. w tle: Some rights reserved by Stefanus Martanato Setyo Husodo, CC0

Dalszy ciąg ze str. 33

dogja Upaniszadzie III.17.4 – obok
Brihadaranjaka Upaniszady najstarszej ze zbioru Upaniszad (indyjskich
traktatów filozoficzno-ascetycznych)
– ahinsa wraz z satjawaczaną (prawdomównością), ardżawą (prostolinijnością), daną (hojnością) i tapasem
(ascezą) tworzy pięć doskonałych cech.

Ahinsa w dżinizmie
i w buddyzmie
W podobny układ pięciu elementów ahinsa weszła w dżinizmie, jednym z najstarszych indyjskich systemów religijno-etycznych, powstałym ok. VII w. p.n.e.
(za sprawą Parśwy, zwanego także Parśwanathą), a skodyfikowanym w VI w.
p.n.e. przez Mahawirę Wardhamanę,
zwanego Dżiną, czyli Zwycięzcą (stąd
nazwa „dżinizm”). Parśwa i Mahawira
byli ostatnimi z 24 tirthankarów, czyli
budowniczych mostów, a tymi mostami są sposoby przejścia ze świata
jedynie dobra, a dobro na ontologicz- śmierci i cierpienia do świata doskonanym (bytowym) poziomie świata uwa- łego, a w skrócie – pradawnych przekażane jest za główną zasadę funkcjo- zicieli wiedzy dotyczącej uwolnienia się
nowania rzeczywistości i zwane jest od sansary i materialnego karmana
brahmanem, a w istocie świadomej
znane jest jako atman, czyli indywiduMaterialny karman: dżinizm głosi
alny przejaw brahmana. Postawa niekrzywdzenia, nonviolence Gandhiego,
doktrynę fizycznego karmana, który
swoimi korzeniami sięga daleko w głąb
w postaci subtelnej materii przylega do
cywilizacji indyjskiej. Jest obecna w każdżiwy (świadomości), uniemożliwiając
dej indyjskiej religii: w jodze, buddyzmie,
jej dalszy rozwój; praktyka ascetyczna
dżinizmie i sikhizmie. Stanowi warupolega na stopniowym niwelowaniu
nek sine qua non, czyli niezbywalny
ciężaru karmana poprzez przestrzega
element każdej indyjskiej praktyki dunie zaleceń ascetyczno-etycznych.
chowej. Bez ahinsy nie ma wyzwolenia, zwanego w Indiach mokszą, kaiwalją, wiweką, a także oświeceniem dzięki praktyce silnej ascezy. W dżii stanem buddhy – bez ścisłego prze- nizmie asceza realizuje się poprzez
strzegania reguły niekrzywdzenia nie ahinsę, w specyficzny sposób w tej
ma bowiem mowy o kontroli umysłu, tradycji praktykowaną – dżinista, kiea co za tym idzie – nie ma wyzwolenia rowany ogromnym szacunkiem woz kołowrotu odrodzeń, czyli sansary. bec wszystkiego, co żyje, nie skrzywdzi nawet robaczka. Dżinizm opiera się
na pięciu etycznie doskonałych zasaStarożytna ahinsa
Ahinsa pojawia się już w prastarej li- dach postępowania: ahinsie, prawdzie
teraturze Indii (Rigweda, Jadżurweda, (satja), niekradzeniu (asteja), wstrzeTaittirija Śakha i Śatapatha Brahmana). mięźliwości seksualnej (brahmaczarja)
W Rigwedzie towarzyszy ona satji, oraz braku żądzy posiadania (apariprawdzie – obie stanowią doskonałe graha). W buddyzmie istnieją dwie
narzędzie dojścia do Indry, władcy niezbywalne zasady: karuna bądź kaindyjskich bogów-niebian. W Chan- runja, czyli współczucie, oraz majtri,

Ahinsa w jodze
W Jogasutrach, klasycznym wykładzie
z ok. II w. n.e., by zahamować aktywność mentalną – powściągnąć (nirodha)
zjawiska mentalne (czitta-writti) – należy praktykować ćwiczenie jogiczne
(abjasa) oraz bezpragnieniowość (wairagja) [JS I.12]. Żeby skutecznie realizować ten cel, należy przestrzegać
ahinsy i satji, którym towarzyszą cechy
znane z etyki dżinijskiej: asteja, brahmaczarja oraz aparigraha. Jest to pięć
etycznych zakazów, czyli pięć jam, stanowiących punkt wyjścia praktyki jogi.
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Madeleine’a

Do moich ulubionych
powieści, które
z wielu powodów
skłaniają do
refleksji, należą
Nędznicy Victora Natasza
Hugo. Jeden Szutta
pracownik
z dylematów, przed Filozof,
Uniwersytetu
którym staje główny Gdańskiego,
specjalizuje się
bohater Jan Valjean w etyce i psychologii
vel pan Madeleine, moralności.
Pasje: literatura,
jest dla mnie jako muzyka, góry i nade
swoje
etyka szczególnie wszystko
dzieci.
interesujący.

Ahinsa jako ideał
Mahabharata (IV w. p.n.e. – IV w.
n.e.), największa światowa epopeja,
wyraz indyjskiej mentalności i religijności, podkreśliła kardynalną rolę ahinsy
w rodzącym się hinduizmie. Ahinsa
stała się kompleksową postawą etyczną,
w ten sposób zawarła w sobie: dharmę,
opanowanie i samokontrolę (dama),
hojność (dana), ascezę (tapas), ofiarę
(jadźnia), siłę (bala), przyjacielskość
(mitra), szczęście (sukha), prawdę
(satja) i naukę (śruta) [Mbh XIII.117.3738]. Zachęcony tak szerokim spektrum etycznym ahinsy, Mahatma Gandhi, zaczerpnął z Mahabharaty [I.11.12,
III.198.69, XIII.116.01/25/37 i XIII.117.37]
swoje słynne zawołanie: ahimsa paramo dharma – ahinsa jest najwyższą dharmą!


Dharma: słowo-klucz w indyjskiej
mentalności o obszernym spektrum
zastosowania: obowiązek, powinność,
atom rzeczywistości, zasada moralna,
nauka i religia; hinduizm określany jest
jako wieczna dharma (sanatana dharma),
czyli wieczna religia, będąca zarazem
najważniejszym obowiązkiem, etyczną
nauką i fundamentem rzeczywistości.
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Dylemat
pana

czyli przyjacielskość, życzliwość oraz
otwartość na drugą istotę. Jednak żeby
mogły one rozwijać swoją etyczną moc,
musi towarzyszyć im ahinsa, realizowana w intencji, mowie oraz czynie.

Historia Jana Valjeana
vel pana Madeleine’a

W

ypuszczony na wolność
po 19 latach ciężkich galer, Jan Valjean uświadamia sobie w bardzo bolesny sposób, że – choć zdjęto mu kajdany
– nadal jest niewolnikiem. Tym razem niewoli go żółty paszport, który
zamyka przed nim wszystkie drzwi.
Nikt nie chce podać mu jedzenia, przyjąć na nocleg, dać pracy. Jedynie biskup Benvenuto wyciąga do niego pomocną dłoń, czego z kolei Jan Valjean
nie potrafi docenić, bo okrada biskupa
i ucieka. Szybko zostaje schwytany
przez żandarmów, ale biskup, zamiast
pozostawić go w rękach wymiaru sprawiedliwości, daje mu alibi i zobowiązuje do stania się uczciwym człowiekiem. Jan Valjean jeszcze nie wie, co
z tą łaską uczynić, ponieważ pierwszy
raz ktoś go potraktował jak człowieka.
Nie do końca wiadomo, jak Jan Valjean
staje się panem Madeleine. Wiadomo
tylko, że los sprzyjał temu, by nieszczęsny żółty paszport, a z nim Jan
Valjean gdzieś się zagubił, a w jego miejsce pojawił się pan Madeleine, który stał
się ważnym przedsiębiorcą w Montreuil-sur-mer, posiadał fabrykę, zatrudniał lu-

dzi i wydawał większą
część zarobionych pieniędzy na działalność
charytatywną (edukację,
służbę zdrowia i pomoc
najuboższym). Pan Madeleine został nawet mianowany przez króla merem
miasta, które za jego rządów prawdziwie rozkwitło, a on sam
stał się autorytetem, do którego przychodzono, by rozwiązywał różne spory
między mieszkańcami. Zobowiązał się
także do opieki nad dzieckiem umierającej prostytutki – małą Kozetą, która
potrzebowała jego natychmiastowej pomocy. Wszystko mogłoby się dalej bardzo dobrze układać, gdyby pan Madeleine o czymś się nie dowiedział.
Komisarz Javert, który niestrudzenie tropił zaginionego Jana Valjeana
(miał nawet pewne podejrzenia na temat nie do końca ustalonej tożsamości pana Madeleine’a), poinformował
go o aresztowaniu za kradzież jabłek
niejakiego ojca Champmathieu, w którym Javert rozpoznał byłego galernika –
Jana Valjeana. Wprawdzie Champmathieu z uporem nie przyznawał się
do winy, ale znaleźli się świadkowie,
którzy zeznali, że jest Janem Valjea-

nem. Podejrzanemu, jako byłemu ga- Słowa
lernikowi, a więc recydywiście, za takie kluczowe:
przewinienie groziła kara dożywocia. dylemat,

Dylemat
Pan Madeleine stanął przed poważnym
dylematem. Przyznanie się do swojej
prawdziwej tożsamości, z powodu innych jeszcze podejrzeń wobec Jana Valjeana, oznaczałoby powrót na dożywotnie
galery. Co robić? Przyznać się, wydobyć
z więzienia Champmathieu i zająć jego
miejsce czy raczej, będąc poza wszelkim
podejrzeniem, zapomnieć o sprawie i dalej wieść życie pana Madeleine’a. Przecież tak wiele dobra w mieście działo
się dzięki niemu, a rolą cnotliwego człowieka jest przede wszystkim dbanie o innych. I jeszcze ta mała Kozeta, która
bez jego pomocy skazana będzie na
ciężki los sieroty. Dobrze wiedział, jaki
to los, bo sam był sierotą. Choć Champmathieu nie jest Janem Valjeanem, to
ostatecznie ukradł przecież jabłka, tak
jak Jan Valjean kiedyś ukradł chleb, więc
może odkupić swoją winę na galerach.
A on, pan Madeleine, już dawno nie
jest Janem Valjeanem, tylko zupełnie
innym człowiekiem, szanowanym i po-

moralność,
literatura,
Victor Hugo
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Dylemat pana Madeleine’a

V. Hugo,
Nędznicy, przeł.
Krystyna Byczewska,
Warszawa:
Prószyński i S-ka,
1999.

trzebnym, który z pewnością więcej dobrego może uczynić dla innych niż jakiś
Champmathieu. Ale czy sprawiedliwość
nakazuje takie zachowanie? Co powiedziałby na to biskup Benvenuto, który
jako jedyny w Janie Valjeanie zobaczył
człowieka? Champmathieu to też człowiek, ukradł jabłka, ale nie był recydywistą i nie zasługuje na dożywotnie galery.
Pan Madeleine dokonał wyboru, który
jest znany każdemu, kto przeczytał albo
obejrzał ekranizację Nędzników. Kto ich
nie zna, niech szybko sięgnie po książkę
albo film, bo są tego warte. Wybór pana
Madeleine’a można ocenić, odwołując się
do wskazówek dwóch dominujących teorii etycznych – utylitaryzmu i deontologii, które przyjmują zupełnie odmienne
sposoby moralnego wartościowania.

Dwa sposoby moralnego
wartościowania w etyce
Formaliści (najczęściej deontolodzy,
czyli etycy odwołujący się do obo-

wiązku) oceniają czyny na podstawie
samej ich treści. Na przykład kradzież,
kłamstwo, zabójstwo już same w sobie są złe moralnie. Natomiast konsekwencjaliści (głównie utylitaryści)
uważają, że czyny same w sobie nie
mają żadnej wartości moralnej, ich
ocena uzależniona jest od tego, jakie
są ich skutki. Według deontologów
pan Madeleine powinien bezwzględnie przyznać się, kim jest, i oczyścić
z zarzutu Champmathieu, natomiast
według utylitarystów należałoby postawić na drugie rozwiązanie, ponieważ znacznie więcej dobra uczyniłby,
zatajając swoją prawdziwą tożsamość.
Odpowiedzmy sobie, co powinien
uczynić pan Madeleine, wykorzystując narzędzia etyki, niezależnie od
rozwiązania Victora Hugo, oraz w jakim stopniu każdy z tych wyborów
byłby godny szacunku i uczynił z Jana
Valjeana moralnego bohatera, jakim niewątpliwie widział go Victor Hugo.

Kadry z filmu Nędznicy w re
żyserii Toma Hoopera. U góry
Jan Valjean na galerach, a po
lewej pan Madeleine z Kozetą.

Na motywach Nędzników Victora
Hugo powstało wiele scenariuszy
teatralnych i filmowych. Najnow
sza filmowa wersja musicalowej
adaptacji książki miała premierę
w 2012 r. i została wyreżyse
rowana przez Toma Hoopera.
Jej scenariusz bazuje w dużej
mierze na musicalu Claude
-Michela Schönberga, do którego
słowa napisali Alain Boublil (wersja
francuska) i Herbert Kretzmer
(wersja angielska). Francuska
premiera musicalu miała miejsce
w Paryżu w 1980 r., a angielska
w Londynie w 1985 r. W 1989 r.
spektakl doczekał się też polskiej
premiery w reżyserii Jerzego Gruzy
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Spektakl ma obecnie 22 wersje
językowe i jest jednym z najczęś
ciej wystawianych musicali.
W filmowej adaptacji musicalu
akcja została przeniesiona z desek
teatru w bardziej realistyczne
warunki. Jest też bogatsza o wiele
wątków i postaci. Film i aktorzy
zostali nominowani i uhonorowani
licznymi cenionymi w środowisku
artystycznym nagrodami (Oskary,
Złote Globy, Nagrody BAFTA
itp.). Film jest wart rekomen
dacji, ale tylko jako zachęta do
sięgnięcia po książkę, która jest
tak bogata w treść, że żadna
teatralna ani filmowa adaptacja
nie jest jej w stanie wyczerpać.
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emokracja XX i XXI wieku jest
uzupełnieniem
codemokracja
oznacza, żeprzedstawicielska
głosujemy bezpośredSłowa wyborów.
kluczowe:Jedynie
demokracja
liberalna,tego
wybory,
demokracją przedstawicielską. systemu są takie instytucje demokracji nio na kandydata starającego się o dane
Suweren, czyli w przypadku de- bezpośredniej, jak referendum i oby- stanowisko (przeciwieństwem są wymokracji naród, nie sprawuje swej wła- watelska inicjatywa ustawodawcza .
bory pośrednie, gdy wyborcy wskazują
dzy bezpośrednio, jak to miało miejCi przedstawiciele to głównie depu- tzw. elektorów i dopiero oni decydują,
sce w czasach starożytnych, lecz za towani (w Polsce posłowie i senatoro- kto zajmie dane stanowisko). W depośrednictwem swych przedstawicieli, wie) zasiadający w parlamencie. Wy- mokracji liberalnej głównym organem
których cyklicznie wskazuje w czasie bory mają dziś charakter bezpośredni, wybieranym przez obywateli jest parlament. Jednak często wybory bezpośrednie dotyczą także prezydenta (przede
Referendum (głosowanie ludowe)
System prezydencki – system, w którym
wszystkim w systemie prezydenckim ,
– podstawowa instytucja demokracji
mamy do czynienia ze ścisłym podziałem
bezpośredniej. W ramach referendum
władzy ustawodawczej (odpowiedzialnej
choć bezpośrednie wybory prezydenta
pełnoprawni obywatele wypowiadają się
za stanowienie prawa) i wykonawczej
funkcjonują także w Polsce). Do tego
na temat spraw o istotnym znaczeniu pub
(odpowiedzialnej za wprowadzanie w życie
pamiętać należy o licznych wyborach
licznym poprzez głosowanie powszechne.
prawa) oraz połączeniem funkcji prezydenta
samorządowych, a w krajach Unii Eui szefa rządu. Prezydent, jako jedyny na
ropejskiej także o wyborach do ParlaObywatelska inicjatywa ustawodawcza
czelny organ władzy wykonawczej, posiada
– instytucja demokracji przedstawiciel
pełnię władzy wykonawczej. Natomiast
mentu Europejskiego. To i tak niedużo
skiej, która umożliwia określonej przez
ze względu na separację władz nie jest
w porównaniu ze Stanami Zjednoczoprawo liczbie obywateli posiadających
odpowiedzialny politycznie przed parla
nymi, gdzie obywatele wybierają nawet
pełnię praw wyborczych wystąpienie
z inicjatywą ustawodawczą do parlamentu.

mentem (w przeciwieństwie do premiera
w systemie parlamentarno-gabinetowym).

Słowa
kluczowe:
wybory, prawo,
demokracja,
obywatel,
suweren
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Istotą demokracji są
rządy suwerena, którym
jest naród pojmowany
dziś jako ogół obywateli
państwa. Współcześnie
najpopularniejszym
Michał
Urbańczyk
rodzajem sprawowania
Doktor nauk
rządów przez naród
prawnych pracujący
jest demokracja
w Katedrze Doktryn
Polityczno-Prawnych
przedstawicielska,
i Filozofii na Wydziale
czyli rządy sprawowane
Prawa i Administracji
UAM w Poznaniu,
przez przedstawicieli,
specjalista
których wybiera spośród
w dziedzinie
wolności słowa
siebie wspomniany
i jej granic, autor
ogół obywateli. Dlatego
książki Liberalna
doktryna wolności
dla właściwego
słowa i swoboda
wypowiedzi
funkcjonowania
historycznej.
demokracji liberalnej
Obecnie zajmujący
trudno znaleźć ważniejsze się ideą godności
człowieka oraz teorią
zagadnienie niż
i praktyką systemów
wyborczych.
procedury wyboru tych,
Kontakt: mur@amu.
którzy nami rządzą.
edu.pl.

Academicon

Filozofuj! › 2015 › nr 5

37

Pięta achillesowa demokracji

José Ortega y Gasset
(ur. 1883, zm. 1955)
– hiszpański filozof,
socjolog i eseista.
W swej najsłynniejszej
książce pt. Bunt mas
postawił tezę o upad
ku kultury w XX wieku,
spowodowanym
zanikiem elity umy
słowej i panowaniem
mentalności masowej.
John Rawls –
zob. s. 30.
Ordynacja wyborcza
– tradycyjna nazwa
ustawy wyborczej,
czyli ustawy regu
lującej zasady, tryb
i organizację wyborów.
W Polsce od 2011
roku obowiązuje
ustawa – Kodeks
wyborczy.
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i A. Sokali, Warszawa
2010.

Doniosłość mechanizmów
demokratycznych
Aby w pełni uświadomić sobie wagę
systemu wyborczego, wyobraźmy sobie, że jesteśmy pracodawcą, który chce
zatrudnić pracownika. Mamy dla niego
przygotowane miejsce pracy, szczegółowo zastanowiliśmy się nad zakresem
jego obowiązków, jesteśmy także pewni
wymagań, jakie będziemy stawiać przyszłemu podwładnemu. Jednak zamiast
przeprowadzić profesjonalną rekrutację,
w ogóle nie zastanawiamy się nad jej
trybem, lecz zatrudniamy znajomego
rodziny albo pierwszego napotkanego
na ulicy nieznajomego. Podobnie rzecz
ma się w demokracji – suweren, będący
przecież pracodawcą polityków, musi
być żywotnie zainteresowany trybem
ich rekrutowania na najważniejsze stanowiska w państwie. O tym właśnie
pisał José Ortega y Gasset w Buncie
mas, wskazując, że „zdrowie demokracji”
jest zależne od procedury wyborczej.
Wobec wagi tego elementu pozostałe
elementy systemu demokratycznego
mają charakter drugorzędny.
Zresztą podkreślić trzeba, iż współczesna demokracja liberalna w swej istocie zakłada, że ważniejsze są sprawne
mechanizmy rozwiązywania sporów
czy podejmowania decyzji, a nie wartości, do których w ten sposób dochodzimy. Liberalne państwo XXI wieku
jest bowiem moralnie neutralne (często mówi się o tym, że jest neutralne
światopoglądowo). Celem funkcjonowania państwa liberalnego nie jest zatem
promowanie wartości, lecz stworzenie ram współżycia bez wskazywania
w szczegółach, jaką treścią należałoby
je wypełnić. W ten sposób zadaniem
współczesnego państwa jest stworzenie ludziom warunków do szczęśliwego
życia bez określania, na czym to szczęście miałoby polegać. Doskonałym tego
przykładem jest liberalizm polityczny
Johna Rawlsa , który punktem centralnym swej filozofii uczynił ideę społeczeństwa dobrze urządzonego.

Rozmaitość systemów
wyborczych
Generalizując, mamy dwie wielkie rodziny systemów wyborczych: większościowe oraz proporcjonalne (a także
wiele systemów pośrednich). System
większościowy polega na tym, że mandat zdobywa ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Takie
rozwiązanie funkcjonuje w wyborach
do Izby Gmin (izby niższej parlamentu
brytyjskiego). Okręg jest jednomandatowy, a do zdobycia mandatu wystarczy zwykła większość głosów (jest to
tzw. system FPTP: first past the post,
czyli kto pierwszy, ten lepszy). Brytyjska ordynacja wyborcza jest najbardziej typowym systemem większościowym. Są jednak różne jego mutacje,
np. w wyborach do francuskiego Zgromadzenia Narodowego obowiązuje zasada większości bezwzględnej (50%
plus jeden głos), która często wymusza przeprowadzenie drugiej tury. Są
też ordynacje większościowe, gdzie
w okręgach do zdobycia jest więcej
niż jeden mandat.
System proporcjonalny wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, okręgi są
zawsze wielomandatowe. Wyborcy
nie głosują na jednego z wielu kandydatów, ale oddają głosy na wieloosobowe listy wyborcze zgłoszone
przez poszczególne partie polityczne.
Natomiast mandaty przydzielane są
proporcjonalnie do liczby zdobytych
głosów. W tym celu używa się rozmaitych metod przeliczania głosów
na mandaty. O ile bowiem w wyborach większościowych mandaty liczy
się jedynie w skali okręgu i na tej podstawie przydziela się w każdym mandat zwycięzcy, o tyle w wypadku systemów proporcjonalnych konieczne
jest podliczenie głosów także w skali
całego kraju. Ponadto w wyborach
proporcjonalnych najczęściej obowiązuje tzw. próg wyborczy (np. dla partii w Polsce 5%), który partia musi
przekroczyć, aby wziąć udział w podziale mandatów. System proporcjonalny ma wiele odmian, m.in. system
uporządkowanej listy bez możliwości
wyboru czy system uporządkowanej
listy z głosem fakultatywnym.

Skutki zamiast wad i zalet
Już na pierwszy rzut oka widać, że system większościowy jest zdecydowanie
prostszy i bardziej przejrzysty. Jest on
zrozumiały dla każdego wyborcy. Po
co zatem wybory skomplikowano? System proporcjonalny został wymyślony
po koniec XIX wieku po to, by zlikwidować wady ordynacji większościowej.
Specyfiką ordynacji większościowej jest
bowiem to, że liczba oddanych głosów
w skali kraju nie przekłada się równo
na liczbę zdobytych mandatów. Dlatego zwolennicy systemu proporcjonalnego wskazują, że jest on bardziej sprawiedliwy, ponieważ lepiej odzwierciedla
preferencje wyborców oraz zapewnia
większą reprezentatywność parlamentu.
Liczba zdobytych mandatów jest proporcjonalna do liczby zdobytych głosów
(co nie do końca okazuje się prawdą
za sprawą wspomnianego progu wyborczego i różnych metod przeliczania
głosów). Jednak i ten system nie będzie
bez wad, wymusza on bowiem zawieranie koalicji, przez co rozmywa się odpowiedzialność za rządzenie. Poza tym
często małe partie pełnią nieproporcjonalnie ważną rolę, będąc „języczkiem
u wagi” w kluczowych głosowaniach.
Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom jednego i drugiego systemu, wymyślono wiele rozwiązań pośrednich, które
próbują łączyć pozytywne skutki obu,
a eliminować negatywne. Przykładowo
w wyborach do niemieckiego Bundestagu obowiązuje tzw. system mieszany.
Połowa członków jest wybierana w okręgach jednomandatowych, druga połowa
w wyborach proporcjonalnych. W Irlandii
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obowiązuje tzw. system pojedynczego
głosu przechodniego . W Australii system głosowania alternatywnego . Cechą wspólną obu tych systemów jest to,
że wyborca nie stawia krzyżyka, lecz
porządkuje kandydatów wedle własnych preferencji, przydzielając im miejsca od pierwszego do ostatniego. Jednak
również te systemy nie są pozbawione
mankamentów.
Dyskusja o wadach i zaletach ordynacji
wyborczych przypomina często przysłowiową debatę o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Wspomniane systemy wyborcze
opierają się bowiem na zupełnie innych
założeniach, spełniają inne funkcje, realizują odmienne zamierzenia, a ich obowiązywanie przynosi inne skutki. Bez
uświadomienia sobie powyższego i odniesienia tego do praktyki politycznej danego państwa w ogóle nie warto mówić
o wadach i zaletach którejś z ordynacji.
Trzeba bowiem dyskutować o skutkach
ich funkcjonowania. Aby zaś zdecydo-

wać, który jest lepszy dla konkretnego
społeczeństwa, konieczne jest wybranie celów, jakie poprzez wybory chcemy
osiągnąć. Jednak nad tym zastanowimy
się w następnym artykule.

System pojedynczego głosu przechodniego (STV od ang. Single Transferable
Vote) – jedna z metod tzw. głosowania
preferencyjnego. Wyborca porządkuje
kandydatów od najlepszego do najgorszego
(wpisując 1 dla najlepszego, 2 dla drugiego
w kolejności itd.), głosując w okręgach
wielomandatowych. Kandydaci muszą
uzyskać określoną liczbę głosów, by
zdobyć mandat. System ten stosowany
jest obecnie w Irlandii oraz na Malcie.

n

k

i

e

t

a

Czy jesteś wdzięczny losowi za to, że żyjesz w kraju
demokratycznym? Dlaczego?
Nie czuję szczególnej wdzięczności, gdyż nie mam silnego
przekonania, że demokracja, biorąc pod uwagę intelektualną
i moralną kondycję Polaków, jest jakimś specjalnym błogosławieństwem. Ważniejsza jest mądra i sprawiedliwa władza. Niestety, ustrój demokratyczny, aby mógł wyłaniać z siebie taką
władzę, wymaga wielu istotnych cnót obywatelskich bądź mądrych instytucji, których Polakom brakuje. Zdaję sobie jednak
sprawę, iż inne formy ustroju zazwyczaj mają tendencję do
jeszcze gorszych wynaturzeń, z tego względu ze smutkiem
akceptuję zastany stan rzeczy.

System głosowania alternatywnego (ang.
Alternative Vote) – jedna z metod tzw. gło
sowania preferencyjnego. W tym przypadku
wyborca również porządkuje kandydatów
od najlepszego do najgorszego, przypo
rządkowując im cyfry, począwszy od 1.
W odróżnieniu od STV wybory przeprowa
dzane są w okręgach jednomandatowych,
zaś do zdobycia mandatu potrzebna jest
bezwzględna większość głosów. System
ten stosowany jest obecnie w Australii.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim zdaniem najważniejsza?
Z powyższej opinii wynika, że najważniejszą cnotą jest zrozumienie i zaakceptowanie wysokich standardów moralnych, które
powinny charakteryzować polityków, oraz „święte oburzenie”
na tych, którzy tych standardów nie realizują. Powinno to dotyczyć też tzw. czwartej władzy, czyli mediów. Jeśli bowiem
telewizje, zamiast proponować pogłębione, wielostronne analizy sytuacji, stają się jedynie tubą propagandową, obywatele
nie mają dostępu do informacji, ze względu na które mogliby
dokonywać mądrych wyborów. A dokonywanie takich wyborów jest sercem demokracji.
Krzysztof Saja
Uniwersytet Szczeciński
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Czego najbardziej brakuje naszej polskiej demokracji?
Aby demokracja wyłaniała z siebie mądrą i sprawiedliwą władzę, potrzeba u obywateli wielu istotnych cnót oraz dobrze
działających instytucji. Nie odziedziczyliśmy wielu mądrych
instytucji po poprzednich pokoleniach. Niestety, im gorzej
działają pewne instytucje, jak np. polityka, media, sądy, szkolnictwo, instytucje odpowiedzialne za redystrybucję dóbr, tym
roztropniejsi i bardziej czujni muszą być obywatele. Wymaga
to jednak dużych nakładów czasu i motywacji, co w sytuacji
różnych braków materialnych w naszym kraju jest zadaniem
bardzo trudnym. Najważniejsze jest więc, aby Polacy zrozumieli i podjęli wysiłek zbudowania mądrych i sprawiedliwych
instytucji, które w przyszłości pozwolą na częstsze przełączanie się na „obywatelskiego autopilota”.
Niestety, zbudowanie takich instytucji nie jest zadaniem
łatwym. Mogą je stworzyć jedynie politycy ideowi i dalekowzroczni, którzy nie traktują rządzenia jako wygodnego sposobu utrzymania siebie i własnej rodziny w perspektywie
najbliższych kilku lat. Z tego względu ważne jest, aby obywatele porzucili rozgrzeszanie polityków, lecz bezwzględnie
eliminowali z życia publicznego osoby sprzeniewierzające się
wysokim standardom w tym zakresie. Jeśli bowiem będziemy
się godzili np. na przejawy wykorzystywania stanowisk dla
prywatnych celów, twierdząc, że „tak było, jest i będzie”, zbudowanie dobrze działających rządów demokratycznych będzie
zadaniem niemożliwym. Najważniejszym celem w polskiej demokracji wydaje się więc zreformowanie instytucji odpowiedzialnych za wybór polityków. Od ich etosu i mądrości zależy bowiem przyszłość naszego kraju.
W jakim kierunku powinna iść taka reforma? Wydaje mi
się, że w naszej konkretnej sytuacji najskuteczniejszym rozwiązaniem byłaby silna demokracja prezydencka. Łatwiej się
bowiem wybiera i kontroluje jedną osobę niż kilkuset posłów
i senatorów, którzy „kryci są” przez swoich kolegów i ordynację wyborczą.

Fot.: FOTOWAWA

prokuratorów czy szeryfów. Już chociażby z tego krótkiego wyliczenia widać, że sposób wyborów pełni istotną
rolę w demokracji liberalnej.

Filozofia prawa
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Wiedza odrzucona

#1: Żywe i martwe

Maciej B.
Stępień

Fot. w tle: Some rights reserved by DasWortgewand, CC0

Historyk idei,
wykształcony
w Instytucie Historii
Kościoła Wydziału
Teologii KUL. Autor
Poszukiwaczy
prawdy (2000),
Polskiej Bibliografii
Wolnomularstwa
(2004–) i Okultyzmu
(2015).

#1: Żywe
i martwe
„Astrologia, czarostwo, magiczne
uzdrawianie, wróżby, starożytne proroctwa,
duchy i baśniowe istoty – to wszystko budzi
niechęć osoby inteligentnej” – pisał w 1971
roku Keith Thomas w książce Religion and
the Decline of Magic. I był jednym z ostatnich
intelektualistów na Zachodzie, którzy pewni
byli takiej właśnie niechęci u znanych sobie
osób inteligentnych. Od końca lat 60. XX
wieku w kulturze zachodniej zaczęła bowiem
następować zmiana pod tym względem.
Słowa kluczowe: wiedza odrzucona, religia, okultyzm, antropologia

D

zisiaj nie t ylko nie widać,
aby pow yższe rzecz y budziły „niechęć osób inteligentnych”, lecz wprost przeciwnie:
budzą one coraz szersze zainteresowanie. A jeszcze pod koniec XIX
wieku uważano je za zbiór dawno
przezwyciężonych błędów na drodze rozwoju nauk szczegółowych.
Magia i wróżby, szamańskie praktyki,
pogoń za proroctwami i przepowiedniami, poszukiwania kontaktów z duchami, transe i odmienne stany świadomości – to wszystko powraca dzisiaj
gigantyczną falą. Siły obronne Izraela
korzystają dziś oficjalnie z usług astrologa. Popularyzujący naukę kanał telewizyjny emituje programy o duchach i
bada relacje osób, które w stanie hipnozy opowiadają o tym, jak porwali
ich przedstawiciele obcej, kosmicznej
cywilizacji. Szefowie wielkich spółek,
Wydawnictwo

40

Filozofuj! › 2015 › nr 5

handlowcy i gracze giełdowi (a nawet
komisarz Unii Europejskiej) są regularnymi klientami wróżbitów. Znajomość
„zodiakalnego typu” własnej osobowości jest już częścią wiedzy potocznej,
zaś poszukiwacze skarbów „potwierdzają radiestezyjnie” istnienie zasypanych pod ziemią tuneli. Obok tych
zjawisk pojawiają się także mody i zainteresowania zupełnie nowe i wcześniej nieznane: ksenobiologia, ufologia,
paleoastronautyka… A nad tym wszystkim unosi się wielki, migoczący i wiele
obiecujący szyld: „wiedza odrzucona”
(ang. rejected knowledge).
Termin ten został stworzony i jest
używany głównie po to, by wyrażać
swoisty protest. Ma on wyróżniać to
wszystko, co zostało kiedyś „niesłusznie” odrzucone przez naukę, filozofię czy religię, a przez to zepchnięte
na margines „głównego nurtu” kul-

zwać „żywotnym”. To on właśnie teraz, na naszych oczach, rozprzestrzenia w kulturze Zachodu należące doń
idee. Na przykład: „życie człowieka
poddane jest mocom z wysoka”, „historia to przepowiednia stająca się
faktem”, „dawne cywilizacje były wyżej rozwinięte od obecnej”, „ludzkość
przybyła na Ziemię z bardzo daleka”,
„władcy kosmosu czuwają nad rozwojem ludzkości”, „obcy są wśród nas”,
„swoją nieśmiertelność człowiek musi
osiągnąć własnym wysiłkiem”, „magia
to wykorzystanie ukrytej w przyrodzie/
człowieku mocy, którą należy poznać”,
„ostateczne wyjaśnienie wszechświata
będzie miało charakter duchowego
oświecenia i będzie musiało przyjąć
formę nowej deklaracji religijnej”. Żadna
z tych idei nie jest nowa.
Cykl, który ten artykuł rozpoczyna,
będzie więc przeglądem tego, co żywotne na polu tzw. wiedzy odrzuconej. Będzie to przegląd sięgający głównie do wyników badań historycznych
i nakierowany na wyróżnienie tego, co
– być może – zasługuje na zainteresowanie filozofów. Powinniśmy chyba
znaleźć tu coś interesującego, skoro
ten fenomen kulturowy jest tak rozległy i budzi dzisiaj tak wielkie zainteresowanie.


Warto
doczytać:

M. Introvigne, Powrót magii, przeł. An
drzej Wałęcki, Kra
ków: Wydawnictwo
WAM, 2005.
R.T. Ptaszek,
Nowa era religii?
Ruch New Age i jego
doktryna – aspekt filozoficzny, Siedlce:
Wydawnictwo Akade
mii Podlaskiej, 2008.
M.B. Stępień,
Okultyzm: studium
ezoteryki zachodniej,
Lublin: Academicon,
2015.
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Czy jesteś wdzięczny losowi za to, że żyjesz w kraju
demokratycznym? Dlaczego?
Demokracja ze swoimi wieloma ułomnościami jest najlepszym ze znanych nam rozwiązań ustrojowych, więc tak: jestem wdzięczny „losowi”
za to, że mogę w ramach porządku demokratycznego żyć. Gwarantuje
on przede wszystkim możliwość współkształtowania rzeczywistości,
w jakiej żyjemy, a dzięki rządom prawa – osobistą wolność.

Czego najbardziej brakuje naszej, polskiej demokracji?
Słabością polskiej demokracji jest wykluczenie dużych grup obywateli
z życia publicznego. Wykluczenie to przybiera różne formy, z których wykluczenie ekonomiczne wydaje się najważniejsze. Poczucie
braku identyfikacji z porządkiem demokratycznym jest dla tego porządku największym zagrożeniem, karmi ono bowiem postawy radykalne i szowinistyczne.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim zdaniem najważniejsza?
Najważniejszą cnotą obywatela jest zdolność do myślenia w kategoriach dobra wspólnego. Państwo jest bowiem i być powinno czymś
więcej niż instrumentem umożliwiającym realizację jednostkowych,
egoistycznych interesów.
Krzysztof Kędziora
Uniwersytet Łódzki
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tury Zachodu. Na tę dziejącą się jakoby niesprawiedliwość ów termin
przede wszystkim zwraca uwagę: to
nie błędy i pomyłki odrzucano, lecz
właśnie wiedzę, która teraz powinna
tryumfalnie powrócić i odzyskać należny jej szacunek.
Jeśli przyjąć ten punkt widzenia,
„wiedza odrzucona” byłaby czymś zupełnie innym, niż „błąd odrzucony”.
W jej przypadku błędem byłby sam akt
odrzucenia. Z drugiej strony jednak to,
co kiedyś odrzucone, zostało odrzucone właśnie w imię wiedzy – w imię
przekonań uznawanych za prawdziwe
i uzasadnione. Odrzucano więc błędy
czy również wiedzę? Zbiór idei propagowanych dziś pod szyldem „wiedzy odrzuconej” być może zawiera
jedno i drugie. Warto więc dokonać
przeglądu tego zasobu idei, przekonań, praktyk i tradycji, zwłaszcza że
budzi on ogromne zainteresowanie
współczesnych historyków, socjologów, kulturoznawców, religioznawców
i teologów. Przy czym pamiętać należy o dwóch rzeczach: 1) nadane mu
miano „wiedzy odrzuconej” jest raczej
deklaracją jego propagatorów niż uzasadnionym wnioskiem; 2) o odrzuceniu rozmaitych przekonań decydowały
w różnym czasie różne mechanizmy.
Wstępny ogląd tego, co stanowi
zbiór „wszystkiego, co odrzucone”
w kulturze zachodniej, pozwala od
razu wskazać w nim na dwa wyraźnie różne podzbiory. Do pierwszego
należą wszystkie te przekonania, których fałsz nie podlega żadnej dyskusji. Przykładem może być geocentryzm.
Był on etapem na drodze do heliocentryzmu i współczesnej kosmologii. Ten
podzbiór nazwać można „martwym”.
Należące do niego przekonania – kiedyś stanowiące część wiedzy ogólnej – zostały na którymś etapie dziejów sfalsyfikowane i leżą sobie dzisiaj
spokojnie w archiwach historii nauki.
Drugi podzbiór natomiast zawiera to
wszystko, co – choć kiedyś odrzucone
– nie doczekało się własnego, spokojnego miejsca w krypcie, lecz wciąż
żyje i biega, wcale się zresztą nie kryjąc, wśród pól i pagórków cywilizacji
zachodniej. Można ten podzbiór na-
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Echa poprzednich numerów – Sens życia

Warto
doczytać:

M. Heller, Jak być
uczonym, Kraków:
Wydawnictwo Znak,
2009.
M. Weber, Nauka
jako zawód i powołanie,
tłum. P. Dybel, [w:]
Z. Krasnodębski,
M. Weber, Warszawa:
Wiedza Powszechna,
1999, s. 199–217.

Michał Heller
(ur. 1936) – polski
teolog, filozof i nauko
wiec, specjalizujący
się w filozofii przyrody,
kosmologii oraz
relacji nauka–wiara.
Max Weber (ur.
1864, zm. 1920) –
niemiecki socjolog,
historyk, ekonomista,
prawnik, religioznawca
i teoretyk polityki.

część 3

Sensowne życie można prowadzić na wiele
sposobów, a uprawianie nauki jest jednym
z nich. To tu jak w soczewce skupiają się
źródła sensu. Dążenie do prawdy, osiągnięcie
prawdy i kontemplacja prawdy buduje lepszy
świat. Gdy to czynimy – prowadzimy życie
sensowne, a gdy to widzimy, myśli o bezsensie
życia raczej nie przyjdą nam do głowy.
Słowa kluczowe: nauka, prawda, pasja poznawania, postęp wiedzy

R

ozmyślania nad sensem życia,
które rozpoczęliśmy w nr. 3,
a kontynuowaliśmy w nr. 4 „Filozofuj!”, doprowadziły nas do kilku
wniosków: moje życie ma dla mnie wartość, gdy ja działam (dla samego działania bądź ze względu na cel), gdy cieszę
się owocami mojego działania lub gdy
kontemplacyjnie używam chwili. Dążenie do celu, działanie czy kontemplacja
chwili usensowniają moje życie, jeśli ich
jakość jest adekwatna do tego, kim jestem. Ostatecznie moje życie ma sens,
gdy czynię to, co dobre, i do dobra
dążę, i gdy z wolnego wyboru włączam
się w budowanie lepszego świata.
Sensowne życie można oczywiście
prowadzić na wiele sposobów. Jednym
z nich jest uprawianie nauki.
Uprawianie nauki skupia w sobie
wszystkie wymienione wyżej źródła

sensu życia. Celem nauki jest odkrywanie prawdy – jest to cel i dobry, i adekwatny do naszych ludzkich aspiracji.
Już Arystoteles twierdził, że człowiek
z natury chce wiedzieć. Nawet jeśli
ostatecznie nie rozwiąże się problemu,
samo prowadzenie badań naukowych
przynosi radość, a kontemplacja odkrycia pozwala cieszyć się chwilą. To dlatego Michał Heller , naukowiec światowej sławy, twierdzi:
[n]ajwiększą rekompensatą za
wszystkie trudy i ryzyka wiążące
się z pracą naukową są poznawcze przyjemności, jakie jej
towarzyszą i są jej owocem
(Heller 2009).
A potem dodaje:
wydaje mi się jednak, że
najbardziej odczuwalną przyjemnością związaną z uprawianiem
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Stanisław Leśniewski
Kontrowersyjny badacz, bezlitosny krytyk, wybitny pedagog, genialny logik oraz
wielki amator kawy i czekolady, jednym słowem: Leśniewski.

P

rzyszedł na świat 28 marca
1886 roku w podmoskiewskiej
miejscowości Sierpuchow. Zawód jego ojca (Izydor Leśniewski pracował przy budowie kolei transsyberyjskiej) pozwolił przyszłemu logikowi
w młodości zwiedzić sporą część
Rosji. Gimnazjum ukończył już w
Irkucku, po czym wyjechał do Lipska, aby tam kształcić się na filozofa.
Kolejnym przystankiem był Lwów,
gdzie poznał Kazimierza Twardowskiego oraz Jana Łukasiewicza. Pod
ich wpływem ukierunkował swoją
pracę badawczą i zaczął zajmować
się logiką. Niedługo później po rocznym pobycie w Paryżu napisał doktorat oraz zdał rygrozum z filozofii wów, przyjechał do odrodzonej Polski
i matematyki. Podobnie jak wielu in- i w Warszawie objął nowo powstałą
nych młodych naukowców, również katedrę matematyki. Podobnie jak
Leśniewski w pierwszych latach po inni przedstawiciele szkoły lwowskoukończeniu studiów nie mógł zna- -warszawskiej, również on nie uciekał
leźć pracy na uniwersytecie, dlatego przed obowiązkiem obrony ojczyzny.
uczył m.in. matematyki na pensjach W momencie wybuchu wojny polskodla dziewcząt. Do końca życia pozo- -bolszewickiej rozpoczął pracę w Biustał mu zwyczaj wykładania prostym rze Szyfrów Sztabu Generalnego, gdzie
językiem nawet najbardziej skompli- pracował jako dekoder. Kiedy siły kokowanych zagadnień.
munistyczne rozpoczęły ofensywę,
Po burzliw ych latach I wojny razem z Łukasiewiczem i Kotarbińświatowej, które jako obywatel ro- skim zgłosił się na ochotnika do wojsyjski spędził w państwie Romano- ska, aby nie tylko zza biurka walczyć
Źródło fot.: commons.wikimedia.org, domena publiczna

Profesor filozofii,
magister chemii.
Zajmuje się
filozofią nauki
i etyką badań
naukowych.
Pełniła funkcję
prorektora KUL
ds. promocji
i współpracy
z zagranicą.

nauki nie jest stan posiadania
wiedzy, lecz proces jej zdobywania. Przygoda pioniera, odkrywcy...
Wysiłek i ryzyko... I droga, którą
się pokonuje. Ale czy przyjemność
byłaby aż tak wielka, gdyby się
jednak nie było przekonanym, że
droga ta dokądś prowadzi i że
warto tam zmierzać? (tamże, s. 39).
Max Weber ujął to jeszcze dosadniej:
Kto nie posiada, żeby tak
powiedzieć, umiejętności nałożenia
sobie klapek na oczy i utwierdzenia siebie w przekonaniu, iż los
jego własnej duszy zależy od
prawidłowego dokonania poprawki,
i to akurat tej poprawki w tym
właśnie, a nie innym miejscu
rękopisu, ten ma niewiele wspólnego z nauką. [...] Bez owego
szczególnego wyśmiewanego przez
każdego laika opętania, bez owej
pasji, owego: „Musiały przeminąć
tysiąclecia, aż ty przyszedłeś na
świat, a następne tysiąclecia
czekają w milczeniu” na to, aby
udała ci się ta poprawka, nie ma
on powołania do nauki i niech
lepiej robi coś innego (Weber
1999, s. 203).
Ta pasja – płynąca z przekonania, że
prawda jest wartościowa i że moje dążenia do rozwiązania tego oto problemu są włączone w proces postępu –
pozwala twórczo wykorzystać nużące
chwile przy biurku, niepewność, czy
znajdę rozwiązanie, oraz pozwala zdobyć się na wielkoduszność i cieszyć się
tym, że ktoś podważył moje wyniki.
Moje życie jako naukowca nie straciło przecież sensu. Wszak na tym,
co ja zrobiłam – nawet jeśli to jest
tylko wykazanie, iż pewna droga to
ślepy zaułek – budują inni. I na tym
polega postęp nauki, który – gdy mądrze kierowany – przyczynia się do
budowy lepszego świata. Moje dążenie do prawdy – samo w sobie dobre – wpisuje się w całość lepszego
świata. Gdy to pojmę, pasja prawdy
przekształci się w pasję życia. A wtedy
już żadne myśli o bezsensie mojego
życia nie przyjdą mi do głowy. A jeśli nawet przyjdą – jako fałsz powinny
zostać odrzucone.


Czy jesteś wdzięczny losowi za to,
że żyjesz w kraju demokratycznym?
Dlaczego?
Żyję w kraju nie w pełni demokratycznym. Nie
w pełni z powodów, o których napisałem w artykule w tym numerze. Niemniej bez względu
na niedomogi naszej demokracji, zakres wolności poszerzył się niepomiernie. Dość wspomnieć wolność słowa, gospodarowania, podróżowania czy dostępu do informacji. Co prawda,
korzystanie z rozmaitych swobód zaprawione
jest łyżką dziegciu: przez np. bezkarność mowy
nienawiści czy zbędne zawiłości prawa. Mimo
to postęp dokonany w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat przerasta wszelkie oczekiwa-

Paweł
Rzewuski
Doktorant filozofii
i student historii
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Interesuje się:
historią filozofii
polskiej, filozofią
polityki, filozofią
umysłu, ontologią
Internetu. Od
2012 roku prezes
koła naukowego
Petrycy. Publikował
między innymi
w „Przeglądzie
filozoficznym. Nowa
Seria” i „Teologii
Politycznej. Co
Miesiąc”.

Rygrozum to dawne
określenie egzaminu
doktorskiego.

nia, jakie można było rozsądnie żywić przed
odłączeniem od słowa „demokracja” przymiotnika „ludowa”.

Czego najbardziej brakuje naszej polskiej demokracji?
Po pierwsze, współpracy parlamentarnej. Partie
polityczne w Polsce, zamiast w dyskusji poważnie brać pod uwagę różne racje, usiłują narzucić wszystkim ciasny, ale własny punkt widzenia. W rezultacie ustawy nie służą równowadze
sprzecznych interesów różnych grup obywateli. Do tego dziennikarze, zamiast objaśniać
publiczności sprawy państwowe, w pogoni za
„newsem” mącą jej w głowach. Po drugie, społe-
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czeństwa obywatelskiego. Ludzie niekiedy protestują przeciw skądinąd korzystnym reformom
(np. obniżenia wieku szkolnego lub podwyższenia wieku emerytalnego), ale rzadko organizują się w celu przeprowadzenia wspólnego,
pożytecznego przedsięwzięcia. Moją nadzieję
budzą początki ruchów miejskich.

Jaka cnota demokratycznego
obywatela jest twoim zdaniem
najważniejsza?
Roztropne zaangażowanie we wspólne sprawy.
Adam Grobler
Uniwersytet Opolski
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o Polskę. Po I wojnie światowej jego
kariera przebiegała w sposób systematyczny i uporządkowany. W roku
1936 został profesorem zwyczajnym
Uniwersytetu Warszawskiego, niestety nie dane mu było długo cieszyć
się z tej funkcji, bowiem trzy lata później umarł w wyniku nieudanej operacji raka tarczycy. Był nałogowym
palaczem i prawdopodobnie właśnie
to było jedną z przyczyn jego przedwczesnej śmierci.
Dla polskiej nauki dokonał rzeczy wielkich. W logice matematycznej stworzył trzy odrębne systemy:
ontologię, protetykę oraz mereologię. Pierwsze dwie teorie to logiczna
teoria nazw oraz uogólniona logiczna
teoria zdań. Mereologia zaś, która –
jak mawiał – narodziła się z czekolady
(miał do niej słabość), stanowiła ogólną
teorię zbiorów i była odpowiedzią na
problemy powstałe na gruncie teorii mnogości. Jego wykłady stały się
źródłem inspiracji m.in. dla Willarda
Van Orman Quine’a, który słuchał ich
podczas swojego pobytu w Warszawie. Wielki amerykański filozof do
końca życia wskazywał to doświadczenie jako kluczowe dla jego drogi
intelektualnej.


A
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Agnieszka
Lekka-Kowalik

Pasja
poznania
prawdy

Who is who w polskiej filozofii
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Filozofia w filmie

Kino traktujemy
na ogół jako
niezobowiązującą
rozrywkę. Niekiedy
Jacek jednak opowiedziane
Jarocki
w filmach historie
Doktorant w Kate
drze Historii Filozofii
skrywają ściśle
Nowożytnej i Współ
czesnej KUL. Zainte
filozoficzne pytania.
resowania naukowe:
filozofia umysłu, hi
Tak jest w przypadku
storia filozofii ana
litycznej, filozofia
rozważanych niżej
nauki. Poza nauką in
teresuje się muzyką
produkcji, które
(prowadzi blog z re
cenzjami oraz grywa
sugerują, że świat
w zespole), współ
czesną literaturą
jest zupełnie inny,
francuską oraz ni
skobudżetowymi fil
niż nam się wydaje.
mami o zombi.

Argumenty sceptyckie w filmie

Argumenty
sceptyckie
w filmie
Kadr z filmu Incepcja.

Słowa kluczowe:
sceptycyzm,
kino, argumenty
sceptyckie

Kartezjusz (ur. 1596,
zm. 1650) – filozof
francuski, uważany
za ojca nowożytnej
filozofii. Twórca wpły
wowych argumentów
sceptyckich oraz re
wolucyjnej koncepcji
filozofii jako dziedziny
badającej umysł i do
konywane przez niego
poznanie, a nie świat.
Autor słynnego cytatu
„myślę, więc jestem”
(łac. cogito ergo sum),
w którym wyraża się
broniony przez niego
prymat umysłu nad
rzeczywistością.

S

ądzimy, iż nasza rzeczywistość
jest nam dobrze znana. Jesteśmy gotowi bronić twierdzenia,
że większość sądów, które wypowiadamy, jest prawdziwa. Niebo w dzień
jest niebieskie, mieszkam w domu,
mam ciało, bitwa pod Grunwaldem
rozegrała się w roku 1410 – oto przykłady zdań, w których prawdziwość
nikt z nas nie wątpi. Jak to jednak zwykle bywa, inaczej jest z filozofami. Niektórzy z nich, nazywani sceptykami ,
uważają, że nie mamy podstaw, aby
akceptować którekolwiek z tych i podobnych twierdzeń. Sceptyk twierdzi,
że każdy sąd – nawet tak oczywisty jak
ten, że istnieje świat – można zakwestionować. Takie postawienie sprawy
budzi w nas naturalny sprzeciw: jak
to możliwe, że ktoś broni tak absurdalnego twierdzenia?!
Aby to zrozumieć, postawmy najpierw pewien stary filozoficzny problem,
jasno wyrażony przez Kartezjusza .
Zacznijmy od tezy, którą najczęściej
uważa się za niepowątpiewalną: każdy

z nas jest subiektywnym Ja – umysłem
czy punktem widzenia, z perspektywy
którego uchwytywana jest rzeczywistość. Moje Ja wpatruje się w biały
ekran monitora i pisze te słowa, zaś
inne Ja (czyli Ty) właśnie te słowa
czyta. Połączenie Ja ze światem wydaje
się bardzo ścisłe, zaś najlepiej ujawnia się w tym, iż w świecie działa jakieś ciało, które nazywam moim, tzn.
które podporządkowane jest Ja. Oto
właśnie w moim umyśle pojawia się
myśl, która sprawia, że moje dłonie
poruszają się po klawiaturze. Jeżeli
pomylę litery, mój umysł odbierze bodziec wzrokowy ze świata, a następnie każe dłoniom poruszyć się tak, by
poprawić tekst. Jak wskazuje ten banalny przykład, Ja (umysł) i świat pozostają w ścisłym związku.
Lecz jeżeli bezpośrednio znamy tylko
to, co subiektywne, to założenie, że
obiektywne przedmioty wokół nas istnieją, staje się możliwe do podważenia.
Dlaczego? Na ogół sądzimy, że choć
mój umysł i świat zewnętrzny istnieją

odrębnie, zaś czasem ich stany się nie
zgadzają (jak w przypadku kogoś, kto
pod wpływem środków halucynogennych widzi rzeczy, których nie ma), to
most pomiędzy obiema sferami jest solidny i nienaruszony. Sceptyk twierdzi,
że jest inaczej, zaś jego pogląd – że
most prowadzący do zewnętrznego
świata jest dziurawy, a być może wcale
go nie ma – to motyw często wykorzystywany w filmach. Jak zobaczymy,
dreszcz niepokoju powinien nam przebiec po plecach nie tylko w kinie; intuicje zawarte w poniższych przykładach równie mocno uderzają w nasze
potoczne rozumienie świata.

Sny i koszmary
Film Incepcja opowiada o grupie ludzi, którzy za pomocą specjalnej maszyny potrafią indukować sny. Senne
marzenia mogą być wielopoziomowe,
a przy tym tak wiarygodne, że nie
da się ich odróżnić od rzeczywistości. Sam film sugeruje, że bohaterowie
ostatecznie tracą rozeznanie, czy świat,
Wydawnictwo
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w którym się znaleźli, jest prawdziwy,
czy jest to może kolejny sen. Innymi
słowy, nie mają oni kryterium odróżnienia jawy od snu.
Ta osobliwa na pierwszy rzut oka historia wywodzi się z ważnego filozoficznego pytania: skąd mogę wiedzieć,

Sceptyk = zwolennik sceptycyzmu –
poglądu filozoficz
nego, bronionego
już w starożytności,
zgodnie z którym każ
dy wygłaszany przez
nas sąd może zostać
podany w wątpliwość.
Istnieje wiele odmian
sceptycyzmu, z któ
rych dwie główne to
sceptycyzm globalny
(zawieszamy swój
sąd w każdej
dziedzinie) oraz scep
tycyzm metodyczny
(podważamy każde
wątpliwe twierdzenie,
by odkryć to, co
absolutnie pewne).

rozwikłać sprawę zbrodni na zamienionej w szpital psychiatryczny wyspie.
W rzeczywistości jest on pacjentem
owej placówki, na którym testuje się
nowy rodzaj terapii, polegający na tym,
Dalszy ciąg na str. 46
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czy aktualnie nie śnię. Przecież jeżeli
znajdowałbym się w bardzo długim, realistycznym śnie, nie mógłbym go odróżnić od rzeczywistości. A jeżeli nie
mam kryterium odróżniania jawy od
snu, to nie mogę wiedzieć, czy właśnie
nie śnię! Oto pierwszy powód, by
stwierdzić, że most, który ma prowadzić do świata rzeczywistego, prowadzi mnie tak naprawdę do tego, co wytworzył sobie mój umysł. Jeżeli istotnie
byłoby tak, to wiele twierdzeń, takich
jak to, że znajduję się teraz w danym
miejscu albo wykonuję daną czynność,
byłoby fałszywych.
Zapewne dla wielu czytelników argument ten nie będzie przekonujący.
Sny nie są tak logiczne i uporządkowane jak rzeczywistość, a poza tym
składają się z tego, co widzieliśmy na
jawie. Wzmocnijmy jednak tę linię argumentacji poprzez odwołanie się do
innego filmu. W mrocznym thrillerze
Martina Scorsese, Wyspa tajemnic,
główny bohater jest przekonany, że
pracuje jako policjant, który próbuje
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Argumenty sceptyckie w filmie
nej rzeczywistości – a ta mogła zostać sztucznie wykreowana, na przykład tak, byśmy myśleli, że jest prawie
niemożliwe, iż występujemy w reality
show. Ponownie zatem tracimy grunt
pod nogami.
Jednakże skrajny przykład świata
od początku do końca wykreowanego sztucznie – i to we wnętrzu naszej głowy! – przedstawia film Matrix. Główny bohater, Neo, dowiaduje
się, że świat jest jedynie zaawansowaną iluzją, dostarczaną wprost do
naszego mózgu przez kontrolujące

Kadr z filmu Truman
show.

iż chory wciela się w funkcję, którą – Zniewolone ciało,
jak mu się wydaje – pełni. Ponieważ zniewolony mózg
bohater Wyspy tajemnic jest przeko- Wspomniana wyżej Wyspa tajemnic
nany, iż jest stróżem prawa, podczas przypomina pod pewnymi względami
gdy jest pacjentem, ulega on czemuś inny znany film, Truman Show. Tytuna kształt sennej iluzji.
łowy bohater nie wie, że całe życie
Przypadek ten wydaje się znacz- spędza na wielkim planie filmowym,
nie bardziej sugestywny. Mogę być zaś reality show przedstawiające jego
pewny, że jestem filozofem, który pi- losy to międzynarodowy hit. Rodzina
sze artykuły i wykłada, podczas gdy i przyjaciele Trumana to aktorzy, a potak naprawdę wszyscy dookoła mnie szczególne wydarzenia z jego życia pitraktują to, co robię, jako osobliwą te- sane są nie przez los, lecz przez starapię. Jeżeli nikt nie współczuje mi na rannie odgrywany scenariusz. Dzięki
tyle, by wyznać mi prawdę, a wręcz temu Truman nie zdaje sobie sprawy,
utwierdza się mnie w przekonaniu, że większość wiedzy, którą dysponuje –
że jestem tym, kim mi się wydaje (na na temat bliskich, swego miasta, losu
przykład akceptując napisany przeze – jest fałszywa. Choć film milczy na
mnie artykuł do druku czy pozwala- temat tego, czy wiedza Trumana o hijąc prowadzić wykłady), nie mam żad- storii lub biologii jest prawdziwa, z łanego sposobu, by odkryć, że wszystko twością możemy wyobrazić sobie syto jest jedynie staranną mistyfikacją. tuację, w której tytułowego bohatera
A zatem, choć jestem przekonany, iż od samego początku karmi się inforpoznaję zewnętrzny świat, w pozna- macjami całkowicie fałszywymi. W taniu dana jest mi jedynie jego mocno kim wypadku nie miałby on praktyczwypaczona wersja, w której większość nie żadnej wiedzy o rzeczywistości.
Ten argument wydaje się jeszcze
przekonań na temat tego, kim jestem
i co się dzieje dookoła mnie, okazuje trudniejszy do oddalenia. Nie dysposię fałszywa.
nujemy żadnym dowodem na to, że

Kadr z filmu Matrix.
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mulacją. Nic, co wydawałoby nam się
prawdziwe, takie by nie było. Mógłbyś
nie mieć ciała (byłbyś wyłącznie mózgiem karmionym impulsami elektrycznymi), przebywać w całkowicie innym
miejscu, niż ci się zdaje (np. w laboratorium, a nie w domu), zaś nikt z twoich znajomych i bliskich nigdy by nie
istniał. Myśl ta, choć szalona, nie może
zostać racjonalnie odrzucona.

W pułapce własnego
umysłu
Siła sceptycyzmu bierze się stąd, że
w sposób pewny znamy jedynie wnętrze naszego umysłu. Wiedza ta nie
pozwala nam jednak orzec, w jakiej
relacji jego treści (dźwięki, kształty,
zapachy) pozostają do zewnętrznego
świata. Niewiedza ta prowadzi do powracającej myśli, że nie sposób wykluczyć, iż świata zewnętrznego nie
ma albo że nawet jeśli istnieje, to nie
wiemy nic o tym, jaki on jest. Nic
dziwnego, że na tej niepokojącej idei
świata jako halucynacji wyrosło wiele
filmowych fabuł. Nawet jeżeli są one
bardziej sugestywne niż filozoficzne
dowody, to te ostatnie jasno pokazują, że podniesionego w tym artykule problemu sceptycyzmu nie sposób zignorować.
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Czy jesteś wdzięczna losowi za to, że żyjesz w kraju
demokratycznym? Dlaczego?
Tak, ponieważ demokracja zwiększa wymiar wolności, daje stosunkowo
dużą przestrzeń do działania i realizowania pomysłów, dzięki którym
można zmieniać świat. Poza tym jest to system względnej, ale jednak
namacalnej przejrzystości życia społecznego, gdzie wiele problemów
można rozwiązywać przez wspólne dyskusje.

Czego najbardziej brakuje naszej, polskiej demokracji?
Zgody na cudzą inność, gotowości do nieoceniania cudzych wyborów aksjologicznych, a także świadomości, że demokracja jest tworem

nie żyjemy w reality show. Ktoś, kto
nie wierzy w ten scenariusz, mógłby
odpowiedzieć, że ukrycie kamer i okablowania oraz nakłonienie wszystkich,
by nas ustawicznie oszukiwali, jest prawie niemożliwe. Jednak stwierdzenie,
że sytuacja taka jest prawie niemożliwa, bierze się stąd, że według naszej
koncepcji świata fakt ten wydaje się
nieprawdopodobny. Naszą koncepcję
świata nabyliśmy jednak z zewnętrzWydawnictwo
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ludzi maszyny. Miasto, w którym żył
Neo, przedmioty, które go otaczały, ludzie, z którymi rozmawiał – nic z tego
nie było prawdziwe. Czy jednak taki
scenariusz w ogóle można uznać za
możliwy?
Cóż, wydaje się, że tak. Naukowcy
twierdzą dziś, że każde doznawane
przez nas wrażenie ma swój odpowiednik w mózgu. Jeżeli na przykład
wąchałbyś teraz różę, jej zapach byłby
niczym więcej jak konfiguracją zapalających się pod czaszką neuronów.
Gdyby te same neurony aktywowano
sztucznie, na przykład za pomocą impulsu elektrycznego, poczułbyś dokładnie taki sam zapach, nawet gdyby
w promieniu tysięcy kilometrów nie
było żadnej róży. Skoro zatem możemy
indukować wrażenia jednego zmysłu,
moglibyśmy – poprzez aktywowanie
odpowiednich obszarów w mózgu –
indukować wrażenia wszystkich zmysłów jednocześnie, wytwarzając kompletną iluzję świata. Prawdopodobnie
proces taki byłby bardzo pracochłonny,
dlatego konieczne mogłoby się okazać
wykorzystanie komputera, by odpowiednio sterował impulsami elektrycznymi i synchronizował nasze doznania.
W takim scenariuszu cała otaczająca
nas rzeczywistość byłaby czystą sy-

konstruowanym ciągle na nowo, nie jest dana raz na zawsze, a zapewniane przez nią wolności służą obywatelom tylko o tyle, o ile są
przedmiotem ich ciągłej troski i starania.

Jaka cnota demokratycznego obywatela jest twoim zdaniem najważniejsza?
Gotowość brania odpowiedzialności za stan demokracji i gotowość do
angażowania się w życie obywatelskie.
Joanna Miksa
Uniwersytet Łódzki
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Z półki filozofa...

Filozofia dla dzieci

Dorośli ludzie często nie
potrafią sprawnie myśleć,
bo nikt ich nie nauczył,
jak posługiwać się logiką,
poddawać głębszej
Dorota refleksji otaczający
Monkiewicz- świat, nie mówiąc już
-Cybulska o sztuce argumentowania
Absolwentka filozo
za swoimi przekonaniami.
fii teoretycznej KUL
oraz historii UMCS, Ten defekt ma negatywny
nauczycielka etyki
w Szkole Podstawo wpływ na sferę życia
wej im. B. Chrobrego zarówno osobistego,
w Lublinie. Zaintere
sowania naukowe: jak i zawodowego oraz
dydaktyka filozofii,
społecznego. Przyczyn
etyka środowiskowa
i bioetyka. Poza filo takiego stanu rzeczy
zofią pasjonuje ją ta
niec współczesny, należy poszukiwać
który w wolnych na najwcześniejszym
chwilach intensywnie
uprawia. etapie edukacji.
Słowa kluczowe:
filozofia dla
dzieci, P4C,
Matthew Lipman
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1968 roku, w okresie protestów
i niepokojów studenckich na
całym świecie, Matthew Lipman , profesor filozofii Uniwersytetu
Columbia w Nowym Yorku, zaobserwował, że brak porozumienia między
studentami a władzami na jego uczelni
był spowodowany głównie tym, że
studenci nie potrafili rozsądnie myśleć,
a tym samym komunikować się. Lipman stwierdził, że czas studiów jest
zbyt późny na nadrobienie tych braków.
Umiejętność sprawnego rozumowania
trzeba kształtować już od wczesnego
dzieciństwa. Według niego wykształcenie takiego nawyku powinno nastąpić przed ukończeniem szkoły średniej.
To skłoniło Lipmana do stworzenia programu, który miał dzieci nauczyć myśleć.

Dlaczego filozofia?
Matthew Lipman szukał takiej dyscypliny, która rozwijałaby intelektualnie dzieci na wielu płaszczyznach. Jego
wybór padł na filozofię ze względu na
jej bogactwo narzędzi myślenia. Lipman

Potrzeba filozofii
dla dzieci –
program Lipmana
zupełnie zrezygnował z akademickiego
nauczania filozofii, z jej historią i abstrakcyjną terminologią trudną do przyswojenia dla dzieci. Odwołał się natomiast do tradycji filozoficznego dialogu,
znanego już z czasów Sokratesa. Wyszedł z założenia, że to nie refleksja
rodzi potrzebę dyskusji, tylko odwrotnie – to dyskusja pobudza do myślenia i rozwoju. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo dzieci w naturalny
sposób dziwią się, spierają i szukają rozwiązań. Predyspozycje do filozofowania są obecne od pierwszych świadomych lat życia, należy je tylko wesprzeć
i ukierunkować. Tak powstał program
Philosophy for Children w skrócie P4C.

Program inny od wszystkich
W programie Lipmana nietypowe
względem innych metod nauczania jest
to, że opiera się on przede wszystkim na
wyćwiczeniu w dziecku samodzielności
poznawczej. Podczas innych lekcji uczniowie przyswajają zazwyczaj gotowe
treści. Tu nauczanie polega na zachęcaniu do aktywności umysłowej, a nie przekazywaniu gotowej wiedzy. W filozofii
dla dzieci docieka się grupowo i dyskutuje nawet o tym, co ma być przedmiotem rozważań. Punktem wyjścia do dyskusji jest odpowiednio dobrana literatura.
Program Lipmana zmienia środek ciężkości w nauczaniu, nauczyciel jest moderatorem pilnującym toku wywodu i kultury w przedstawianiu swoich racji. Nie
przekazuje wiedzy, tym bardziej swoich
poglądów, tylko wykształca u uczniów
umiejętność samodzielnego nabywania
i organizowania wiedzy o świecie – czyli
daje przysłowiową wędkę. Efektem P4C
jest nabycie przez dzieci umiejętności
przejścia od zwykłego zdziwienia świa-

tem i niejasnych intuicji do formułowania
pytań tak, żeby można je było dalej rozważać. Dzieci zyskują nawyk logicznego
argumentowania i otwartość na modyfikację poglądów. Program Lipmana został zrealizowany w kilku amerykańskich
szkołach, by potem stać się ogólnoświatowym przedsięwzięciem edukacyjnym,
które nie ominęło również Polski.

Pokolenie ludzi myślących
Program Lipmana przeszczepiony
na grunt innych od amerykańskiej kultur wymaga zapewne modyfikacji, ale
przy zachowaniu jego głównych założeń daje możliwość kształcenia pokolenia ludzi sprawnie i samodzielnie
myślących. Wyposażając dzieci w umiejętności myślenia, kształcimy pokolenie
ludzi krytycznych, mniej podatnych na
indoktrynację, a jednocześnie otwartych
na nowe idee i szanujących poglądy innych. Program Lipmana może być też
świetnym remedium na nudę w szkole
spowodowaną bierną postawą uczniów
wobec zdobywania wiedzy.

Matthew Lipman (ur.
1922, zm. 2010) – pro
fesor filozofii w Mont
clair State College. Jest
uważany za twórcę
filozofii dla dzieci.
Philopsophy for Children (P4C) – amery
kański program nauczania filozofii, składający
się z 7 części dostosowanych do wieku
dzieci (od 7 do 16 lat). Już najmłodsze dzieci
uczą się krytycznego myślenia, stawiania
pytań, rozumienia pojęć. Starsze dzieci
uczą się w ten sposób etyki, estetyki, logiki
oraz wiedzy o społeczeństwie. Liczne kraje,
w których uczy się P4C, dostosowują
program do swojej kultury i warunków.
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Jak to jest?
czyli interesująca monografia

Kiedy rodzi się moralność?
Nie od dziś ludzie
zastanawiają się nad
dobrocią i naszym
post ępow aniem.
Moralność to właśnie sposób postępowania człowieka.
Takie jej ujęcie suponuje rozumienie człowieka, a w szczególności jego działania.
Przez wieki filozofowie i psychologowie uważali, że pod względem moralnym człowiek
przychodzi na świat jako niezapisana tablica.
Wielu uważa, że dopiero rozwój w społeczeństwie prowadzi do rozwinięcia dzieci
w istoty cywilizowane, gdyż z natury są
one egoistyczne. Zdaniem psychologa poznawczego Paula Blooma zdolność do odróżniania dobra i zła jest w człowieku głęboko zakodowana. Bloom jest profesorem
psychologii na Uniwersytecie Yale. Otrzymał wiele nagród za działalność badawczą
i dydaktyczną. Publikuje artykuły naukowe
oraz popularnonaukowe, m.in. w The New
York Times Magazine, Nature, The New
Yorker, The Atlantic. Na kartach swojej
bestsellerowej książki To tylko dzieci psycholog opisuje wnioski z badań prowadzonych w Yale Infant Cognition Center. Eksperyment, który stał się punktem wyjścia
do badań nad moralnością małych dzieci,
miał w założeniach przynieść odpowiedź
na pytanie dotyczące dziecięcego pojmowania reguł życia społecznego. Psycholog
i jego współpracownicy obserwowali dzieci
w wieku trzech, sześciu, ośmiu i dwunastu miesięcy. Z przeprowadzonych obserwacji wynieśli przekonanie, że niemowlęta
odróżniają dobre i złe uczynki innych dużo
wcześniej, niż same są w stanie zachować
się dobrze lub źle. Zdaniem Blooma poczucie moralności towarzyszy człowiekowi już
od najwcześniejszego dzieciństwa. Niemowlęta, zanim jeszcze zaczną mówić czy chodzić, potrafią ocenić postępowanie innych
jako dobre lub złe. Autor uważa, że to natura obdarza nas zmysłem moralnym, empatią i współczuciem oraz podstawowym
poczuciem sprawiedliwości. Zrozumienie
moralności małych dzieci pozwala na nowo
spojrzeć na psychologię moralną dorosłych.
Bloom dotyka w swojej książce problemu
wyrastania ponad tę ograniczoną moralność,
z którą się narodziliśmy. Wskazuje na inteligencję i wyobraźnię, które pozwalają nam na
płaszczyźnie moralności wyrosnąć z okresu
dziecięctwa. Według Blooma rozumowi zawdzięczamy nie tylko odkrycia naukowe, ale
również postęp w obszarze moralności. Ta

Mirella Nawracała-Urban
Paul Bloom, To tylko dzieci, przekład Ewa Wojtych, Sopot: Smak Słowa, 2015, 247 s.

Lektura à propos
czyli monografia związana z tematem numeru

Świat bez granic? A propos
obywatelstwa
Spory o podmiotowość, sferę publiczną
oraz stan demokracji
szczególnie często
pojawia się w centrum zainteresowania współczesnej humanistyki i rozważań
nauk społeczno-politycznych. Wydarzenia ostatnich miesięcy, obserwowany napływ uchodźców
i imigrantów do Unii Europejskiej, przywołały na nowo kwestie związane z koniecznością istnienia granic, obywatelstwa i migracji ludności. Chaos informacyjny oraz
rodzące się obawy wokół licznych tragicznych wydarzeń związanych z falą migracji,
wręcz mówienie o kryzysie migracji, jego
wpływie na Europę skłaniają do debat na
ten temat. Dyskutują już niemal wszyscy:
mniej lub bardziej kompetentnie przedstawiają swoje stanowisko politycy, ludzie nauki, kultury, ale także zwykli obywatele.
Książka – w serii „Idee” Wydawnictwa
Krytyki Politycznej – Prawa innych. Przybysze, rezydenci i obywatele (przekł. M. Filipczuk) amerykańskiej politolożki i filozofki
Seyli Benhabib wydaje się jak najbardziej wpisywać w klimat aktualnych wydarzeń. Seyla
Benhabib (ur. 1950) wykłada na Wydziale

Politologii Uniwersytetu Yale, jest autorką
m.in: The Reluctant Modernism of Hannah
Arendt (1996), Another Cosmopolitanism. Hospitality, Sovereignty and Democratic Iterations (2006) i Dignity in Adversity. Human
Rights in Troubled Times (2011). Zajmuje
się badaniem feminizmu i filozofii polityki.
W swoich pracach Benhabib stawia zasadniczo pytanie o sposób pogodzenia uniwersalnych wartości praw człowieka, takich jak
autonomia i wolność, z konkretną, partykularną tożsamością każdej osoby.
Książka Prawa innych składa się ze
wstępu, pięciu rozdziałów oraz części podsumowującej. Autorka deklaruje, że będzie w niej zajmować się problematyką
granic wspólnoty politycznej, koncentrując
się na kwestii politycznego obywatelstwa.
W książce porusza problem stosunków
międzynarodowych i teorii sprawiedliwości
w wymiarze globalnym. Pojawiają się takie
zagadnienia jak kontrola migracji, granice
państwowe, suwerenność, obywatelstwo,
prawa ludów. Autorka pyta, czy państwa
mają prawo do kontroli własnych granic oraz
ich nadzoru w perspektywie napływu imigrantów. W związku z falą migracji ponadnarodowych pyta też o istotę demokracji liberalnej. Wskazuje na prawa obywatelskie
uchodźców, które miałyby być jednocześnie
potwierdzeniem praw człowieka. Jej zdaniem
bycie cudzoziemcem nie powinno pozbawiać jednostki jej fundamentalnych uprawnień. Benhabib uważa, że nie jest zjawiskiem
normalnym uznawanie za właściwy stanu
permanentnego statusu cudzoziemca. Autorka próbuje uzasadnić konieczność „podporządkowania praw rządzących procedurami naturalizacji normom praw człowieka”
(s. 231). Postuluje m.in. prawo uchodźców
do wstępnego uznania możliwości nadania obywatelstwa przez inne państwo. Jak
sama deklaruje, jest zwolenniczką „nie tyle
otwartości granic państwowych, ile raczej
ich nieszczelności” (s. 273).
Sayla Benhabib zdaje się podnosić wiele
ważnych współcześnie zagadnień, które nie
zostały dotychczas dostatecznie przeanalizowane i rozwiązane. Jednak nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że pomimo odwołań
do różnych koncepcji filozoficznych, autorka przeważnie operuje ogólnikami, niekoniecznie głębiej wnikając w istotę zagadnienia. Książka wskazuje na pewne podstawy
systemowe, jednak tok argumentacji bywa
powierzchowny.
Niewątpliwie jednak Seyla Benhabib daje
impuls do zainteresowania się tymi zagadnieniami i baczniejszej obserwacji toczących
się obecnie sporów. Zaciekawionym tą tematyką polecam, z ostrożnością, tę pracę
jako wstęp do głębszych przemyśleń. 
Mirella Nawrcała-Urban
Seyla Benhabib, Prawa innych. Przybysze, rezydenci
i obywatele, tłum. M. Filipczuk, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, 244, [1] s.
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błyskotliwa i wnikliwa książka oferuje zupełnie nowe spojrzenie na naszą moralność.
Książka Paula Blooma to forma intelektualnej rozprawki. Bloom w ciekawy sposób pokazał ludzkie zachowania w zderzeniu z codziennością. W jego książce można zauważyć
duży dystans do wielu spraw i ogromne poczucie humoru. Autor często przytacza zabawne anegdoty o dzieciach, w których
możemy odnaleźć sceny ze swojego życia.
Książka To tylko dzieci jest nie tylko kolejną rozprawą naukową, ale jak najlepsza
powieść prowadzi rodziców do lepszego
zrozumienia swoich dzieci i potwierdza nasze rodzicielskie spostrzeżenia: dzieci nie rodzą się jako tabula rasa, którą my rodzice,
szkoła, społeczeństwo musimy zapełniać.
To książka dająca do myślenia, a niektórym
ludziom być może otworzy szeroko oczy
w pewnych sprawach. Może nawet gdy ktoś
ją przeczyta, odkryje, iż nie wszystko takie
jak do tej pory uważał. A wystarczy tylko
uważnie przyjrzeć się naszym dzieciom.
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Filozofia z przymrużeniem oka

Roczna prenumerata

Anegdoty i żarty o filozofach
czyli filozofia na wesoło

Arystoteles zapytany kiedyś, jaką kobietę
najbezpieczniej pojąć za żonę, odparł:
– Doprawdy nie wiem! Gdy poślubisz
piękną, zdradzi cię, brzydka nie będzie
ci się podobać, z ubogą czeka cię nędza,
bogata zapanuje nad tobą, głupia cię nie
zrozumie, mądra zaś będzie cię lekceważyć. Najlepiej się nie żenić…
Arystyp z Cyreny został pewnego razu
zaproszony do Scinusa, skarbnika tyrana
Syrakuz, Dionizjusza I. Gospodarz był

1. Zdaniem Jean-Jacques’a
Rousseau zostaje ona wyrażona w głosowaniu
2. Dwudziestowieczny autor jednego z projektów naprawy demokracji
3. Istotna cecha tzw. sytuacji pierwotnej
4. Podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią
5. Głosowanie, w którym
obywatele mogą wyrazić
swoją wolę w danej kwestii
6. Lud po grecku
7. W tego rodzaju demokracji kładzie się nacisk na debatę i przekonanie
8. Demokracja parlamentarna, w przeciwieństwie do demokracji ateńskiej, stanowi przypadek
demokracji…
9. Wróżbiarstwo, ksenobiologia, ufologia, paleoastronautyka to przykłady
wiedzy…
10. Jedna z praktyk poznawczych dająca radość i poczucie spełnienia
11. Jakie myślenie polega
na podawania racji i domaganiu się takich racji od innych (nie tylko w sferze
publicznej)?
12. Osoba wątpiąca w możliwość poznania świata
13. Indyjski szpinak z kozim serem
14. Kołowrót wcieleń
15. Jednym ze sposobów
przekonywania do swoich
poglądów jest...
16. Poprzedza konkluzję
17. Np. moralne albo – albo
18. Jeden z twórców filozofii dla dzieci

człowiekiem równie bogatym, jak złym.
Oprowadzając filozofa po swoim domu, pełen pychy rozwodził się nad wspaniałością
wszystkich swoich apartamentów, a nawet
posadzek. W pewnej chwili Arystyp z flegmatycznym spokojem splunął mu w twarz.
– Cóżeś uczynił?! – zawołał wściekły
Scinus.
– Wybacz, mój panie – rzekł filozof – ale
nie znalazłem innego miejsca, gdzie stosowniej byłoby splunąć.

stoi, aby tak wysoki urzędnik gnieździł
się w takiej klitce.
– Ależ ten dom jest dla mnie wystarczająco obszerny, Najjaśniejsza Pani – zaprotestował filozof. – To jedynie Wasza
Wysokość uczyniła mnie zbyt wielkim
w porównaniu do niego.

(1–6 z 2015 roku)

tylko 60 zł (z 5% VAT)!
Wysyłka gratis!

Francis Bacon został wyniesiony przez
królową Elżbietę I do godności kanclerza.
Niezwykle skromny z natury, nowo mianowany dostojnik nie zmienił z tego powodu nawet maleńkiego domku, w którym
mieszkał od lat. Pewnego dnia odwiedziła
go tam sama władczyni.
– Bardzo maleńki ma pan ten domek,
panie Bacon – powiedziała. – Nie przy-

Prenumeratę można zamówić, wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
25 1140 2017 0000 4502 1001 1908
(prosimy o wpisanie w tytule przelewu dokładnych danych:
imienia i nazwiska, adresu wysyłki numerów oraz frazy „Prenumerata Filozofuj 2015”)
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Komplet 6 numerów

Opracował Kamil Szymański

Ilustracja: Marek Mosor

Raz kłótliwa Ksantypa, niosąc wodę, zaczęła krzyczeć na swego mądrego małżonka,
ale on jak zwykle milczał. Rozjątrzona jego
spokojem wylała mu wodę na głowę. Wtedy
Sokrates, obcierając się, rzekł z uśmiechem:
– Nic dziwnego, że po tak silnym grzmocie deszcz mnie zmoczył…
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Zapowiedzi i nowości wydawnicze

Kawał rzetelnej wiedzy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WYDAWNICZA

WYDAWNICZA

Zamów

Zamów

Cena: 47,25 zł

Cena: 45,15 zł
Oprawa twarda

Oprawa miękka

Cena: 37,80 zł
Oprawa miękka

Red. Natasza Szutta i Artur Szutta

Rafał Andrzej Lizut

W poszukiwaniu
moralnego charakteru

Technika a wartości

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WYDAWNICZA

WYDAWNICZA

Zamów

Autopromocja

Zamów
Cena: 89,25 zł

Cena: 19,95 zł

Oprawa twarda

Oprawa miękka

Maciej B. Stępień

Joanna Maria Chrzanowska i in.

Okultyzm

Lekcje etyki w szkole
Gimnazjum
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