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Wstêp

Na pocz¹tku XX wieku triumf œwiêci³ pozytywizm prawniczy, któ-
rego idee znalaz³y podatny grunt w ró¿nego typu dyktaturach. Ideê
sprawiedliwoœci zast¹piono ide¹ praworz¹dnoœci, wprowadzaj¹c
prawo, które u swych fundamentów nie mia³o nic wspólnego z mo-
ralnoœci¹. Prawo to legitymowa³o ideologiê prowadz¹c¹ do czynów,
okreœlanych powszechnie jako niegodne cz³owieka i nakazywa³o siê
jej bezwzglêdnie podporz¹dkowaæ. Przed wybuchem drugiej wojny
œwiatowej idea praw cz³owieka by³a ma³o znacz¹c¹ ide¹, gdy¿
nawi¹zywa³a do koncepcji prawa naturalnego, które – co trzeba za-
znaczyæ – w tamtym czasie by³o w regresie. Zdaniem Anny Michal-
skiej przed 1945 rokiem nie by³o po prostu sprzyjaj¹cych warun-
ków, by mog³a siê narodziæ idea miêdzynarodowej ochrony praw
cz³owieka, a to oznacza, ¿e nie by³o warunków, by tak¹ ideê prze-
kszta³ciæ w normy prawa miêdzynarodowego1.

Si³a idei praw cz³owieka i jej ekspansja wi¹¿e siê œciœle z doœwiad-
czeniem niespotykanego dot¹d bólu, okrucieñstwa, jakie cz³owiek
wyrz¹dzi³ cz³owiekowi w trakcie drugiej wojny œwiatowej. Doktry-
na pozytywizmu prawniczego wzmocni³a ustroje totalitarne. Jed-
nym z istotnych celów, jakie ustanowi³y sobie ustroje totalitarne,
by³o przeprowadzenie czystek etnicznych we w³asnym spo³eczeñ-
stwie oraz w spo³eczeñstwach podbitych. Œrodkiem do osi¹gniêcia
tego celu sta³y siê obozy koncentracyjne, czyli obozy masowej
zag³ady. Owe wydarzenia drugiej wojny œwiatowej zrodzi³y pyta-
nie: czy istnieje wspólna moralnoœæ wszystkich ludzi. Procesy nory-
mberskie oparte by³y na przeœwiadczeniu, ¿e rzeczona wspólna mo-
ralnoœæ istnieje. W tych¿e procesach s¹dzeni byli naziœci oskar¿eni
o zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkoœci, mimo ¿e
w ówczesnym prawie miêdzynarodowym zbrodnie te nie istnia³y
jako kategorie przestêpstw. Adwokaci nazistów argumentowali
m.in., ¿e ich klienci nie mog¹ byæ s¹dzeni za zbrodnie przeciwko

1 A. Michalska, Prawa cz³owieka w systemie norm miêdzynarodowych, Warszawa
– Poznañ 1982, s. 51.



ludzkoœci, poniewa¿ powinna obowi¹zywaæ zasada lex retro non agit
(prawo nie dzia³a wstecz). Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy
nie uzna³ tej¿e argumentacji. Stwierdzono mianowicie, ¿e s¹dzeni
hitlerowcy odpowiadaj¹ za czyny wynikaj¹ce z naruszenia prawa
naturalnego. Uznano zatem prymat prawa naturalnego nad pra-
wem stanowionym. Przyznano, ¿e moralnoœæ i prawo s¹ istotnymi
komponentami rzeczywistoœci miêdzynarodowej.

Od czasów procesu norymberskiego konsekwentnie nastêpowa³
proces uetycznienia stosunków miêdzynarodowych poprzez upo-
zytywnienie prawa naturalnego, czyli wprowadzanie idei praw
cz³owieka do prawa stanowionego (O tym traktuje Czêœæ I niniejszej
ksi¹¿ki: Pozytywizacja idei praw cz³owieka). Tak powsta³y wspó³czes-
ne prawa cz³owieka jako prawa stanowione, która ukonstytuowa³y
siê na bazie porozumieñ miêdzynarodowych. Powszechnym stan-
dardem sta³o siê przywo³ywanie ich w celu dokonywania legitymi-
zacji i uprawomocnienia podejmowanych w ró¿nych zak¹tkach
œwiata tzw. interwencji humanitarnych. Jednak¿e upozytywnienie
idei praw cz³owieka wcale nie oznacza³o przyjêcia jednego wspól-
nego paradygmatu praw cz³owieka. Powsta³o wiele ró¿nych inter-
pretacji praw cz³owieka, a tak¿e wiele nowych, konkretnych praw
cz³owieka w danej kulturze. Rodzi to pytanie o zasadnoœæ podejmo-
wanych interwencji – zw³aszcza w kontekœcie wystêpuj¹cych ró¿nic
kulturowych w ró¿nych zak¹tkach œwiata, które zasadniczo wp³y-
waj¹ na postrzeganie, rozumienie i interpretowanie praw cz³owieka
(zagadnieniom tym jest poœwiêcona Czêœæ II niniejszej ksi¹¿ki: Idea

praw cz³owieka a zró¿nicowany œwiat kultur).
Obecnie prawa cz³owieka nie tylko s¹ relatywizowane do kon-

tekstów kulturowych, ale tak¿e ulegaj¹ zmianom znaczeniowym
w wyniku procesu globalizacji (o tym traktuje Czêœæ III niniejszej
ksi¹¿ki: Idea praw cz³owieka a globalizacja). Pojawiaj¹ siê tak¿e
propozycje ustanowienia takich instytucji i struktur globalnych, któ-
re wzmocni³yby ideê praw cz³owieka. Nale¿¹ do nich m.in. nowe
propozycje ujmowania obywatelstwa w odpowiedzi na zmniejsza-
nie siê roli i znaczenia pañstw narodowych w obliczu procesów
globalizacyjnych.

Idea praw cz³owieka zdominowa³a wspó³czesne prawo, kulturê
oraz ¿ycie codzienne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i global-
nym. Problematyka praw cz³owieka sta³a siê bardzo istotna dla filo-
zofii, a zw³aszcza dla filozofii politycznej. Profesor Ryszard Legutko
nadziwiæ siê nie mo¿e znaczeniu tej idei w dzisiejszym œwiecie: „Pra-
wa cz³owieka zaczynaj¹ byæ odrêbn¹ filozofi¹. Usuniêto z filozofii politycznej

12 Wstêp



metafizykê, religiê, tradycjê, kulturê, bo wszystkie one zosta³y uznane za re-
latywne i konwencjonalne. W rezultacie podstawowym datum politycznym
jest jednostka, która mieszka w pró¿ni metafizycznej i kulturowej, ale posia-
da – nie wiadomo dlaczego – ogromn¹ liczbê uprawnieñ do ró¿nych rzeczy.
(…) Jest to jedna z najdziwniejszych koncepcji w ca³ej historii filozofii poli-
tycznej”2. Nale¿y zgodziæ siê z nim, ¿e jest to dziwna koncepcja, ale
koncepcja, która mimo swej u³omnoœci, posiada powa¿ne zas³ugi
w poszerzaniu i umacnianiu pokoju na œwiecie, czynieniu ¿ycia bar-
dziej bezpiecznym i wolnym.

W filozofii politycznej przeciwko idei uniwersalnoœci praw cz³o-
wieka podnosi siê trzy zarzuty zwi¹zane z trzema problemami: legi-
tymizacji, kultury i koherencji3.

Krytycy uniwersalnoœci praw cz³owieka, pos³uguj¹cy siê kryte-
rium legitymizacji, sugeruj¹, ¿e znaczenie, jakie przypisuje siê pra-
wom cz³owieka, podwa¿a status pañstwowego systemu prawnego
z jego jasno sformu³owanymi prawami i zasadami ich ochrony,
gdy¿ odwo³uje siê do pewnych norm prelegalnych, nie wskazuj¹c
na sposoby ich egzekwowania4. Chc¹ oni, by prawa cz³owieka by³y
po prostu prawami jednostki zagwarantowanymi w podstawowym
pañstwowym akcie prawnym, jakim jest konstytucja. Sam¹ ideê
praw cz³owieka traktuj¹ jako niepowa¿n¹, jako mno¿enie bytów
ponad miarê. Jednak¿e, wbrew krytykom uznania legitymizacji uni-
wersalnoœci praw cz³owieka, obserwuje siê usprawnianie i rozwój
systemu prawnego praw cz³owieka wraz z systemem ich egzekwo-
wania. Istot¹ Czêœci I niniejszej ksi¹¿ki jest prezentacja oraz próba
filozoficznej i aksjologicznej interpretacji, a tak¿e analiza najwa¿nie-
jszych regulacji prawnomiêdzynarodowych (np. Powszechnej De-
klaracji Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospo-
darczych, Spo³ecznych i Kulturalnych, Miêdzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych, Afrykañskiej Karty Praw
Cz³owieka i Ludów, Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci, Karty Praw Podstawowych, Amerykañskiej
Konwencji Praw Cz³owieka) w dziedzinie praw cz³owieka. Podsta-
wow¹ literaturê dla zaprezentowania wymiaru prawnego praw

Wstêp 13

2 „S³owa, które nami rz¹dz¹. Rozmowa Marcina Mellera z prof. Ryszardem Legutk¹”,
„Rzeczpospolita” z dn. 4 – 5 IX 1993, cyt. za: R. KuŸniar, Prawa cz³owieka – prawo,
instytucje, stosunki miêdzynarodowe, Warszawa 2002, s. 45.

3 Por. A. Sen, Rozwój i wolnoœæ, Poznañ 2002; a tak¿e: K. Przybyszewski, Uni-
wersalnoœæ praw cz³owieka pod ostrza³em krytyki, w: Prawa cz³owieka. Wybrane zagadnie-
nia i problemy, red. L. Koba, W. Wac³awczyk, Warszawa 2009, s. 31-46.

4 A. Sen, Rozwój…, op.cit., s. 245.



cz³owieka stanowi¹ najistotniejsze dokumenty prawa miêdzyna-
rodowego, które traktuj¹ o tej problematyce.

Uniwersalnoœæ praw cz³owieka bywa kwestionowana ze wzglê-
du na istniej¹c¹ ró¿norodnoœæ wspó³czesnego œwiata, zw³aszcza
w wymiarze kulturowym i religijnym. Skrajni krytycy uniwersalno-
œci praw cz³owieka, odwo³uj¹cy siê do kryterium kulturowego,
twierdz¹, ¿e idea praw cz³owieka jest wytworem „kultury zachod-
niej” i tylko w niej jest obecna. W zwi¹zku z powy¿szym, Czêœæ II ni-
niejszej ksi¹¿ki podejmuje próbê wykazania oddzia³ywañ, znaczenia,
mo¿liwego sposobu rozumienia, pojmowania idei praw cz³owieka
w kulturach innych ni¿ zachodnia. Z przyczyn czysto technicznych
Czêœæ II nie wyczerpuje badanej problematyki. Ka¿dy z jej roz-
dzia³ów mo¿na rozbudowaæ do rozmiarów odrêbnych monografii.
Zadanie, jakie sobie stawiam w tej czêœci ksi¹¿ki, ogranicza siê jedy-
nie do wydobycia najistotniejszych elementów badanej problematy-
ki, gdy¿ zdajê sobie dobrze sprawê z tego, ¿e zagadnienie praw
cz³owieka w kulturach pozazachodnich zawiera jeszcze wiele aspek-
tów, które wymagaj¹ dok³adniejszych badañ. Prezentacja egze-
getycznego kontekstu poszczególnych kultur ma jedynie na celu
wydobyæ ich zró¿nicowanie, po to by ods³oniæ zasadê ró¿nicowania
postrzegania koncepcji praw cz³owieka w tych¿e kulturach.

Pod adresem pogl¹du o uniwersalnoœci praw cz³owieka formu³uje
siê czêsto zarzut o braku koherencji praw cz³owieka. Argumentuje
siê, ¿e w systemie praw cz³owieka jedne prawa wykluczaj¹ inne. Ele-
ment wykluczania siê wzajemnie konkretnych praw szczególnie wi-
doczny jest w epoce globalizacji. Celem Czêœci III jest uœwiadomienie
zagro¿eñ, jakie wyp³ywaj¹ dla funkcjonowania przekonania o uni-
wersalnoœci idei praw cz³owieka w wyniku postêpuj¹cej globalizacji
ekonomicznej o charakterze korporacyjnym.

Idea praw cz³owieka stanowi dzisiaj punkt ciê¿koœci miêdzyna-
rodowego konsensusu normatywnego. Dlatego warto siê ni¹ zaj¹æ
mimo œwiadomoœci niemo¿noœci wyczerpania zagadnienia5. Mo¿na
bowiem wydobyæ kilka istotnych elementów z ni¹ zwi¹zanych, któ-
re to elementy przyczyni¹ siê do owocnej dyskusji nad znaczeniem
idei praw cz³owieka w globalizuj¹cym siê œwiecie.

Myœl¹ przewodni¹ niniejszej ksi¹¿ki jest pytanie: czy idea praw
cz³owieka kreuje i czy rzeczywiœcie dzieli wspó³czesny œwiat ludzki
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na dwa œwiaty – na œwiat pó³nocy i na œwiat po³udnia. Dominuje
obiegowy pogl¹d, ¿e idea praw cz³owieka czyni to w dwóch wymia-
rach – aksjologicznym i ekonomicznym. Kryterium aksjologiczne
dzieli œwiat na pó³noc (idea praw cz³owieka jako koncepcja upraw-
nieñ) i na po³udnie (idea praw cz³owieka jako koncepcja powinno-
œci). Kryterium ekonomiczne dzieli œwiat na: biedny œwiat po³udnia
i bogaty œwiata pó³nocy. Biedny œwiat po³udnia, przyjmuj¹c pozycjê
ofiary wykorzystywanej przez bogaty œwiat pó³nocy, lansuje po-
gl¹d, ¿e najwa¿niejsze dla niego jest prawo do rozwoju, a rozwój jest
niemo¿liwy bez zawieszenia czêœci praw cz³owieka. Przyjmuje za-
tem za³o¿enie o zdeterminowaniu wymiaru aksjologicznego przez
rozwój ekonomiczny. Metaforyzuj¹c, mo¿na powiedzieæ tak: bogaty
œwiat pó³nocy wysy³a anio³a (ideê praw cz³owieka) do œwiata po³ud-
nia, lecz ten anio³ przez biedny œwiat po³udnia postrzegany jest jako
diabe³ w anielskiej skórze, maj¹cy na celu nowy rodzaj kolonizacji
œwiata po³udnia. Œwiat po³udnia z kolei wysy³a pó³nocy komunikat,
i¿ nie chce pozorowanej pomocy, lecz rzeczywistej – w postaci reali-
zacji prawa do rozwoju. Komunikat ten przez œwiat pó³nocy postrze-
gany jest jako anio³ w diabelskiej skórze, który pod pozorem realiza-
cji dobra pragnie realizowaæ z³o.

Czytelnik zapewne zauwa¿y, ¿e w niniejszej ksi¹¿ce niektóre
problemy, zagadnienia i kwestie zosta³y jedynie zasygnalizowane,
czy te¿ skrótowo omówione. Powodem zaistnienia tej¿e sytuacji jest
poddanie ich szerszej analizie w innych moich publikacjach. Do za-
poznania siê z nimi zachêcam.

* * *

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ tym, bez których moja wiedza
i moje badania dotycz¹ce praw cz³owieka by³yby o wiele ubo¿sze,
a tak¿e osobom, bez których niniejsza ksi¹¿ka nie mia³aby szans za-
istnienia.

Szczególne podziêkowania kierujê pod adresem Helsiñskiej Fun-
dacji Praw Cz³owieka, która umo¿liwi³a mi wszechstronny rozwój
intelektualny. Dziêki Niej mog³em uczestniczyæ w „Warsztatach
Dziennikarskich Polis”, które znakomicie prowadzi³a Halina Bort-
nowska, a nad którymi patronat obj¹³ Ryszard Kapuœciñski. Dziêki
Halinie Bortnowskiej wiem, co znaczy byæ rzetelnym obserwatorem
otaczaj¹cego i ci¹gle zmieniaj¹cego siê œwiata. Ryszardowi Kapuœciñ-
skiemu zawdziêczam to, ¿e zrezygnowa³em z kariery prawnika na
rzecz bycia filozofem, o czym siê nigdy nie dowiedzia³. Wystarczy³a
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jedna Jego uwaga skierowana do mnie: „Pewnie studiujesz filozofiê,
bo masz takie wnikliwe spojrzenie na omawiane kwestie”.

Po odbyciu studiów magisterskich Helsiñska Fundacja Praw
Cz³owieka zaproponowa³a mi uczestnictwo w prowadzonej przez
siebie Szkole Praw Cz³owieka. Zdobytej w Szkole Fundacji wiedzy
na temat problematyki praw cz³owieka zawdziêczam bardzo du¿o.
W tym miejscu s³owa podziêkowania kierujê do dwóch osób: œwiê-
tej pamiêci prezesa Fundacji Marka Nowickiego i Laury Koby. Mar-
kowi dziêkujê za jego poczucie humoru, zapa³ i ³atwoœæ w upowsze-
chnianiu tak trudnej wiedzy, jak¹ jest wiedza o prawach cz³owieka.
Laurze nawet nie umiem wyraziæ podziêkowañ, jest po prostu moim
dobrym duchem opiekuñczym. Moje zwi¹zki z Fundacj¹ zaczê³y siê
od Niej, to Ona zaproponowa³a mi podczas jednego z obozów szkole-
niowych dla m³odzie¿y udzia³ w „Warsztatach Dziennikarskich Po-
lis”, a nastêpnie kilka lat póŸniej w Szkole Praw Cz³owieka.

Dziêkujê równie¿ Fundacji jako organizacji, bowiem dziêki niej
mogê uczestniczyæ w programach monitoringowych ró¿nych insty-
tucji, co umo¿liwia mi nie tylko teoretyczne zdobywanie wiedzy, ale
równie¿ praktyczne jej wykorzystanie.

Szczególnie wdziêczny jestem prof. zw. Tadeuszowi Buksiñskie-
mu za okazywan¹ mi ¿yczliwoœæ i cierpliwoœæ. Dziêkujê Mu za prze-
kazan¹ i ci¹gle przekazywan¹ wiedzê filozoficzn¹, jak i za to, ¿e
w trudnych dla mnie chwilach nie w¹tpi³ w powodzenie mojej pracy
badawczej i we mnie. Du¿o te¿ zawdziêczam seminariom zak³ado-
wym prowadzonym przez Profesora. Obowi¹zuje na nich paradyg-
mat refleksji krytycznej. Chcia³bym z imienia i nazwiska podziêko-
waæ seminarzystom, których uwagi krytyczne zmusi³y mnie do
refleksji i skorygowania poruszanych w ksi¹¿ce kwestii, a s¹ nimi:
dr Dariusz Dobrzañski, dr Jarema Jakubowski, mgr Andrzej No-
wak, prof. dr Marek Sikora, dr Andrzej Wawrzynowicz.

Osobne i szczególne s³owa podziêkowania kierujê do osoby, któ-
rej niestety nie ma ju¿ wœród nas. Dziêkujê œwiêtej pamiêci prof. An-
drzejowi Redelbachowi za konsultacje i mo¿liwoœæ uczestniczenia
w prowadzonych przez niego seminariach magisterskich do-
tycz¹cych problematyki praw cz³owieka. By³o to dla mnie nieoce-
nione doœwiadczenie, daj¹ce mo¿liwoœæ uzyskania prawniczego
spojrzenia. Jednak¿e chcia³bym zastrzec, i¿ interpretacje dokumen-
tów prawniczych zawartych w niniejszej ksi¹¿ce obci¹¿aj¹ jedynie
autora tej¿e ksi¹¿ki, a nie profesora A. Redelbacha. Interpretacja
tych dokumentów poczyniona zosta³a w duchu filozoficznym, a nie
prawniczym.
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Na koniec chcia³bym podziêkowaæ prof. dr Ewie Czerwiñskiej-
-Schupp, z któr¹ od lat ³¹cz¹ mnie wiêzi przyjaŸni i która zabiega³a
bardziej ni¿ ja, by ta publikacja siê ukaza³a. Dziêkujê Jej za udzielane
mi wsparcie tym bardziej, ¿e czyni³a to w okresie osobistej tragedii,
jak¹ by³a œmieræ Jej mê¿a. Dziêkujê Ci, Ewo, za mobilizacjê, za troskê
o mój dalszy rozwój naukowy jak najserdeczniej. Bardzo je ceniê.
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Czêœæ I

POZYTYWIZACJA

IDEI PRAW CZ£OWIEKA





Rozdzia³ 1

Idea praw cz³owieka.

Problemy definicyjne

1.1. Wprowadzenie

Myœliciele, duchowni, prawnicy, badacze nauk spo³ecznych maj¹
do dziœ ogromn¹ trudnoœæ z precyzyjnym okreœleniem praw cz³o-
wieka, mimo faktu coraz powszechniejszego ich obowi¹zywania.
W literaturze przedmiotu wystêpuj¹ odmienne próby ich definio-
wania1. Najczêœciej prawa cz³owieka by³y postrzegane przez pryz-
mat koncepcji praw naturalnych, i tak te¿ starano siê je definiowaæ2.

Jedn¹ z najwczeœniejszych definicji praw cz³owieka sformu³owa³
Thomas Paine, dla którego prawa cz³owieka to prawa, które przy-
s³uguj¹ cz³owiekowi z racji tego, ¿e jest cz³owiekiem. Uzasadnia³
swoje twierdzenie w nastêpuj¹cy sposób:

„Ka¿de pokolenie jest równe w zakresie uprawnieñ wzglêdem pokoleñ je po-
przedzaj¹cych, a to w oparciu o tê sam¹ zasadê, która sprawia, ¿e ka¿da jed-
nostka rodzi siê równ¹ jej wspó³czesnym w zakresie uprawnieñ. (…)
Cz³owiek nie wszed³ do spo³eczeñstwa, by staæ siê gorszym ni¿ by³ uprzednio,
ani po to, by mieæ mniej uprawnieñ ni¿ poprzednio, lecz po to, by znaleŸæ
lepsz¹ ochronê swych [naturalnych] uprawnieñ. Uprawnienia naturalne

1 Nie sposób przytoczyæ wszystkich prób definiowania praw cz³owieka. Dla
potrzeb tej pracy wybrane zosta³y tylko niektóre przyk³ady. Zosta³y one dobrane
w taki sposób, by zaprezentowaæ ujêcia ró¿nych dziedzin humanistycznych: filo-
zofii, teologii, prawa.

2 Ksi¹dz, i zarazem filozof, J. Tischner uwa¿a³, ¿e prawa cz³owieka wskazuj¹
na to, co siê cz³owiekowi nale¿y na mocy zasady sprawiedliwoœci, i z tego powo-
du prawa cz³owieka nazywane s¹ prawami naturalnymi, wrodzonymi, niezbywal-
nymi (cz³owiek nie mo¿e z nich zrezygnowaæ), nienaruszalnymi i wszêdzie wa¿-
nymi (por. Ks. J. Tischer, Prawa cz³owieka z katolickiej perspektywy, w: Szko³a praw
cz³owieka. Teksty wyk³adów, zeszyt 1, red. E. £abêcka, Warszawa 1998, s. 30).



cz³owieka stanowi¹ fundament wszystkich jego uprawnieñ cywilnych. By
precyzyjniej uj¹æ tê dystynkcjê, wydaje siê koniecznym zaznaczenie jako-
œciowych ró¿nic istniej¹cych miêdzy uprawnieniami naturalnymi i cywil-
nymi. Kilka s³ów wystarcza, by to wyjaœniæ. Uprawnienia naturalne to te,
które w³aœciwe s¹ cz³owiekowi jako cz³owiekowi (podkr. autora). Tê jakoœæ
posiadaj¹ wszystkie uprawnienia intelektualne albo uprawnienia myœli, a tak¿e
wszystkie te uprawnienia, z których jednostka korzysta dla swej w³asnej
wygody lub szczêœliwoœci, a które nie wkraczaj¹ w dziedzinê naturalnych
uprawnieñ innych. Z kolei uprawnienia cywilne to te, które w³aœciwe s¹
cz³owiekowi jako cz³onkowi spo³eczeñstwa. Ka¿de uprawnienie cywilne po-
siada fundament w postaci jakiegoœ wczeœniej przys³uguj¹cego jednostce
uprawnienia naturalnego, do zrealizowania którego we wszystkich przy-
padkach indywidualna w³adza jednostki jednak nie wystarcza. Tê jakoœæ po-
siadaj¹ wszystkie te [uprawnienia], które odwo³uj¹ siê do bezpieczeñstwa
i potrzeby ochrony”3.

Niew¹tpliwie definicja zaproponowana przez T. Paine’a w du-
¿ym stopniu narzuci³a paradygmat rozumienia i definiowania praw
cz³owieka. Godny zauwa¿enia jest tutaj fakt, ¿e w koncepcji T. Paine’a
wystêpuje rozró¿nienie na prawa cz³owieka (uprawnienia natural-
ne, które s¹ czêœci¹ istotnoœciow¹ ka¿dego cz³owieka) i prawa oby-
watela (uprawnienia cywilne, które nabywa siê, bêd¹c cz³onkiem
spo³eczeñstwa).

Nowatorstwo póŸniejszych definicji praw cz³owieka dotyczy³o
przede wszystkim ich konkretyzacji, a tak¿e prób ich uzasadniania
oraz urzeczywistniania. W mniejszym stopniu kwestionowano fakt,
¿e przynale¿¹ one ka¿demu cz³owiekowi jako istocie ludzkiej.

Warte odnotowania jest natomiast bardziej rozbudowane ujêcie
praw cz³owieka w³oskiego myœliciela i dominikanina Francesco
Compagnoniego, które ilustruje problem legitymizacji i uzasadnia-
nia praw cz³owieka. Pisze on bowiem, ¿e

„…prawa cz³owieka s¹ «prawami przed- i ponadpañstwowymi»; s¹ wro-
dzone i niezbywalne; ich wa¿noœæ nie jest zwi¹zana z uznaniem lub jego
brakiem ze strony pañstwa; pochodz¹ one z ponadpozytywnego Ÿród³a pra-
wa naturalnego lub boskiego, b¹dŸ te¿ – rezygnuj¹c z odwo³ania siê do me-
tafizyki – wywodz¹ siê z samego faktu bycia ludŸmi. Zaaprobowanie ich
w ramach pozytywnego porz¹dku konstytucyjnego pañstw nie ma zatem
funkcji konstytutywnej, a jedynie charakter deklaratywny”4.
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3 T. Paine, Prawa Cz³owieka, w: Antologia tekstów dotycz¹cych praw cz³owieka.
Ksiêga jubileuszowa rzecznika praw obywatelskich, t. III, red. J. Zajad³o, Warszawa
2008, s. 115-117.

4 F. Compagnoni, Prawa cz³owieka – geneza, historia i zaanga¿owanie chrzeœcijañ-
skie, Kraków 2000, s. 48.



Zwróæmy uwagê, ¿e w tej próbie definiowania zawarty zosta³ sprze-
ciw wobec uzurpacji pozytywistów prawniczych do przyw³aszcza-
nia sobie wy³¹cznoœci do formu³owania praw cz³owieka5. W ostat-
nim cytowanym zdaniu sugeruje siê, ¿e w³adza ustawodawcza nie
tworzy praw cz³owieka – jej zadaniem jest odpowiednio przefor-
mu³owaæ wartoœci na normy prawne ka¿dego porz¹dku prawnego.
Francesco Compagnoni stara siê prawom cz³owieka nadaæ znacze-
nie aksjomatów etycznych. Zak³ada zatem, ¿e prawa cz³owieka ist-
niej¹ i obowi¹zuj¹ niezale¿nie od wyznawanego œwiatopogl¹du, czy
to religijnego, czy to ateistycznego6. Co wiêcej, uwa¿a, i¿ owe œwia-
topogl¹dy mog¹ siê „zjednoczyæ” w oparciu o uzasadnienie antro-
pologiczne („…rezygnuj¹c z odwo³ania siê do metafizyki – wywodz¹ siê
z samego faktu bycia ludŸmi”).

Z kolei polski znawca przedmiotu, z wykszta³cenia prawnik Adam
£opatka (wspó³twórca Miêdzynarodowej Konwencji Praw Dziec-
ka), proponuje nastêpuj¹c¹ definicjê praw cz³owieka:

„s¹ to uprawnienia, które przys³uguj¹ ka¿dej jednostce tylko z tej racji, ¿e
jest istot¹ ludzk¹. Maj¹ one uniwersalny charakter, ka¿demu przys³uguj¹
w równym stopniu. Praw tych cz³owieka nie mo¿na pozbawiæ, choæ mo¿na
uniemo¿liwiæ korzystanie z nich. Praw cz³owieka jednostka nie mo¿e siê
zrzec. Ka¿de prawo cz³owieka ma u swego pod³o¿a okreœlon¹ podstawow¹
potrzebê cz³owieka i ukszta³towane przekonanie moralne, ¿e potrzeba ta po-
winna byæ zaspokojona, ¿e cz³owiekowi nale¿y siê zaspokojenie tej potrzeby.
Podzielenie przez pañstwo tego przekonania wyra¿a siê w uznaniu okreœlo-
nego prawa”7.

Na pierwszy rzut oka zdawaæ by siê mog³o, ¿e A. £opatka podziela
stanowisko T. Paine’a czy Compagnoniego. Tak jednak¿e nie jest,
gdy¿ dalej autor twierdzi: „choæ prawa cz³owieka s¹ najczêœciej wywodzo-
ne z «natury», to jednak przeciwne s¹ naturalnym instynktom – wywodziæ je
nale¿y z «kultury», nie «natury»”8. Tym samym £opatka nie stara siê
traktowaæ praw cz³owieka jako swoistego rodzaju praw naturalnych,
a proponuje wywodzenie ich z dorobku kulturowego ludzkoœci.
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5 Podobn¹ myœl wyra¿a polski prawnik Cezary Mik, który definiuj¹c prawa
cz³owieka, dochodzi wrêcz do wniosku, ¿e s¹ to takie prawa naturalne, których
pañstwo nie mo¿e ustanawiaæ, zmieniaæ, nadawaæ czy odbieraæ wedle swego
mniemania czy potrzeb, a wiêc nie mo¿e ingerowaæ w sferê ich naturalnego po-
wstania i istnienia (por. C. Mik, Zbiorowe prawa cz³owieka. Analiza krytyczna koncep-
cji, Toruñ 1992, s. 15).

6 F. Compagnoni, Prawa…, op.cit., s. 142.
7 A. £opatka, Jednostka – jej prawa cz³owieka, Warszawa 2002, s. 9.
8 A. £opatka, Miêdzynarodowe prawo praw cz³owieka, Warszawa 1998, s. 10.



Spojrzenie A. £opatki na genezê praw cz³owieka pokrywa siê
z myœl¹ Jürgena Habermasa, dla którego prawa cz³owieka to wy-
twór dyskursu, maj¹cego miejsce we wspólnocie komunikacyjnej.
Wedle Habermasa pojêcie praw cz³owieka nie jest ufundowane na
moralnoœci, lecz jest specyficznym wyra¿eniem nowoczesnego pojê-
cia praw podmiotowych, a wiêc pojêciowoœci prawnej9. Habermas
dochodzi do wniosku, i¿ prawa cz³owieka ze swej istoty s¹ prawnej
natury, a tym, co nadaje im pozór praw moralnych, jest nie ich treœæ,
ani tym bardziej struktura, lecz sens obowi¹zywania, które wykra-
cza poza porz¹dki prawne pañstw narodowych10. Twierdzenie o ist-
nieniu praw cz³owieka ponad porz¹dkami praw narodowych zbli¿a
stanowisko Habermasa do wczeœniej wspomnianego stanowiska
Compagnoniego. Natomiast odmienne u obu myœlicieli jest ju¿ usy-
tuowanie praw cz³owieka. Habermas prawa cz³owieka sytuuje bli-
¿ej prawa (choæ równie¿ jest przeciwnikiem pozytywizmu prawni-
czego), zaœ Compagnoni prawa cz³owieka sytuuje bli¿ej moralnoœci.

Dwa przedstawione powy¿ej stanowiska w pewnej mierze pró-
buje pogodziæ polski prawnik, Krzysztof Wojtyczek, twierdz¹c:

„Prawa cz³owieka s¹ pojêciem, które mo¿na odnieœæ zarówno do p³aszczyz-
ny moralnej, jak i do p³aszczyzny prawnej. Przez prawa cz³owieka jako pojê-
cie moralne rozumie siê najczêœciej postulaty moralne, maj¹ce Ÿród³o w god-
noœci cz³owieka, dotycz¹ce ochrony wartoœci o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju i samorealizacji jednostki, a w konsekwencji – ukszta³towania jej
pozycji w spo³eczeñstwie i pañstwie w sposób zapewniaj¹cy ochronê tych
wartoœci. Prawa cz³owieka w znaczeniu prawnym oznaczaj¹ z³o¿one struk-
tury prawne ukszta³towane przez prawo pozytywne dla urzeczywistnienia
zasad moralnych dotycz¹cych miejsca jednostki w spo³eczeñstwie i pañ-
stwie”11.

Jak z tego pobie¿nego przegl¹du stanowisk wynika, problema-
tyka praw cz³owieka niew¹tpliwie jest obszarem znacz¹cym we
wspó³czesnej filozofii i z pewnoœci¹ bêdziemy obserwowaæ jej roz-
wój. Dotyka ona ró¿nych dziedzin filozofii i zasadniczych sporów
w ramach nich prowadzonych. W filozofii prawa jest to spór miêdzy
pozytywizmem i neopozytywizmem, w etyce jest to spór miêdzy
uniwersalizmem i relatywizmem, zaœ w filozofii polityki jest to spór
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9 J. Habermas, Uwzglêdniaj¹c Innego. Studia do teorii politycznej, Warszawa
2009, s. 191.

10 Ibidem.
11 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w kon-

stytucji RP, Zakamycze 1999, s. 15.



miêdzy liberalizmem i komunitaryzmem. Trzy istotne spory, które
wyznacz¹ tok naszych rozwa¿añ w niniejszej rozprawie.

1.2. Prawa cz³owieka a antropologia filozoficzna

Michael Freeman uwa¿a, ¿e pojêcie praw cz³owieka w du¿ym stop-
niu zosta³o ukszta³towane przez prawo, ale podejœcie prawne jest
dzisiaj niewystarczaj¹ce. Koncepcja praw cz³owieka jest koncepcj¹
interdsycyplinarn¹ par excellence12. Jest to niew¹tpliwie trafne spo-
strze¿enie. Kolejn¹ obok prawa dyscyplin¹ naukow¹ wysuwaj¹c¹
swe roszczenia do podnoszenia problematyki praw cz³owieka jest
filozofia. Warte jest zaznaczenia, ¿e niektórzy badacze, jak np. Anna
Michalska, podzielaj¹ przekonanie, i¿ prawo jest wtórne wobec filo-
zofii w przedmiocie praw cz³owieka. A. Michalska jednoznacznie
stwierdza: „prawa cz³owieka to rozwa¿ania filozoficzne, a nie prawne”13.
Nie poprzestaj¹c na tym stwierdzeniu, autorka uzupe³nia swoj¹ tezê
postulatem: prawa cz³owieka mog¹ stanowiæ kategoriê socjologicz-
n¹, która wymaga wnikliwych badañ14. Osoby zajmuj¹ce siê bada-
niem koncepcji praw cz³owieka powinny przede wszystkim ustaliæ,
jaka koncepcja cz³owieka przyjmowana jest przez nie, bowiem ów
wybór skutkuje odmiennym spojrzeniem na katalog praw przys³u-
guj¹cych cz³owiekowi15. Zatem A. Michalska proponuje, by przed-
miot, jakim s¹ prawa cz³owieka, by³ badany przez pryzmat antropo-
logii filozoficznej, bowiem ka¿da koncepcja praw cz³owieka musi
zak³adaæ explicite b¹dŸ implicite jak¹œ koncepcjê cz³owieka.

Najbardziej popularn¹ (co nie oznacza, ¿e najmniej kontrower-
syjn¹) z przywo³ywanych koncepcji, przy prezentowaniu istoty idei
praw cz³owieka, jest koncepcja cz³owieka wynikaj¹ca z filozofii
indywidualistyczno-liberalnej, szczególnie oœwieceniowej. Cz³owiek
zgodnie z ni¹ dysponuje wolnoœci¹ autonomicznego decydowania
o sobie samym. St¹d podmiotem praw cz³owieka jest jednostka16.
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12 M. Freeman, Prawa cz³owieka, Warszawa 2007, s. 20
13 Por. A. Michalska, O pojêciu praw cz³owieka, „Pañstwo i Prawo” 1980, nr 8.
14 Ibidem, s. 12.
15 Podobnie zreszt¹ uwa¿a M. Kr¹piec (por. M. Kr¹piec, Cz³owiek i polityka,

Lublin 2007, s. 146).
16 Por. A. £opatka, Jednostka…, op.cit., s. 10; a tak¿e A. £opatka, System miêdzy-

narodowy ochrony praw cz³owieka, w: Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, red. L. Wiœ-
niewski, Bydgoszcz – Poznañ 2000, s. 71.



Omawian¹ koncepcjê najczêœciej nazywa siê koncepcj¹ zachod-
ni¹ praw cz³owieka. Roœci sobie ona prawo do bycia uniwersaln¹.
Koncepcja ta oparta jest na trzech aksjomatach17. Pierwszy g³osi, i¿
nie istnieje w³adza, która nie by³aby w³adz¹ ograniczon¹. Drugi
aksjomat wynika z pierwszego, gdy¿ opiera siê na za³o¿eniu: jeœli
ka¿da w³adza jest ograniczona, to istnieje sfera autonomii jednostki,
do której nie powinna mieæ dostêpu ¿adna w³adza. W praktyce ma-
my do czynienia z w³adzami, które próbuj¹ naruszaæ b¹dŸ naruszaj¹
autonomiê jednostki. Na jej stra¿y stoi trzeci aksjomat, mówi¹cy
o koniecznoœci ochrony przez pañstwo praw ka¿dej jednostki i pra-
wie jednostki do domagania siê tej¿e ochrony. Katalog praw cz³o-
wieka powsta³y w oparciu o indywidualistyczno-liberaln¹ koncep-
cjê cz³owieka ma umo¿liwiæ jednostce prawo do dzia³ania w oparciu
o w³asne poczucie moralnoœci, bez koniecznoœci usprawiedliwiania
w³asnych czynów, wyborów, dzia³añ.

Koncepcja cz³owieka wynikaj¹ca z doktryny pozytywizmu praw-
niczego nie jest sk³onna przyznaæ jednostce wolnoœci autonomiczne-
go decydowania o sobie samym18, przynajmniej nie w takim stop-
niu, w jakim to czyni filozofia indywidualistyczno-liberalna. W tej
koncepcji cz³owiek mocno osadzony jest w strukturze spo³ecznej
i posiada taki obszar wolnoœci, jaki wspólnota spo³eczna zechce mu
przyznaæ. Zauwa¿my, ¿e koncepcja pozytywizmu prawniczego
rzutowa³a na powstanie doktryny socjalistycznej praw cz³owieka.
Wed³ug tej doktryny Ÿród³em praw cz³owieka jest prawo stanowio-
ne. Odst¹piono w niej zatem od wskazania aksjologicznego Ÿród³a
praw cz³owieka19.

Rozwi¹zaniem poœrednim miêdzy koncepcj¹ indywiduali-
styczno-liberaln¹ a pozytywistyczno-prawn¹ cz³owieka wydaje
siê personalistyczna koncepcja cz³owieka, ujmuj¹ca cz³owieka jako
osobê, a nie jako wyizolowane indywiduum (filozofia indywidu-
alistyczno-liberalna) b¹dŸ obywatela (pozytywizm prawniczy).
Koncepcja personalistyczna promuje tzw. humanizm integralny,
zak³adaj¹cy relacjê wspó³zale¿noœci i wzajemnoœci pomiêdzy osob¹

26 Czêœæ I. Pozytywizacja idei praw cz³owieka

17 W. Osiatyñski, Wprowadzenie do pojêcia praw cz³owieka, w: Szko³a praw
cz³owieka. Teksty wyk³adów, zeszyt 1, red. E. £abêcka, Warszawa 1998, s. 17.

18 W klasycznym pozytywizmie prawniczym, reprezentowanym m.in. przez
J. Austina, identyfikuje siê prawo z rozkazem w³adcy politycznego, zdolnego si³¹
przymusiæ podw³adnych do przestrzegania prawa (por. T. Buksiñski, Prawo a w³a-
dza polityczna, Poznañ 2009, s. 17).

19 Por. A. Michalska, �ród³a praw cz³owieka, w: Prawa cz³owieka a policja, red.
A. Rzepliñski, Legionowo 1994, s. 63.



i spo³eczeñstwem20. Wed³ug personalistycznej koncepcji praw cz³o-
wieka przyjmuje siê, ¿e Ÿród³em praw cz³owieka i zarazem wartoœ-
ci¹ naczeln¹ jest przyrodzona godnoœæ cz³owieka21.

Jesteœmy g³êboko przeœwiadczeni, ¿e badanie problematyki praw
cz³owieka nie mo¿e i nie powinno ograniczaæ siê do kwestii antro-
pologii filozoficznej. Z tym przekonaniem zgodzi³by siê zapewne
Otfried Höffe, który pisze:

„Szeroko rozpowszechniony jest pogl¹d, ¿e idea praw cz³owieka powi¹zana
jest z okreœlonym obrazem cz³owieka. Do «obrazu cz³owieka» do³¹cza siê
jednak dodatek, który nie tylko wype³nia treœci¹ ów «obraz», ale te¿ ograni-
cza zakres jego wa¿noœci: oto jeden obraz cz³owieka przedstawia siê jako ¿y-
dowski, inny – co prawda spokrewniony z pierwszym, ale jednak zasadniczo
ró¿ny – jako chrzeœcijañski, trzeci – jako muzu³mañski, czwarty – z suro-
wym ani, ani – jako ateistyczny, a poza tym jest jeszcze mo¿e nowo¿ytny ob-
raz cz³owieka – indywidualistyczny. W ka¿dym jednak przypadku pojêcie
obrazu cz³owieka zawiera w sobie moment kulturowej relatywizacji”22.

Idea praw cz³owieka, jeœli chce byæ uniwersalna, a przecie¿ taka byæ
chce, wykracza poza dot¹d przyjmowane i znane za³o¿enia koncep-
cji cz³owieka. W istocie mamy do czynienia z zupe³nie inn¹ sytuacj¹:
zak³adana koncepcja cz³owieka widoczna jest w tzw. prawach pod-
stawowych, które nies³usznie i bez uzasadnienia s¹ rozumiane i po-
strzegane jako prawa cz³owieka.

1.3. Prawa cz³owieka a prawa podstawowe

Wspó³czesny jêzyk praw cz³owieka zosta³ wypracowany i ukszta³to-
wany w dobie oœwiecenia, jednak¿e pewne symptomy idei praw
cz³owieka (czy pewne jej elementy) pojawi³y siê – jak wskazuj¹
Roman KuŸniar czy Marek Piechowiak – ju¿ we wczeœniejszych
epokach23. R. KuŸniar doszukuje siê pocz¹tków refleksji na temat
praw cz³owieka u Hammurabiego – w³adcy staro¿ytnej Babilonii.
W swoim Kodeksie zdefiniowa³ on w³adzê królewsk¹ jako stra¿nika
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20 Por. J. Maritain, Humanizm integralny, Warszawa 1981. Zobacz tak¿e: E. Nie-
syty, Miejsce i rola personalistycznej koncepcji spo³eczeñstwa demokratycznego w huma-
nizmie integralnym Jacques’a Maritaina, Poznañ 2005.

21 A. Michalska, �ród³a praw cz³owieka, op.cit., s. 63.
22 Por. O. Höffe, Etyka pañstwa i prawa, Kraków 1992, s. 96-100.
23 Por. R. KuŸniar, Prawa cz³owieka – prawo, instytucje, stosunki miêdzynarodowe,

Warszawa 2000; M. Piechowiak, Filozofia praw cz³owieka, Lublin 1999.



sprawiedliwoœci, która ma chroniæ s³abych przed silnymi24. Inny ba-
dacz problematyki praw cz³owieka, Hans Hugo Klein, w pracy Die
Menschenrechte: ein Element der europäischen Kultur und des Rechts
twierdzi, ¿e prawa cz³owieka siêgaj¹ swoimi korzeniami staro¿yt-
noœci. Oceniaj¹c tê tezê, mo¿na siê spieraæ o szczegó³y25, ale nie
budzi ona istotnych w¹tpliwoœci, gdy¿ ju¿ stoicy nauczali o wolnoœci
woli i stawiali postulat ¿ycia w wolnoœci zgodnie z rozumem, pod-
nosz¹c go do rangi postulatu etycznego26. Z kolei M. Piechowiak bar-
dzo silnie akcentuje wp³yw filozofii Tomasza z Akwinu na ukszta³to-
wanie siê idei praw cz³owieka – filozofia ta zaleca³a dostosowanie
prawa stanowionego do prawa naturalnego. W literaturze przy-
wo³uje siê równie¿ nastêpuj¹ce akty, znamionuj¹ce narodziny idei
praw cz³owieka, jak np.: Magna Carta Libertatum (Wielka Karta Swo-
bód) z 121527, Habeas Corpus Act z 1679, Bill of Rights z 1689, w których

28 Czêœæ I. Pozytywizacja idei praw cz³owieka

24 Podobnie czyni K. Rogaczewska w artykule Prawa cz³owieka i obywatela do
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w: Historia i filozofia praw cz³owieka, red. A. Florczak,
B. Bolechowa, Toruñ 2006, s. 7-33.

25 Przypomnijmy, ¿e w staro¿ytnej Grecji nie dokonywano rozró¿nienia na
cz³owieka i obywatela, tam oznacza³o to integraln¹ ca³oœæ. Dlatego te¿ proble-
matyczne wydaje siê twierdzenie, i¿ w staro¿ytnej Grecji uformowa³a siê idea
praw cz³owieka. Widaæ to zw³aszcza na przyk³adzie systemu demokracji ateñskiej;
jak zauwa¿a Katarzyna Sójka-Zieliñska, tam porz¹dek prawny ustanowiony przez
samych obywateli by³ jedynym „w³adc¹” – nomos despotes; wolny Grek – mówiono
– s³ucha tylko ustawy. A wspó³czesna idea praw cz³owieka zak³ada nadrzêdnoœæ
praw cz³owieka nad porz¹dkiem prawnym. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y mó-
wiæ raczej o pojawiaj¹cych siê elementach, symptomach, które w istotny sposób
pomog³y w uformowaniu siê idei praw cz³owieka, ani¿eli o ukonstytuowaniu siê
tej idei w tym okresie (por. K. Sójka-Zieliñska, Pojêcie „prawa nadrzêdnego” w trady-
cji europejskiej myœli pañstwowej, „Studia Iurdica” 2001, nr 39, s. 15).

26 H.H. Klein, Die Menschenrechte: ein Element der europäischen Kultur und des
Rechts, w: Kultura i Prawo. Podstawy jednoœci europejskiej – Kultur und Recht. Grundla-
gen der europäischen Einheit, Lublin 1999, s. 158, za: F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludz-
kiej podstaw¹ praw cz³owieka, Lublin 2001, s. 22.

27 Przyk³adowo, w 1215 roku król angielski Jan zwany „Bez Ziemi” wyda³
przywilej na rzecz duchowieñstwa, feuda³ów i miast angielskich, jakim jest
Magna Carta Libertatum (Wielka Karta Swobód), zawieraj¹cy 63 artyku³y. W Wielkiej
Karcie Swobód znalaz³y siê m.in.: prawo do dziedziczenia spadków, gdzie jedy-
nym warunkiem dziedziczenia jest wniesienie przez doros³ego dziedzicz¹cego
(a w przypadku niepe³noletnoœci po uzyskaniu wieku dojrza³oœci) sta³ej op³aty bez
dodatkowych kosztów; gwarancje wolnoœci i swobód dla miast, osad i portów;
gwarancje niepodnoszenia w sposób arbitralny œwiadczeñ z tytu³u lenna przez
podmioty upowa¿nione; gwarancje stosowania kary wydanej „przez równych”
na podstawie legalnych wyroków oraz na podstawie prawa karnego; gwarancje
mianowania urzêdników pañstwowych spoœród ludzi znaj¹cych i chc¹cych sto-
sowaæ prawo; prawo wolnoœci handlu na terenie pañstwa z wy³¹czeniem kup-
ców kraju bêd¹cego w stanie wojny z Angli¹. Prawa, czy te¿ raczej przywileje



mowa o wolnoœciach ograniczonych do wybranych (partykular-
nych) grup spo³ecznych.

Do czasu oœwiecenia prawa cz³owieka funkcjonowa³y jako swe-
go rodzaju gwarancja przywilejów, a ich status ugruntowany by³
w feudalnej strukturze spo³eczeñstw. Nie by³y one zatem faktycznie
prawami cz³owieka sensu stricto w znaczeniu nam wspó³czesnym.
Oceniaj¹c ogólnie, trzeba przyznaæ, ¿e do okresu oœwiecenia idea
praw cz³owieka nie zosta³a wyartyku³owana w postaci spójnej kon-
cepcji praw cz³owieka28, zaœ w okresach poprzedzaj¹cych oœwiece-
nie pojawia³y siê zaledwie pierwsze zwiastuny maj¹cej siê narodziæ
problematyki, obecne ju¿ we wczeœniejszych epokach. Jak pisze Hans
Maier:

„…w dawnym przedrewolucyjnym spo³eczeñstwie wolnoœæ urzeczywist-
nia³a siê g³ównie w formach korporacyjnych; nie przys³ugiwa³a na równi
wszystkim ludziom. Przemiana wolnoœci korporacyjnych w wolnoœæ indy-
widualn¹ by³a dzie³em oœwiecenia. (…) Inaczej: bycie wolnym i bycie rów-
nym nie wi¹za³o siê z ¿adnym abstrakcyjnym pojêciem cz³owieka, którego
uwa¿a siê za wolnego i równego, z ¿adnym ogólnym pojêciem natury ludz-
kiej, lecz z konkretnymi osobami i grupami osób”29.

Dlatego te¿ nale¿y mówiæ o pojawieniu siê symptomów praw cz³o-
wieka przed oœwieceniem, a nie o samej idei praw cz³owieka. Zda-
niem Tadeusza Buksiñskiego, prawa cz³owieka s¹ dzisiaj klasycz-
nym przyk³adem praw globalnych – w czasach modernoœci jako
autonomiczne wobec podmiotów politycznych by³o traktowane pra-
wo natury, posiadaj¹ce status prawa moralnego lub jurydycznego;
w nawi¹zaniu do niego prawa te uznano za obowi¹zuj¹ce, choæ ich
geneza i legitymizacja nie do koñca jest jasna30.
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zawarte w Magna Carta Libertatum dotyczy³y g³ównie klasy panuj¹cej, a nie wszy-
stkich obywateli.

28 Nawet amerykañska Deklaracja Niepodleg³oœci z 1776 roku, pos³uguj¹c siê
sformu³owaniem all men are created equal, w rzeczywistoœci s³owo men rozumia³a
bardzo w¹sko, tj. jedynie jako mê¿czyzn. Kilka lat póŸniej w 1848 roku podczas
zjazdu w Seneca Falls przyjêto Deklaracjê Uczuæ, mówi¹c¹: all men and women are
created equal. Zjazd ten sta³ siê preludium dla ruchu sufra¿ystek walcz¹cych o pra-
wa wyborcze kobiet, które zosta³y wywalczone dopiero w 1919 roku, gdy zosta³a
uchwalona tzw. XIX poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Cieka-
wostk¹ mo¿e byæ fakt, i¿ czarnoskórzy mê¿czyŸni w USA otrzymali wczeœniej pra-
wa wyborcze (w 1869 roku) ani¿eli bia³e Amerykanki (por. W. Burek, Równoœæ p³ci,
w: Prawa cz³owieka…, s. 350).

29 H. Maier, Oœwieceniowa idea wolnoœci a tradycja katolicka, w: Oœwiecenie dzisiaj.
Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1999, s. 65-67.

30 Por. T. Buksiñski, Prawo a w³adza polityczna, op.cit., Poznañ 2009, s. 285.



Oœwieceniowy jêzyk praw cz³owieka31 ró¿ni siê znacz¹co od
wspó³czesnego jêzyka praw cz³owieka32, choæ zauwa¿my na margi-
nesie, wspó³czesny jêzyk praw cz³owieka zosta³ niew¹tpliwie sfor-
mu³owany na bazie oœwieceniowego. Wszak¿e ju¿ w oœwieceniu
zak³adano pojêcie abstrakcyjnego cz³owieka: cz³owieka w ogóle, ale
ograniczonego do ram pañstwowych i bêd¹cego w³aœcicielem. To
wewnêtrzne spiêcie, jak zauwa¿a Jan Baszkiewicz33, oznacza kapi-
tulacjê „uniwersalnego naturalizmu”34. Widoczna jest ona szczegól-
nie we francuskiej Deklaracji, gdzie prawa cz³owieka zosta³y poddane
zasadzie legi- centryzmu. Na mocy tej¿e zasady nie tylko gwarancje
praw cz³owieka, lecz tak¿e rzeczywista treœæ praw, ich granice, spo-
sób ich wykonywania poddane zosta³y regulacji ustawowej, konsty-
tucyjnej i zwyk³ej, chocia¿ z za³o¿enia mia³y byæ one uniwersalne
i ponadczasowe35. W artykule 11 Deklaracji Praw Cz³owieka i Oby-
watela czytamy: „Swobodna wymiana myœli i pogl¹dów stanowi jedno
z najcenniejszych praw cz³owieka. Ka¿dy obywatel ma wiêc wolnoœæ
s³owa, pisma i druku i odpowiada tylko za nadu¿ywanie tej wolnoœci w wy-
padkach okreœlonych przez ustawê”. Pierwsze zdanie tego artyku³u
akcentuje wolnoœæ myœli i sumienia jako prawa jednostki, zaœ dru-
gie zdanie k³adzie nacisk na wa¿noœæ wolnoœci politycznych i war-
toœæ ¿ycia publicznego obywateli, a nie poszczególnej jednostki.
W konsekwencji jednostka niebêd¹ca obywatelem, nie bêdzie
mia³a chocia¿by takich samych gwarancji wolnoœci pisma i druku,
co jednostka bêd¹ca obywatelem. Baszkiewicz konkluduje, i¿ jest
to dowód na swobodne przejœcie od uniwersalnego cz³owieka do

30 Czêœæ I. Pozytywizacja idei praw cz³owieka

31 Oœwieceniowym jêzykiem praw cz³owieka nazywam jêzyk praw
wy³aniaj¹cy siê z dwóch deklaracji tamtej epoki, tj. amerykañskiej Deklaracji Nie-
podleg³oœci Stanów Zjednoczonych z 1776 roku oraz francuskiej Deklaracji Praw
Cz³owieka i Obywatela z 1789 roku.

32 Wspó³czesny jêzyk praw cz³owieka to przede wszystkim treœæ wynikaj¹ca
z ró¿nego rodzaju dokumentów próbuj¹cych uregulowaæ sferê praw cz³owieka
na p³aszczyŸnie stosunków miêdzynarodowych. Ta uwaga odnosi siê przede
wszystkim do dokumentów uchwalonych w ramach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych.

33 J. Baszkiewicz, Cz³owiek, prawa cz³owieka, w³adza. Kilka uwag o antropologii po-
litycznej, w: Ogl¹dy i obrazy œwiata spo³ecznego, red. J. Goækowski, P. Kisiel, Poznañ
1997, s. 189.

34 Odmienne stanowisko od J. Baszkiewicza zajmuje W. Osiatyñski: „Indywi-
dualizm oœwieceniowy, uznaj¹c prawa indywidualne i odmiennoœæ ka¿dego cz³owieka, tra-
ktowa³ jednoczeœnie wszystkich ludzi identycznie, jako wcielenie abstrakcyjnego Uniwer-
salnego Cz³owieka” (por. W. Osiatyñski, Demokracja a prawa cz³owieka, w: Prawa
cz³owieka w spo³eczeñstwie obywatelskim, red. A. Rzepliñski, Warszawa 1993, s. 46).

35 Por. ibidem.



francuskiego obywatela36. A zatem od praw cz³owieka do praw
podstawowych.

Konieczne jest w tym miejscu rozró¿nienie dwóch pojêæ wystê-
puj¹cych w filozofii prawa, tj. ius, rozumiane jako uprawnienie, oraz
lex, rozumiane jako prawo37. Prawom cz³owieka bêdzie odpowia-
da³a norma wynikaj¹ca z ius, zaœ prawom podstawowym norma
wynikaj¹ca z lex. Oba pojêcia pojawiaj¹ siê w Lewiatanie Thomasa
Hobbesa:

„Uprawnienie (ius) polega na wolnoœci, by coœ wykonaæ lub czegoœ zanie-
chaæ; gdy tymczasem prawo (lex) wyznacza jeden ze sposobów zachowania
i czyni go obowi¹zkiem; tak i¿ prawo i uprawnienie ró¿ni¹ siê tak bardzo, jak
zobowi¹zanie i wolnoœæ, które nie mog¹ istnieæ jednoczeœnie w tej samej
sprawie”38.

Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ ius wywodzi siê z porz¹dku moralne-
go, zaœ lex z porz¹dku prawnego.

Nie wszystkie prawa podstawowe (do których nale¿¹ m.in. pra-
wa obywatelskie) s¹ prawami cz³owieka, ale ka¿de prawo cz³owie-
ka powinno byæ prawem podstawowym. Dwaj polscy badacze pro-
blematyki praw cz³owieka – Bogus³aw Banaszak i Artur Preisner –
wyró¿niaj¹ osiem koncepcji praw jednostki, które w mniejszym
b¹dŸ wiêkszym stopniu w historii prawa konstytucyjnego mia³y
wp³yw na uregulowanie kwestii zwi¹zanych z problematyk¹ praw
jednostkowych39. W teorii prawa uznaje siê, ¿e prawa jednostki, któ-
re zosta³y zapisane w konstytucji danego pañstwa, s¹ jego prawami
podstawowymi. Wspomniani autorzy dokonuj¹ typizacji koncepcji
praw jednostek jako praw podstawowych. Podkreœlaj¹ przy tym, i¿
osiem wyró¿nionych przez nich koncepcji mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Podzia³ na nie jest oparty na kryterium œwiatopogl¹dowym
w odniesieniu do wertykalnego wymiaru funkcjonowania praw
podstawowych, czyli do relacji jednostka – w³adza. Na podstawie
tego kryterium mo¿na wyró¿niæ indywidualistyczn¹ i uniwersa-
listyczn¹ grupê praw podstawowych.
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36 Na temat ró¿nic i podobieñstw w podejœciu do problematyki praw cz³owie-
ka w staro¿ytnoœci i nowo¿ytnoœci pisze równie¿ B.A. Markiewicz w artykule No-
wo¿ytne prawa obywatela – albo co mo¿na by³o kupiæ za 50 franków z³otem, czyli „markê
srebra” (marc d’argent), „Civitas” 2002, nr 6, s. 79.

37 Por. J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001, s. 232.
38 T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954, s. 113.
39 Por. B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wroc³aw

1993, s. 91-97; a tak¿e I. Malinowska, Prawa cz³owieka i ich ochrona miêdzynarodowa,
Warszawa 2004, s. 18.



1.3.1. Indywidualistyczna grupa praw podstawowych

Grupê indywidualistyczn¹ praw podstawowych cechuje pogl¹d, ¿e
cele i interesy jednostki s¹ nadrzêdne wobec pañstwa, które jest je-
dynie œrodkiem ich ochrony i realizacji. Do koncepcji praw jednostki
jako praw podstawowych w ramach grupy indywidualistycznej
B. Banaszak i A. Preisner zaliczaj¹: koncepcje prawnonaturalne, kon-
cepcjê liberaln¹, koncepcjê praw jednostki w socjalnym pañstwie
prawnym oraz koncepcje chrzeœcijañskie.

Koncepcje prawnonaturalne40 uznaj¹, ¿e ludziom przys³uguj¹
pewne prawa przyrodzone, oraz zak³adaj¹, i¿ ludzie ze swej natury
s¹ równi i wolni. Uzasadnienia tej tezy poszukuj¹ w filozofii, religii,
socjologii i historii41. Koncepcje naturalnych praw cz³owieka sw¹
genezê wywodz¹ z XVII wieku, gdzie na bazie racjonalizmu doma-
gano siê sprawiedliwego podzia³u dóbr, coraz bardziej ceniono jed-
nostkê, coraz mocniej krytykowano struktury feudalne powi¹zane
z przywilejami dla okreœlonych stanów. Wedle B. Banaszaka, pomi-
mo braku jednej spójnej prawnonaturalnej koncepcji praw jednost-
ki, mo¿na wskazaæ cechê ³¹cz¹c¹ wszystkie koncepcje prawnonatu-
ralne. Jest ni¹ uznanie, ¿e prawa, wolnoœci i obowi¹zki jednostki
zawarte s¹ w prawie natury, czyli wyra¿one s¹ w zasadach skorelo-
wanych przez wszystkich ludzi w ka¿dym miejscu i czasie42. Zasady
te powi¹zane s¹ z nakazami moralnymi i stanowi¹ lex in corde scripta
– tak pojmowane prawo natury stoi ponad (lub rzadziej – obok) pra-
wem pozytywnym43.

Koncepcja liberalna ¿¹da zapewnienia praw i wolnoœci obywa-
telskich w ramach pañstwowego systemu prawa, czyli zawarcia
w konstytucji: katalogu praw jednostki gwarantuj¹cych jej wolnoœæ
i mo¿liwoœæ posiadania, w tym dysponowania w³asnoœci¹ prywat-
n¹. Charakterystyczne jest dla niej domaganie siê zawarcia w kon-
stytucji praw ograniczaj¹cych wp³yw koœcio³a na ¿ycie jednostek
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40 Jak s³usznie zauwa¿a Zbigniew Resich: „Koncepcja naturalnych praw jednostki
przesz³a ciekaw¹ ewolucjê – od g³oszenia praw zbywalnych, przekazywanych w drodze
umowy suwerenowi, wyposa¿onemu w siln¹ i scentralizowan¹ w³adzê (H. Grotius, T. Hob-
bes, B. Spinoza), poprzez uznanie, ¿e prawa te s¹ niezbywalne, ograniczaj¹ce zakres
w³adzy pañstwowej, przekazywane s¹ suwerenowi jedynie w postaci w³adzy delegowanej
(J. Locke), do konstrukcji J.J. Rousseau, przekazanie wszelkich praw na rzecz zbiorowoœci
w celu pe³nej gwarancji suwerennoœci ludu (umowa spo³eczna)” (Z. Resich, Miêdzynaro-
dowa ochrona praw cz³owieka, Warszawa 1981, s. 7).

41 I. Malinowska, Prawa…, op.cit.
42 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 460.
43 Ibidem.



i funkcjonowanie pañstwa, a tak¿e zapewniaj¹cych w pañstwie tole-
rancjê religijn¹, wolnoœæ zrzeszania siê i wolnoœæ s³owa. Katalog
praw jednostki wystêpuj¹cy w konstytucji ma wedle libera³ów chroniæ
jednostkê przed ingerencj¹ ze strony pañstwa, a zadaniem pañstwa jest
ochrona tego katalogu poprzez zapewnienie porz¹dku wewnêtrznego
i bezpieczeñstwa zewnêtrznego44. W koncepcji liberalnej prawa jed-
nostki nie s¹ wywodzone z samej natury cz³owieka, lecz silnie ak-
centuje siê znaczenie umowy zawartej miêdzy samymi jednostkami.
Prawa, wolnoœci i obowi¹zki jednostki w wiêkszym stopniu traktowa-
ne s¹ jako wyraz woli spo³eczeñstwa czy pañstwa ani¿eli wywodzone
z istoty natury cz³owieka. Koncepcja liberalna ujmuje jednostkê jako
wyizolowane indywiduum, które przede wszystkim postrzegane
jest jako bêd¹ce w³aœcicielem ró¿nych dóbr (zarówno materialnych,
jak i niematerialnych, np. ¿ycia, wolnoœci etc.). Istotnym elementem
tej koncepcji jest teza o samoregulowaniu siê wolnego spo³eczeñ-
stwa, wyra¿ana m.in. w dzie³ach Georga Hegla, Jeremy’go Benthama
i Adama Smitha45.

Koncepcja praw jednostki w socjalnym pañstwie prawnym

postrzega podstawowe prawa jednostki jako prawo ochronne wo-
bec pañstwa (to ³¹czy j¹ z koncepcj¹ liberaln¹), ale zarazem nak³ada
na pañstwo obowi¹zek sprawiedliwego podzia³u dóbr przez nie
wytworzonych. W tej koncepcji jednostka przestaje byæ traktowana
jako wyizolowane indywiduum, lecz uznane zostaj¹ jej wiêzi ze
spo³eczeñstwem (to z kolei ró¿ni j¹ od koncepcji liberalnej)46. Pañ-
stwo zostaje zobligowane do troski o byt jednostki, z czym wi¹¿e siê
zapewnienie równych warunków realizacji szans rozwoju indy-
widualnego. W konsekwencji socjalne pañstwo prawne, by zapew-
niæ sprawiedliwy podzia³ dóbr przez nie wytworzonych, dysponuje
nie tylko œrodkami tradycyjnymi (tzn. nakazami i zakazami). Mo¿e
tak¿e podj¹æ inne œrodki kierowania postêpowaniem jednostek, np.
poprzez odpowiednio okreœlony system podatkowy czy te¿ udzie-
lanie ró¿nego rodzaju subwencji. Koncepcja praw jednostki w socjal-
nym pañstwie, obok ochrony indywidualnej sfery jednostki, stara
siê okreœliæ i wyznaczyæ jednostce (tak¿e pañstwu) pewne funkcje
spo³eczne, zorientowane zarówno na dobro jednostki, jak i na dobro
ogó³u47. Jedn¹ z odmian socjalnego pañstwa prawnego jest tzw. pañ-
stwo dobrobytu (walfer state).
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44 I. Malinowska, Prawa…, op.cit.
45 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, op.cit., s. 461.
46 Ibidem, s. 462.
47 Ibidem.



Koncepcje chrzeœcijañskie wysuwaj¹ na plan pierwszy rów-
noœæ wszystkich ludzi ze wzglêdu na fakt uznania istnienia w jed-
nostce godnoœci osoby. Oznacza to poszanowanie indywidualnoœci
jednostki jako istoty, która mo¿e rozwijaæ sw¹ osobowoœæ jedynie
w spo³eczeñstwie, zaœ pañstwo ma byæ gwarantem tego rozwoju
(zasada personalizmu). Ponadto koncepcje chrzeœcijañskie traktuj¹
jednostkê jako fundament spo³ecznoœci, pocz¹wszy od rodziny;
g³osz¹ zasadê solidarnoœci wszystkich ludzi48 oraz zasadê dobra
wspólnego49. Koncepcje chrzeœcijañskie akcentuj¹ równie¿ nieroz-
wi¹zywalny zwi¹zek praw i obowi¹zków jednostki, wynikaj¹cy
z traktowania przez nie cz³owieka jako istoty rozwijaj¹cej siê
w spo³eczeñstwie. Jednostka w ramach koncepcji chrzeœcijañskich
ma obowi¹zki wobec samego siebie, a tak¿e wobec rodziny, pañ-
stwa i wspólnoty ogólnoludzkiej50. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na rozwój
praw jednostki, czyli praw podmiotowych o charakterze indywidu-
alnym, mia³o wp³yw wy³¹cznie chrzeœcijañstwo zachodnie. W prze-
ciwieñstwie do chrzeœcijañstwa wschodniego, kieruj¹cego siê filo-
zofi¹ „uto¿samienia jednostki i spo³eczeñstwa”, zachodnie
chrzeœcijañstwo podkreœla³o znaczenie linii demarkacyjnej miêdzy
jednostk¹ a spo³eczeñstwem i k³ad³o nacisk na eksponowanie istnie-
nia podmiotowoœci cz³owieka51.
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48 Zasada solidarnoœci wszystkich ludzi stanowi odrzucenie idei walki klas.
49 Zasada dobra wspólnego zak³ada istnienie pewnej hierarchii dóbr wspól-

nych; g³osi ona m.in., ¿e wszyscy maj¹ prawo do korzystania z dóbr materialnych
i pañstwo mo¿e ingerowaæ w sferê stosunków w³asnoœciowych, aby s³u¿y³y one
dobru wspólnemu (por. ibidem, s. 463).

50 Ibidem, s. 464.
51 W spo³eczeñstwie polskim panuje g³êbokie przekonanie, ¿e prawa cz³owieka

zawsze by³y silnie promowane przez katolicyzm. Jak zauwa¿a ksi¹dz Józef Tisch-
ner, jest to pogl¹d nie do koñca s³uszny: „stosunek katolicyzmu do praw cz³owieka nie
zawsze by³ jednoznacznie pozytywny. Powszechnie znana jest krytyka koncepcji praw
cz³owieka ze strony Urzêdu Nauczycielskiego w XIX i pierwszej po³owie XX w. W okresie
wczeœniejszym Koœció³ nie posiada³ w swej doktrynie wiary wyraŸnej idei praw cz³owieka,
ale w praktyce broni³ tych praw, opieraj¹c siê na Ewangelii”, i dalej twierdzi Tischner:
„Najbardziej wszechstronn¹ krytykê idei praw cz³owieka przeprowadzi³ papie¿ Leon XIII.
W dokumencie pt.: Immortale dei (1885 r.) pisze on, ¿e w idei praw cz³owieka przejawia siê
«duch przewrotu», którego pocz¹tki siêgaj¹ Reformacji. W szczególnoœci potêpia naukê
o równoœci ludzi, naukê o suwerennoœci ludu (demokracja), domagania siê wolnoœci wyra-
¿ania opinii, wolnoœci prasy i nauki. Odrzuca zasadê wolnoœci religii, poniewa¿ stawia na
tej samej p³aszczyŸnie wiarê prawdziw¹ i fa³szyw¹ (brak respektu dla wartoœci prawdy).
Sprzeciwia siê równie¿ – z tych samych powodów – koncepcji pañstwa œwieckiego, czyli
neutralnego wobec ka¿dego œwiatopogl¹du” (Ks. J. Tischer, Prawa cz³owieka z katolickiej
perspektywy, op.cit., s. 31-32).



1.3.2. Uniwersalistyczna grupa praw podstawowych

Grupê uniwersalistyczn¹ praw podstawowych jednostki wyró¿nia
pogl¹d, ¿e cele i interesy w³adzy, czyli pañstwa, maj¹ znaczenie
priorytetowe, zaœ jednostka jest jedynie œrodkiem do ich realizacji,
i ¿e to pañstwo jest dysponentem praw jednostki. Do koncepcji praw
jednostki jako praw podstawowych w ramach grupy uniwersalistycz-
nej zaliczono: koncepcjê marksistowsk¹, koncepcjê faszystowsk¹,
koncepcjê islamsk¹ oraz koncepcjê azjatyck¹.

Koncepcja marksistowska odrzuca prawnonaturalne uzasad-
nienie praw jednostki. Uznaje zasadê jednoœci praw i obowi¹zków
obywatelskich, podkreœlaj¹c, ¿e prawa jednostki zale¿ne s¹ od stop-
nia rozwoju gospodarczego, politycznego i kulturalnego spo³eczeñ-
stwa. W myœl koncepcji marksistowskiej prawa i wolnoœci jednostki
maj¹ charakter integracyjny – nie mog¹ s³u¿yæ przeciwstawieniu siê
interesom jednostki i pañstwa. Ponadto prawa mog¹ byæ wycofywane,
gdy¿ to pañstwo jest zarazem gwarantem i dysponentem praw oby-
watelskich, uzale¿niaj¹cym je od przynale¿noœci do grupy spo³ecz-
nej52. Filozofia marksistowska problematykê praw jednostki rozpa-
truje w ca³okszta³cie ¿ycia spo³ecznego, którego jednostka ludzka
jako jednostka spo³eczna jest wytworem53.

Koncepcja faszystowska postuluje koniecznoœæ integracji jednost-
ki we wspólnocie ludowej. U podstaw tej koncepcji znajduje siê nega-
cja zasady osobowoœci i indywidualnoœci cz³owieka. Prawa jednostki
formu³owano w taki sposób, by s³u¿y³y wspólnocie. G³oszono zatem
zasadê podrzêdnoœci jednostki wobec interesów wspólnoty.

Koncepcja islamska g³osi podporz¹dkowanie egzystencji cz³o-
wieka woli boskiej poprzez stosowanie prawa islamskiego zwanego
szariatem, gdzie dla formu³owania praw jednostki stosuje siê dwa
kryteria. Pierwsze to kryterium wyznaniowe (wyznawcy – niewier-
ni), drugie – p³ciowe (mê¿czyzna – kobieta). Koncepcja ta nie uznaje
katalogu praw podstawowych nale¿nych wszystkim jednostkom
w równym stopniu54.

Koncepcja azjatycka konkretyzuje miejsce jednostki w spo³eczeñ-
stwie na podstawie jej statusu rodzinnego i spo³ecznego, w konse-
kwencji uznaje nadrzêdnoœæ uprawnieñ ojca i mê¿a, a tak¿e seniora
feudalnego.
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52 Ibidem, s. 19.
53 Z. Resich, Miêdzynarodowa ochrona praw cz³owieka, op.cit., s. 7.
54 Ibidem, s. 20.



1.3.3. Konkluzje

Opisane powy¿ej koncepcje praw jednostki nie stanowi¹ monolitu,
na przyk³ad francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela
³¹czy³a koncepcjê liberaln¹ z elementami koncepcji prawnonatural-
nej55. W konstytucjach zachowane s¹ tylko pewne niezmienione
za³o¿enia fundamentalne, które determinuj¹ rodzaj koncepcji praw
podstawowych. Dlatego te¿, by byæ bardziej precyzyjnym przy do-
konywaniu opisu konkretnych konstytucji w kontekœcie praw pod-
stawowych, nale¿a³oby pos³ugiwaæ siê okreœleniami typu,
przyk³adowo: koncepcja prawnonaturalna o charakterze liberal-
nym czy te¿ koncepcja liberalna o charakterze prawnonaturalnym.
Konstytucja zbudowana w oparciu o koncepcjê prawnonaturaln¹
o charakterze liberalnym wpierw zak³ada³aby okreœlon¹ naturê
cz³owieka, która uchwycona zosta³a w „poznaniu bezpoœrednim”
(np. rozumowym) i wokó³ której (tak poznanej natury cz³owieka)
dochodzi do zawarcia umowy miêdzy jednostkami. Natomiast kon-
stytucja skonstruowana w oparciu o koncepcjê liberaln¹ o charakte-
rze prawnonaturalnym zak³ada³aby okreœlon¹ naturê cz³owieka,
która uchwycona zosta³a w „poznaniu zapoœredniczonym” (u¿ywa-
j¹c jêzyka filozoficznego: w wyniku poznania rozs¹dkowego), czyli
natura cz³owieka wy³oniona zosta³a jako wynik zawarcia „umowy
spo³ecznej” miêdzy jednostkami.

Koncepcji praw podstawowych jednostki nie powinno siê uto¿-
samiaæ z koncepcjami praw cz³owieka, gdy¿ niektóre koncepcje
praw jednostki wyraŸnie znajduj¹ siê w opozycji do wspó³czesnego
rozumienia praw cz³owieka. Prawa podstawowe jednostki to prawa
jednostki zawarte w okreœlonej tradycji konstytucyjnej – one w zna-
cznym stopniu decyduj¹ o charakterze praw obywatelskich w da-
nym pañstwie. Zatem zarówno podstawowe prawa jednostki, jak
i prawa obywatelskie mog¹ pokrywaæ siê w pewnym zakresie ze
wspó³czesnym rozumieniem praw cz³owieka, choæ zgodnoœæ po-
miêdzy nimi nie musi zachodziæ. Dzisiejsze pojmowanie praw cz³o-
wieka jest szersze ani¿eli praw podstawowych jednostki i praw oby-
watela, ich zasiêg obowi¹zywania wykracza poza okreœlon¹
jurysdykcjê. Ponadto praw obywatelskich cz³owiek mo¿e siê zrzec,
b¹dŸ mo¿na mu je odebraæ albo ograniczyæ (np. mo¿na zmieniæ oby-
watelstwo i tym samym zrzec siê praw obywatelskich danego kraju;
tak¿e wiêŸniom odbiera siê czêœæ b¹dŸ ca³oœæ praw obywatelskich),
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55 Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, op.cit., s. 459.



albo te¿ cz³owiek mo¿e zarówno korzystaæ, jak i nie korzystaæ
z przys³uguj¹cych mu praw obywatelskich w zale¿noœci od swojego
uznania. Idea praw cz³owieka – przeciwnie: zak³ada, ¿e praw cz³o-
wieka nie mo¿e siê jednostka zrzec ani nie mo¿na jednostki praw
cz³owieka pozbawiæ. Przede wszystkim wspó³czesna konceptuali-
zacja idei praw cz³owieka (zw³aszcza dokonywana w prawie miê-
dzynarodowym) stara siê wyznaczyæ uniwersalne zasady wzajem-
nych relacji miêdzy cz³owiekiem a w³adz¹.
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Rozdzia³ 2

Pierwsza próba pozytywizacji

idei praw cz³owieka

2.1. Dwie „wielkie” Deklaracje

Dorobek filozoficzny siedemnastego wieku dla dziedziny filozofii
prawa, a tym samym dla filozofii spo³ecznej i politycznej, jest nie do
przecenienia. W tym okresie zaczê³a siê kszta³towaæ filozofia prawa
naturalnego za spraw¹ takich filozofów, jak na przyk³ad: Hugo Gro-
tius (1583 – 1645), Thomas Hobbes (1588 – 1679), Johna Locke (1632 –
1704), Baruch Spinoza (1632 – 1677). Koncepcje prawa naturalnego
wypracowane zw³aszcza przez H. Grotiusa i J. Locke’a by³y impul-
sem dla uformowania siê idei praw cz³owieka, która w osiemnastym
wieku znalaz³a swój wyraz w dwóch najwa¿niejszych dokumentach
tamtej epoki, tj. w amerykañskiej Deklaracji Niepodleg³oœci z 1776
roku i francuskiej Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789
roku. Oba dokumenty przyczyni³y siê do upozytywnienia prawa
naturalnego. Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e prezentuj¹ one
identyczn¹ „filozofiê praw cz³owieka”, gdy¿ posiadaj¹ literaln¹ zgod-
noœæ (wymieniaj¹ te same podstawowe prawa cz³owieka, jak: prawo
do ¿ycia, wolnoœci, w³asnoœci, bezpieczeñstwa, a tak¿e prawo do
oporu przeciwko uciskowi). Jednak¿e wskazana literalna zgodnoœæ
nie oznacza bynajmniej, ¿e ich znaczenie jest identyczne. Przyczyn
takiego stanu jest kilka.

2.1.1. Problem filozofii o charakterze rewolucyjnym

Zasadnicz¹ przyczyn¹ braku identycznoœci w sferze znaczeniowej
obu dokumentów jest wystêpowanie b¹dŸ brak filozofii o charakterze



rewolucyjnym. Filozofii bêd¹cej apoteoz¹ przemocy politycznej, ku-
muluj¹cej siê w obaleniu istniej¹cego autorytetu, a w konsekwencji
w zmianie podstawy uprawomocnienia na rzecz przysz³ych autory-
tetów1. W Ameryce upozytywnienie prawa naturalnego nie wyma-
ga³o od filozofii roli rewolucyjnej, we Francji zaœ mia³o charakter rewo-
lucyjny2. Brak rewolucyjnej roli filozofii w Ameryce by³ wynikiem
odbioru filozofii Johna Locke’a. Dla Amerykanów filozofia tego my-
œliciela by³a wyk³adni¹ klasycznego prawa natury: m¹drym zastoso-
waniem zaproponowanych przezeñ norm do konkretnej sytuacji. Nie
istnia³ zatem konflikt pomiêdzy teori¹ a praktyk¹, pomiêdzy zasada-
mi prawa naturalnego a ich technicznym uzasadnieniem. Nie rozwa-
¿ano tak¿e kwestii: jak w oczach opinii publicznej filozoficzne idee
maj¹ zyskaæ legitymizacjê, by mog³y s³u¿yæ ukonstytuowaniu siê pra-
wowitej, politycznej w³adzy. Inaczej by³o we Francji. Deklaracja Praw
Cz³owieka i Obywatela mia³a charakter rewolucyjny, gdy¿ mia³a
zwieñczaæ obalenie ustroju feudalnego, czyli de facto nadaæ pozy-
tywn¹ wa¿noœæ nowemu prawu. Filozofia, która przenika francusk¹
Deklaracjê, mia³a nowe zadanie: nie mia³a, jak dot¹d, kierowaæ poli-
tycznie m¹drym dzia³aniem w obrêbie ustaw, ale mia³a za pomoc¹
ustaw pouczaæ o technicznie w³aœciwym ustroju3. Francuzi chcieli za
pomoc¹ Deklaracji wprowadziæ w spo³eczeñstwie ca³kowicie nowy
ustrój. Natomiast Amerykanie pragnêli usankcjonowaæ stosunki ist-
niej¹ce ju¿ w spo³eczeñstwie poprzez akt emancypacji od macierzy,
czyli Wielkiej Brytanii. W Ameryce prawo natury nie zostaje upo-
zytywnione na drodze rewolucyjnej, gdy¿ by³o przyjmowane jako
oczywistoœæ, nad któr¹ nie ma co siê zastanawiaæ. Oczywistoœæ, do
której nie trzeba by³o nikogo przekonywaæ. Tym samym mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e prawo natury w Ameryce urzeczywistnia³o siê poprzez
dzia³anie immanentnych praw natury samego spo³eczeñstwa4.

2.1.2. Problem Stwórcy

Inn¹ przyczyn¹ braku identycznoœci znaczeniowej obu Deklaracji
jest problem Stwórcy. Amerykañska Deklaracja Niepodleg³oœci
bezpoœrednio i otwarcie odwo³uje siê do Stwórcy jako tego, który
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obdarzy³ ludzi nienaruszalnymi prawami. Francuska Deklaracja
w sposób bezpoœredni i otwarty tego nie czyni. To Zgromadzenie
Narodowe og³asza prawa naturalne, jakimi s¹ zawarte w Deklaracji
prawa cz³owieka. Francuzi nie wywodz¹ g³oszonych praw cz³owie-
ka od Boga, jedynie proklamuj¹, ¿e Istota Najwy¿sza objê³a je sw¹
szczególn¹ opiek¹ i trosk¹. By³o to zapewne spowodowane tym, i¿
monarchii i ustrojowi feudalnemu legitymizacji dostarcza³o odwo³y-
wanie siê do boskiego porz¹dku, w którym król wystêpowa³ jako
pomazaniec bo¿y. Nie chc¹c w sposób otwarty odwo³ywaæ siê do
boskiej legitymizacji, zastosowano we Francji swoisty wybieg: choæ
prawa cz³owieka maj¹ swój ludzki rodowód, s¹ one zgodne z „bos-
k¹ myœl¹”. Tym samym istnieje zgodnoœæ pomiêdzy Boskimi zamia-
rami a wprowadzanym nowym porz¹dkiem spo³ecznym, maj¹cym
s³u¿yæ realizacji praw cz³owieka.

Inne cele przyœwieca³y twórcom amerykañskiej Deklaracji: bez-
poœrednie odwo³anie siê do Stwórcy mia³o wskazywaæ na przed-
pañstwowy charakter praw podstawowych i uzasadniaæ zachowa-
nie tych¿e praw w ca³oœci w ramach porz¹dku politycznego. Co
wiêcej, mia³o utrzymaæ przeœwiadczenie, ¿e istniej¹cy porz¹dek po-
lityczny zosta³ powo³any w celu zachowania praw podstawowych.

2.1.3. Problem narodu

Kolejn¹ kwesti¹ przes¹dzaj¹c¹ o braku identycznoœci znaczeniowej
obu dokumentów jest sprawa okreœlenia roli i pozycji narodu
w kszta³towaniu ustroju pañstwa. „Naród” w Deklaracji Niepod-
leg³oœci wystêpuje jako gwarant maj¹cych nast¹piæ zmian. W Dekla-
racji przyjêto, i¿ to na narodzie spoczywa odpowiedzialnoœæ za po-
danie powodów przeprowadzenia zmian. To „naród” w Deklaracji
amerykañskiej podaje przyczyny, które sk³oni³y go do aktu emancy-
pacji od Wielkiej Brytanii. Posiada równie¿ prawo, by wed³ug swego
uznania zmieniæ, obaliæ czy te¿ powo³aæ nowy rz¹d, który sprawniej
i lepiej bêdzie realizowa³ rolê opiekuñcz¹ nad „darem Stwórcy”
(jakim s¹ nienaruszalne prawa cz³owieka). W Deklaracji czytamy:
„Ilekroæ wskutek biegu wypadków koniecznym staje siê dla jakiegoœ naro-
du, by zerwa³ wiêzy polityczne ³¹cz¹ce go z innym narodem i zaj¹³ wœród
potêg ziemskich oddzielne i równorzêdne stanowisko, do którego upowa¿-
niaj¹ go prawa natury i jej Bóg, to w³aœciwy respekt dla przekonañ ludzkich
wymaga, aby naród ten poda³ powody, które zmusi³y go do oderwania siê.
Uwa¿amy nastêpuj¹ce prawdy za oczywiste: ¿e wszyscy ludzie stworzeni

40 Czêœæ I. Pozytywizacja idei praw cz³owieka



s¹ równymi, ¿e Stwórca obdarzy³ ich pewnymi nienaruszalnymi prawami,
¿e w sk³ad tych praw wchodzi ¿ycie, wolnoœæ i swoboda ubiegania siê o szczê-
œcie, ¿e celem zabezpieczenia tych praw wy³onione zosta³y spoœród ludzi
rz¹dy, których sprawiedliwa w³adza wywodzi siê ze zgody rz¹dzonych, ¿e
jeœli kiedykolwiek jakakolwiek forma rz¹du uniemo¿liwi³aby osi¹gniêcie
tych celów, to naród ma prawo taki rz¹d zmieniæ lub obaliæ, powo³aæ nowy,
którego podwalinami bêd¹ takie zasady i taka organizacja w³adzy, jakie wy-
dadz¹ siê narodowi najbardziej sprzyjaj¹ce dla jego szczêœcia i bezpieczeñ-
stwa”5. „Naród” w amerykañskiej Deklaracji przyjmuje rolê stra¿ni-
ka odpowiedniego wykorzystania „daru Stwórcy”. Natomiast we
francuskiej Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 roku
„naród” nie pe³ni roli wy³¹cznie stra¿nika praw cz³owieka, ale jest
niemal¿e ich stwórc¹, czemu wyraz oddaje preambu³a Deklaracji:
„Przedstawiciele Ludu Francuskiego wystêpuj¹cy jako ZGROMADZENIE
NARODOWE, uwa¿aj¹c, i¿ jedyn¹ przyczyn¹ nieszczêœæ publicznych i na-
du¿yæ rz¹dów jest nieznajomoœæ, zapomnienie i lekcewa¿enie praw cz³owie-
ka, postanowili og³osiæ w formie uroczystej deklaracji naturalne,

niepozbywalne i œwiête prawa cz³owieka...”6 W przywo³anym do-
kumencie pojêcie narodu (który wy³oni³ siê jako œwiadoma siebie
wielkoœæ polityczna) s³u¿y personifikacji woli powszechnej. Naród
w tym rozumieniu jest osob¹ moraln¹, o której ju¿ w Manuskrypcie
genewskim wspomina³ Jan Jakub Rousseau. Czytamy w nim:

„Termin lud ludzki jest dla umys³u ludzkiego ide¹ ca³kowicie kolektywn¹,
w której nie jest za³o¿ona ¿adna realna wiêŸ miêdzy jednostkami. Dodajmy je-
szcze nastêpuj¹ce za³o¿enie: ujmijmy lud ludzki jako osobê moraln¹, która
wraz z uczuciem wspólnej egzystencji, nadaj¹cym mu indywidualnoœæ, a egzy-
stencjê czyni¹cym trwa³¹ i ci¹g³¹, posiada powszechny motyw dzia³ania”7.

Amerykañska Deklaracja nie uto¿samia³a narodu z osob¹ moraln¹.
Naród wystêpowa³ jako forma wspólnoty ludzkiej, zamieszkuj¹ca
okreœlone terytorium, charakteryzuj¹ca siê pewn¹ niezale¿noœci¹
wynikaj¹c¹ z podlegania okreœlonym prawom, a zarazem odpowie-
dzialnoœci¹ za przestrzeganie tych praw. Ró¿norodne podejœcie do
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narodu w obu Deklaracjach wynika³o z innego kontekstu histo-
rycznego powstawania tych¿e dokumentów. We Francji d¹¿ono
do ukszta³towania nowego narodu przystosowanego do po¿¹dane-
go porz¹dku spo³ecznego, podczas gdy w Ameryce by³ ju¿ naród
i okreœlony porz¹dek spo³eczny. Nie pope³ni siê zatem wiêkszego
b³êdu, twierdz¹c, i¿ Deklaracja francuska w przeciwieñstwie do
amerykañskiej ma wymiar profetyczny i teoretyczny, gdy¿ inspira-
cje swe czerpa³a z zasad i idei, które nie mia³y realnego pod³o¿a
w rzeczywistoœci francuskiej. Deklaracja amerykañska z kolei posia-
da³a wymiar praktyczny, gdy¿ zawarte w niej okreœlone zasady
i idee w du¿ym stopniu pokrywa³y siê z ju¿ panuj¹cym porz¹dkiem
spo³ecznym.

2.1.4. Krytyka zasadnoœci w³adzy monarszej

Odrêbnoœæ wskazanych powy¿ej wymiarów obu Deklaracji mia³a bez-
poœredni wp³yw na ich stosunek do w³adzy politycznej. Deklaracja
Niepodleg³oœci wychodzi od krytyki monarchii i konkretnej w³adzy
królewskiej, by odrzuciæ zasady monarchii i w³adzy królewskiej
w ogóle8. Amerykanie starali siê poprzez prawa cz³owieka wprowa-
dziæ ograniczenie i kontrolê nad wszelk¹ w³adz¹ polityczn¹. Nato-
miast francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela wychodzi od
ogólnej krytyki zasad monarchii i w³adzy królewskiej, upatruj¹c Ÿród³o
wszelkiej w³adzy politycznej w naturze cz³owieka. Francuzi nie d¹¿yli
do kontrolowania ju¿ istniej¹cej w³adzy, ale do po³o¿enia fundamen-
tów pod przysz³e pañstwo. W nowym pañstwie francuskim mia³a do-
minowaæ wolnoœæ i to wolnoœæ wyszczególniona – wolnoœæ publiczna.
Mia³a ona umo¿liwiæ aktywnoœæ obywateli w sferze publicznej, której
realizacjê upatrywano we wprowadzeniu powszechnoœci równoœci
wobec prawa. Tu ma Ÿród³o mocne akcentowanie we francuskiej De-
klaracji wolnoœci i równoœci wobec prawa, uznanych za wartoœci,
wrêcz idee, do których realizacji nale¿y d¹¿yæ. Wolnoœæ i równoœæ
wobec prawa stanowi³y tak¿e wartoœci w amerykañskim spo³eczeñ-
stwie, ale nie mia³y one statusu idei, poniewa¿ by³y faktem obo-
wi¹zuj¹cym. Hannah Arendt pisze o tym w nastêpuj¹cy sposób:

„Wersja amerykañska nie g³osi³a w gruncie rzeczy nic wiêcej poza koniecz-
noœci¹ ustanowienia cywilizowanych rz¹dów dla ca³ej ludzkoœci. Wersja
francuska natomiast wieœci³a istnienie praw niezale¿nych i zewnêtrznych
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wobec pañstwa, po czym dosz³a do zrównania tych tak zwanych praw –
mianowicie praw cz³owieka – z prawami obywatela”9.

Zawarte w Deklaracji Niepodleg³oœci „d¹¿enie do szczêœcia”
mia³o dokonywaæ siê za pomoc¹ istniej¹cej wolnoœci publicznej, któ-
ra polega³a na prawie dostêpnoœci do spraw publicznych, czyli mo¿-
liwoœci udzia³u we w³adzy publicznej. Udzia³ we w³adzy publicznej
oznacza³ podejmowanie decyzji o szczêœciu publicznym, to znaczy
o szczêœciu wszystkich obywateli, a nie poszczególnych jednostek.
W kontekœcie powy¿szych stwierdzeñ wy³ania siê wa¿ki problem:
czy zawarte w Deklaracji Niepodleg³oœci „d¹¿enie do szczêœcia” na-
le¿y rozumieæ jako pragnienie szczêœcia ogólnego, czy te¿ jako po-
myœlnoœæ poszczególnych jednostek rozumianych jako osoby pry-
watne.

Podniesiony problem wynika z faktu, i¿ obywatel ma uprawnie-
nie, a nie nakaz czy obowi¹zek udzia³u we wspó³decydowaniu
o sprawach publicznych. Je¿eli obywatel zada sobie trud, by skorzys-
taæ z uprawnienia o wspó³decydowaniu o sprawach publicznych, to
jednoczeœnie dobrowolnie sam na siebie nak³ada odpowiedzialnoœæ
za nadanie odpowiedniego kierunku tak zwanemu szczêœciu ogól-
nemu. W przypadku rezygnacji z tego uprawnienia, obywatel bê-
dzie uto¿samiaæ szczêœcie jedynie ze swoj¹ prywatn¹ pomyœlnoœci¹.
Dla niego w³adza publiczna istnieje wy³¹cznie po to, by ochraniaæ
jego szczêœcie prywatne. Zatem z jednej strony mamy obywateli,
którzy zainteresowani s¹ wolnoœci¹, gdy¿ bior¹ udzia³ w podejmo-
waniu decyzji o powszechnym wymiarze; zaœ z drugiej strony mamy
do czynienia z obywatelami, którzy nie chc¹ wolnoœci, tylko swo-
bód. Wydawaæ siê mo¿e, i¿ obywatel nieograniczony zobowi¹zania-
mi wobec wspó³obywateli posiada pe³n¹ wolnoœæ. Jest to jednak¿e
tylko pozór, gdy¿ jego wolnoœæ ograniczona jest do sfery prywatno-
œci. Owo ograniczenie wynika z respektowania wy³¹cznie praw jed-
nostki, w konsekwencji niwecz¹c mo¿liwoœæ formu³owania przez
obywateli wspólnych d¹¿eñ. Na tej podstawie H. Arendt twierdzi,
i¿ Deklaracja Niepodleg³oœci zaciera ró¿nicê pomiêdzy „szczêœciem
publicznym” a prywatn¹ pomyœlnoœci¹. Arendt pisze:

„Jest jednak historycznym faktem, ¿e Deklaracja Niepodleg³oœci mówi o «d¹¿e-
niu do szczêœcia», nie zaœ o szczêœciu publicznym, i niewykluczone, ¿e sam Jef-
ferson nie by³ w g³êbi duszy pewien, który rodzaj szczêœcia ma na myœli, kiedy
d¹¿enie doñ czyni³ jednym z niezbywalnych praw cz³owieka”10.
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W póŸniejszym okresie – po uchwaleniu Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych – zapis o „d¹¿eniu do szczêœcia” interpretowano jako
prawo ochrony prywatnego szczêœcia obywateli przez w³adzê pub-
liczn¹. Tym samym nast¹pi³o przejœcie od wolnoœci publicznej do
swobód obywatelskich. Dowodz¹ tego s³owa Thomasa Jeffersona
zawarte w Liœcie do Madisona z 9 VI 1793 roku. W liœcie tym Jefferson
podkreœla³, ¿e szczêœcie znajduje siê poza dziedzin¹ spraw publicz-
nych. Jego zdaniem szczêœcie znajduje siê: „na ³onie kochaj¹cej rodzi-
ny, w towarzystwie bliskich osób i ksi¹¿ek, w zdrowej trosce o gospodarstwo
i w³asne sprawy”11. Inny z Ojców Za³o¿ycieli, Benjamin Franklin, wy-
dawa³ siê podzielaæ opiniê T. Jeffersona. Sukces jednostek by³ dla
niego równoznaczny z powodzeniem spo³eczeñstwa, bowiem Fran-
klin uwa¿a³, i¿ szczêœcie spo³eczne nie jest niczym wiêcej ni¿ sum¹
szczêœcia sk³adaj¹cych siê na nie jednostek12. Porównuj¹c Deklaracjê
amerykañsk¹ z Deklaracj¹ francusk¹, nie sposób nie dostrzec kolo-
salnej ró¿nicy: w Deklaracji francuskiej wolnoœæ publiczna, a wiêc
zarazem publiczne szczêœcie, wysuwa³y siê przed swobody obywa-
telskie i prywatn¹ pomyœlnoœæ.

2.2. Konkluzje. Problem uniwersalnoœci idei

praw cz³owieka w obu Deklaracjach

Dwa ró¿ne spojrzenia na prawa podstawowe w obu deklaracjach
mia³y swe Ÿród³o w problematycznym zwi¹zku naturalnych praw
z Histori¹ i Natur¹. Powszechnie przyjmuje siê, i nie bez racji, ¿e
francuscy reformatorzy wzorowali siê na swych amerykañskich
prekursorach. Mieli jednak¿e problem ze zrozumieniem idei prze-
wodnich Deklaracji amerykañskiej i ten fakt niew¹tpliwie mia³ rów-
nie¿ wp³yw na odmiennoœæ uchwalonego przez nich dokumentu.
Jak wskazuje Jan Baszkiewicz w artykule Cz³owiek, prawa cz³owieka,
w³adza13, Francuzi mieli nastêpuj¹cy dylemat: czy amerykañskie ujê-
cie zwi¹zku naturalnych praw z Histori¹ i Natur¹ to dominacja Hi-
storii nad Natur¹, czy te¿ Natury nad Histori¹. Istnia³o przekonanie
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wœród niektórych lewicowych deputowanych Zgromadzenia Naro-
dowego, i¿ amerykañskie ujêcie praw cz³owieka jest zbytnio
uwik³ane w Historiê – i to w historiê brytyjsk¹, nieegalitarn¹, arysto-
kratyczn¹, „gotyck¹”, ¿e wystêpuje bardzo œcis³y zwi¹zek natural-
nych praw cz³owieka z „zasadami brytyjskiej konstytucji”, z „wol-
noœciami angielskimi14. Lewicowi deputowani zarzucali wiêc
Amerykanom, i¿ za ma³o w ich ujmowaniu praw cz³owieka jest Na-
tury, a za du¿o Historii. Z kolei inna czêœæ deputowanych by³a
wrêcz przeciwnego zdania. Byli przeœwiadczeni, ¿e amerykañskie
Deklaracje praw bardzo dobrze oddaj¹ naturê, aczkolwiek, w ich
ocenie, naturê Amerykanina!15 Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ci z francuskich
deputowanych, którym brakowa³o Historii w Deklaracji Niepod-
leg³oœci, eksponowali zasadnicz¹ ró¿nicê pomiêdzy francuskim
a amerykañskim spo³eczeñstwem. Ow¹ ró¿nicê upatrywano w fak-
cie, i¿ spo³eczeñstwo amerykañskie ma krótki rodowód i cechuje je
egalitaryzm oraz bliski zwi¹zek z przyrod¹, podczas gdy spo³eczeñ-
stwo francuskie obci¹¿one jest hipotek¹ Historii, w której uleg³o
„roztopieniu siê” pod wp³ywem tradycji. Zdaniem Jana Baszkiewi-
cza problem odczytania amerykañskiej Deklaracji Niepodleg³oœci
doprowadzi³ Francuzów do nastêpuj¹cego wniosku: prawa cz³o-
wieka musz¹ byæ inne dla Francuzów, a inne dla Amerykanów16.

Podsumowuj¹c powy¿sze analizy, nale¿y mocno zaakcentowaæ,
i¿ brak identycznoœci znaczeniowej obu dokumentów wynika³ z trzech
przyczyn: (1) z oparcia amerykañskiej Deklaracji prawie wy³¹cznie
na filozofii Johna Locke’a; (2) z zaistnienia niektórych idei Jana Jaku-
ba Rousseau we francuskiej deklaracji; (3) z innego kontekstu histo-
rycznego powstania obu Deklaracji.

Przyczyny te sprawi³y, i¿ amerykañska Deklaracja Niepodle-
g³oœci wiêkszy akcent k³adzie na prawa cz³owieka ni¿ na prawa oby-
watela, zaœ francuska Deklaracja odwrotnie. Chc¹c jednak doszukaæ
siê wspólnego mianownika obu dokumentów, nale¿y wspólnego
znaczenia poszukiwaæ nie w prawach cz³owieka, ale w samym cz³o-
wieku. Dlaczego akurat w cz³owieku? Otó¿ obie Deklaracje dotykaj¹
istoty cz³owieka. Jeœli przyj¹æ za³o¿enie, i¿ racjê mia³ Arystoteles,
twierdz¹c, i¿ cz³owiek jest politikon zoon, to obie Deklaracje, bêd¹c
komplementarne wobec siebie, nabieraj¹ swoistego znaczenia. Otó¿
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cz³owiek jako politikon zoon podporz¹dkowany jest nie tylko pra-
wom przyrody (bo jest bytem przyrodniczym), ale równie¿ prawom
natury (bo jest zwierzêciem politycznym). Cz³owiek jako zwierzê
polityczne posiada dwie istoty: istotê spo³eczn¹ i istotê polityczn¹.
U Arystotelesa cz³owiek z natury jest istot¹ spo³eczn¹, gdy¿ pragnie
¿yæ, i istot¹ polityczn¹, gdy¿ pragnie ¿yæ dobrze17. A zatem amery-
kañska Deklaracja Niepodleg³oœci z 1776 roku odpowiada³aby wize-
runkowi cz³owieka jako istoty spo³ecznej, zaœ francuska Deklaracja
Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 roku odpowiada³aby wizerun-
kowi cz³owieka jako istoty politycznej. W¹t³a jest granica miêdzy
istot¹ spo³eczn¹ a istot¹ polityczn¹, miêdzy prawami cz³owieka
a prawami obywatela. Cz³owiekowi jako istocie spo³ecznej przy-
s³uguj¹ prawa, które zwane s¹ prawami cz³owieka, typu: ¿ycie, wol-
noœæ, w³asnoœæ. S¹ to prawa o wysokim poziomie ogólnoœci. Prawo
do ¿ycia jest fundamentem pozosta³ych praw, zarówno praw cz³o-
wieka, jak i obywatela. Wolnoœæ cz³owieka jako istoty spo³ecznej jest
zdolnoœci¹ do racjonalnego wyboru takich a nie innych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zachowania samego siebie. Tak jak z prawa do ¿y-
cia wynika prawo do wolnoœci, tak i z prawa do wolnoœci wynika
prawo do w³asnoœci. Je¿eli wolnoœæ jest racjonalnym wyborem
zmierzaj¹cym do zachowania samego siebie, to ze wzglêdu na sw¹
racjonalnoœæ cz³owiek dysponuje w³asnoœci¹, gdy¿ cz³owiekowi po-
trzebne s¹ ró¿norakiego rodzaju narzêdzia pozwalaj¹ce mu zacho-
waæ samego siebie. Tak rozumiane prawa do ¿ycia, wolnoœci i w³as-
noœci prezentuje amerykañska Deklaracja Niepodleg³oœci. Jest ona
wyrazem cz³owieczego pragnienia ¿ycia, a z pragnieniem tym zwi¹za-
na jest walka o sam¹ egzystencjê. Amerykanie, chc¹c zachowaæ swe
prawa obywatelskie, uœwiadomili sobie koniecznoœæ odwo³ania siê
do czegoœ pierwotniejszego, a przyjmowanego jako naturalne – do
praw cz³owieka. Natomiast francuska Deklaracja Praw Cz³owieka
i Obywatela jest wyrazem tego, i¿ cz³owiek chce ¿yæ dobrze, gdy¿
jego racjonalnoœæ nie pozwala mu pozostaæ wy³¹cznie na etapie sa-
mego pragnienia ¿ycia. We francuskim dokumencie pragnienie
przez cz³owieka dobrego ¿ycia automatycznie identyfikuje cz³owie-
ka jako obywatela. Obywatelowi przys³uguj¹ prawa natury, które
ju¿ w sobie zawieraj¹ prawa cz³owieka, gdy¿ po¿¹danie dobrego
¿ycia zak³ada uprzednie pragnienie ¿ycia. Prawa cz³owieka zostaj¹
zatem zaadaptowane do ¿ycia politycznego cz³owieka. Nadaj¹c temu
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17 Por. O. Höffe, Sprawiedliwoœæ polityczna: podstawy krytycznej filozofii pañstwa
i prawa, Kraków 1999, s. 231.



¿yciu odpowiedni sens, staj¹ siê prawami natury. Prawa tak ujête
stanowi¹ próbê odnalezienia siê cz³owieka jako istoty rozumnej
oraz moralnej w zastanej rzeczywistoœci spo³ecznej.

Konkluduj¹c: amerykañska Deklaracja Niepodleg³oœci jest wyra-
zem ukonstytuowania siê spo³eczeñstwa amerykañskiego, zaœ fran-
cuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela to zapowiedŸ nowej
organizacji politycznej pañstwa francuskiego. Z osobna rozpatry-
wane obie Deklaracje s¹ produktem odrêbnych uwarunkowañ
historyczno-politycznych, co przes¹dza o ich innym znaczeniu.
Zgo³a inaczej sprawa siê przedstawia, gdy uwzglêdni siê w ocenach
deklaracji nie tylko wymiar empiryczny ich powstawania, ale tak¿e
towarzysz¹cy ich narodzinom wymiar duchowy. W wymiarze du-
chowym, uniwersalnym, ponadhistorycznym, analizowane Dekla-
racje posiadaj¹ wspólny mianownik, gdy¿ ich oblicze okreœla³a ta
sama naczelna wartoœæ, jak¹ jest ¿ycie cz³owieka. St¹d uprawnione
wydaje siê twierdzenie o materialnej zgodnoœci obu dokumentów
w kwestii podstawowych praw cz³owieka, pomimo ich zró¿nicowa-
nia, wynikaj¹cego z odmiennych warunków historyczno-politycz-
nych, jakie leg³y u ich narodzin.
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Rozdzia³ 3

Próba uniwersalnej pozytywizacji

praw cz³owieka

3.1. Wprowadzenie

Na arenie miêdzynarodowej w zakresie formu³owania siê syste-
mów ochrony praw cz³owieka wyró¿nia siê dwie tendencje: uniwer-
salistyczn¹ i regionaln¹. Pierwsza z nich wi¹¿e siê œciœle z instytucj¹
ONZ, której dzia³anie ma na celu ochronê istoty ludzkiej niezale¿nie
od miejsca jej pobytu na œwiecie, ró¿nic kulturowych, cywilizacyj-
nych i stopnia rozwoju kraju macierzystego1. W polityce ONZ uni-
wersalnoœæ praw cz³owieka oznacza jednakowy sposób ich okreœlania,
uznania i ochrony na ca³ym œwiecie2. Z kolei tendencja regionalna
oparta jest na za³o¿eniu, ¿e ró¿nice w rozwoju cywilizacyjnym, kul-
turowym i geopolityczne s¹ zbyt wielkie, by mo¿liwe by³o wyraŸne
okreœlenie tego, co wspólne wszystkim ludziom w sferze ich praw,
co da³oby siê generalizowaæ, okreœliæ, sprawnie zapewniæ i strzec
przed naruszeniami.3 Jednak¿e, jak twierdzi Andrzej Redelbach:
„Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e konieczna jest wspó³praca i harmonizacja obu
tych tendencji oraz formowanych na ich podstawie konkretnych systemów
ochrony praw cz³owieka”4.

Jêzyk praw cz³owieka, którym obecnie siê pos³ugujemy, zosta³
zdominowany przede wszystkim przez tzw. nieformaln¹ „konstytu-
cjê praw cz³owieka”5, czyli Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka

1 A. Redelbach, Prawa naturalne – prawa cz³owieka – wymiar sprawiedliwoœci. Po-
lacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Toruñ 2000, s. 108.

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 110.
4 Ibidem, s. 111.
5 Por. A. £opatka, Miêdzynarodowe prawo praw cz³owieka, op.cit., s. 17; a tak¿e

zobacz: A. Redelbach, Prawa naturalne…, op.cit., s. 109.



z 1948 roku, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-
nych z 1966 roku oraz Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych z 1966 roku6. Z tych trzech dokumen-
tów jedynie Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka jest doku-
mentem deklaratywnym, to znaczy niewi¹¿¹cym prawnie. Nie zmie-
nia to jej wa¿noœci, bowiem wyznacza ona interpretacjê pozosta³ych
dwóch dokumentów (traktuje siê j¹ jako preambu³ê „nieformalnej
konstytucji praw cz³owieka”), które siê do niej odwo³uj¹.

3.2. Cz³owiek w Powszechnej Deklaracji

Praw Cz³owieka

Powszechnie s¹dzi siê, ¿e PDPCz wychodzi z za³o¿enia o istnieniu
uniwersalnego (abstrakcyjnego) cz³owieka. Niemniej mo¿na spot-
kaæ interpretacjê, której autorzy uwa¿aj¹, i¿ Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka nie odwo³uje siê do cz³owieka „w ogóle”, lecz trak-
tuje cz³owieka jako konkretny byt. Takie stanowisko zajmuje m.in.
J. Jaskólska, pisz¹c:

„...nic nie wskazuje na to, by prawa potwierdzone w Deklaracji by³y przewi-
dziane dla jakiegoœ abstrakcyjnie pojêtego cz³owieka «w ogóle». Prawami
cz³owieka s¹ zarówno prawa pracowników, prawa dziecka, prawa ludzi star-
szych, jak i prawa osób przeœladowanych czy prawa osoby aresztowanej.
Cz³owiek przedstawiony jest w wiêkszoœci sformu³owañ w konkretnej sytu-
acji ¿yciowej. Mamy tu do czynienia z konkretnym – ¿yj¹cym i dzia³aj¹cym
cz³owiekiem, chocia¿ przedstawionym bardzo ogólnie, to jednak w ca³ym
jego rozwoju, w najbardziej typowych sytuacjach ¿yciowych i we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Treœæ Deklaracji zatem suponuje rozumienie cz³o-
wieka jako bytu konkretnego”7.
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6 Wymienione dokumenty wyznaczaj¹ ONZ-owski standard praw cz³owieka
i g³ównie z tego powodu ograniczê siê do ich omówienia. W dalszym tekœcie bêdê
u¿ywa³ skrótów: PDPCz – Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka; PPOiP – Miê-
dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; PPGSiK – Miêdzynarodo-
wy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Na temat historycznego
kontekstu kszta³towania siê koncepcji praw cz³owieka w systemie ONZ czytaj:
H. Andrzejczak, Problem miêdzynarodowej ochrony praw cz³owieka w systemie powsta-
nia ONZ, „Zeszyty naukowe KUL” 1965, nr 4, s. 16.

7 J. Jaskólska, Treœæ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, „Cz³owiek w Kultu-
rze. Pismo poœwiêcone filozofii i kulturze” 1998, nr 11, s. 95.



W istocie to preambu³a PDPCz przes¹dza o tym, ¿e w ca³ej De-
klaracji nie mówi siê o abstrakcyjnym cz³owieku, lecz o jego bycie
konkretnym. Odwo³ywanie siê do abstrakcyjnego cz³owieka mu-
sia³oby determinowaæ wykluczenie elementu wynikaj¹cego z do-
œwiadczenia, czyli poznania rozs¹dkowego. W przypadku Deklara-
cji to w³aœnie doœwiadczenie decyduje o jej obliczu i dookreœla jej
treœci8. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ju¿ w preambule PDPCz mówi siê
o „czynach barbarzyñskich” (a wiêc o historii ludzkoœci), które obu-
dzi³y sumienie ludzkoœci, uœwiadomi³y jej koniecznoœæ poszanowa-
nia praw cz³owieka nie tylko poprzez ich uznanie, ale i poprzez ich
realizacjê. Chodzi³o przy tym g³ównie o realizacjê wolnoœci s³owa
i przekonañ, wolnoœci od strachu i niedostatku, których przestrze-
ganie doprowadzi wszystkich cz³onków rodziny ludzkiej do ¿ycia
w wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju9. Mo¿na pokusiæ siê o stwier-
dzenie, ¿e w³aœnie uwzglêdnienie elementu historycznego (chocia¿
wyra¿onego w sposób bardzo ogólny – „czyny barbarzyñskie”) jako
uzasadnienia dla proklamacji koniecznoœci realizacji praw cz³owieka
przes¹dzi³o o ukonkretnieniu jednostki w „konstytucji praw cz³o-
wieka”. Preambu³a PDPCz osadza cz³owieka nie tylko w kontekœcie
historycznym, ale i aksjologicznym. Ju¿ samo u¿ycie w preambule
takich terminów, jak: „barbarzyñstwo”, „godnoœæ”, „sumienie”, czy
nawet „rodzina ludzka”, pozwala przypuszczaæ, ¿e jej autorzy od-
wo³uj¹ siê do jakiejœ bli¿ej niesprecyzowanej aksjosfery. Nie sposób
jej zdefiniowaæ, bowiem za³o¿ona transcendencja pozostaje niedo-
okreœlona, co wiêcej: nie jest osadzona ani nie ma konotacji w trady-
cji, na przyk³ad filozoficznej czy religijnej.

W doprecyzowaniu zak³adanej w „konstytucji praw cz³owieka”
aksjosfery nie pomaga analiza poszczególnych jej artyku³ów. Jest
tak g³ównie z powodu niejasnej wizji cz³owieka w niej wystêpuj¹cej.
Cz³owiek w „konstytucji praw cz³owieka” raz wystêpuje w roli jed-
nostki, raz w roli osoby. Niezwykle trudno jest w sposób jednoznacz-
ny stwierdziæ, na którym rozumieniu ufundowana zosta³a wizja
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8 Treœæ preambu³y ka¿dego dokumentu, niezale¿nie: prawnego czy polityczne-
go, jest niezmiernie istotna, gdy¿ to ona nadaje sens interpretacji poszczególnych ar-
tyku³ów. Preambu³a PDPCz ma w tym przypadku podwójne znaczenie: nadaje sens
samej Deklaracji, a tak¿e wyznacza kierunek interpretacji PPOiP oraz PPGSiK.

9 W preambule PDPCz czytamy: „…poniewa¿ brak poszanowania i pogarda dla
praw cz³owieka doprowadzi³y do czynów barbarzyñskich, które wstrz¹snê³y sumieniem ludz-
koœci, a nadejœcie œwiata, w którym istoty ludzkie bêd¹ korzystaæ z wolnoœci s³owa i przeko-
nañ oraz wolnoœci od strachu i niedostatku, zosta³o og³oszone jako najwy¿szy cel cz³owie-
ka…” (por. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, w: Prawa cz³owieka – dokumenty miê-
dzynarodowe, red. T. Jasudowicz, B. Gronowska, C. Mik, Toruñ 1993, s. 19).



cz³owieka zawarta w „konstytucji praw cz³owieka” (PDPCz, PPOiP,
PPSGiK). Zagadnienie to i jego rozstrzygniêcie s¹ niebywale wa¿ne,
bowiem przes¹dzaj¹ odpowiedŸ na pytanie: czy „konstytucja praw
cz³owieka” wywodzi siê z liberalnej czy te¿ z chrzeœcijañskiej kon-
cepcji praw jednostki. Obie koncepcje ró¿ni¹ siê bowiem zasadniczo
w kwestii dookreœlenia ujêcia cz³owieka. Jeœli cz³owieka ujmuje siê
jako autonomiczn¹ jednostkê i na tej podstawie formu³uje siê koncep-
cjê praw cz³owieka, to w zasadzie umo¿liwia ona cz³owiekowi swo-
bodne poszukiwanie (w sensie dowolnoœci) w³asnego szczêœcia. Jest
tak, gdy¿ w myœl prezentowanej koncepcji cz³owiek sam wybiera
umowê spo³eczn¹, któr¹ zamierza siê zwi¹zaæ. Jest ona czasowa
i trwa do momentu, gdy cz³owiek uzna, ¿e nie spe³nia ona pok³ada-
nych w niej nadziei na realizacjê szczêœcia zak³adanego przez niego
samego. Natomiast w przypadku koncepcji praw cz³owieka zbudo-
wanej w oparciu o wizjê cz³owieka jako osoby zak³ada siê, ¿e cz³o-
wiek dziedziczy jak¹œ kulturê wraz z jej systemem wartoœci, która
nie podlega wyborowi – tak rozumiany cz³owiek, dziêki swym pra-
wom, mo¿e realizowaæ swoje szczêœcie w okreœlonej, danej mu prze-
strzeni kulturowej.

Wydaje siê, i¿ „konstytucja praw cz³owieka”, bêd¹c wyrazem hi-
storycznego kompromisu, stara siê pogodziæ obie wizje cz³owieka.
Dlatego te¿ we wszystkich dokumentach sk³adaj¹cych siê na „kon-
stytucjê praw cz³owieka” raz jest mowa o jednostce, a innym razem
o osobie. W tym wzglêdzie „konstytucja praw cz³owieka” jest wielo-
znaczna i dopuszcza ró¿ne interpretacje10.

3.3. Jednostka czy wspólnota?

Nie sposób zrozumieæ „konstytucji praw cz³owieka” bez uwzglêd-
nienia stosunku jednostki do wspólnoty. Relacja ta poœrednio ³¹czy
siê z ju¿ zasygnalizowan¹ a dyskusyjn¹ kwesti¹: Jak de facto konsty-
tucja traktuje cz³owieka? Czy dostrzega w nim g³ównie jednostkê,
czy te¿ ujmuje go raczej jako osobê?

Sam tytu³ Deklaracji dowodzi za³o¿enia o istnieniu „jakiejœ”
wspólnoty, gdy¿ nosi nazwê „Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka
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10 Szerzej na ten temat czytaj: K. Przybyszewski, Godnoœæ a suwerennoœæ pañstwo-
wa: poszukiwanie granic mo¿liwego wspó³istnienia obu tych wartoœci w oparciu o „konsty-
tucjê praw cz³owieka”, w: Ku Ÿród³om wartoœci, red. P. Orlik, Poznañ 2008, s. 431-433.



(podkr. autora). Nie nazwano jej, zauwa¿my, „Miêdzynarodow¹

Deklaracj¹ Praw Cz³owieka”, co równoznaczne jest z tym, i¿ Dekla-
racja posiada przede wszystkim moralny wymiar ogólnoludzkiego
obowi¹zywania, a nie prawny, w sensie obowi¹zywania tylko miê-
dzy tymi pañstwami, które wyrazi³y wolê w akcie g³osowania11.
Tym samym PDPCz adresowana jest nie tylko do pañstw uzna-
j¹cych jej znaczenie i wagê, lecz równie¿ do pañstw kwestionu-
j¹cych jej uniwersalnoœæ i niezamierzaj¹cych szanowaæ zapisanych
w niej praw. W tym kontekœcie jest zrozumia³e u¿ycie ju¿ w pream-
bule Deklaracji terminu „rodzina ludzka” (a nie terminu „spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa”12). Pojêcie „rodziny ludzkiej” wskazuje, ¿e cz³o-
wiek jako element ca³oœci zosta³ w³¹czony w system zobowi¹zañ
i uprawnieñ. W myœl PDPCz „rodzina ludzka” zosta³a ukonstytuo-
wana, i nadal konstytuuje siê, w oparciu o podstawowe wartoœci, ta-
kie jak: wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i pokój, jako te bazowe, umo¿li-
wiaj¹ce „godne ¿ycie”.

Z preambu³y PDPCz wynika wyraŸnie, ¿e w „rodzinie ludzkiej”
„obudzi³o siê” sumienie wobec „czynów barbarzyñskich” w jej hi-
storii. Ju¿ sam ten fakt przes¹dza o rozumieniu „rodziny ludzkiej”
jako wspólnoty wartoœci, a nie wspólnoty innego rodzaju (np.
wspólnoty opartej na wiêzi krwi13, wspólnoty pochodzenia czy te¿
wspólnoty wzajemnej pomocy interesownej).

Prawa cz³owieka zawarte w Deklaracji maj¹ zapewniæ jednostce
szansê przyst¹pienia w œwiadomy i wolny sposób do spo³ecznoœci.
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11 Por. H. Andrzejczak, Filozoficzno-prawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, „Roczniki Filozoficzne”, t. XIV, 1966, s. 84.

12 Por. F.J. Mazurek, Podstawy moralno-prawne globalizacji gospodarczej, w: Pañ-
stwo narodowe a proces globalizacji, red. E. Okoñ-Horodyñska, Katowice 2003, s. 21.

13 Wspólnota oparta na wiêzi krwi, jak i wspólnota pochodzenia, mimo ¿e
bardzo czêsto rozumiane s¹ jako wspólnota osobowa, mog¹ ni¹ nie byæ w przy-
padku popadania w kolizjê ze wspólnot¹ wartoœci. Przyk³adowo: osoba X ma bra-
ta Y, zatem X i Y tworz¹ zarówno wspólnotê krwi, jak i wspólnotê pochodzenia.
Okazuje siê, ¿e Y permanentnie grabi, morduje i gwa³ci inne osoby. X uwa¿a, ¿e
Y czyni z³o, sprzeniewierza siê wartoœciom wyznawanym przez X. Ale mimo to,
X otacza ochron¹ Y przed poniesieniem konsekwencji za swoje czyny, czyli X za-
wiesza wyznawane przez siebie wartoœci ogólnoludzkie dla lojalnoœci wobec krwi
i pochodzenia. Wspólnota oparta na krwi i pochodzeniu w podanym przyk³adzie
nie jest wspólnot¹ osobow¹, lecz wspólnot¹ wynikaj¹c¹ z faktu bycia istotami
ludzkimi, ale nie osobami. X chroni¹c Y i tym samym umo¿liwiaj¹c mu dalsze
mordowanie, gwa³cenie etc., czyni równie¿ z³o. Zatem podobnie jak Y, nie jest ju¿
osob¹, tylko istot¹ ludzk¹. Innymi s³owy w myœl PDPCz wspólnota wartoœci ma
byæ wspólnot¹ nadrzêdn¹ wobec innych rodzajów wspólnot, czyli X powinien wy-
braæ wartoœci ogólnoludzkie i nie udzielaæ ochrony Y (K. Przybyszewski, Godnoœæ
a suwerennoœæ pañstwowa…, op.cit., s. 431-433).



Inaczej ma siê rzecz z przynale¿noœci¹ jednostki ludzkiej do „rodzi-
ny ludzkiej” – nie ma ona charakteru dobrowolnego, a ma charakter
konieczny. W³aœnie ta cecha nadaje prawomocnoœæ tezie o oparciu
PDPCz na obiektywistycznej, a nie woluntarystycznej koncepcji
filozoficzno-prawnej. Obiektywna jest w tym przypadku „godnoœæ”14,
która toruje drogê jednostce ludzkiej do „wyzwolenia siê” z dete-
rminizmu przyrodniczego poprzez mo¿liwoœæ uczestniczenia
w spo³ecznoœci. Przed w³¹czeniem w ¿ycie spo³eczne istota ludzka
funkcjonuje jako jednostka, przedstawiciel swego gatunku. Cech¹
charakterystyczn¹ jednostek nale¿¹cych do gatunku ludzkiego jest
ich podmiotowoœæ. „Jednostkowe” prawa cz³owieka to prawa
zwi¹zane z „biologicznoœci¹ ¿ycia”, czyli prawa, takie jak: prawo
do ¿ycia, prawo do posiadania potomstwa, prawo do integralnoœci
fizycznej. Sytuuj¹c indywiduum w sferze biologicznej, zak³ada siê
istnienie uniwersalnego (abstrakcyjnego) cz³owieka, zaœ usado-
wienie jednostki w „rodzinie ludzkiej” sugeruje, ¿e jednostka poza
swoj¹ biologiczn¹ stron¹ ¿ycia posiada równie¿ inn¹ stronê – „du-
chow¹”, któr¹ dzieli z innymi jednostkami. Prawa umo¿liwiaj¹ce
jednostce rozwój w sferze duchowej s¹ prawami cz³owieka o cha-
rakterze „osobowym”. To prawa zwi¹zane z „duchowoœci¹ ¿ycia”,
która wymaga zaistnienia wiêzi spo³ecznej. Dla jednostki s¹ to na-
dal prawa indywidualne, ale jednak maj¹ inny charakter, bowiem
umo¿liwiaj¹ jednostce coœ wiêcej ni¿ tylko przetrwanie: mianowi-
cie wybór wiêzi spo³ecznej jako podstawy indywidualnego roz-
woju. Tym samym cz³owiek, traktowany w punkcie wyjœcia jako
byt abstrakcyjny, konkretyzuje siê. W zasadzie uczestnictwo
w spo³ecznoœci uznaj¹ce koncepcjê indywidualnych praw cz³owieka
o charakterze osobowym w myœl PDPCz mia³oby spe³niaæ warunki
inkluzywnoœci sformu³owane przez Henry’ego Tama w ksi¹¿ce pt.
Communitarianism:

„Po pierwsze, jakiekolwiek roszczenie co do tego, co ma byæ zaakceptowane
jako prawda, mo¿e byæ uzasadniane jedynie w warunkach kooperacyjnego
badania. Po drugie, wspólne wartoœci uzasadniane przez wspólnoty koope-
racyjnych badaczy powinny formowaæ podstawê wzajemnych odpowie-
dzialnoœci przyjêtych przez wszystkich cz³onków tych wspólnot. Po trze-
cie, stosunki w³adzy na ka¿dym poziomie w spo³eczeñstwie musz¹ zostaæ
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14 W preambule PDPCz czytamy: „Poniewa¿ uznanie przyrodzonej godnoœci oraz
równych i niezbywalnych praw wszystkich cz³onków rodziny ludzkiej stanowi podstawê
wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie…” – por. PDPCz, s. 19; a tak¿e zobacz
H. Andrzejczak, Filozoficzno-prawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka,
op.cit., s. 86.



zreformowane tak, aby wszyscy, których one dotycz¹, mogli partycypo-
waæ jako równi obywatele w okreœlaniu tego, jak w³adza ma byæ sprawo-
wana”15.

W³aœciwie zagadnienia te nie nale¿¹ do rozwa¿añ z dziedziny
etyki16, lecz przynale¿¹ rozwa¿aniom z dziedziny filozofii polityki,
a dok³adniej mówi¹c, przedstawiaj¹ spór pomiêdzy liberalizmem
a komunitaryzmem. Wed³ug pierwszego stanowiska to jednostka
powinna mieæ dominuj¹ce znaczenie, a dopiero póŸniej wspólnota
(Francis Fukuyama17, Robert Nozick18, Friedrich August von Hayek19,
Milton Friedman20); drugie stanowisko przyznaje wspólnocie rolê
dominuj¹c¹, sytuuj¹c jednostkê na drugim planie (Amy Gutman21,
Charles Taylor22, Michael Sandel23, Alasdair MacIntyre24, Michael
Walzer25)26. Tak naprawdê spór ten sprowadza siê do pytania, co jest
wa¿niejsze: jednostka czy wspólnota. Przes³anie, jakie niesie pream-
bu³a Deklaracji, jest jasne: spór o „wa¿noœæ” doprowadzi³ ludzkoœæ
do czynów barbarzyñskich i w istocie nie zmienia kondycji cz³owie-
ka w œwiecie, gdy¿ na obu wzajemnie przenikaj¹cych siê p³aszczyz-
nach: jednostkowej i wspólnotowej, jest on zmuszony ¿yæ. W tym
sensie Deklaracja jest filozofi¹ pragmatystyczn¹, staraj¹c¹ siê spro-
staæ wyzwaniu, jakim jest kulturowe zró¿nicowanie ludzkiego
œwiata.
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15 Cyt. za: A. Szahaj, Jaka wspólnota?, w: Indywidualizm, wspólnotowoœæ, polityka,
red. A. Szahaj, M.N. Jakubowski, Toruñ 2002, s. 46.

16 Spór o charakter praw cz³owieka w oparciu o etykê jest sporem miêdzy
uniwersalizmem a relatywizmem.

17 Por. F. Fukuyama, Koniec historii, Poznañ 1996.
18 Por. R. Nozick, Anarchia, pañstwo, utopia, Warszawa 1999.
19 Por. F.A. Hayek, Indywidualizm i porz¹dek ekonomiczny, Kraków 1998.
20 Por. M. Friedman, Kapitalizm i wolnoœæ, Warszawa 1993.
21 Por. A. Gutman, Cnota demokratycznego samoograniczania, w: Komunitarianie.

Wybór tekstów, red. P. Œpiewak, Warszawa 2004, s. 324.
22 Charles Taylor uwa¿a, ¿e osoba to coœ wiêcej ni¿ istota ludzka, bo posiada

okreœlony status moralny i jest podmiotem okreœlonych praw, a tego samego nie
da siê powiedzieæ o istocie ludzkiej (por. Ch. Taylor, Pojêcie osoby, w: Filozofia pod-
miotu, wybór i wstêp J. Górnicka-Kalinowska, Warszawa 2001, s. 401; a tak¿e zo-
bacz Ch. Taylor, �ród³a podmiotowoœci. Narodziny to¿samoœci nowoczesnej, Warszawa
2001, s. 25).

23 M. Sandel, Liberalizm i jego krytycy, w: Wspó³czesna filozofia polityki. Wybór teks-
tów Ÿród³owych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2003, s. 159-168.

24 Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoœci, Warsza-
wa 1996.

25 Por. M. Walzer, O tolerancji, Warszawa 1999.
26 Wiêcej na ten temat pisze M. Œroda, Indywidualizm i jego krytycy, Warsza-

wa 2003.



3.3.1. Wymiar indywidualny PDPCz

Pierwsz¹ czêœæ Deklaracji stanowi¹ artyku³y od pierwszego
do dwudziestego pierwszego, charakteryzuj¹ce jej wymiar indy-
widualny.

W artykule pierwszym Deklaracji czytamy: „Wszystkie istoty ludz-
kie rodz¹ siê wolne i równe w godnoœci i prawach. S¹ one obdarzone rozu-
mem i sumieniem oraz powinny postêpowaæ w stosunku do siebie wzajem-
nie w duchu braterstwa”27. Za znamienny uwa¿am fakt, i¿ u¿yto tu
sformu³owania „wszystkie istoty ludzkie rodz¹ siê wolne i równe
w godnoœci i prawach”, a nie „osoby ludzkie rodz¹ siê wolne i rów-
ne w godnoœci i prawach”. Okreœlenie „istoty ludzkie” uwydatnia
sam fakt przynale¿noœci do gatunku. Z tego w³aœnie faktu wynika
podmiotowoœæ jednostki, która czyni j¹ istot¹ ludzk¹. Posiadaj¹c
podmiotowoœæ (godnoœæ i prawa), istota ludzka stoi przed alterna-
tyw¹: albo realizuje swoj¹ „zwierzêcoœæ” (wystêpuje przeciw „bra-
terstwu”), albo dokonuje anihilacji swej „zwierzêcoœci” (postêpuje
w duchu „braterstwa”). Przypuszczaæ nale¿y, ¿e jednostka, doko-
nuj¹c anihilacji swej „zwierzêcoœci”, staje siê osob¹. Jest tak jednak-
¿e tylko wówczas, gdy jednostka jest zdolna reprezentowaæ sob¹
wartoœci nale¿¹ce do „rodziny ludzkiej”. Pojêcie „Osoby” jest za-
tem wê¿szym znaczeniowo desygnacyjnym terminem ani¿eli isto-
ta ludzka28.

Istot¹ ludzk¹ jest ka¿dy, kto przynale¿y do gatunku ludzkiego,
zaœ osob¹ istota ludzka staje siê w chwili „przyst¹pienia” do jakiejœ
spo³ecznoœci, która by³aby czêœci¹ wiêkszej ca³oœci, a mianowicie
„rodziny ludzkiej”, czyli wspólnoty. Ow¹ wspólnotê mo¿emy
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27 PDPCz, s. 20.
28 To rozró¿nienie pomiêdzy jednostk¹ (istot¹ ludzk¹) a osob¹ mo¿na odnaleŸæ

równie¿ u Karola Wojty³y: „Fakt, ¿e ludzkie suppositum, podmiotowoœæ metafizyczna,
w pewnych wypadkach nie przejawia cech podmiotowoœci osobowej (s¹ to przypadki niedoroz-
woju psychosomatycznego czy te¿ czysto psychicznego, w których nie dosz³o do ukszta³towania
normalnego ludzkiego «ja» czy te¿ dosz³o do jego zniekszta³cenia), nie pozwala zakwestionowaæ
samych podstaw tej podmiotowoœci, tkwi¹ one bowiem w istotowo ludzkim suppositum” (por.
K. Wojty³a, Osoba: podmiot i wspólnota, „Rocznik Filozoficzny KUL”, t. XXIV, 1976,
s. 11). Innymi s³owy, istota ludzka w tym fragmencie jest to¿sama z ludzkim supposi-
tum (podmiotowoœci¹ metafizyczn¹), zaœ osoba to ukszta³towane, normalne ludzkie
„ja”. Podobnie przedstawia to równie¿ Charles Taylor, dla którego istota ludzka
i osoba nie s¹ to¿same. Osoba wed³ug niego to podmiot o okreœlonym statusie moral-
nym, który rozumie przesz³oœæ i przysz³oœæ, preferuje okreœlone wartoœci i w opar-
ciu o nie umie podejmowaæ okreœlone wybory i decyzje (por. Ch. Taylor, Pojêcie osoby,
op.cit., s. 401).



równie¿ za Józefem Lipcem okreœliæ jako „strukturê konieczn¹ wspólno-
ty gatunkowej”29, gdzie ka¿dy pojedynczy akt solidarnoœci – prowa-
dz¹cy do ¿ycia w wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju – jest wartoœ-
ci¹ autoteliczn¹, wyznaczaj¹c¹ kierunek przysz³ej zjednoczonej
ludzkoœci (na sposób inkluzywny). Pojedynczy akt solidarnoœci
zmierzaj¹cy do zjednoczenia ludzkoœci w sensie inkluzywnoœci,
by³by wyrazem ducha braterstwa30.

W tym artykule zak³ada siê obecnoœæ rzeczywistoœci aksjologi-
cznej (aksjosfery), gdy¿ istnieje bezpoœrednie odwo³anie do sumie-
nia i ducha braterstwa, które to terminy same w sobie posiadaj¹
konotacjê aksjologiczn¹. Rozum i sumienie czyni¹ niew¹tpliwie
jednostkê podmiotem samoograniczaj¹cym siê31. Istota ludzka sta-
je siê konkretn¹ osob¹ o w³asnym systemie wartoœci (w sensie uzna-
wania wa¿noœci jakiejœ hierarchii wartoœci). Problem w tym, i¿
trudno jest wywnioskowaæ z tego artyku³u – jak i z ca³ego dokumen-
tu – jak ta rzeczywistoœæ istnieje, czy te¿ jak ma istnieæ. Bezsporny
jest natomiast fakt obecnoœci pewnego obrazu aksjosfery w poszcze-
gólnych artyku³ach omawianego dokumentu. Jest to jednak¿e
obraz niespójny, a ponadto zawieraj¹cy wiele niedomówieñ i nie-
jasnoœci.

Wspólnota, jak¹ jest „rodzina ludzka”, rozbudza w ka¿dej jednost-
ce zdolnoœæ do bycia osob¹ posiadaj¹c¹ godnoœæ. Ka¿da istota ludzka
nosi w sobie tê zdolnoœæ (zyskuje j¹ w momencie narodzin) – jest ni¹
zdolnoœæ do postêpowania w duchu braterstwa w stosunku do in-
nych jednostek. Realizacja ducha braterstwa pomiêdzy istotami ludz-
kimi przyczynia siê do zawi¹zania spo³ecznoœci, gdy¿ istota ludzka
dostrzega, ¿e w³aœnie w spo³eczeñstwie ma szansê realizowaæ sw¹
godnoœæ poprzez realizacjê obowi¹zków, których urzeczywistnianie
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29 Por. J. Lipiec, Œwiat wartoœci, Kraków 2001, s. 255.
30 Drugi cz³on artyku³u pierwszego informuje, ¿e istoty ludzkie s¹ obdarzone

rozumem i sumieniem. Nie twierdzi siê, i¿ istoty ludzkie stale czy z natury posia-
daj¹ rozum i sumienie. Skoro zak³ada siê, ¿e zosta³y one obdarzone, a nie, ¿e po-
siadaj¹ rozum, tym samym zak³ada siê, i¿ istoty ludzkie w jakimœ stadium cecho-
wa³y siê jego brakiem. Musia³ byæ brak, by móg³ nast¹piæ fakt obdarowania. Tym
samym otwarte jest pytanie, kiedy nast¹pi³ ów fakt obdarowania. Ca³oœciowy za-
pis tego artyku³u wskazuje, i¿ obdarowanie to nastêpuje w momencie narodzin
istoty ludzkiej. Brak precyzji w okreœleniu znaczenia terminu – „rodz¹ siê” – po-
woduje, ¿e trwaj¹ spekulacje czy PDPCz dopuszcza mo¿liwoœæ przeprowadzenia
aborcji.

31 Por. T. Jasudowicz, „Nasza Europa” w odpowiedzi na zadanie „wspólny standard
do osi¹gniêcia” w piêædziesiêciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948
roku”, w: Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka: materia³y sesji zorganizowanej w To-
runiu w dniu 24 X 1998 roku, red. B. Gronowska, s. 21.



i rzetelne wype³nianie konstytuuj¹ wspólnotê – to w niej wówczas
istota ludzka staje siê osob¹32.

Niew¹tpliwie w myœl PDPCz stanie siê osob¹ jest mo¿liwe tylko
wtedy, gdy jednostka jest zdolna do postêpowaniu w duchu brater-
stwa, czyli do bezinteresownego dzia³ania dla dobra innych33. Za-
k³ada siê zatem, i¿ w naturze cz³owieka tkwi sk³onnoœæ do postawy
altruistycznej. Zdaniem M. Piechowiaka zapis o powinnoœci dzia³a-
nia w duchu braterstwa wystêpuj¹cy w PDPCz ma nie tylko walor
normatywny, ale równie¿ odkrywa fakt antropologiczny: cz³owiek
jest takim bytem, któremu w³aœciwe, odpowiadaj¹ce jego naturze
jest dzia³anie dla dobra innych34. Poszczególne istoty ludzkie samo-
ograniczaj¹ce siê w „podobny sposób” staj¹ siê osobami jako cz³on-
kowie spo³eczeñstwa. Tym samym potrafi¹ one wspó³dzia³aæ ze
sob¹ i jeœli zajdzie taka potrzeba, nieœæ sobie nawzajem pomoc w imiê
uznawanych samorzutnie samoograniczeñ, gdy¿ to w³aœnie one sta-
nowi¹ o poczuciu wzajemnej przynale¿noœci jednostek. Konkludu-
j¹c, nie pope³ni siê wiêkszego b³êdu, twierdz¹c, i¿ u¿ycie terminu
„rodzina ludzka” w PDPCz przes¹dzi³o o tym, ¿e w tym dokumen-
cie czêœciej jest mowa o istocie ludzkiej jako osobie ani¿eli o istocie
ludzkiej jako jednostce.
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32 Du¿y wp³yw na brzmienie Deklaracji wywar³a myœl filozoficzna personali-
sty Jacques’a Maritaina, w której wystêpuje podzia³ na wymiar jednostkowy i oso-
bowy ludzkiej egzystencji. Ten pierwszy wymiar okreœla relacjê miêdzy jednostk¹
a spo³eczeñstwem, zaœ w wymiarze osobowym dokonuje siê transcendencja
spo³eczeñstwa, czyli jednostka zaczyna postrzegaæ swoje ¿ycie w kategoriach do-
bra wspólnego, a nie tylko partykularnego. Ujmuj¹c rzecz œciœlej: osoba jest pod-
miotem samoograniczaj¹cym siê po to, by ¿yæ w wolnoœci (a nie w swawoli, w któ-
rej ¿yje jednostka niebêd¹ca osob¹). Osoba samoogranicza siê – d¹¿y do panowa-
nia nad swymi pragnieniami i ¿¹dzami – by nie zatriumfowa³a niesprawiedliwoœæ,
aby nie by³o hobbesowskiego stanu natury. To w wymiarze osobowym ziszczaj¹
siê takie wartoœci, jak pokój i sprawiedliwoœæ. W wymiarze jednostkowym mo¿na
mówiæ co najwy¿ej o praworz¹dnoœci, a nie o sprawiedliwoœci. Mog¹ zatem istnieæ
takie stany spo³eczne, gdzie króluje praworz¹dnoœæ, lecz brak jest sprawiedliwo-
œci. Natomiast nie mo¿e byæ odwrotnie: tam gdzie króluje sprawiedliwoœæ, musi
wystêpowaæ praworz¹dnoœæ. Reasumuj¹c powy¿sze ustalenia, stwierdŸmy: ze sta-
nem spo³ecznym, w którym króluje sprawiedliwoœæ, mamy do czynienia wów-
czas, gdy prawo zosta³o powo³ane do realizacji dobra wspólnego, uwzglêdnia-
j¹cego dobro jednostkowe (w praworz¹dnoœci, gdzie nie ma sprawiedliwoœci, obo-
wi¹zywa³aby zasada: albo jedno, albo drugie) (por. J. Maritain, Osoba ludzka
i spo³eczeñstwo, w: S. Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii Jacques’a Maritaina, Lub-
lin 1992, s. 148).

33 Por. M. Piechowiak, Filozofia praw cz³owieka, op.cit., s. 100.
34 Ibidem.



3.3.2. Wymiar kolektywny PDPCz

Wymiar kolektywny deklaracji zawiera wyraŸnie artyku³ 22. Czyta-
my tam bowiem: „Ka¿da osoba jako cz³onek spo³eczeñstwa (podkr.
autora) ma prawo do zabezpieczenia spo³ecznego, jak równie¿ jest upraw-
niona do urzeczywistniania, dziêki wysi³kowi krajowemu i wspó³pracy
miêdzynarodowej, jej praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, nie-

zbêdnych dla jej godnoœci (podkr. autora) oraz dla swobodnego rozwo-
ju jej osobowoœci”35. Cytowany fragment zapowiada wiêc wyklucze-
nie z danego spo³eczeñstwa jednostek do niego nieprzynale¿nych36.
Co wiêcej, warunkuje nabycie przez jednostkê praw do zabezpie-
czenia spo³ecznego, tzn. praw gospodarczych, socjalnych i kultural-
nych, od wype³niania, czy te¿ podejmowania prób wype³niania,
swych obowi¹zków wzglêdem spo³eczeñstwa, wynikaj¹cych z faktu
bycia jego cz³onkiem. Chodzi bowiem o jednostkê pe³ni¹c¹ okreœlone
role spo³eczne, które wyznaczaj¹ jej obowi¹zki37. Tak wiêc jednostka
w spo³eczeñstwie staje siê policjantem, prawnikiem, lekarzem, stu-
dentem, naukowcem, kapitanem statku etc. Wchodz¹c w okreœlone
role spo³eczne, jednostka przyjmuje na siebie zobowi¹zania. Sprze-
niewierzaj¹c siê im, pozbawia siê godnoœci osobistej (tym samym
pewnych praw obywatelskich, gospodarczych, socjalnych i kultural-
nych), zaœ zachowuje godnoœæ osobow¹38.
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35 PDPCz, s. 23.
36 Por. K. Przybyszewski, Godnoœæ a suwerennoœæ pañstwowa…, op.cit., s. 447.
37 WyraŸnie to podkreœla artyku³ 29 punkt 1 PDPCz: „Ka¿da jednostka ma obo-

wi¹zki wobec wspólnoty, bo tylko w niej mo¿liwy jest swobodny i pe³ny rozwój jej osobo-
woœci”.

38 W literaturze przedmiotu stosuje siê rozró¿nienie kategorii godnoœci osoby
i godnoœci osobistej. Znaczenie pojêcia godnoœci osobistej cz³owieka traktuje siê
jako pojêcie zbli¿one do znaczenia pojêcia honoru. Innymi s³owy cz³owiek na god-
noœæ osobist¹ musi zapracowaæ, gdy¿ zale¿y ona od tego, jak on postêpuje, co robi.
Przyjmuje siê, i¿ godnoœæ osobist¹ mo¿na utraciæ ze wzglêdu na swe postêpowa-
nie, co m.in. sprzyja legitymizacji uwiêzienia jednostki, podczas gdy godnoœæ osobo-
wa ma przynale¿eæ cz³owiekowi niezale¿nie od tego, co siê robi i jak siê postêpuje.
Godnoœæ osobowa ma byæ godnoœci¹, któr¹ posiada zarówno niemowlê, jak i najwiêk-
szy zbrodniarz ze wzglêdu na niepowtarzalnoœæ ka¿dego z nas, gdy¿ ka¿dy z nas
dŸwiga inny baga¿ wspomnieñ, mi³oœci czy nienawiœci, co stanowi o naszej wyj¹t-
kowoœci, a wiêc uwiêziony nie mo¿e byæ np. torturowany. W moim przekonaniu
nazewnictwo dotycz¹ce godnoœci osobowej i godnoœci osobistej przyjête w naukach
spo³ecznych powinno byæ odwrotne, tj. to, co przyjmuje siê jako znaczenie terminu
godnoœæ osobowa nale¿a³oby zwaæ godnoœci¹ osobist¹, i vice versa. Pozostajê jed-
nak przy wystêpuj¹cym nazewnictwie. Zobacz: F.J. Mazurek, Spo³eczno-prawne
konsekwencje zasady godnoœci osoby ludzkiej, „Chrzeœcijanin w Œwiecie” 1989, nr 189,
s. 3; C. Mik, Zbiorowe Prawa Cz³owieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruñ 1992, s. 14;



Zilustrujmy ten stan rzeczy przyk³adem. Wszyscy wiemy, ¿e od
kapitana statku wymaga siê, by w momencie toniêcia statku, naj-
pierw zadba³ o bezpieczeñstwo i ¿ycie pasa¿erów, potem o bezpie-
czeñstwo i ¿ycie swej za³ogi, a na koñcu o w³asne ¿ycie i bezpieczeñ-
stwo. Wielokrotnie mia³a miejsce sytuacja odwrotna: statek ton¹³,
a jego kapitan opuszcza³ go jako pierwszy. W ocenie spo³ecznej ów
kapitan statku traci³ swój honor, swoj¹ godnoœæ osobist¹ z powodu
swojego postêpowania. Jednak¿e nie zmienia to faktu, ¿e nadal by³
cz³owiekiem, który mia³ prawo do zachowania w³asnego ¿ycia i do
walki o nie. Mo¿emy go za niegodny czyn os¹dziæ i odebraæ mu
czêœæ praw obywatelskich, spo³ecznych, kulturalnych (np. prawo
do najwy¿szej emerytury), ale nie mo¿emy go, pozostaj¹c w zgodzie
z ide¹ praw cz³owieka, za ten czyn torturowaæ.

Podany przyk³ad trafnie wydobywa ró¿nicê miêdzy godnoœci¹
osobist¹ a osobow¹. Uznajemy prawo do ¿ycia nie tyle kapitana stat-
ku, co osoby nim bêd¹cej, tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e nale¿y do ga-
tunku ludzkiego. Natomiast kwestionujemy ju¿ jego prawo do by-
cia pe³noprawnym cz³onkiem danego spo³eczeñstwa, poniewa¿
w wyniku podjêcia decyzji ratowania w³asnego ¿ycia „kosztem” ¿y-
cia pasa¿erów i za³ogi wyrzek³ siê sprawowania funkcji kapitana
statku. Da³ zatem uprawnienie spo³eczeñstwu do ograniczenia mu
wolnoœci. Tym samym przesta³ byæ osob¹, bo sprzeniewierzy³ siê
godnoœci osobistej, lecz nadal jest istot¹ ludzk¹, bowiem przynale¿y
do rodziny ludzkiej i z tego tytu³u nadal dysponuje godnoœci¹ oso-
bow¹.
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Rozdzia³ 4

Regionalne pozytywizacje

idei praw cz³owieka

4.1. Wprowadzenie

Europa posiada najbardziej rozbudowany system ochrony praw.
Zosta³y one wypracowane przede wszystkim przez Radê Europy
(RE), która ma charakter spo³eczno-polityczny. Oprócz Rady Euro-
py do systemu ochrony praw cz³owieka na kontynencie europejskim
nale¿y równie¿ Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie
(KBWE), która od 1995 roku zwie siê Organizacj¹ Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie (OBWE)1. „Najm³odszy” element europej-
skiego systemu ochrony praw cz³owieka stanowi Unia Europejska,
która odchodzi ju¿ od czysto gospodarczego charakteru, szukaj¹c
swej „spo³eczno-politycznej to¿samoœci”. Œwiadectwem tego procesu
jest stosunkowo niedawno powsta³a Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, która stanowi trzon „Konstytucji Europejskiej”2. Warto
w tym miejscu podkreœliæ, i¿ jedynie dokumenty Rady Europy (Euro-
pejska Konwencja Praw Cz³owieka i Europejska Karta Socjalna3) oraz

1 Zaznaczyæ nale¿y, ¿e pomimo i¿ OBWE uto¿samiana jest przede wszystkim
z europejskim systemem ochrony praw cz³owieka, to swym „zasiêgiem geogra-
ficznym” wykracza poza kontynent europejski.

2 Por. Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy, red. R. Kupisz, Bielsko-Bia³a
2001.

3 W opracowaniu T. Jasudowicza, B. Gronowskiej, C. Mika ów dokument zwie
siê Europejsk¹ Kart¹ Socjaln¹, zaœ w Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 jest mowa o Eu-
ropejskiej Karcie Spo³ecznej. W literaturze obie nazwy s¹ stosowane zamiennie.
Uwa¿am, i¿ bardziej stosowne jest nazwanie tego dokumentu Europejsk¹ Kart¹
Socjaln¹. W dniu 1 lipca 1999 roku wesz³a w ¿ycie zrewidowana Europejska Karta
Socjalna (do tej pory nieratyfikowana przez Polskê), która to w bli¿ej nieokreœlonej
przysz³oœci ma zast¹piæ dotychczasow¹ (na razie obowi¹zuj¹ dwie Karty). Zrewi-
dowana Europejska Karta Socjalna (ZEKS) ró¿ni siê tym od dotychczasowej Karty,



Karta Praw Podstawowych (o ile zosta³a ratyfikowana) s¹ aktami
prawnymi, tzn. zawieraj¹ normy prawne, które ³¹cz¹ strony. Nato-
miast dokumenty dotycz¹ce „ludzkiego wymiaru” (KBWE/OBWE)
nie s¹ aktami prawnymi (tj. nie wi¹¿¹ stron prawnie); zapisy do-
tycz¹ce praw cz³owieka w tych dokumentach s¹ jedynie normami
politycznymi, których zadaniem jest wyznaczenie kierunku rozwo-
ju prawnego.

Podstawowym dokumentem miêdzynarodowym reguluj¹cym
kwestiê praw cz³owieka, który swym zasiêgiem obejmuje kontynent
amerykañski, jest Amerykañska Konwencja Praw Cz³owieka z 22 li-
stopada 1969 roku, uchwalona w stolicy Kostaryki – San Jose (z tego
powodu mo¿na równie¿ spotkaæ siê z okreœleniem tego dokumentu
jako Paktu San Jose). Zdaniem W. Dobrzyckiego akt ten powinien
nosiæ nazwê konwencji latynosko-karaibskiej ze wzglêdu na fakt, i¿
stronami tego aktu nie s¹ USA i Kanada, a wy³¹cznie pañstwa Ame-
ryki £aciñskiej i niektóre kraje karaibskie4. Amerykañska Konwen-
cja Praw Cz³owieka (AKPC) sk³ada siê z preambu³y i trzech no-
sz¹cych tytu³y czêœci, w których wyodrêbniono rozdzia³y i artyku³y.
W pierwszej czêœci wymienia siê fundamentalne prawa cz³owieka.
Natomiast w czêœci drugiej przedstawione i powo³ane zosta³y dwie
instytucje, tj. Miêdzyamerykañska Komisja Praw Cz³owieka oraz
Miêdzyamerykañski Trybuna³ Praw Cz³owieka jako œrodki ochrony
tych¿e praw. Czêœæ trzecia dotyczy postanowieñ ogólnych i przej-
œciowych5.

Na kontynencie afrykañskim obowi¹zuje dokument Organizacji
Jednoœci Afrykañskiej (OJA). Organizacja ta powsta³a w 1963 roku
w Addis Abebie, w jej sk³adzie znalaz³a siê wiêkszoœæ pañstw afry-
kañskich6. Za cel przyjê³a ona polepszenie warunków rozwoju spo³ecz-
no-ekonomicznego narodów afrykañskich, ca³kowit¹ likwidacjê
kolonializmu i jego negatywnych skutków oraz obronê niepod-
leg³oœci istniej¹cych pañstw afrykañskich. W ramach OJA 26 czerwca
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¿e przewiduje wiêcej materialnych praw ni¿ dotychczasowa np. prawo do miesz-
kania. Ponadto pewn¹ ciekawostk¹ jest, i¿ zawê¿ono szczególn¹ ochronê kobiet do
ochrony pracuj¹cych matek (pkt 8), podczas gdy Karta z 1961 roku mówi³a rów-
nie¿ o innych kobietach pracuj¹cych – otaczanych ochron¹ w uzasadnionych przy-
padkach.

4 W. Dobrzycki, System miêdzyamerykañski, Warszawa 2002, s. 398.
5 Wiêcej na ten temat czytaj w: A. W¹siewicz-Szczepañska, Interamerykañski

system ochrony praw cz³owieka, w: Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, op.cit., s. 213.
6 Por. L. Sosnowski, Organizacja Jednoœci Afrykañskiej 1963 – 1977. Studium

prawno-miêdzynarodowe, Kraków 1977, s. 3.



1981 roku w Nairobi zosta³a uchwalona Afrykañska Karta Praw
Cz³owieka i Ludów (AKPCL). W 2002 roku OJA ca³kowicie prze-
kszta³ci³a siê w Uniê Afrykañsk¹ (UA) z zamiarem usprawnienia
dzia³alnoœci tej organizacji7. Unia Afrykañska jest zatem spadko-
bierczyni¹ OJA. Na mocy Aktu Konstytucyjnego UA (art. 3) przyj-
muje siê, i¿ AKPCL obowi¹zuje na terytorium UA8.

4.2. Prawa cz³owieka w systemie Rady Europy

Rada Europy powsta³a w celu umocnienia pokoju w Europie, staraj¹c
siê ten cel osi¹gn¹æ poprzez promocjê idei praw cz³owieka. Jak wspom-
niano wy¿ej, sens i znaczenie idei praw cz³owieka w ramach Rady
Europy wyznaczaj¹ przede wszystkim dwa dokumenty prawne:
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,
zwana te¿ w skrócie Europejsk¹ Konwencj¹ Praw Cz³owieka – EKPC
z 4 listopada 1950 roku (wraz z 11 dodatkowymi protoko³ami), oraz
Europejska Karta Socjalna – EKS z 18 paŸdziernika 1961 roku.

EKPC sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, z czego cztery dotycz¹ tzw.
strony formalnej, a nie materialnej. Ustanawiaj¹ one narzêdzia maj¹ce
s³u¿yæ ochronie praw i wolnoœci cz³owieka zapisanych w rozdziale
pierwszym tego dokumentu9. EKPC jest dokumentem podstawo-
wym w ramach Rady Europy, którego przestrzeganie jest warun-
kiem koniecznym zarówno dla pañstw chc¹cych skorzystaæ z mo¿li-
woœci zostania cz³onkiem, jak i dla pañstw chc¹cych zachowaæ swe
cz³onkostwo w Radzie Europy. Istnieje powszechne mniemanie,
i¿ EKPC ma s³u¿yæ pe³niejszej realizacji postanowieñ zawartych
w PDPCZ. Opinia ta budzi powa¿ne w¹tpliwoœci. Nie doœæ, ¿e w ostat-
nich s³owach preambu³y EKPC zaznaczono, i¿ „podejmuje siê kroki
w celu zagwarantowania niektórych praw (podkr. autora) wymienio-
nych w Powszechnej Deklaracji”10, to nie mo¿na nie zauwa¿yæ braku
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7 M. Jab³oñski, Afrykañski regionalny system ochrony wolnoœci i praw, w: System
ochrony praw cz³owieka, red. J. Skóra, Kraków 2003, s. 229.

8 Ibidem, s.225.
9 Na temat ochrony praw cz³owieka w ramach RE i sposobu sk³adania skargi

indywidualnej do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka czytaj w: R. Hliwa, Model
ochrony praw cz³owieka w systemie Rady Europy. Mechanizmy Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, w: Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, op.cit., s. 191-209.

10 Patrz: Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,
w: Prawa cz³owieka – dokumenty miêdzynarodowe, op.cit., s. 133.



wystêpowania terminu „godnoœci” w tym dokumencie. WyraŸnego
podkreœlenia wymaga fakt, i¿ ¿aden dokument RE dotycz¹cy praw
cz³owieka nie powo³uje siê na „godnoœæ” jako Ÿród³o praw cz³owie-
ka, w ogóle w ¿adnym z dokumentów RE nie u¿ywa siê terminu
„godnoœæ”. W ONZ-owskich dokumentach prawnych dotycz¹cych
praw cz³owieka, uznawanych za przejaw uniwersalnego standardu
tych¿e praw, wyszczególniono „godnoœæ” jako Ÿród³o praw cz³o-
wieka, zaœ w EKPC nie podjêto nawet próby wskazania Ÿróde³ po-
chodzenia praw cz³owieka. W preambule EKPC stwierdzono jedy-
nie, ¿e s¹ one elementem wiary – czytamy tam: „Potwierdzaj¹c swoj¹
g³êbok¹ wiarê w te podstawowe wolnoœci, które stanowi¹ podstawê spra-
wiedliwoœci i pokoju na œwiecie i których utrzymaniu najlepiej s³u¿y, z jed-
nej strony, prawdziwie demokratyczny ustrój polityczny, a z drugiej stro-
ny, wspólne podejmowanie i przestrzeganie praw cz³owieka, od których one
zale¿¹”11. Z powy¿szego zapisu jasno wynika, i¿ wed³ug autorów
dokumentu prawa cz³owieka s¹ w pewnym sensie wtórne wobec
wolnoœci. S¹ wiêc po to, by móc realizowaæ wolnoœæ, bez której nie-
mo¿liwe s¹ sprawiedliwoœæ i pokój. Ewidentny w EKPC jest brak
kryterium pozwalaj¹cego odró¿niæ, co nale¿y do dziedziny podstawo-
wych wolnoœci, a co nale¿y do dziedziny praw cz³owieka. Autorzy do-
kumentu nie zawarli w nim ¿adnej wyraŸnej wskazówki pozwalaj¹cej
owo kryterium dookreœliæ. Nie sposób go tak¿e jednoznacznie zdefi-
niowaæ w oparciu o preambu³ê EKPC i artyku³ pierwszy, który g³osi:
„Wysokie Uk³adaj¹ce siê strony przyznaj¹ ka¿dej osobie podlegaj¹cej
ich jurysdykcji prawa i wolnoœci okreœlone w Rozdziale I niniejszej Kon-
wencji”12.

Rodz¹ siê dwa zasadnicze problemy: nie wiemy, co jest Ÿród³em
podstawowych wolnoœci i praw cz³owieka i na jakim kryterium
oparto rozró¿nienie na podstawowe wolnoœci i prawa cz³owieka. Li-
teralne odczytanie EKPC uprawnia nastêpuj¹cy wniosek: tam, gdzie
pojawia siê termin „prawo”, jest mowa o „prawach cz³owieka”, na-
tomiast tam, gdzie dokonuje siê „zakazów”, mówi siê o „podstawo-
wych wolnoœciach”. Zasadnie mo¿na te¿ stwierdziæ, i¿ „podstawowe
wolnoœci” w EKPC wyra¿one s¹ w formie negatywnej, zaœ „prawa
cz³owieka” w formie pozytywnej. Rozró¿nienie na „formê nega-
tywn¹” i „formê pozytywn¹” odzwierciedla³oby koncepcjê „wolno-
œci od” i „wolnoœci do” w ujêciu I. Berlina13. „Podstawowe wolnoœci”
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11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolnoœci, Warszawa 1994.



wyznaczaj¹ tak¹ przestrzeñ podmiotu, która nie mo¿e podlegaæ
samoograniczeniu, gdy¿ w przeciwnym razie sens istnienia auto-
nomicznego podmiotu zosta³by zakwestionowany. „Prawa cz³o-
wieka” s¹ niejako „pow³ok¹ ozonow¹” dla tej przestrzeni. Do „pod-
stawowych wolnoœci” EKPC wed³ug opisanego kryterium nale¿y
zaliczyæ dziewiêæ wolnoœci: (1) zakaz tortur oraz nieludzkiego lub
poni¿aj¹cego traktowania (art. 3); (2) zakaz niewolnictwa, poddañ-
stwa i pracy przymusowej (art. 4); (3) zakaz karania bez podstawy
prawnej (art. 7); (4) zakaz dyskryminacji (art. 14); (5) zakaz pozba-
wiania wolnoœci za d³ugi cywilne (art. 1 Protoko³u Nr 4); (6) zakaz
wydalenia obywateli (art. 3 Protoko³u Nr 4); (7) zakaz zbiorowego
wydalania cudzoziemców (art. 4 Protoko³u Nr 4); (8) zniesienie kary
œmierci (art. 1 Protoko³u Nr 6); (9) zakaz ponownego s¹dzenia lub
karania (art. 4 Protoko³u Nr 7). Z kolei do „praw cz³owieka” obec-
nych w EKPC zaliczyæ mo¿na jedenaœcie praw: (1) prawo do wol-
noœci i bezpieczeñstwa osobistego (art. 5); (2) prawo do rzetelnego
procesu s¹dowego (art. 6); (3) prawo do poszanowania ¿ycia prywa-
tnego i rodzinnego, w³asnego mieszkania i w³asnej korespondencji
(art. 8); (4) prawo do zgromadzania siê i stowarzyszenia (art. 11);
(5) prawo do zawarcia ma³¿eñstwa (art. 12); (6) prawo do skuteczne-
go œrodka odwo³awczego (art. 13); (7) prawo do poszanowania
w³asnego mienia (art. 1 Protoko³u Nr 1); (8) prawo do wolnych wy-
borów (art. 3 Protoko³u Nr 1); (9) prawo do swobodnego poruszania
siê i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania (art. 2 Protoko³u
Nr 6); (10) gwarancje proceduralne dotycz¹ce wydalania cudzoziem-
ców (art. 1 Protoko³u nr 7); (11) prawo do odwo³ania siê w sprawach
karnych (art. 2 Protoko³u Nr 7).

Kryteria, na podstawie których zosta³y sklasyfikowane „podsta-
wowe wolnoœci” i „prawa cz³owieka”, s¹ niewystarczaj¹ce dla wszyst-
kich zapisów, jakie s¹ obecne w EKPC. Do nich nale¿y m.in. prawo
do ¿ycia (art. 2), wolnoœæ wypowiedzi (art. 10), prawo do nauki
(art. 2 Protoko³u Nr 1), prawo do swobodnego poruszania siê (art. 2
pkt 1 Protoko³u Nr 4); prawo wstêpu do pañstwa, którego jest siê
obywatelem (art. 2 pkt 2 Protoko³u Nr 4), równoœæ ma³¿onków (art. 5
Protoko³u nr 7). Problematycznoœæ powy¿ej wymienionych zapisów
wynika przede wszystkim z tego, i¿ „podstawowe wolnoœci” sprzê-
¿one s¹ z „prawami cz³owieka”. W pewnych przypadkach „podsta-
wowe wolnoœci” nie s¹ czysto negatywne, lecz posiadaj¹ zabarwie-
nie pozytywne – tak siê dzieje w przypadku prawa do nauki. Z kolei
niektóre „prawa cz³owieka” nie maj¹ charakteru wy³¹cznie pozy-
tywnego, ale równie¿ cechuj¹ siê zabarwieniem negatywnym – tak
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jest w przypadku prawa do ¿ycia. Zilustrujmy tê „problematycz-
noœæ” na przyk³adzie prawa do nauki oraz prawa do ¿ycia.

Artyku³ drugi Protoko³u pierwszego brzmi: „Nikt nie bêdzie po-
zbawiony prawa do nauki. W wykonywaniu wszelkich funkcji w dziedzinie
wychowania i nauczania, Pañstwo bêdzie szanowa³o prawa rodziców do
zapewnienia takiego wychowania i nauczania zgodnie z ich w³asnymi
przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”14. W istocie w artykule tym
stwierdza siê, i¿ „podstawow¹ wolnoœci¹” ka¿dego jest rozwój. Ta
„podstawowa wolnoœæ” posiada w pewnym sensie podwójne za-
bezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem chroni¹cym j¹ s¹ prze-
konania religijne i filozoficzne rodziców, którzy s¹ zobowi¹zani
wobec swych dzieci do przekazania im w³asnych wartoœci, by urze-
czywistniæ realizacjê ich rozwoju. Jednak¿e, gdy to zabezpieczenie
oka¿e siê niewystarczaj¹ce, tzn. gdy rodzice nie chroni¹ „podstawo-
wej wolnoœci” ich dziecka, czyli s¹ obojêtni wobec jego losu (np. zo-
stawiaj¹c je przez d³u¿szy czas bez opieki), b¹dŸ te¿ w ewidentny
sposób sprzeniewierzaj¹ siê rozwojowi dziecka, chocia¿by poprzez
„praktyki religijne”, jak np. seks grupowy z udzia³em ich dziecka, to
wówczas drugim zabezpieczeniem tej „podstawowej wolnoœci” jest
pañstwo. Pañstwo w tym zapisie ma jedynie okazywaæ szacunek,
a nie bezwzglêdn¹ akceptacjê.

Bardzo czêsto zdarza siê tak, i¿ zakreœlenie przestrzeni koñca
mo¿liwoœci samoograniczenia (wyznaczenie „podstawowej wolno-
œci”) poprzedzone jest wskazaniem „pow³oki ozonowej” dla tej prze-
strzeni (okreœlenie „prawa cz³owieka”). Ma to miejsce ju¿ w artyku-
le drugim punktu pierwszego, w którym czytamy: „Prawo ka¿dej oso-
by do ¿ycia chronione jest ustaw¹. Nikt nie bêdzie umyœlnie pozbawiony
¿ycia, z wyj¹tkiem przypadków wykonania s¹dowego wyroku skazuj¹cego
za przestêpstwo, za które ustawa przewiduje tak¹ karê”15. Pierwsze zda-
nie akcentuje bezwzglêdn¹ koniecznoœæ zapisu chroni¹cego ¿ycie
osoby w prawie stanowionym pañstwa bêd¹cego cz³onkiem RE.
Chodzi w tym wypadku o pañstwa, których prawo stanowione zo-
sta³o sformu³owane w „prawdziwym ustroju demokratycznym”
(patrz: preambu³a EKPC), zatem ustawa bêd¹ca czêœci¹ tego prawa
jest elementem „umowy spo³ecznej”. Pierwszy cz³on artyku³u dru-
giego nie deklaruje wprost prawa do ¿ycia (inaczej stwierdzono by,
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14 Protokó³ Pierwszy do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolnoœci, op.cit., s. 149.

15 Patrz: Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,
op.cit., s. 133.



¿e „ka¿da osoba ma prawo do ¿ycia”), ale zak³ada jego uznanie16.
W tym sensie nie jest to prawo o charakterze absolutystycznym,
przys³uguj¹ce ka¿dej istocie ludzkiej bez wyj¹tku na okolicznoœci,
o czym œwiadczy drugi cz³on tego artyku³u. Granice jego obowi¹zy-
wania s¹ wyra¿one w prawie stanowionym.

Drugi punkt artyku³u drugiego wymienia trzy wyj¹tki pozba-
wienia ¿ycia bez koniecznoœci zaistnienia s¹dowego wyroku ska-
zuj¹cego: „Pozbawienie ¿ycia nie bêdzie uznane za sprzeczne z niniejszym
artyku³em, je¿eli wynika ono z u¿ycia si³y, które jest absolutnie konieczne:

a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawn¹ przemoc¹;
b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub unie-

mo¿liwienia ucieczki osobie pozbawionej wolnoœci zgodnie
z prawem;

c) w dzia³aniu podjêtym zgodnie z prawem w celu st³umienia
zamieszek lub powstania”17.

Szczególny w swej wymowie jest zw³aszcza podpunkt (a), ponie-
wa¿ jako jedyny nie dotyczy wy³¹cznie wertykalnego aspektu od-
dzia³ywania praw cz³owieka, tj. relacji pañstwo – osoba, ale obejmu-
je tak¿e aspekt horyzontalny, tj. relacjê osoba – osoba18. Sygnalizuje
tym samym, i¿ powinnoœæ ochrony „podstawowych wolnoœci” jest
przypisana nie tylko pañstwu, ale ka¿dej osobie. Osoba ma powin-
noœæ obrony innej osoby przed bezprawn¹ przemoc¹, której zaist-
nienie jest naruszeniem „podstawowych wolnoœci”. W zwi¹zku
z powy¿szym, osoba staj¹ca w obronie „podstawowych wolnoœci”
zyskuje legitymizacjê do œwiadomego pozbawienia ¿ycia naruszy-
ciela „podstawowych wolnoœci”. Praktyka ¿ycia spo³ecznego wska-
zuje, i¿ legitymizacja ta nie ma mocnych podstaw, gdy¿ dyskusyjne
staje siê przyk³adowo pytanie: czy próba kradzie¿y samochodu
(mojego lub s¹siada) jest wystarczaj¹cym (absolutnie koniecznym)
powodem do u¿ycia si³y, maj¹cym na celu pozbawienie ¿ycia
usi³uj¹cego dokonaæ kradzie¿y.

Brak ostroœci granic pomiêdzy „podstawowymi wolnoœciami”
a „prawami cz³owieka” jest charakterystyczny dla ca³ej EKPC.
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16 Por. E. Zieliñska, Prawo do ¿ycia, w: Szko³a Praw Cz³owieka. Teksty wyk³adów,
Zeszyt 4, op.cit., s. 8.

17 Patrz: Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,
op.cit., s. 133.

18 Warto jednak zasygnalizowaæ za E. Zieliñsk¹, ¿e powy¿sze okreœlenia relacji
mog¹ byæ myl¹ce, gdy¿ okreœlenia „horyzontalny” wymiar oddzia³ywania praw
cz³owieka u¿ywa siê równie¿ w prawie miêdzynarodowym w odniesieniu do zo-
bowi¹zañ miêdzy pañstwami (por. E. Zieliñska, Prawo do ¿ycia, op.cit., s. 13).



Rozpoznawanie tych granic jest trwaj¹cym procesem. Najbardziej
ewidentnym tego przyk³adem jest omawiany artyku³ drugi EKPC,
na którego podstawie dokonywano legitymizacji stosowania kary
œmierci. „Proces dojrzewania” pañstw cz³onkowskich RE zaowoco-
wa³ uchwaleniem 28 kwietnia 1983 roku Protoko³u Szóstego do
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,
który dotyczy zniesienia kary œmierci. Pierwszy artyku³ tego Proto-
ko³u cechuje wrêcz pewna doktrynalnoœæ: „Kara œmierci bêdzie znie-
siona. Nikt nie mo¿e byæ skazany na tak¹ karê, ani nie mo¿e nast¹piæ jej wy-
konanie”19. Tym samym przyznano siê do fa³szywego rozpoznania
kwestii „podstawowych wolnoœci” i „praw cz³owieka”. Nie jest to je-
dyny „b³¹d” w Konwencji, gdy¿ nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ w pod-
stawowym katalogu praw cz³owieka EKPC nie wystêpuje na przy-
k³ad prawo uznawane za jedno z podstawowych praw cz³owieka,
które jest wrêcz uto¿samiane z „prawdziwym demokratycznym
ustrojem”, a zw³aszcza z „demokracj¹ liberaln¹”, tj. prawo do w³as-
noœci. Sprostowanie nast¹pi³o 20 marca 1952 roku za spraw¹ arty-
ku³u pierwszego Protoko³u Pierwszego do Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci: „Ka¿da osoba fizyczna
i prawna ma prawo do spokojnego korzystania ze swojego mienia. Nikt nie
bêdzie pozbawiony swojej w³asnoœci, chyba ¿e wymaga tego interes publicz-
ny i na warunkach przewidzianych przez prawo oraz zgodnie z ogólnymi
zasadami prawa miêdzynarodowego…”20 Niezapisanie w EKPC „pra-
wa do w³asnoœci” to nie efekt przeoczenia, ale braku politycznej
zgody co do jego uznania21. Pisze o tym wiceprezes Izby Europej-
skiej Komisji Praw Cz³owieka w Strasburgu, Marek Antoni Nowicki:

„Brak szerokiej zgody w sprawie prawa do poszanowania mienia spowodo-
wa³, i¿ prawo to nie znalaz³o siê w tekœcie konwencji. Umieszczono je póŸ-
niej w pierwszym protokole do niej”22.

To oczywiœcie musi rodziæ pytania typu: na ile EKPC odzwierciedla
rzeczywiste „podstawowe wolnoœci” i „prawa cz³owieka”, a na ile
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19 Patrz: Protokó³ Szósty do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podsta-
wowych Wolnoœci, dotycz¹cy Zniesienia Kary Œmierci, op.cit., s. 154.

20 Patrz: Protokó³ Pierwszy do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci, op.cit., s. 149.

21 Jest to kolejny dowód, i¿ EKPC ró¿ni siê zasadniczo od PDPC, gdy¿
w PDPC zawarte jest to prawo w art. 17: „Ka¿da osoba ma prawo do w³asnoœci, zarów-
no indywidualnie, jak i wespó³ z innymi. Nikogo nie mo¿na arbitralnie pozbawiæ jego w³as-
noœci” (patrz: Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, op.cit., s. 22).

22 M.A. Nowicki, Europejski system ochrony praw cz³owieka, w: Szko³a Praw
Cz³owieka. Teksty wyk³adów, Zeszyt 3, op.cit., s. 48.



jest ona wy³¹cznie dzie³em politycznym. Dzie³em, które mo¿e pod-
legaæ nieustaj¹cym zmianom w zale¿noœci od politycznej woli
pañstw. Analiza tego stanu mo¿e mieæ dwojaki charakter: „bardziej
¿yczliwy” b¹dŸ „mniej ¿yczliwy”. W pierwszym przypadku mo¿na
by twierdziæ, ¿e rozpoznanie „podstawowych wolnoœci” i „praw
cz³owieka” jest rezultatem swoistego rozwoju, czyli „dojrza³oœci
myœli”. W drugim przypadku oznacza, i¿ owo rozpoznanie jest
fikcj¹: nie ma ¿adnego rozpoznania, jest jedynie umowa o charakte-
rze czysto politycznym23.

W tym kontekœcie nale¿y zapytaæ o sens Europejskiej Karty So-
cjalnej (EKS). Czy jest ona wyrazem „podstawowych wolnoœci”, czy
te¿ „praw cz³owieka”, a mo¿e sprzê¿eniem „podstawowych wolno-
œci” i „praw cz³owieka”? Preambu³a Europejskiej Karty Socjalnej
jednoznacznie wskazuje, i¿ mamy do czynienia z prawami: „…ko-
rzystanie z praw socjalnych winno byæ zapewnione bez dyskryminacji ze
wzglêdu na rasê, kolor skóry, p³eæ, religiê, pogl¹dy polityczne, pochodzenie
narodowe lub spo³eczne…”24 W EKS nie stwierdza siê, i¿ prawa socjal-
ne s¹ prawami cz³owieka. Z preambu³y tego¿ dokumentu wynika,
i¿ to prawa socjalne maj¹ byæ pomocne w realizacji praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci, a zatem zak³ada siê ich diametraln¹
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23 Sytuacjê tê mo¿na interpretowaæ w kategoriach Horkheimera, przeciwsta-
wiaj¹cego rozum obiektywny rozumowi subiektywnemu (instrumentalnemu),
czyli jako walkê rozumu z panowaniem. Jednak¿e, zdaniem Horkheimera, walka
obu rozumów nie musi zachodziæ, s¹ one w stanie siê uzupe³niaæ, gdy „dzia³aniu
ludzkiemu” przyœwiecaæ bêdzie d¹¿enie do prawdy, a nie d¹¿noœæ do samego pa-
nowania. Wówczas rozum obiektywny realizowa³by jednostkowoœæ zakorzenion¹
w transcendencji jako religijnym lub metafizycznym czy te¿ aksjologicznym Ÿródle
sensu, a jego poznanie zak³ada³oby substancjalnoœæ swego przedmiotu. W tym ujê-
ciu rozum obiektywny by³by odpowiedzialny za dostrze¿enie „podstawowych
wolnoœci”, a wiêc ukonstytuowanie siê racjonalnoœci autotelicznej. Z kolei rozum
instrumentalny – d¹¿¹cy do opanowania i podporz¹dkowania natury i jednostki
ludzkiej poprzez formalizm (desubstancjalizacjê przedmiotu poznania), funkcjo-
nalizm (traktowanie bytu jako urzeczowionego pola relacji lub oddzia³ywañ) oraz
pragmatyzm (kierowanie siê kryterium u¿ytecznoœci) – by³by odpowiedzialny za
uformowanie siê „praw cz³owieka”. Wspó³dzia³anie obu rozumów zaowoco-
wa³oby pojawieniem siê rozumnoœci autorefleksyjnej i limitatywnej, która li-
czy³aby siê z istot¹ podstawowego ograniczenia jaŸni, jak¹ jest natura, przyroda,
zmys³owoœæ; czego konsekwencj¹ by³oby zrzeczenie siê przez rozum roszczeñ do
wy³¹cznoœci poznawczej, praktycznej czy ontologicznej. Przy tworzeniu siê EKPC
ta rozumnoœæ nie by³a brana pod uwagê. EKPC jest raczej efektem walki rozumu
obiektywnego z instrumentalnym, a nie wynikiem ich „wspó³dzia³ania” (por.
R. Marsza³ek, Wolnoœæ racjonalnej interakcji, Warszawa 1998, s. 54).

24 Patrz: Europejska Karta Socjalna, w: Prawa cz³owieka: dokumenty miêdzynaro-
dowe, op.cit., s. 164.



odmiennoœæ od podstawowych wolnoœci (praw podstawowych), ale
tak¿e od praw cz³owieka25. Prawa socjalne w EKS nie zosta³y pod-
niesione do rangi „praw cz³owieka”, stanowi¹ one raczej listê œrod-
ków maj¹cych ograniczaæ mo¿liwoœæ naruszenia podstawowych
wolnoœci i praw cz³owieka. Instrukcja ta sk³ada siê z 19 wskazówek,
które okreœlone s¹ mianem praw i zasad26:

a) „Ka¿da osoba powinna mieæ sposobnoœæ zarabiania na swoje ¿ycie
przez swobodnie przyjêt¹ pracê”;

b) „Wszyscy pracownicy maj¹ prawo do s³usznych warunków pracy”;

c) „Wszyscy pracownicy maj¹ prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy”;

d) „Wszyscy pracownicy maj¹ prawo do s³usznego wynagrodzenia”;

e) „Wszyscy pracownicy i pracodawcy maj¹ prawo do wolnoœci zrzesza-
nia siê w organizacjach krajowych lub miêdzynarodowych dla ochrony
ich interesów gospodarczych i spo³ecznych”;

f) „Wszyscy pracownicy i pracodawcy maj¹ prawo do rokowañ zbioro-
wych”;

g) „Dzieci i m³odzie¿ maj¹ prawo do specjalnej ochrony przed niebezpie-
czeñstwami fizycznymi i moralnym, na jakie s¹ nara¿one”;

h) „Kobiety pracuj¹ce na wypadek macierzyñstwa oraz, gdy to w³aœciwe,
inne kobiety maj¹ prawo do specjalnej ochrony w ich pracy”;

i) „Ka¿da osoba ma prawo do stosownych u³atwieñ dla ukierunkowania
zawodowego, dla przyjœcia jej z pomoc¹ w wyborze zatrudnienia odpo-
wiadaj¹cego jej osobistym zdolnoœciom i zainteresowaniom”;

j) „Ka¿da osoba ma prawo do stosownych u³atwieñ dla szkolenia zawo-
dowego”;

k) „Ka¿da osoba ma prawo do korzystania ze wszelkich œrodków zapew-
niaj¹cych jej najwy¿szy osi¹galny poziom zdrowia”;

l) „Wszyscy pracownicy i osoby pozostaj¹ce na ich utrzymaniu maj¹
prawo do zabezpieczenia spo³ecznego”;

m) „Ka¿da osoba cierpi¹ca niedostatek ma prawo do pomocy socjalnej
i medycznej”;

n) „Ka¿da osoba ma prawo do korzystania z udogodnieñ socjalnych”;

o) „Osoby niepe³nosprawne maj¹ prawo do szkolenia zawodowego, reha-
bilitacji i readaptacji spo³ecznej, bez wzglêdu na Ÿród³o i charakter ich
niepe³nosprawnoœci”;
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25 Por. ibidem.
26 Por. ibidem.



p) „Rodzina jako podstawowa komórka spo³eczeñstwa ma prawo do sto-
sownej ochrony socjalnej, prawnej i gospodarczej dla zapewnienia jej
pe³nego rozwoju”;

q) „Matki i dzieci, bez wzglêdu na sytuacjê materialn¹ i stosunki rodzin-
ne, maj¹ prawo do stosownej ochrony socjalnej i gospodarczej”;

r) „Obywatele którejkolwiek z Umawiaj¹cych siê stron maj¹ prawo do
podejmowania wszelkiego p³atnego zatrudnienia na terytorium której-
kolwiek z pozosta³ych Stron na stopie równoœci z obywatelami tej osta-
tniej, z zastrze¿eniem ograniczeñ opartych na nagl¹cych relacjach eko-
nomicznych lub spo³ecznych”;

s) „Pracownicy – migranci, którzy s¹ obywatelami Umawiaj¹cej siê
Strony, oraz ich rodziny maj¹ prawo do ochrony i pomocy na teryto-
rium którejkolwiek innej Umawiaj¹cej siê Strony”27.

Wy¿ej wymienionych 19 punktów sk³ada siê na Czêœæ I EKS. Nie
stanowi¹ one wi¹¿¹cej podstawy prawnej, s¹ raczej postulatami – cela-
mi, które maj¹ wyznaczaæ kierunek podejmowania odpowiednich
dzia³añ, czyli s¹ wyznacznikiem kursu prowadzenia polityki pañstw
europejskich cz³onków RE. Dopiero w Czêœci II zyskuj¹ owe „cele” cha-
rakter prawnie wi¹¿¹cy, poprzez przeformu³owanie tych postulatów
na odpowiednie artyku³y EKS. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e
prawa wyra¿one w Czêœci II s¹ podobnie zatytu³owane jak „cele” wyra-
¿one w Czêœci I, ale s¹ w stosunku do nich bardziej rozbudowane.

Dokonuj¹c analizy powy¿ej wymienionych punktów, nale¿y
stwierdziæ, i¿ tylko jeden punkt (pierwszy) nie posiada charakte-
ru prawa, gdy¿ tylko w jego przypadku brak jest sformu³owania
„ma prawo do”. Zatem jeœli nie jest prawem, musi byæ zasad¹. To
stwierdzenie jest jednak¿e problematyczne, bowiem w s³owniku
jêzyka polskiego zasada definiowana jest jako teza, w której treœci
zawarte jest prawo rz¹dz¹ce jakimiœ procesami28. Nasuwa siê za-
tem pytanie o znaczenie sformu³owania „ka¿da osoba powinna
mieæ sposobnoœæ zarabiania na swoje ¿ycie przez swobodnie
przyjêt¹ pracê” w kontekœcie przywo³anej s³ownikowej definicji
zasady. Mo¿na zasadnie zapytaæ jeszcze precyzyjniej: jakie prawo
jest zawarte w tej zasadzie i jakimi procesami owo prawo ma
rz¹dziæ. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza artyku³ pierwszy
w Czêœci II, zatytu³owany „prawo do pracy”29. Czytamy w nim:
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27 Por. ibidem, s. 164-165.
28 Por. S³ownik jêzyka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1981, s. 955.
29 Patrz: Europejska Karta Socjalna, op.cit., s. 165.



„W celu zapewnienia skutecznej realizacji prawa do pracy, Umawiaj¹ce
siê Strony zobowi¹zuj¹ siê:

1) do przyjêcia za jeden ze swych g³ównych celów i obowi¹zków osi¹g-
niêcie i utrzymywanie tak wysokiego i stabilnego poziomu zatrud-
nienia, jak to tylko mo¿liwe, maj¹c na wzglêdzie dojœcie do pe³nego
zatrudnienia;

2) do skutecznej ochrony prawa pracownika do zarabiania na jego ¿y-
cie przez pracê swobodnie przyjêt¹;

3) do ustanowienia lub utrzymywania bezp³atnych s³u¿b zatrudnie-
nia dla wszystkich pracowników;

4) do zapewnienia lub popierania stosownego ukierunkowania zawo-
dowego, szkolenia i rehabilitacji”.

Zastanówmy siê, dlaczego od razu nie sformu³owano „prawa do
pracy” w sensie prawa, tylko najpierw zosta³o ono ubrane w formê
zasady. Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ, i¿ podpunkt dru-
gi tego¿ artyku³u i „zasada” z czêœci pierwszej mówi¹ o tym samym.
Warto jednak¿e zauwa¿yæ, i¿ w podpunkcie tym nie mówi siê ju¿
o osobie, jak to ma miejsce w „zasadzie”, tylko o pracowniku. W re-
zultacie jest to ró¿nica fundamentalna. Otó¿ w tym wypadku nie
mamy ju¿ do czynienia z „zasad¹” czy te¿ „prawem”, ale z proce-
sem wynikaj¹cym z „prawa do pracy”. Bli¿sze powi¹zania z „za-
sad¹” w tym artykule ma podpunkt pierwszy tego artyku³u, który
wskazuje podmiot zobowi¹zany do realizowania „zasady”, z której
wynika „prawo do pracy”. Uwik³anie „prawa do pracy” w „zasadê”
skutkuje os³abieniem tego pierwszego, gdy¿ zasada jest jedynie
tez¹, która zak³ada, i¿ ka¿da osoba powinna mieæ prawo nie tyle do
pracy, co do odpowiedniego wynagrodzenia w chwili podjêcia pra-
cy. Innymi s³owy „prawo do pracy” nie funkcjonuje w sensie „za-
gwarantowania” ka¿demu pracy, ale stwarzania jak najwiêkszych
mo¿liwoœci podjêcia pracy, o czym sygnalizuje koñcowy fragment
podpunktu pierwszego („…maj¹c na wzglêdzie dojœcie do pe³nego za-
trudnienia”). W zwi¹zku z powy¿szym, „prawo do pracy” w zakre-
sie „rozdawnictwa pracy” nie tworzy stosunku zobowi¹zania po-
miêdzy pañstwem a ka¿d¹ osob¹ chc¹c¹ podj¹æ pracê. Stosunek
zobowi¹zania pojawia siê dopiero w kolejnych podpunktach. Pañ-
stwo jest zobowi¹zane wobec osoby pracuj¹cej, by mia³a rzeczywisty
dochód umo¿liwiaj¹cy jej odpowiednie ¿ycie. W tak sformu³owanym
„prawie do pracy” ujawnia siê olbrzymi paradoks: „prawo do pra-
cy” maj¹ przede wszystkim ci, którzy pracê posiadaj¹. Natomiast
tym, którzy jej nie maj¹, pozostaje zasada g³osz¹ca, ¿e sposobnoœæ
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pracy jest im stwarzana przede wszystkim przez utrzymywanie
wysokoœci dotychczasowego zatrudnienia. Tym jedynie, do czego
maj¹ prawo pracownicy, którzy stracili pracê, jest pomoc pañstwa
w znalezieniu pracy poprzez odpowiednie do tego powo³ane insty-
tucje (na mocy podpunktu drugiego tego¿ artyku³u).

Ca³oœæ Europejskiej Karty Socjalnej w przedmiocie materialnym
zwi¹zana jest z ogólnie pojêt¹ prac¹. Nawet artyku³ siódmy (wyni-
kaj¹cy z pkt 7 Czêœci I), mówi¹cy o ochronie dzieci i m³odzie¿y przed
niebezpieczeñstwami fizycznymi i moralnymi, nie dotyczy spraw
np. niedo¿ywienia czy te¿ ochrony w postaci domów dziecka (b¹dŸ
innych oœrodków spo³ecznych) przed niewywi¹zuj¹cymi siê ze
swych obowi¹zków rodzicami, ale wy³¹cznie stosuje siê do kwestii
podejmowania zatrudnienia przez dzieci i m³odzie¿.

4.3. Proces KBWE/OBWE

Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE) jest
spadkobierczyni¹ Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Eu-
ropie (KBWE). Przekszta³cenie to nast¹pi³o w celu wzmocnienia
kontroli przestrzegania zobowi¹zañ KBWE, które zawarte zosta³y
w tzw. Akcie Koñcowym KBWE z 1975 roku. Postanowienia tego
dokumentu dotycz¹ wszystkich dziedzin ¿ycia miêdzynarodowe-
go, a wiêc polityki i spraw wojskowych, gospodarki, handlu, nauki
i techniki oraz wspó³pracy humanitarnej, czyli kontaktów miêdzy
ludŸmi, informacji, kultury i oœwiaty30. Akt Koñcowy mia³ zwieñ-
czaæ ideologiczn¹ konfrontacjê miêdzy Wschodem (Uk³adem War-
szawskim) a Zachodem (Paktem Pó³nocnoatlantyckim – NATO).
Zawiera on w zasadzie deklaracjê intencji politycznych, sformu³o-
wanych w postaci tzw. „dekalogu helsiñskiego” sk³adaj¹cego siê
z czterech rozdzia³ów („koszyków”), które omawiaj¹ podstawowe
zasady postêpowania pañstw wobec siebie oraz w stosunku do w³as-
nych obywateli31. Problematyka praw cz³owieka w ramach KBWE
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30 Por. E. Morawska, Ludzki wymiar KBWE/OBWE, w: Szko³a Praw Cz³owieka –
teksty wyk³adów, Zeszyt 3, op.cit., s. 83.

31 Nie bêdê tutaj omawia³ wnikliwie Aktu Koñcowego KBWE, gdy¿ zrobi³em
to wczeœniej, przy okazji badañ dotycz¹cych transformacji ustrojowych w Polsce.
Zobacz: K. Przybyszewski, Proces rodzenia siê nowego systemu w ramach starego
na podstawie problematyki praw cz³owieka, w: Postkomunistyczne transformacje, red.
T. Buksiñski, Poznañ 2002; K. Przybyszewski, Der Entstehungsprozess eines neuen



zwie siê „ludzkim wymiarem” KBWE. Temu w³aœnie wymiarowi
w ca³oœci poœwiêcono trzy konferencje zorganizowane przez KBWE:
Pary¿ (1989), Kopenhaga (1990) oraz Moskwa (1991). Konferencja
w Pary¿u (1989) dotycz¹ca „ludzkiego wymiaru” nie zaowocowa³a
¿adnym dokumentem, dopiero dwie nastêpne, tj. kopenhaska (1990)
i moskiewska (1991), przyczyni³y siê do uchwalenia przez ka¿d¹ z nich
dokumentu koñcowego. Zw³aszcza kopenhaski dokument koñ-
cowy w zakresie „ludzkiego wymiaru” jest istotny, gdy¿ by³ on si³¹
sprawcz¹ powstania Paryskiej Karty Nowej Europy32 (1990) przyjêtej
na drugim (po Helsinkach) spotkaniu na najwy¿szym szczeblu KBWE.

Kopenhaski dokument jest bardzo obszerny, sk³ada siê z czte-
rech czêœci. Istotne jest dla niego, i¿ dopiero czêœæ druga zawiera
prezentacjê praw cz³owieka, zaœ czêœæ pierwsza ma charakter w du-
¿ym stopniu formalny, przedstawiaj¹cy przede wszystkim warun-
ki, jakie nale¿y spe³niæ, by móc realizowaæ podstawowe wolnoœci
i prawa cz³owieka. W omawianej czêœci pierwszej uzale¿nia siê rea-
lizacjê podstawowych wolnoœci i praw cz³owieka od pluralistycznej
demokracji i rz¹dów prawa33. Podkreœla siê przy tym, i¿ nie chodzi
wy³¹cznie o formaln¹ realizacjê rz¹dów prawa, ale o substancjalne
urzeczywistnianie idei sprawiedliwoœci, której podstaw¹ jest osobo-
woœæ cz³owieka: „S¹ one (Pañstwa uczestnicz¹ce – przyp. autora)
zdecydowane popieraæ i rozwijaæ te zasady sprawiedliwoœci, które stanowi¹
podstawê rz¹dów prawa. Uwa¿aj¹ one, ¿e rz¹dy prawa oznaczaj¹ nie tylko
formaln¹ zgodnoœæ z prawem, która zapewnia prawid³owoœæ i pewnoœæ
w osi¹ganiu i urzeczywistnianiu ³adu demokratycznego, lecz sprawiedli-
woœæ opart¹ na uznaniu i pe³nej akceptacji osobowoœci cz³owieka jako naj-
wy¿szej wartoœci, zabezpieczonej instytucjami stwarzaj¹cymi ramy dla jej
najpe³niejszego wyra¿ania. (…) Potwierdzaj¹ one, ¿e demokracja jest nie-
od³¹cznym elementem rz¹dów prawa. Uznaj¹ one znaczenie pluralizmu
w odniesieniu do organizacji politycznych”34. Po czym wskazuje, ¿e idea

Rozdzia³ 4. Regionalne pozytywizacje idei praw cz³owieka 73

Systems im Rahmen des alten aus Perspektive der Menschenrechtsproblematik, w: Philo-
sophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, red. E. Czerwiñska, Frankfurt am Main
2003.

32 Dokonuje przegl¹du problemów interesuj¹cych Pañstwa Uczestnicz¹ce
w KBWE, staraj¹c siê na nowo je okreœliæ i pog³êbiæ ich treœæ w obliczu dokonuj¹cych
siê przemian na arenie miêdzynarodowej. Parysk¹ Kartê Nowej Europy sformu³owa-
no, by przyspieszyæ normatywizacjê i instytucjonalizacjê procesu helsiñskiego.

33 Por. Preambu³a Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w Spra-
wie Ludzkiego Wymiaru KBWE, w: Prawa cz³owieka – dokumenty miêdzynarodowe,
op.cit., s. 213.

34 Patrz: Punkt 2 i 3, Czêœci I Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego Konferen-
cji w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE, w: ibidem, s. 213.



sprawiedliwoœci bêdzie gwarantem „przyrodzonej godnoœci oraz rów-
nych i niezbywalnych praw wszystkich istot ludzkich”35, gdy bêd¹ wy-
stêpowaæ takie elementy sprawiedliwoœci, jak m.in.36: wolne wybory;
forma rz¹dów o charakterze przedstawicielskim, w której w³adza
wykonawcza jest odpowiedzialna wobec wybranej w³adzy ustawo-
dawczej i elektoratu; wyraŸny rozdzia³ miêdzy pañstwem a partia-
mi politycznymi; dzia³alnoœæ rz¹du i administracji, jak równie¿
dzia³alnoœæ w³adzy s¹downiczej prowadzona bêdzie zgodnie z syste-
mem prawnie ustanowionym; si³y zbrojne i policja bêd¹ pozostawaæ
pod kontrol¹ w³adz cywilnych i ponosiæ wobec nich odpowiedzial-
noœæ; prawa cz³owieka i podstawowe wolnoœci bêd¹ zagwaran-
towane ustaw¹ i bêd¹ zgodne z ich zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi
z prawa miêdzynarodowego; wszystkie osoby s¹ równe wobec pra-
wa i s¹ uprawnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji do jednakowej
ochrony prawnej; ka¿dy bêdzie dysponowaæ skutecznymi œrodka-
mi odwo³awczymi od decyzji administracyjnych, tak aby zagwaran-
towaæ poszanowanie podstawowych praw i zabezpieczenie integra-
lnoœci prawnej.

Oczywiœcie nie s¹ to wszystkie elementy sprawiedliwoœci, które
mia³yby œwiadczyæ o poszanowaniu „przyrodzonej godnoœci” oraz
urzeczywistniaæ realizacjê niezbywalnych praw. Poruszana jest jesz-
cze np. sprawa niezawis³oœci wymiaru s¹dowego, a tak¿e podkreœla
siê znaczenie tzw. zasady domniemania niewinnoœci oskar¿onego.

Ca³a formu³a „ludzkiego wymiaru” dokumentu kopenhaskiego
KBWE daje siê sprowadziæ do tezy, i¿ nie ma innej mo¿liwoœci po-
szanowania przyrodzonej godnoœci oraz podstawowych wolnoœci
i praw cz³owieka, jak tylko w pañstwie o ustroju demokratycznym,
ale nie w takim, jak np. staro¿ytna grecka polis, tylko w takim, który
uwzglêdnia Monteskiuszowski podzia³ w³adz i ma charakter przed-
stawicielski.

W tym samym duchu, w parê miesiêcy póŸniej, powsta³a Paryska
Karta Nowej Europy (21 XI 1990), która jest drugim podstawowym
dokumentem (po Akcie Koñcowym) KBWE. Z kolei w tym doku-
mencie na szczególn¹ uwagê zas³uguje ten oto zapis: „Zobowi¹zuje-
my siê budowaæ, utrwalaæ i umacniaæ demokracjê jako jedyny system
rz¹dów naszych narodów. W przedsiêwziêciu tym bêdziemy siê kierowaæ
nastêpuj¹cymi za³o¿eniami (podkr. autora): Prawa cz³owieka i podstawowe
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35 Por. Punkt 5 Czêœci I Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego Konferencji
w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE, w: ibidem, s. 214.

36 Por. ibidem, s. 214-215.



wolnoœci stanowi¹ prawo przyrodzone wszystkich istot ludzkich, s¹ niezby-
walne oraz gwarantowane s¹ przez prawo. Ich ochrona i popieranie stano-
wi¹ naczelny obowi¹zek rz¹du…”37

Jak widaæ, prawa cz³owieka i podstawowe wolnoœci nie s¹ ugrun-
towane ani w prawie naturalnym, ani w godnoœci. Wystêpuj¹ tutaj
jako za³o¿enie, czyli ich legitymizacja opiera siê na pragnieniu naro-
dów, by uznaæ istnienie niezbywalnych praw cz³owieka i podstawo-
wych wolnoœci. Nie ukrywa siê w tym dokumencie, i¿ wywodzenie
podstawowych wolnoœci i praw cz³owieka z praw natury czy te¿
praw przyrodzonych to sprawa wy³¹cznie konwencji (umowy).

4.4. Prawa cz³owieka a Unia Europejska38

Unia Europejska dopiero tworzy swój system ochrony praw
cz³owieka. Wczeœniej koncentrowa³a siê na integracji gospodarczej
pañstw cz³onkowskich. Jednym z efektów tych prac jest europejska
Karta Praw Podstawowych (KPP)39, która stanowi³a preludium dla
Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy (w skrócie zwa-
nego „konstytucj¹ europejsk¹”)40. KPP w „konstytucji europejskiej”
umieszczona zosta³a w Czêœci drugiej. Podkreœlenia wymaga, ¿e ju¿
w czêœci pierwszej traktatu konstytucyjnego, zaraz po artyku³ach
okreœlaj¹cych definicje i cele Unii, znajduj¹ siê dwa artyku³y dookreœ-
laj¹ce sens i znaczenie praw podstawowych w UE. Pierwszy z tych
artyku³ów g³osi, ¿e Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady okreœlone
w KPP, które stanowi¹ jej czêœæ drug¹. W drugim punkcie tego¿ ar-
tyku³u przyjmuje siê, ¿e UE jest stron¹ EKPC, po czym nastêpuje

Rozdzia³ 4. Regionalne pozytywizacje idei praw cz³owieka 75

37 Patrz: Paryska Karta Nowej Europy, w: ibidem, s. 207.
38 Zostanie tutaj zaprezentowana jedynie istota systemu ochrony praw

cz³owieka w UE, poniewa¿ szczegó³ow¹ analizê Karty Praw Podstawowych prze-
prowadzi³em w artykule pt. Wymiar aksjologiczny i polityczny Karty Praw Podstawo-
wych, w: Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw cz³owieka, red.
W. Wac³awczyk, Warszawa 2010.

39 Zosta³a przygotowana przez specjalnie w tym celu zwo³any Konwent
sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli rz¹dów pañstw cz³onkowskich, instytucji wspól-
notowych, parlamentów krajowych; zosta³a uroczyœcie og³oszona na „szczycie”
w Nicei 7 grudnia 2000 roku.

40 Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy og³oszony zosta³ w Brukseli
29 paŸdziernika 2004 roku, jednak¿e jeszcze nie obowi¹zuje, gdy¿ musi zostaæ
ratyfikowany przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, a wczeœ-
niej poprzedzony referendami w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.



stwierdzenie, ¿e przyst¹pienie do EKPC nie narusza kompetencji
Unii okreœlonych w Konstytucji. Na szczycie Rady Europejskiej41

w Nicei KPP zosta³a okreœlona jako „deklaracja moralnoœci europej-
skiej”42, bowiem jej zadaniem jest stworzenie wspólnoty wartoœci43,
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41 Bardzo czêsto s¹ ze sob¹ mylone trzy europejskie instytucje, które maj¹ po-
dobne nazwy, a mianowicie Rada Europy, Rada Europejska i Rada Unii Europej-
skiej. Rada Unii Europejskiej zwana jest równie¿ Rad¹ Ministrów; jest to organ
miêdzyrz¹dowy, który stanowi reprezentacjê pañstw cz³onkowskich (tworz¹ j¹
przedstawiciele pañstw cz³onkowskich szczebla ministerialnego, upowa¿nionego
do dzia³ania w imieniu rz¹du w danym pañstwie) w strukturach wspólnotowych.
Pocz¹tkowo Rada Europejska traktowana by³a jako szczególna forma Rady Unii
Europejskiej, ale nie jest ona instytucj¹ czy organem Wspólnoty Europejskiej, gdy¿
nie jest wymieniona jako organ wspólnotowy w ¿adnym traktacie za³o¿ycielskim.
Zosta³a ona zalegalizowana na mocy artyku³u drugiego Jednolitego Aktu Europej-
skiego, który doprecyzowa³ jej sk³ad (tworz¹ j¹ szefowie pañstw lub rz¹dów
wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych oraz przewodnicz¹cy Komisji
Europejskiej wspomagany przez jednego z jej cz³onków. Do zadañ Rady Europej-
skiej nale¿y opracowywanie wspólnych dla pañstw cz³onkowskich strategii i for-
mu³owanie wspólnych celów; dzia³ania te podejmowane s¹ we wspó³pracy z Rad¹
Unii Europejskiej. Rada Europejska ma byæ g³ównym stymulatorem procesów
integracyjnych. Natomiast Rada Europy jest autonomiczn¹ organizacj¹ prawa miê-
dzynarodowego, której celem jest ujednolicanie prawa w Europie, tworzenie euro-
pejskich standardów prawnych oraz podnoszenie skutecznoœci wymiaru spra-
wiedliwoœci, a tak¿e poszukiwanie rozwi¹zañ problemów prawnych i etycznych
pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z rozwojem nauki i techniki (szerzej na ten temat
czytaj w: Unia Europejska. Leksykon integracji, red. W. Bokaj³o, K. Dziubka, Wroc³aw
2003, s. 390-399).

42 Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w opracowywaniu KPP uczestniczyli przedsta-
wiciele rz¹dów pañstw cz³onkowskich (jeden reprezentant ka¿dego pañstwa),
przedstawiciel przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, 16 cz³onków Parlamentu
Europejskiego, 30 cz³onków parlamentów pañstw cz³onkowskich oraz w randze
obserwatorów: przedstawiciel Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz dwóch przedsta-
wicieli Rady Europy).

43 W historii spotykamy wiele pomys³ów na „zjednoczenie Europy”, jak pisze
A. Tyszka: „Idea zjednoczonej Europy ma d³ugie dzieje. Jej korzenie siêgaj¹ œredniowiecza
– od pañstwa Karola Wielkiego i «Cesarstwa Rzymskiego» Ottonów. PóŸniej odnajdujemy
j¹ w wielu projektach intelektualnych i próbach dzia³añ polityczno dyplomatycznych. Na-
le¿¹ do nich wizje: pokoju miêdzy królestwami Erazma z Rotterdamu (1515); wspólnoty
mocarstw Maksymiliana de Sully’ego (1638); czy uniwersalnego federalizmu Gottfrieda
Wilhelma Leibniza; „oœwiecona Europa” Giambattisty Vica; jakobiñskie plany jednoczenia
Europy „wolnych i równych narodów”; „Europa Ludów” Jules’a Michelete i Adama Mic-
kiewicza (1848); „Stany Zjednoczone Europy” Victora Hugo (1851); wreszcie dwudziesto-
wieczne plany „Paneuropy” Richarda Condenhore-Kalgieriego; wspólnota Ligi Narodów
i has³o „Europy Ojczyzn” Charles’a de Gaulle’a” (por. A. Tyszka, Przestrzeñ kulturowa
„œrodka Europy”, w: Ró¿a Wiatrów Europy. O œrodkowej to¿samoœci kulturowej, red.
A. Tyszka, Warszawa 1999, s. 39; na temat koncepcji „Paneuropy” Richarda Con-
denhore-Kalgieriego czytaj w: A.L. Szczeœniak, Paneuropa. Stany Zjednoczone Euro-
py, czyli Euroko³choz, Radom 2002).



a nie wy³¹cznie wspólnoty o charakterze gospodarczym, czy te¿ tyl-
ko politycznym. KPP stwarza obszar realizowania siê jednostki.
Wspólnotê wartoœci tworz¹ jedynie te wartoœci, które s¹ niepodziel-
ne i uniwersalne. Niepodzielnoœæ wartoœci ma akcentowaæ koniecz-
noœæ ³¹cznego traktowania wszystkich tych wartoœci, które stanowi¹
integraln¹ ochronê uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie prawa44. Wzmianka
o uniwersalnoœci wartoœci ma sugerowaæ, ¿e prawa wynikaj¹ce
z owych wartoœci nie bêd¹ ograniczaæ siê jedynie do przysz³ych
„obywateli Europy”, ale obejm¹ tak¿e wszystkich ludzi znajdu-
j¹cych siê w ramach jurysdykcji pañstw europejskich45. Nale¿y jed-
nak podkreœliæ, i¿ w Karcie Praw Podstawowych przedstawienie
wartoœci (godnoœci cz³owieka, wolnoœci, równoœci i solidarnoœci)
jako uniwersalnych nie jest to¿same z ich absolutyzacj¹. Œwiadczyæ
o tym mo¿e artyku³ I – 8 TUKE, w którym stwierdzono, ¿e dewiz¹
Unii jest: „Zjednoczona w ró¿norodnoœci”. Mo¿na zatem powiedzieæ,
przywo³uj¹c pojêcia filozoficzne, ¿e UE d¹¿y do pogodzenia uni-
wersalizmu z relatywizmem.

Prawa podstawowe zawarte w KPP maj¹ nie tylko s³u¿yæ realiza-
cji wy³¹cznie obszaru wolnoœci jednostki, jak to ma miejsce w EKPC,
lecz maj¹ wzmocniæ pozycjê jednostki bêd¹cej obywatelem pañstwa
cz³onkowskiego UE. W dokumentach unijnych unika siê u¿ywania
terminu „prawa cz³owieka”46. Wszak¿e w TUKE przy precyzowa-
niu wartoœci Unii (art. I – 2) pojawia siê termin „prawa cz³owieka”,
lecz mówi siê tylko o poszanowaniu tych¿e praw, a nie o gwarancji.
Prawa cz³owieka s¹ wiêc jedynie postulatami moralnymi (pe³ni¹
rolê wartoœci uniwersalnych) i jako takie nie maj¹ prawnego znacze-
nia w obszarze jurysdykcji UE47.

Prawa cz³owieka „tr¹c¹” uniwersalnoœci¹ w znaczeniu abso-
lutystycznym, zaœ prawa podstawowe wyzbyte s¹ owej konotacji
absolutystycznej, dlatego te¿ w kolejnym ustêpie preambu³y KPP
korzystanie z nich zosta³o uzale¿nione od odpowiedzialnoœci i obo-
wi¹zków: „Korzystanie z tych praw jest powi¹zane z odpowiedzialnoœci¹

Rozdzia³ 4. Regionalne pozytywizacje idei praw cz³owieka 77

44 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych, „Studia Praw-
nicze” Zeszyt 1 (155), Poznañ 2003, s. 13.

45 Por. ibidem.
46 C. Mik zauwa¿y³, i¿ wewn¹trz UE „prawa cz³owieka” okreœla siê mianem

praw podstawowych, zaœ w stosunkach zewnêtrznych UE pos³uguje siê wy³¹cznie
okreœleniem „prawa cz³owieka” (por. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagad-
nienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000, s. 440).

47 Jest o tyle paradoksalne, ¿e wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich UE jest rów-
nie¿ stronami dokumentów prawnych ONZ, które pos³uguj¹ siê w³aœnie terminem
„prawa cz³owieka”, nie stosuj¹c okreœlenia „prawa podstawowe”.



i obowi¹zkami zarówno wobec bliŸnich, jak i wspólnoty ludzkiej i przy-
sz³ych generacji”48.

W powi¹zaniu uprawnieñ jednostki z obowi¹zkami wobec
wspólnoty nale¿y upatrywaæ sens wystêpowania czterech zasadni-
czych ró¿nic miêdzy KPP a EKPC. Pierwsza jest nastêpuj¹ca: KPP
wskazuje na „godnoœæ cz³owieka” jako uniwersaln¹ wartoœæ, wartoœæ
ta nie wystêpuje w EKPC (gdy obowi¹zywaæ bêdzie TUKE, Europa
do³¹czy do pañstw Unii Afrykañskiej czy te¿ pañstw bêd¹cych stro-
nami AKPC jako gwarant prawnej i zarazem regionalnej ochrony
godnoœci praw cz³owieka, czego do tej pory ¿aden dokument euro-
pejski nie czyni³). Po drugie, KPP poszczególne kategorie praw
przyporz¹dkowuje wartoœciom – ideom, które znalaz³y swój wyraz
w rozdzia³ach o godnoœci (I rozdz., art. 1-5), wolnoœci (II rozdz.,
art. 6-19), równoœci (III rozdz., art. 20-26), solidarnoœci (IV rozdz.,
art. 27-38), prawie obywatelskim (V rozdz., art. 39-46), sprawiedli-
woœci (VI rozdzia³, art. 47-50)49 – EKPC w ¿aden sposób nie od-
wo³uje siê do wartoœci. Kolejna ró¿nica polega na tym, ¿e w KPP wy-
stêpuj¹ prawa, które nie przys³uguj¹ ka¿dej osobie, ale wy³¹cznie
obywatelom Unii – w EKPC przys³uguj¹ ka¿dej osobie znajduj¹cej
siê na terytorium jurysdykcji RE. To jest rzeczywisty sens, dla które-
go sformu³owano Kartê, by ustanowiæ jednostce prawa, które do tej
pory nie wystêpowa³y w innych dokumentach ani konstytucjach
pañstw cz³onkowskich UE. Innymi s³owy w KPP mo¿na odnaleŸæ
prawa ograniczone podmiotowo tylko i wy³¹cznie do obywateli UE,
np. prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach do Parla-
mentu, prawo do opieki dyplomatycznej – to s¹ prawa podstawowe
w UE. Nie oznacza to, ¿e w KPP nie odnajdziemy praw przys³u-
guj¹cych wszystkim jednostkom, ale te ju¿ nie s¹ prawami podsta-
wowymi dla jednostek niebêd¹cych obywatelami pañstw cz³onkow-
skich UE, lecz s¹ dla nich „jedynie” prawami cz³owieka50. Ostatnia
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48 Preambu³a Karty Praw Podstawowych, w: S. Hambura, M. Muszyñski, Kar-
ta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Bia³a 2001, s. 14.

49 Por. C. Mik, Rola Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka w procesie integracji
europejskiej, w: Czyniæ sprawiedliwoœæ w mi³oœci, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001,
s. 304-305.

50 Zamieszanie z terminami nie tylko dotyczy praw cz³owieka i praw podsta-
wowych, ale równie¿ brak jest precyzji, czy w KPP cz³owiek ujêty jest jako osoba,
czy te¿ jako jednostka. Problem ten szczególnie widoczny jest, gdy dok³adniej
przyjrzeæ siê KPP w ró¿nych wersjach jêzykowych, a zw³aszcza angielskiej, fran-
cuskiej, niemieckiej i polskiej. Zaobserwowaæ mo¿na, i¿ angielska wersja w znacz-
nym stopniu odbiega od pozosta³ych trzech wersji, które s¹ do siebie bardzo zbli-
¿one. W angielskiej wersji KPP rzadko pojawia siê termin osoby, artyku³y KPP



ró¿nica, jaka wystêpuje miêdzy EKPC i KPP, dotyczy rodzajów
praw. Otó¿ w EKPC wystêpuj¹ jedynie prawa wolnoœciowe i poli-
tyczne, podczas gdy w KPP wraz z prawami wolnoœciowymi i poli-
tycznymi wystêpuj¹ prawa ekonomiczne i socjalne, a tak¿e solidar-
noœciowe. Tym samym Karta Praw Podstawowych obejmuje
praktycznie wszystkie prawa znajduj¹ce siê w najwa¿niejszych miê-
dzynarodowych dokumentach praw cz³owieka, a co istotne – dodaje
nowe prawa, staraj¹c siê wyjœæ naprzeciw rozwojowi technologiczne-
mu, medycznemu etc. Wyznacza zatem nowy standard w zakresie
ochrony praw podstawowych, znajdujemy w niej bowiem takie pra-
wa, jak: zakaz praktyk eugenicznych, zakaz klonowania w celach re-
produkcyjnych, zakaz czerpania zysków z cia³a ludzkiego i jego czê-
œci, prawa dotycz¹ce dobrej administracji czy ochrony konsumen-
tów. Prawa podstawowe zawarte w Karcie Praw Podstawowych nie
s¹ jednolicie sformu³owane, maj¹ te¿ ró¿ne Ÿród³a, co determinuje
sposób ich powo³ania, a tym samym ich skutek prawny51.

Wobec KPP formu³uje siê zazwyczaj dwa typy zarzutów formal-
nych52. Po pierwsze, kwestionuje siê s³usznoœæ struktury dokumen-
tu z powodu w¹tpliwej konsekwencji konstrukcyjnej. Tak to ujmuje
Agnieszka Nogal:

„Prawa, które maj¹ charakter wi¹¿¹cy i stanowi¹ Ÿród³o uprawnieñ obywa-
telskich, przemieszane s¹ z regu³ami, które ustanawiaj¹ jedynie zbiór celów
dla polityki europejskiej. Tekst nie jest pod tym wzglêdem konsekwent-
nym”53.

Autorka ta wskazuje, i¿ np. prawo do wykszta³cenia umieszcza siê
w rozdziale o wolnoœci, ze wzglêdu na to tylko, ¿e odwo³uje siê do
sformu³owañ EKPC w tym wzglêdzie. Drugi zarzut dotyczy nieczy-
telnego rozdzia³u zasad i praw, co mo¿e staæ siê przyczyn¹ wielu
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53 Ibidem.



nieporozumieñ. W tym wzglêdzie KPP jest bardzo zbli¿ona do
EKPC. Tymczasem czytelne rozró¿nienie zasad jako tych, które po-
winny byæ wdra¿ane wy³¹cznie poprzez proces legislacyjny, a praw
jako tych, które obowi¹zuj¹ bezpoœrednio, sprzyja³oby lepszemu
zrozumieniu „ducha praw cz³owieka”. Trzeba podkreœliæ, ¿e KPP
jest dokumentem treœciowo znacznie bardziej rozleg³ym od EKPC,
szczególnie za spraw¹ rozdzia³u drugiego odnosz¹cego siê do wol-
noœci54. KPP jest czêœci¹ TUKE, st¹d po raz pierwszy w europejskim
systemie regionalnym ochrony praw cz³owieka w jednym doku-
mencie gwarantowane s¹ nie tylko prawa obywatelskie i polityczne,
ale tak¿e prawa ekonomiczne, spo³eczne i kulturalne (przedstawione
bardzo skromnie w stosunku do tych pierwszych). Nie powinien
uwadze umkn¹æ fakt, ¿e w TUKE okreœlono te¿ zasady, na jakich
cz³onkostwo pañstwa w UE mo¿e zostaæ zawieszone, a tak¿e pod ja-
kimi warunkami pañstwo mo¿e przyst¹piæ do UE orazwyst¹piæ z jej
struktur. Szczególnie wa¿na jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia ze struktur
UE, gdy¿ w ten sposób zachowuje siê jedno z zasadniczych praw
cz³owieka, jakim jest prawo do wolnoœci myœli, s³owa, sumienia,
œwiatopogl¹du, religii, które obejmuje równie¿ zmianê swych prze-
konañ, indywidualnie lub wspólnie z innymi.

4.5. Prawa cz³owieka w Organizacji

Pañstw Amerykañskich

W preambule Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka (AKPC)
czytamy: „Pañstwa Amerykañskie, sygnatariusze niniejszej Konwencji,
potwierdzaj¹c swój zamiar wzmocnienia na swej pó³kuli, w ramach insty-
tucji demokratycznych, systemu wolnoœci osobistej i sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej opartego na poszanowaniu podstawowych praw cz³owieka; uznaj¹c, ¿e
podstawowe prawa cz³owieka nie wyp³ywaj¹ z faktu bycia obywatelem da-
nego pañstwa, lecz opieraj¹ siê na w³aœciwoœciach osoby ludzkiej, dla której
to przyczyny uzasadniaj¹ ochronê miêdzynarodow¹ w formie konwencji,
wzmacniaj¹cej lub uzupe³niaj¹cej ochronê zapewnion¹ w prawie krajowym
pañstw amerykañskich…”55.
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AKPC za spraw¹ swej preambu³y jednoznacznie odcina siê od
pogl¹du podaj¹cego w w¹tpliwoœæ istnienie praw cz³owieka i uzna-
j¹cego te prawa za faktyczne prawa obywatela, czyli prawa nadane
przez pañstwo. Konwencja ta stwierdza, i¿ prawa cz³owieka wyni-
kaj¹ z w³aœciwoœci osoby ludzkiej. W dokumencie zaakcentowano
bardzo silnie koniecznoœæ równoczesnego d¹¿enia do zapewnienia
praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych oraz obywatelskich
i politycznych. Mówi o tym wyraŸnie nastêpuj¹cy fragment Konwen-
cji: „zgodnie z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka, idea³ wolnych lu-
dzi korzystaj¹cych z wolnoœci od strachu i niedostatku mo¿e byæ osi¹gniêty
tylko wtedy, gdy zostan¹ stworzone warunki, w których ka¿dy mo¿e korzys-
taæ ze swoich praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, jak równie¿
swoich praw obywatelskich i politycznych”56.

Realizacja praw cz³owieka w omawianej Konwencji zosta³a po-
wi¹zana z realizacj¹ praw wynikaj¹cych ze wspó³¿ycia spo³ecznego.
Konwencja jednak¿e próbuje unikn¹æ b³êdu PDPCz, polegaj¹cego na
braku dookreœlenia kwestii, od jakiego momentu cz³owiek jest albo
staje siê osob¹ ludzk¹. Dlatego w rozdziale pierwszym dotycz¹cym
zobowi¹zañ ogólnych w artykule pierwszym zatytu³owanym: „Obo-
wi¹zek poszanowania praw” w punkcie drugim stwierdza siê: „Dla
celów niniejszej Konwencji «osoba» oznacza ka¿d¹ istotê ludzk¹”57 (punkt 1
art. 1 zawiera zakaz dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolnoœci
wystêpuj¹cych w tej Konwencji). Rozdzia³ pierwszy zamyka art. 2,
który zobowi¹zuje Pañstwa – Strony niniejszej Konwencji do przyjê-
cia œrodków ochrony tych¿e praw i wolnoœci w prawie krajowym.

Rozdzia³ drugi „Prawa obywatelskie i polityczne” sk³ada siê
z dwudziestu trzech artyku³ów (od art. 3 do art. 25). Otwiera go pra-
wo do osobowoœci prawnej: „Ka¿da osoba ma prawo do uznania jej oso-
bowoœci prawnej (art. 3)”58. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ takiego „mocnego”
w swych konsekwencjach prawa nadaj¹cego ka¿demu podmioto-
woœæ prawn¹ nie przewiduje ani EKPC, ani KPP. W tym brzmieniu
prawo to ma charakter absolutny. Oznacza to m.in., ¿e pozbawienie
praw obywatelskich zgodnie z wyrokiem „w³aœciwego” s¹du, np.
w procesie karnym, mo¿e zostaæ potraktowane jako pogwa³cenie
praw cz³owieka. Artyku³ ten nie dopuszcza te¿ mo¿liwoœci istnienia
tzw. statusu bezpañstwowca, czyli osoby pozostaj¹cej bez obywatel-
stwa. Status bezpañstwowca utrudnia chocia¿by zawarcie zwi¹zku
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ma³¿eñskiego, podjêcie pracy b¹dŸ podró¿owanie (charakter EKPC
dopuszcza mo¿liwoœæ istnienia owego statusu, szczególnie du¿o lu-
dzi z takim statusem znajduje siê na terytorium by³ego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego). Jako wzmocnienie artyku³u pierwszego nale¿y potrak-
towaæ artyku³ dwudziesty, mówi¹cy o prawie do obywatelstwa:

„1. Ka¿da osoba ma prawo do obywatelstwa.
2. Ka¿da osoba ma prawo do obywatelstwa tego pañstwa, na którego te-

rytorium siê urodzi³a, o ile nie posiada prawa do jakiegokolwiek innego oby-
watelstwa.

3. Nikt nie bêdzie samowolnie pozbawiony swojego obywatelstwa lub
prawa do jego zmiany”59.

Szczególnym artyku³em AKPC na skalê œwiatow¹ jest artyku³
czwarty, który niew¹tpliwie w swym brzmieniu jest „mocniejszy”
od swych odpowiedników europejskich (EKPC i KPP), a ujmuje on
prawo do ¿ycia:

„1. Ka¿da osoba ma prawo do poszanowania jej ¿ycia. Prawo to bêdzie
chronione ustaw¹ i, w zasadzie, od momentu poczêcia. Nikt nie bêdzie arbi-
tralnie pozbawiony ¿ycia.

2. W krajach, które nie znios³y kary œmierci, mo¿e byæ ona zastosowana
tylko za najwa¿niejsze przestêpstwa i w wykonaniu prawomocnego wyroku
wydanego przez w³aœciwy s¹d, zgodnie z prawem przewiduj¹cym tak¹ karê
wprowadzonym w ¿ycie przed pope³nieniem przestêpstwa. Stosowanie tej
kary nie bêdzie rozszerzone na przestêpstwa, do których obecnie jej siê nie
stosuje.

3. Kara œmierci nie bêdzie ponownie ustanowiona w pañstwach, które j¹
znios³y.

4. W ¿adnym razie kara œmierci nie bêdzie stosowana za przestêpstwa
polityczne lub zwi¹zane z nimi przestêpstwa pospolite.

5. Kara œmierci nie bêdzie stosowana wobec osób, które w momencie
pope³nienia przestêpstwa nie ukoñczy³y 18 lat lub ukoñczy³y 70 lat, ani nie
bêdzie stosowana wobec kobiet ciê¿arnych.

6. Ka¿da osoba skazana na œmieræ bêdzie mia³a prawo do ubiegania siê
o amnestiê, ³askê lub zmianê wyroku, które mog¹ byæ przyznane we wszy-
stkich sprawach. Kara œmierci nie bêdzie wykonywana w czasie rozpatry-
wania takiego wniosku przez w³aœciw¹ w³adzê”60.

Artyku³ ten jest „mocniejszy” od swych europejskich odpowied-
ników w tym sensie, i¿ na mocy punktu pierwszego jasne staje siê,
¿e istot¹ ludzk¹ i zarazem osob¹ jest ka¿dy „poczêty”, a zatem nie
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ma sporu, od kiedy prawa cz³owieka obowi¹zuj¹ i komu tak napraw-
dê siê nale¿¹. Sprawa kary œmierci zosta³a uregulowana za spraw¹
„Protoko³u do Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka doty-
cz¹cego zniesienia kary œmierci” z dn. 15 XII 1989 r., gdzie dopuszcza
siê stosowanie kary œmierci jedynie w przypadku wojny lub wyj¹tko-
wo powa¿nego przestêpstwa o charakterze wojskowym61. Pomimo
tego faktu, warto zauwa¿yæ, ¿e Konwencja ta œciœlej i w sposób wê¿-
szy okreœla warunki stosowania kary œmierci ni¿ jej „imienniczka”
z Europy, do czasu pojawienia siê szóstego Protoko³u do EKPC.

Prawo do ludzkiego traktowania jest przedmiotem artyku³u
pi¹tego AKPC. Równie¿ ten artyku³ wypowiada siê precyzyjniej na
temat godnego traktowania, ni¿ to czyni¹ europejskie dokumenty,
i z tego powodu w³aœciwe jest przywo³anie go w ca³oœci:

„1. Ka¿da osoba ma prawo do poszanowania jej integralnoœci fizycznej,
psychicznej i moralnej.

2. Nikt nie bêdzie poddany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub
poni¿aj¹cemu traktowaniu lub karaniu. Wszystkie osoby pozbawione wolno-
œci bêd¹ traktowane z poszanowaniem przyrodzonej godnoœci osoby ludzkiej.

3. Kara ma charakter osobisty i bêdzie dotyczy³a tylko przestêpcy.
4. Osoby oskar¿one bêd¹, z zastrze¿eniem wyj¹tkowych okolicznoœci,

oddzielone od osób skazanych oraz bêd¹ poddane odrêbnemu traktowaniu,
odpowiedniemu dla ich statusu osób nieskazanych.

5. W trakcie postêpowania karnego nieletni bêd¹ oddzieleni od osób do-
ros³ych oraz bêd¹ postawieni przed wyspecjalizowanymi trybuna³ami tak
szybko, jak to tylko mo¿liwe, aby mogli byæ traktowani zgodnie z ich statu-
sem nieletnich.

6. Kary polegaj¹ce na pozbawieniu wolnoœci bêd¹ mia³y za swój zasad-
niczy cel poprawê i spo³eczn¹ readaptacjê wiêŸniów”62.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zw³aszcza punkt szósty, który
wraz z punktem drugim przyjmuje, ¿e uznanie przyrodzonej god-
noœci cz³owieka determinuje cel kary, jakim jest resocjalizacja.

AKPC za spraw¹ artyku³u 14 (prawa do odpowiedzi) wychodzi
naprzeciw zagro¿eniom wynikaj¹cym z rozwoju technologii komu-
nikacyjnej i czyni to obszerniej ani¿eli EKPC i KPP:

„1. Ka¿dy pokrzywdzony przez niedok³adne lub obraŸliwe stwierdze-
nia lub idee, przekazane ogólnie spo³eczeñstwu za poœrednictwem legalnie
funkcjonuj¹cego œrodka przekazu, ma prawo do odpowiedzi lub sprostowania
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przy u¿yciu tego samego œrodka przekazu, na takich samych warunkach,
okreœlonych przez prawo.

2. Sprostowanie lub odpowiedŸ w ¿adnym razie nie bêdzie uwalnia³a od
innego rodzaju odpowiedzialnoœci, któr¹ mo¿na by ponieœæ.

3. Dla skutecznej ochrony honoru i dobrego imienia, ka¿da publikacja
oraz ka¿de przedsiêwziêcie prasowe, kinematograficzne, radiowe i telewi-
zyjne bêdzie mia³o osobê odpowiedzialn¹, której nie chroni¹ immunitety lub
specjalne przywileje”63.

W powy¿szym artykule godne zauwa¿enia jest to, i¿ starano siê
w jednym artykule zawrzeæ prawo materialne osoby, jakim jest po-
siadanie honoru i dobrego imienia, z zabezpieczeniem mo¿liwoœci
formalnego dochodzenia swych roszczeñ, jakim jest na³o¿enie na
wszelkie instytucje medialne obowi¹zku ustanowienia osoby „fak-
tycznie” (bez ochrony immunitetów i przywilejów) odpowiedzial-
nej za ukazywane w danej instytucji medialnej informacje.

W rozdziale drugim oprócz wymienionych dotychczas praw wy-
stêpuj¹ tak¿e: wolnoœæ od niewolnictwa i poddañstwa (art. 6), prawo
do wolnoœci osobistej (art. 7), prawo do s³usznej rozprawy (art. 8), zasa-
da legalnoœci i nieretroaktywnoœci (art. 9), prawo do odszkodowania
(art. 10), prawo do prywatnoœci (art. 11), wolnoœæ sumienia i religii
(art. 12), wolnoœæ myœli i wyra¿ania opinii (art. 13), prawo do zgroma-
dzania siê (art. 15), wolnoœæ zrzeszania siê (art. 16), prawa rodziny
(art. 17), prawo do imienia i nazwiska (art. 18), prawa dziecka (art. 19),
prawo do w³asnoœci (art. 21), swoboda poruszania siê i zamieszkania
(art. 22), prawo do udzia³u w rz¹dzie (art. 23), prawo do równej ochrony
(art. 24 – równoœæ wobec prawa), prawo do s¹dowej ochrony (art. 25).

Charakterystycznym elementem tej Konwencji jest rozdzia³ trzeci
odnosz¹cy siê do „praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych”,
gdy¿ zawiera tylko jeden artyku³ (26), zatytu³owany „stopniowy roz-
wój”, który jest odes³aniem do innego uregulowania prawnego: „Pañ-
stwa – Strony zobowi¹zuj¹ siê przyj¹æ œrodki, zarówno wewnêtrznie, jak i w dro-
dze wspó³pracy miêdzynarodowej, a zw³aszcza te o charakterze gospodarczym
i technicznym, w celu stopniowego osi¹gania, ustawodawczymi lub innymi
w³aœciwymi œrodkami, pe³nej realizacji praw wynikaj¹cych z gospodarczych, so-
cjalnych, oœwiatowych, naukowych i kulturalnych standardów w karcie Organi-
zacji Pañstw Amerykañskich, w jej poprawionej przez Protokó³ z Buenos Aires
postaci”64. Obecnie prawnie wi¹¿¹cym strony w tej materii nie jest
Protokó³ z Buenos Aires, ale Protokó³ Dodatkowy do Amerykañskiej
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Konwencji Praw Cz³owieka dotycz¹cy praw gospodarczych, socjalnych
i kulturalnych z dn. 17 XI 1988 r., zwany te¿ w skrócie „Protoko³em
z San Salwador” ze wzglêdu na miejsce jego powstania. „Protokó³
z San Salwador” sk³ada siê z 22 artyku³ów. Pierwszy artyku³ Protoko³u
jest zobowi¹zaniem siê Pañstw – Stron do stopniowego osi¹gania praw
uznanych w poni¿szym Protokole poprzez wprowadzanie odpo-
wiednich regulacji do ustawodawstwa wewnêtrznego, jak i poprzez
wspó³pracê miêdzy pañstwami, w szczególnoœci w zakresie gospo-
darczym i technicznym. Pada w tym artykule zastrze¿enie, ¿e stopnio-
we osi¹ganie praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych jest
zwi¹zane z dostêpnymi zasobami danego pañstwa i uwzglêdnieniem
jego poziomu rozwoju. Kolejny artyku³ Protoko³u jeszcze bardziej stara
siê uwypukliæ koniecznoœæ wprowadzania rozwi¹zañ w ustawodaw-
stwie pañstw dla realizacji zawartych w nim praw. Artyku³ trzeci
Protoko³u jest nie tyle zakazem dyskryminacji, co zobowi¹zaniem do
niedyskryminacji. Nastêpne dwa artyku³y dotycz¹ spraw zwi¹za-
nych z ograniczeniami praw. Pierwszy z nich wskazuje, i¿ jeœli w ja-
kimœ pañstwie przewidziano szerszy zakres praw ni¿ w Protokole, to
Protokó³ nie mo¿e staæ siê podstaw¹ ich ograniczenia. Drugi artyku³
dopuszcza dokonywanie ograniczeñ w korzystaniu lub wykonywaniu
praw niniejszego Protoko³u, ale wy³¹cznie na mocy ustawy i to w celu
ochrony ogólnego dobrobytu w spo³eczeñstwie demokratycznym,
i o ile nie bêd¹ one sprzeczne z celem i racj¹ istnienia tych praw.

Po tych piêciu artyku³ach dotycz¹cych zagadnieñ ogólnych na-
staj¹ artyku³y przedstawiaj¹ce zakres materialny praw. Pierwszym
takim artyku³em jest artyku³ szósty g³osz¹cy prawo do pracy:

„1) Ka¿da osoba ma prawo do pracy, przez co rozumie siê mo¿liwoœæ zdoby-
cia œrodków zapewniaj¹cych godne i przyzwoite ¿ycie poprzez wykonywanie,
swobodnie wybranej lub zaakceptowanej i zgodnej z prawem, dzia³alnoœci.

2) Pañstwa – Strony zobowi¹zuj¹ siê przyj¹æ œrodki, które uczyni¹ pra-
wo do pracy w pe³ni skutecznym, w szczególnoœci w zakresie osi¹gania
pe³nego zatrudnienia, poradnictwa zawodowego oraz rozwoju technicz-
nych i zawodowych programów szkoleniowych, w szczególnoœci skierowa-
nych do osób niepe³nosprawnych. Pañstwa – Strony zobowi¹zuj¹ siê rów-
nie¿ do wcielania w ¿ycie i wzmocnienia programów, które pomog¹
zapewniæ nale¿yt¹ ochronê rodzinie, tak aby kobiety mia³y rzeczywist¹
mo¿liwoœæ wykonywania swego prawa do pracy”65.
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Jak mo¿na siê zorientowaæ z treœci powy¿szego artyku³u, klarow-
niej zosta³a ujêta w nim kwestia „prawa do pracy” ani¿eli w doku-
mentach europejskich. Brak jest domniemañ, czy prawo do pracy
jest równoznaczne z zapewnieniem pracy, obszar rozumienia tego
prawa mo¿e nie jest wyraziœcie dookreœlony (nie wiadomo, co rozu-
mie siê przez zasiêg „mo¿liwoœci zdobycia œrodków zapewnia-
j¹cych godne i przyzwoite ¿ycie” i co okreœla godne i przyzwoite
¿ycie), ale niew¹tpliwie jego kontury zosta³y zarysowane. Ponadto
uwra¿liwia siê pañstwa na podjêcie kroków w celu usuniêcia trud-
noœci podjêcia i utrzymania pracy szczególnie przez dwie grupy
spo³eczne (niepe³nosprawnych i kobiet) – ma to na celu wyrówny-
wanie szans w spo³eczeñstwie, by nie dokonywa³a siê jego polaryza-
cja. Temu celowi s³u¿y równie¿ art. 17 traktuj¹cy o ochronie osób
w podesz³ym wieku oraz art. 18, który precyzuje, na czym polegaæ
ma ochrona osób niepe³nosprawnych.

W „Protokole z San Salwador” wyszczególnione zosta³o prawo,
które nie znalaz³o uznania w innych podstawowych dokumentach
miêdzynarodowych odnosz¹cych siê bezpoœrednio do praw cz³o-
wieka, tj. prawo do po¿ywienia (art. 12):

„1) Ka¿da osoba ma prawo do odpowiedniego od¿ywiania, które gwa-
rantowa³oby jej mo¿liwoœæ korzystania z najwy¿szego szczebla rozwoju fi-
zycznego, uczuciowego i umys³owego.

2) W celu zapewnienia wykonywania tego prawa oraz zlikwidowania
niedo¿ywienia, Pañstwa – Strony zobowi¹zuj¹ siê doskonaliæ metody pro-
dukcji, zaopatrzenia i dystrybucji ¿ywnoœci i w tym celu, godz¹ siê sprzyjaæ
wiêkszej wspó³pracy miêdzynarodowej dla wsparcia odpowiedniej dzia³al-
noœci krajowej”66.

Pozosta³a czêœæ praw wystêpuj¹cych w Protokole znajduje swoje
odpowiedniki w innych dokumentach „prawocz³owieczych”. Te pra-
wa to miêdzy innymi: odpowiednie, s³uszne i zadowalaj¹ce warun-
ki pracy (art. 7); prawa zwi¹zków zawodowych (art. 8); prawo do
zabezpieczenia spo³ecznego (art. 9); prawo do zdrowia (art. 10); pra-
wo do zdrowego œrodowiska (art. 11); prawo do nauki (art. 13); prawo
do dobrodziejstw kultury (art. 14); prawo do stworzenia i ochrony
rodziny (art. 15); prawa dzieci (art. 16)67.
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Klamr¹ spinaj¹c¹ wszelkie postanowienia w czêœci drugiej
AKPC jest rozdzia³ pi¹ty „Obowi¹zki osobiste”68, który, podobnie
jak rozdzia³ trzeci, zawiera tylko jeden artyku³. Jest to artyku³ 32, for-
mu³uj¹cy relacjê miêdzy obowi¹zkami i prawami:

„1) Ka¿da osoba ma obowi¹zki wobec swojej rodziny, spo³eczeñstwa
i ludzkoœci.

2) Prawa ka¿dej osoby s¹ ograniczone prawami innych osób, bezpieczeñ-
stwem ogó³u oraz s³usznymi wymogami ogólnego dobrobytu w spo³eczeñ-
stwie demokratycznym”69.

Do czasu powstania KPP by³ to jedyny zapis, który wskazywa³
na istnienie obowi¹zku wobec ludzkoœci, a nie tylko rodziny i spo³e-
czeñstwa.

Pakt San Jose wydaje siê wszechstronniejszy od swych „europej-
skich odpowiedników” w tym sensie, i¿ zawiera wiêksz¹ liczbê
praw jednostki oraz ich lepsze, bardziej precyzyjne i korzystniejsze
dla indywiduów okreœlenie70.

4.6. Prawa cz³owieka w Organizacji Jednoœci

Afrykañskiej/Unii Afrykañskiej

W preambule Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów
(AKPCL) znajduje siê odwo³anie do Karty OJA, która zastrzega, ¿e
wolnoœæ, równoœæ, sprawiedliwoœæ i godnoœæ s¹ zasadniczymi cela-
mi s³usznych aspiracji ludów afrykañskich71. Pomimo i¿ preambu³a
AKPCL odwo³uje siê do zasad, praw i wolnoœci cz³owieka i ludów
zawartych w deklaracjach, konwencjach i innych dokumentach
przyjêtych przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych (w szczegól-
noœci do PDPCz), AKCPL wyraŸnie siê ró¿ni od tych dokumentów.
Powo³uj¹c siê na uniwersalne ujêcia praw cz³owieka i ludów, jed-
noczeœnie wskazuje na potrzebê dostosowania tych koncepcji do
sytuacji regionu, jakim jest Afryka: „…bior¹c pod uwagê cechy tradycji
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68 Rozdzia³ czwarty AKPC dotyczy kwestii zawieszenia gwarancji, interpreta-
cji oraz stosowania (od art. 27 do art. 31).

69 Amerykañska Konwencja Praw Cz³owieka, op.cit., s. 299.
70 Por. K. Complak, Ochrona praw cz³owieka w Ameryce £aciñskiej, w: System

ochrony praw cz³owieka, op.cit., s. 293.
71 Por. Preambu³a Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów, w: Prawa

cz³owieka – dokumenty miêdzynarodowe, op.cit., s. 324.



historycznej i wartoœci cywilizacji afrykañskiej, które powinny inspirowaæ
i kszta³towaæ koncepcjê praw cz³owieka i ludów”72. AKPCL bardzo silnie
uzale¿nia realizacjê praw cz³owieka od praw gospodarczych, spo³ecz-
nych i kulturalnych73. Miêdzy innymi z tego powodu akcentuje siê, i¿
korzystanie z praw i wolnoœci implikuje równie¿ wykonywanie
przez ka¿dego obowi¹zków. W tym ujêciu AKPCL jawi siê jako swo-
isty, podwójny kompromis: miêdzy koncepcj¹ uniwersaln¹ praw
cz³owieka i ich relatywizacj¹ oraz miêdzy indywidualnymi a zbioro-
wymi wymiarami tych praw. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ AKPCL jest
prób¹ kompromisu indywidualistyczno-kolektywistycznego74.

Preambu³a mówi przede wszystkim o obowi¹zku pañstw afrykañ-
skich, polegaj¹cym na osi¹gniêciu ca³kowitego wyzwolenia ludów
Afryki, walcz¹cych o swoj¹ godnoœæ i prawdziw¹ niepodleg³oœæ. Cele
te sprowadzaj¹ siê do eliminacji agresywnych zagranicznych baz
wojskowych, kolonializmu, neokolonializmu, apartheidu, syjoniz-
mu oraz wszelkich form dyskryminacji75. Tym samym dokonuje siê
wyodrêbnienia prawa do samostanowienia ludów jako prawa za-
sadniczego. Ujêcie tego prawa w tak zawi³ej formie ma na celu jego
wzmocnienie poprzez wykazanie, i¿ wystêpuje ono nie tylko w sfe-
rze uprawnieniowej, ale i powinnoœciowej – prawo jest zarazem
obowi¹zkiem. Pomocne dla realizacji tak pojêtego prawa maj¹ byæ
artyku³y, pocz¹wszy od 19, a skoñczywszy na 23 AKPCL, które
swoj¹ treœci¹ dope³niaj¹ prawo do samostanowienia. Istotny dla
wspó³pracy pañstw afrykañskich w celu urzeczywistnienia prawa
do stanowienia jest artyku³ 19, g³osz¹cy: „Wszystkie ludy bêd¹ równe;
bêd¹ one korzysta³y z tego samego szacunku oraz mia³y te same prawa. Nic
nie usprawiedliwia dominacji jednego ludu nad drugim”76. Zasada rów-
noœci ludów jest punktem wyjœcia dla wspó³pracy wyzwoleñczej
miêdzy afrykañskimi ludami, o czym œwiadczy artyku³ 20:

„1) Wszystkie ludy bêd¹ mia³y prawo do istnienia (ang. existence).
Bêd¹ one mia³y niekwestionowane i niezbywalne prawo do samostanowie-
nia. Bêd¹ one swobodnie okreœla³y swój status polityczny oraz bêd¹ d¹¿yæ
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72 Ibidem.
73 „…przekonane, ¿e od tego momentu podstawowe znaczenie ma zwrócenie szczegól-

nej uwagi na prawo do rozwoju, i ¿e prawa obywatelskie i polityczne nie mog¹ byæ oddzie-
lone od praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, zarówno w ich koncepcji, jak i uni-
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rancj¹ korzystania z praw obywatelskich i politycznych”, ibidem.

74 C. Mik, Zbiorowe prawa cz³owieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruñ 1992,
s. 87.

75 Preambu³a Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów, op.cit.
76 Afrykañska Karta Praw Cz³owieka i Ludów, op.cit., s. 328.



do swojego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, zgodnie ze swobodnie
wybran¹ przez siebie polityk¹.

2) Ludy kolonialne lub uciœnione bêd¹ mia³y prawo wyzwoliæ siê z wiê-
zów dominacji poprzez u¿ycie wszelkich œrodków uznanych przez spo³ecz-
noœæ miêdzynarodow¹.

3) Wszystkie ludy bêd¹ mia³y prawo do wsparcia ze strony Pañstw –
Stron niniejszej Kart w swojej walce wyzwoleñczej przeciwko obcej domi-
nacji, tak politycznej, gospodarczej, jak i kulturalnej”77.

Kolejny artyku³ odnosi siê do eksploatacji i swobodnego korzys-
tania ze swych zasobów naturalnych. Intryguj¹cy jest zw³aszcza je-
den z podpunktów tego artyku³u, który domaga siê od ludów, by
korzystaj¹c ze swego maj¹tku i zasobów naturalnych uwzglêdnia³y
oprócz w³asnego rozwoju równie¿ umacnianie siê afrykañskiej jed-
noœci i solidarnoœci. W istocie treœæ tego artyku³u w pewnym stopniu
siê ziœci³a, bior¹c pod uwagê powstanie Unii Afrykañskiej. Jak za-
uwa¿a M. Jab³oñski, w AKPCL wyraŸnie wyodrêbniono obowi¹zki
ludów, które immanentnie powi¹zano z realizacj¹ praw solidarno-
œciowych, do których zalicza siê: obowi¹zek popierania i zawierania
poszanowania praw i wolnoœci zawartych w Karcie oraz obowi¹zek
zagwarantowania niezawis³oœci s¹downictwa, tak¿e przez zapew-
nienie swobody tworzenia odpowiednich organizacji i instytucji
powo³anych do udzielenia pomocy prawnej w zakresie ochrony
wolnoœci i praw gwarantowanych przez Kartê78.

Ostatni podpunkt artyku³u 21 stanowiæ ma zabezpieczenie przed
ponown¹ kolonizacj¹, okreœlan¹ mianem neokolonializmu, a wyni-
kaj¹c¹ równie¿ z procesów globalizacji gospodarczej: „Pañstwa –
Strony niniejszej Karty podejm¹ siê eliminacji wszelkich form zagranicznej
eksploatacji gospodarczej, zw³aszcza tej praktykowanej przez monopole
miêdzynarodowe, tak aby umo¿liwiæ w³asnym ludom czerpanie pe³nego po-
¿ytku z korzyœci p³yn¹cych z ich narodowych zasobów”79. Z kolei ostatni
podpunkt artyku³u 23 stara siê wyjœæ naprzeciw zagro¿eniom wyni-
kaj¹cym z terroryzmu: „W celu umacniania pokoju, solidarnoœci i przy-
jaznych stosunków, Pañstwa – Strony niniejszej kart zapewniaj¹, ¿e:

a) ¿adna osoba korzystaj¹ca z prawa azylu na mocy artyku³u 12 niniej-
szej karty nie bêdzie anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ wywrotow¹ przeciwko
krajowi swego pochodzenia lub jakiemukolwiek innemu Pañstwu – Stronie
niniejszej Karty;
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b) ich terytoria nie bêd¹ wykorzystywane jako bazy dla wywrotowej ter-
rorystycznej dzia³alnoœci przeciwko ludowi jakiegokolwiek innego Pañstwa
– Strony niniejszej Karty”80.

Prawo do samostanowienia ludu w AKPCL zosta³o bardzo g³ê-
boko powi¹zane z ide¹ solidarnoœci, zw³aszcza narodowej oraz afry-
kañskiej. Obowi¹zek solidarnoœci w kwestii samostanowienia i roz-
woju ludu w AKPCL dotyczy nie tylko samego ludu, ale i ka¿dej
jednostki. Wymowny w tej kwestii jest artyku³ 29: „Jednostka bêdzie
mia³a tak¿e obowi¹zek:

1) ochrony harmonijnego rozwoju rodziny oraz pracy na rzecz spójnoœci
i poszanowania rodziny; poszanowania swoich rodziców w ka¿dym czasie,
¿ywienia ich i pomocy im w razie potrzeby;

2) s³u¿yæ swojej spo³ecznoœci narodowej poprzez oddanie dla tej s³u¿by
w³asnych zdolnoœci fizycznych i intelektualnych;

3) nienara¿ania bezpieczeñstwa Pañstwa, którego jest obywatelem lub
w którym zamieszkuje;

4) utrzymywania i umacniania spo³ecznej i narodowej solidarnoœci,
zw³aszcza gdy jest ona zagro¿ona;

5) utrzymania i umacniania niepodleg³oœci narodowej i integralnoœci
terytorialnej kraju oraz przyczynienia siê do jego obrony zgodnie z pra-
wem;

6) pracy na miarê swoich mo¿liwoœci i zdolnoœci oraz p³acenia podatków
na³o¿onych przez prawo w interesie spo³ecznym;

7) utrzymywania i umacniania pozytywnych afrykañskich wartoœci
kulturalnych w swoich stosunkach z innymi cz³onkami spo³eczeñstwa,
w duchu tolerancji, dialogu i konsultacji oraz ogólnie przyczyniania siê do
popierania moralnego dobrobytu spo³eczeñstwa;

8) przyczyniaæ siê na najlepsz¹ miarê swoich mo¿liwoœci, w ka¿dym
czasie i na ka¿dym szczeblu, do popierania i osi¹gania jednoœci afrykañ-
skiej”81.

Obowi¹zki jednostki w AKPCL dotycz¹ w pierwszym rzêdzie
rodziny, w dalszej kolejnoœci spo³ecznoœci narodowej, póŸniej swe-
go pañstwa, ca³ego kontynentu, a¿ w koñcu ca³ej spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej: „Ka¿da osoba bêdzie mia³a obowi¹zki wobec swojej rodzi-
ny, Pañstwa i innych prawnie uznanych spo³ecznoœci oraz wobec
spo³ecznoœci miêdzynarodowej… (art. 27)82. Niew¹tpliwie specyfik¹ tej
Karty jest „duch” obowi¹zku solidarnoœci.
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Nie jest jednak tak, ¿e AKPCL nak³ada wy³¹cznie obowi¹zki.
Ustanawia tak¿e prawa. Artyku³ drugi wprowadza zakaz dyskry-
minacji korzystania z praw i wolnoœci uznanych w Karcie. Trzeci zaœ
formu³uje zasadê równoœci wobec prawa i równej ochrony prawnej,
kolejny gwarantuje integralnoœæ fizyczn¹ i moraln¹ osoby. Artyku³
pi¹ty jest niezmiernie istotny, gdy¿ pojawia siê w nim termin godno-
œci przyrodzonej istocie ludzkiej, który powi¹zany zosta³ z uzna-
niem podmiotowoœci prawnej osoby: „Ka¿da osoba bêdzie mia³a prawo
do poszanowania godnoœci przyrodzonej istocie ludzkiej oraz do uznawania
jej statusu prawnego. Wszelkie formy eksploatacji i poni¿ania cz³owieka,
a zw³aszcza niewolnictwo, handel niewolnikami, tortury, okrutne, nieludz-
kie lub poni¿aj¹ce karanie lub traktowanie, bêd¹ zakazane”83. Szósty arty-
ku³ przyznaje prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego, siódmy
w pierwszym punkcie przyznaje i precyzuje prawo do rozpatrzenia
sprawy (prawo do odwo³ania siê do w³aœciwych organów krajowych,
gdy nast¹pi naruszenie podstawowych praw osoby; obowi¹zywanie
zasady niewinnoœci; prawo do obrony; prawo do rozprawy w roz-
s¹dnym czasie i przed bezstronnym s¹dem lub trybuna³em), w pod-
punkcie drugim zawarta jest zasada nieretroaktywnoœci. Ósmy artyku³
gwarantuje wolnoœæ sumienia, wyznania oraz wolnego praktykowa-
nia religii; kolejny przyznaje prawo do informacji i prawo do wyra¿a-
nia i rozpowszechniania w³asnych pogl¹dów. W nastêpnych arty-
ku³ach zawarto prawa nastêpuj¹ce: prawo swobodnego zrzeszania
siê; prawo swobodnego zgromadzania siê; prawo swobodnego po-
ruszania siê i wyboru miejsca zamieszkania w granicach pañstwa;
prawo azylu; zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców; prawo
w³asnoœci; prawo do zdrowia; prawo do nauki; prawo do pracy i go-
dziwej p³acy; prawo do czystego œrodowiska. Tak zwane prawa
obywatelskie zosta³y ujête jedynie w trzech podpunktach artyku³u 13:

„1) Ka¿dy obywatel bêdzie mia³ prawo do swobodnego udzia³u w rz¹dze-
niu w³asnym krajem, bezpoœrednio lub za poœrednictwem przedstawicieli
wybranych swobodnie, zgodnie z postanowieniami prawa.

2) Ka¿dy obywatel bêdzie mia³ prawo równego dostêpu do s³u¿by publicz-
nej w³asnego kraju.

3) Ka¿da osoba bêdzie mia³a prawo dostêpu do w³asnoœci publicznej oraz
s³u¿b, na zasadzie œcis³ej równoœci wszystkich osób wobec prawa”84.

Zdaniem M. Jab³oñskiego najwiêkszym mankamentem Karty
jest to, ¿e doœæ niejasno kreuje siê treœæ regulacji gwarantuj¹cej
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poszanowanie praw mniejszoœci etnicznych, religijnych, jêzyko-
wych i innych85. M. Jab³oñski twierdzi mianowicie, ¿e treœæ art. 19,
który odwo³uje siê do równoœci wszystkich Ludów wraz z zakazem
dominacji jednego nad drugim, bardziej odnosi siê do pañstw ni¿ do
tych spo³ecznoœci, które klasyfikuje siê jako mniejszoœci narodowe.
W tym upatruje przywo³any autor przyczynê konfliktów wystê-
puj¹cych na terytorium Afryki. Ponadto na mocy „ducha solidarno-
œciowego” Karty ka¿dy Lud mo¿e traktowaæ siebie jako uciœnionego
i domagaæ siê od innych pomocy w swej walce wyzwoleñczej86.

4.7. Podsumowanie

Nie tylko oœwieceniowy, ale i wspó³czesny jêzyk praw cz³owieka
jest skomplikowany i nieprzejrzysty, brak mu struktury ontologicz-
nej, co utrudnia jego zrozumienie i swobodne pos³ugiwanie siê nim.
Jest to przede wszystkim jêzyk dokumentów prawnych, w których
nie znajdujemy prawnomiêdzynarodowej definicji pojêcia „praw
cz³owieka”, jak i samego „cz³owieka”. S³uszne jest zatem spostrze-
¿enie Bronis³awa Sitka:

„W ¿adnym akcie prawnomiêdzynarodowym takiej definicji nie ma (praw
cz³owieka – przyp. autora). Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e prawa cz³owie-
ka s¹ spostrzegane jako system wartoœci niezdefiniowanych. Najwa¿niejsz¹
wartoœci¹ jest sam cz³owiek, a wiêc jest to system antropocentryczny. Para-
doksalne jest jednak to, ¿e równie¿ ta najwa¿niejsza wartoœæ nie zosta³a
w ¿adnym dokumencie miêdzynarodowym okreœlona czy zdefiniowana.
Naturalnie nale¿y zdawaæ sobie sprawê z istniej¹cych trudnoœci w tym za-
kresie. Cz³owiek bowiem mo¿e byæ opisywany i definiowany z ró¿nych punk-
tów widzenia – medycznego, biologicznego, spo³ecznego, psychologicznego
czy prawnego”87.

Wszystkie omawiane dokumenty w swych preambu³ach odnosz¹
siê do PDPCz, której zasadniczy sens wyznacza artyku³ pierwszy,
traktuj¹cy o godnoœci. Dlatego uwa¿am za konieczne w zakoñczeniu
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zestawienie ze sob¹ omawianych dokumentów pod k¹tem tego ar-
tyku³u i praw próbuj¹cych dookreœliæ, czym jest godnoœæ. Zabieg
ten pozwoli lepiej uchwyciæ zasadnicze ró¿nice omawianych do-
kumentów.

Tabela 1

Europejski system

ochrony praw

cz³owieka

Amerykañski

system ochrony

praw cz³owieka

Afrykañski system

ochrony praw

cz³owieka

Wszystkie

istoty

ludzkie

s¹ równe

w godnoœci

i prawach

(art. 1
PDPCz)

– w EKPCz brak
jest zapisu o rów-
noœci w godnoœci;
zaœ o równoœci
w prawach
œwiadczyæ mo¿e
art. 13(1) i art. 14(2)

– w KPP brak jest
bezpoœredniego
zapisu o równo-
œci w godnoœci,
poœrednio mo¿na
j¹ wywieœæ
z art. 1(3);
zaœ o równoœci
w prawach œwiad-
czy art. 21(4) za
spraw¹ pkt 2

– w AKPC rów-
noœæ w prawach
daje siê wywieœæ
z art. 1 g³osz¹-
cego obowi¹zek
poszanowania
praw ka¿dej
istoty ludzkiej
(w tym artykule
zawarty jest rów-
nie¿ zakaz
dyskryminacji
negatywnej);
zaœ zapis o rów-
noœci w godnoœci
(jako nienaruszal-
nym atrybucie
cz³owieka)
mo¿na wywieœæ
z art. 5 pkt 2(5)

– w AKPCL wystê-
puje zarówno
zapis o równoœci
w prawach
(art. 2) (podobnie
jak we wczeœniej-
szych przypad-
kach jest to zakaz
dyskryminacji
negatywnej), jak
i w godnoœci
(art. 5)(6)

(1)EKPC, art. 13: „Ka¿da osoba, której prawa i wolnoœci zawarte w niniejszej Konwencji
zosta³y naruszone, ma prawo do skutecznego odwo³ania siê do w³aœciwego organu pañstwo-
wego, niezale¿nie od tego, czy naruszenie takie zosta³o dokonane przez osoby dzia³aj¹ce
w zwi¹zku z wykonywaniem funkcji urzêdowych”.

(2)EKPC, art. 14: „Korzystanie z praw i wolnoœci wymienionych w niniejszej Konwencji
powinno byæ zapewnione bez dyskryminacji wynikaj¹cej z takich powodów, jak p³eæ, rasa, ko-
lor skóry, jêzyk, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub spo³eczne,
przynale¿noœæ do mniejszoœci narodowej, maj¹tek, urodzenie, b¹dŸ z jakichkolwiek innych
przyczyn”. Artyku³ ten dotyczy tzw. zakazu dyskryminacji negatywnej.

(3)KPP, art. 1: „Godnoœæ cz³owieka jest nienaruszalna. Nale¿y j¹ szanowaæ i chroniæ”.
(4)KPP, art. 21: „Zakaz dyskryminacji: 1. Dyskryminacja jest zabroniona, w szczególno-

œci z powodów p³ci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub spo³ecznego, cech genetycz-
nych, jêzyka, religii lub œwiatopogl¹du, pogl¹dów politycznych lub innych, przynale¿noœci
do mniejszoœci narodowej, maj¹tku, urodzenia, niepe³nosprawnoœci, wieku lub orientacji
seksualnej. 2. W granicach stosowania Traktatu ustanawiaj¹cego wspólnotê i Traktatu o Unii
Europejskiej, bez naruszania poszczególnych postanowieñ traktatów, jest zabroniona dys-
kryminacja z powodów dotycz¹cych obywatelstwa”. Sam pkt 1 artyku³u 21 nie mówi nic
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o równoœci w podstawowych prawach. Dopiero pkt 2 artyku³u 21, jak uwa¿aj¹
S. Hambura i M. Muszyñski, odsy³a nas do artyku³u 14 EKPC, czyli do gwarancji
równoœci w podstawowych prawach (por. S. Hambura, M. Muszyñski, Karta praw
podstawowych…, op.cit., s. 113).

(5)AKPC, art. 5, pkt 2: „Nikt nie bêdzie poddany torturom albo okrutnemu, nieludzkie-
mu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu lub karaniu. Wszystkie osoby pozbawione wolnoœci bêd¹
traktowane z poszanowaniem przyrodzonej godnoœci osoby ludzkiej”.

(6)AKPCL, art. 5: „Ka¿da osoba bêdzie mia³a prawo do poszanowania godnoœci przyro-
dzonej istocie ludzkiej oraz do uznania jej statusu prawnego. Wszelkie formy eksploatacji
i poni¿enia cz³owieka, a zw³aszcza niewolnictwo, handel niewolnikami, tortury, okrutne, nie-
ludzkie lub poni¿aj¹ce traktowanie, bêd¹ zakazane”.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Jak wynika z powy¿szej tabeli, sens artyku³u pierwszego PDPCz
najbardziej odzwierciedla system afrykañski, w którym eksponuje siê
równoœæ w godnoœci i w prawach podstawowych. W europejskim
systemie ochrony praw cz³owieka sprawa „godnoœci” pojawia siê
dopiero w przyjêtej niedawno KPP. W zwi¹zku z powy¿szym
stwierdziæ mo¿na, i¿ europejski systemem ochrony praw cz³owieka
w kwestii godnoœci pozostaje w tyle za systemami œwiatowymi.
Ponadto w przeciwieñstwie do pozosta³ych dwóch regionalnych sy-
stemów, nie sposób na jego gruncie stwierdziæ, kiedy nastêpuje wy-
kroczenie przeciw godnoœci. Zadowala siê on enigmatycznym
stwierdzeniem o nienaruszalnoœci godnoœci cz³owieka, nakazie jej
poszanowania i ochrony, ale ju¿ nie precyzuje, przed czym godnoœæ
mia³aby byæ chroniona. Ze wszystkich miêdzynarodowych doku-
mentów prawnych systemów regionalnych ochrony praw cz³owieka
to AKPCL najbardziej stara siê dookreœliæ godnoœæ (podobnie czyni to
AKPC w artykule pi¹tym w punkcie drugim, ale mniej precyzyjnie),
stosuj¹c tzw. metodê negatywn¹, czyli wskazanie: kiedy z ca³¹ pew-
noœci¹ nie mamy do czynienia z poszanowaniem godnoœci. Zgodnie
z AKPCL nie szanuje siê przyrodzonej godnoœci istoty ludzkiej, gdy:
1) nie uznaje siê statusu prawnego osoby;

2) dochodzi do eksploatacji i poni¿ania cz³owieka, czego najjas-
krawszymi przejawami s¹:

– niewolnictwo,
– handel niewolnikami,
– tortury,
– okrutne, nieludzkie b¹dŸ poni¿aj¹ce traktowanie.
Artyku³ drugi PDPCz, dotycz¹cy zakazu dyskryminacji negatyw-

nej, zosta³ uwzglêdniony przez wszystkie trzy regionalne systemy
ochrony praw cz³owieka, które w praktyce poprzez formu³ê tego¿
zakazu g³osz¹ zasadê równoœci w prawach podstawowych. Kolejne
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prawo podstawowe zawarte w PDPCz to prawo do ¿ycia, wolnoœci
i bezpieczeñstwa osobistego (art. 3). Stosunek do tego prawa w oma-
wianych dokumentach jest niejednolity. Wszystkie trzy dokumenty
maj¹ dwie wspólne cechy: a) nie próbuje siê w nich „zapewniæ” ¿y-
cia (w sensie zapewnienia wszelkich mo¿liwych œrodków, by móc
kontynuowaæ ¿ycie a¿ do „naturalnej œmierci), lecz nakazuje siê je-
dynie szacunek do ¿ycia ka¿dej osoby; b) przyjmuj¹ one zgodnie
twierdzenie, i¿ nikt nie mo¿e byæ arbitralnie pozbawiony ¿ycia.
Ponadto EKPC i AKPC wskazuj¹ na ustawê jako bezpoœredni in-
strument ochrony tego prawa, czego nie czyni AKPCL. Najbardziej
rozbudowan¹ formu³ê prawa do ¿ycia zawiera AKPC (patrz AKPC,
s. 66). Jako jedyny z omawianych dokumentów wprowadza ochronê
¿ycia od momentu poczêcia, choæ dopuszcza wyj¹tki w tej kwestii ze
wzglêdu na przyjêcie sformu³owania: „…Prawo to (prawo do posza-
nowania ¿ycia – przyp. autora) bêdzie chronione ustaw¹ i, w zasadzie
(podkr. autora) od momentu poczêcia”. Jak zauwa¿a A. Redelbach:

„Pogl¹d na pocz¹tek i koniec ¿ycia ludzkiego determinuje ujêcie samej istoty
cz³owieka i cz³owieczeñstwa. Je¿eli pocz¹tek ¿ycia sytuuje siê w akcie naro-
dzin, to takie ujêcie koncentruje siê na pierwiastku materialnym i spo³ecz-
nym; z kolei umiejscowienie pocz¹tku ¿ycia w akcie prokreacji preferuje ele-
ment duchowy i jego psychiczne odzwierciedlenie. Pe³ny szacunek w³aœci-
wy cz³owiekowi zyskuje komórka ludzka po zap³odnieniu”88.

W kontekœcie powy¿szej wypowiedzi daje siê zaobserwowaæ nastê-
puj¹cy fakt: system globalny ochrony praw cz³owieka, w zwi¹zku
z zapisem w artykule pierwszym PDPCz, koncentruje siê na stronie
materialnej cz³owieka, podczas gdy regionalny, amerykañski sy-
stem ochrony praw cz³owieka wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje do du-
chowego wymiaru bytnoœci cz³owieka. Kwestia sformu³owania i za-
pisu prawa do poszanowania ¿ycia od momentu poczêcia w AKPC
jest konsekwencj¹ artyku³u pierwszego, punkt drugi, w którym stwier-
dzono: „Dla celów niniejszej Konwencji «osoba» oznacza ka¿d¹ istotê
ludzk¹ (podkr. autora)”. Powy¿sze stwierdzenie niew¹tpliwie od-
nosi siê tak¿e do PDPCz. Autorzy tej Deklaracji, chc¹c obejœæ kwes-
tiê, „komu” tak naprawdê przys³uguj¹ prawa cz³owieka, wprowa-
dzili zapis mówi¹cy zarówno o istocie ludzkiej, jednostce i osobie
(patrz podrozdzia³ 1.2: Cz³owiek jako jednostka czy jako osoba
w „konstytucji praw cz³owieka”). EKPC ró¿ni siê tym od pozosta³ych
dwóch dokumentów, ¿e przyjmuje stanowisko akceptuj¹ce hory-
zontalne (relacja jednostka – jednostka), a nie tylko wertykalne (relacja
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jednostka – pañstwo) dzia³anie prawa do ¿ycia (dopuszcza pozba-
wienie ¿ycia w obronie ka¿dej osoby przed bezprawn¹ przemoc¹)89.
AKPCL w kwestii prawa do ¿ycia jest najbardziej lakoniczna,
ponadto od pozosta³ych dokumentów ró¿ni j¹ powi¹zanie z szacun-
kiem do ¿ycia integralnoœci fizycznej i moralnej cz³owieka.

Artyku³ czwarty PDPCz, dotycz¹cy zakazu niewolnictwa, pod-
dañstwa i handlu niewolnikami, jest obecny we wszystkich trzech
systemach. Podobnie jak w przypadku prawa do ¿ycia, tak równie¿
zakaz niewolnictwa, poddañstwa i handlu niewolnikami posiada
najbardziej rozbudowan¹ formê w AKPC; zaœ w AKPCL najbardziej
powierzchown¹, ale wi¹¿¹c¹ go z godnoœci¹. Nale¿y jednak mocno
zaakcentowaæ, i¿ odnoœnie do artyku³u czwartego PDPCz panuje
powszechna zgoda.

Powy¿sza analiza wskazuje wymownie na fakt nastêpuj¹cy: po-
jêcie godnoœci, traktowane przez „konstytucjê praw cz³owieka” jako
Ÿród³o praw cz³owieka, nie doczeka³o siê precyzyjniejszego dookreœ-
lenia w dokumentach regionalnych. Ubolewaæ nale¿y, ¿e godnoœæ
cz³owieka nie zosta³a objêta prawn¹ ochron¹ w systemie europej-
skim. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdy zacznie obowi¹zywaæ Tra-
ktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy. Do tej chwili godnoœæ
cz³owieka wystêpuje jedynie w KPP, która sama w sobie nie jest
aktem prawnie wi¹¿¹cym. Zatem jednostka w systemie europej-
skim ochrony swej godnoœci jest de facto pozbawiona.

W literaturze przedmiotu w oparciu o miêdzynarodowe prawo
stosuje siê podzia³ metodyczny praw cz³owieka uwzglêdniaj¹cy
trzy kryteria90:
1) wed³ug materii, której dotycz¹ i dóbr, które chroni¹:

– prawa polityczne,
– prawa osobiste,
– prawa ekonomiczne,
– prawa socjalne,
– prawa kulturalne,
– prawa solidarnoœciowe;

2) wed³ug charakteru podmiotów, którym przys³uguj¹:

– prawa indywidualne,
– prawa kolektywne,
– prawa indywidualne i kolektywne zarazem;
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3) wed³ug stopnia ich donios³oœci:

– odró¿nienie podstawowych praw cz³owieka i innych praw
cz³owieka.

Badaczom problematyki praw cz³owieka najwiêkszy problem
stwarza zastosowanie trzeciego kryterium, gdy¿ trudno jest wyro-
kowaæ o tym, co stanowi o donios³oœci danego prawa, o tym, ¿e mo-
¿na je zakwalifikowaæ jako „podstawowe” b¹dŸ „inne”. Zastosowa-
nie pozosta³ych dwóch kryteriów dla utworzenia typologii praw
cz³owieka równie¿ nie nale¿y do ³atwych, bo bardzo czêsto prawa
maj¹ charakter mieszany. Próby skatalogowania praw cz³owieka,
w celu pe³nego ukazania praw wystêpuj¹cych w Paktach, u¿ywaj¹c
dwóch pierwszych kryteriów, podj¹³ siê m.in. M. Piechowiak91.
I tak, wed³ug Piechowiaka do praw osobistych o charakterze indy-
widualnym nale¿¹:
1) prawo do ¿ycia;

2) prawo do integralnoœci fizycznej, psychicznej i moralnej, zakaz
tortur;

3) zakaz niewolnictwa;

4) prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;

5) zakaz pozbawiania wolnoœci za d³ugi;

6) wolnoœæ poruszania siê, w tym: zakaz arbitralnego wydalania
obcokrajowców i bezpañstwowców;

7) prawa okreœlaj¹ce wymagania stawiane prawu pozytywnemu
i wymiarowi sprawiedliwoœci:

a) prawo do s¹du:
– prawo do równoœci przed s¹dami i trybuna³ami,
– prawo do publicznego i uczciwego rozpatrywania spra-

wy przez niezawis³y i bezstronny s¹d ustanowiony przez
ustawê,

– prawo do bycia uwa¿anym za niewinnego a¿ do udo-
wodnienia winy zgodnie z prawem;

b) zakaz retroaktywnoœci w prawie karnym;
c) prawo do uznania podmiotowoœci prawnej;
d) równoœæ wobec prawa i równoœæ w prawie;

8) prawo do prywatnoœci;

9) wolnoœæ posiadania pogl¹dów i wolnoœci wypowiedzi;

10) zakaz propagandy wojennej oraz zakaz popierania nienawiœci
narodowej, rasowej lub religijnej.
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W grupie praw osobistych o charakterze kolektywnym (nie mo¿na
z nich korzystaæ, nie znajduj¹c siê w grupie) M. Piechowiak wyró¿ni³:
1) prawo uzewnêtrzniania religii lub przekonañ;

2) prawa osób nale¿¹cych do mniejszoœci etnicznych, religijnych
lub jêzykowych do w³asnego ¿ycia kulturalnego, wyznawania
i praktykowania w³asnej religii oraz pos³ugiwania siê w³asnym
jêzykiem wspólnie z innymi cz³onkami danej grupy;

3) ochrona rodziny i jej cz³onków:

a) prawo do zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego na podstawie
dobrowolnie wyra¿onej i pe³nej zgody;

b) prawo rodziny do ochrony prawnej;
c) prawa dziecka:

– prawo do szczególnych œrodków ochrony,
– prawo do zarejestrowania zaraz po urodzeniu i do na-

zwiska,
– prawo do obywatelstwa.

Grupa praw osobisto-politycznych o charakterze indywidual-
nym to:
1) wolnoœæ zgromadzeñ;

2) prawo do uczestniczenia w ¿yciu politycznym, obejmuj¹ce tzw.
prawa obywatelskie:

– prawo do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi,
– prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów przed-

stawicielskich,
– prawo do równego dostêpu do s³u¿by cywilnej.
Tylko jedno prawo z grupy praw osobisto-politycznych zosta³o

przez M. Piechowiaka zaszeregowane jako posiadaj¹ce charakter
kolektywny, a mianowicie prawo do zrzeszania siê. Do praw gospo-
darczych o charakterze indywidualnym nale¿y równie¿ prawo do
pracy, którego forma jest bardzo rozbudowana. Z tego powodu pra-
wo to wyró¿nimy, podaj¹c je w ca³oœci:
1) prawo do pracy i utrzymania siê z niej:

a) prawo do s³usznych i korzystnych warunków pracy:
– prawo do odpowiedniego wynagrodzenia,
– prawo do równego wynagrodzenia za pracê równej war-

toœci,
– prawo do wynagrodzenia zapewniaj¹cego pracuj¹cemu

i jego rodzinie godne warunki ¿ycia92,
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– prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– prawo do równych mo¿liwoœci awansu,
– prawo do wypoczynku.

Do praw gospodarczych o charakterze kolektywnym zalicza siê:
1) prawo do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodo-

wych;

2) prawo zwi¹zków zawodowych:

– prawo zwi¹zków zawodowych do tworzenia i do przystêpo-
wania do federacji i konfederacji krajowych oraz miêdzyna-
rodowych organizacji zwi¹zkowych,

– prawo zwi¹zków zawodowych do wolnej dzia³alnoœci;
3) prawo do strajku.

Grupa praw socjalnych o charakterze indywidualnym przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:
1) prawo do zabezpieczenia socjalnego;

2) prawo do dostatecznego poziomu ¿ycia:

– prawo do odpowiedniego wy¿ywienia, odzie¿y i mieszka-
nia,

– prawo do sta³ego polepszania warunków ¿ycia;
3) prawo do wolnoœci od g³odu;

4) prawo do korzystania z najwy¿ej osi¹galnego poziomu stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego.

Do praw socjalnych o charakterze kolektywnym zalicza siê pra-
wo do:
1) ochrony rodziny i jej cz³onków93, w tym:

– prawo do zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego na podstawie
dobrowolnie wyra¿onej zgody,

– prawo rodziny do ochrony i pomocy,
– prawo matek do szczególnej ochrony przed i po urodzeniu

dziecka94,
– prawo dzieci i m³odzie¿y do poszczególnych œrodków

ochrony i pomocy.
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a nie rodzina (która z tego prawa korzysta raczej w sposób poœredni).

93 Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przedtem prawo to zosta³o zakwalifikowane
przez M. Piechowiaka jak prawo osobiste, a teraz jest ujmowane jako socjalne. Do-
wodzi to stopnia trudnoœci w uporz¹dkowaniu dziedziny praw cz³owieka.

94 Ten element prawa do ochrony rodziny spontanicznie a nies³usznie mo¿e
zostaæ odebrany jako posiadaj¹cy charakter indywidualny, ze wzglêdu na zapis
o „prawie matek”. W istocie dotyczy on nie tyle praw samej matki, ale i praw dzie-
cka, które s¹ przez matkê jedynie reprezentowane.



Prawa kulturalne o charakterze indywidualnym:
1) prawa w zakresie kszta³cenia:

– prawo do nauki, w tym m.in. prawo do obowi¹zkowego
i nieodp³atnego kszta³cenia podstawowego,

– wolnoœæ rodziców lub opiekunów do zapewnienia swym
dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z w³as-
nymi przekonaniami,

– wolnoœæ osób i instytucji w zakresie tworzenia zak³adów
oœwiatowych95;

2) prawo do uczestnictwa w ¿yciu kulturowym;

3) prawo do korzystania z osi¹gniêæ postêpu technicznego i jego
zastosowañ;

4) prawo do korzystania z ochrony interesów moralnych i maj¹t-
kowych, wynikaj¹cych z w³asnej twórczoœci naukowej, literac-
kiej lub artystycznej;

5) wolnoœæ badañ naukowych i dzia³alnoœci twórczej.

Do sklasyfikowania praw solidarnoœciowych stosuje siê te¿ typo-
logiê zaproponowan¹ przez Burnsa Westona, zamieszczon¹ w arty-
kule zatytu³owanym Human Rights96; wyró¿ni³ on dwie grupy tych
praw:
I. Prawa zwi¹zane z globaln¹ redystrybucj¹ w³adzy:

1) prawo do samostanowienia politycznego, ekonomicznego,
spo³ecznego i kulturalnego;

2) prawo do rozwoju politycznego, ekonomicznego i spo³ecz-
nego;

3) prawo do udzia³u we „wspólnym dziedzictwie ludzkoœci”
i do korzystania z tego dziedzictwa.

II. Prawa zwi¹zane z ograniczonymi mo¿liwoœciami poszczegól-
nych pañstw:

1) prawo do pokoju;
2) prawo do zdrowego i zrównowa¿onego œrodowiska;
3) prawo do pomocy humanitarnej w usuwaniu skutków klêsk.

Tak, w du¿ym skrócie, wygl¹da wspó³czesny jêzyk praw cz³o-
wieka stosowany w prawie miêdzynarodowym. Przypomnijmy
i podkreœlmy, ¿e wspó³czesna koncepcja praw cz³owieka wywodzi siê
w g³ównej mierze z oœwieceniowej idei prawa naturalnego – mo¿na siê
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pokusiæ nawet o stwierdzenie, ¿e we wszystkich wspó³czesnych do-
kumentach, zarówno prawnych, jak i deklaratywnych, reguluj¹cych
zagadnienie praw cz³owieka odnajdujemy jej „œlady”. Jak zauwa¿a
R. Szaw³owski, rozwój na odcinku miêdzynarodowym praw cz³o-
wieka nast¹pi³ po drugiej wojnie œwiatowej w sposób kompleksowy
i globalny, tj. z ambicj¹ ujêcia ca³oœci praw cz³owieka (kompleksowa
kodyfikacja) w mniejszym lub wiêkszym stopniu oraz w kierunku
ich obowi¹zywania w miarê mo¿noœci w skali œwiatowej (ochrona
uniwersalna)97. Samo pojêcie uniwersalnoœci praw cz³owieka opiera
siê na przekonaniu, ¿e odzwierciedlaj¹ one ogólnie przyjête normy
zachowania i s¹ akceptowane przez wszystkie podmioty pierwotne
prawa miêdzynarodowego, co zosta³o uzewnêtrznione w omawia-
nych powy¿ej dokumentach.

Jak zauwa¿y³ M. Freeman, badania akademickie nad prawami
cz³owieka zosta³y zdominowane przez prawników, którzy stali siê
technicznymi ekspertami w zakresie praw cz³owieka, bowiem kon-
cepcja praw cz³owieka w du¿ym stopniu zosta³a rozwiniêta poprzez
krajowe i miêdzynarodowe prawo98.
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Rozdzia³ 5

Historyczne ujêcie praw cz³owieka

wobec pozytywizacji idei praw cz³owieka

5.1. Wprowadzenie

W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Karol Vasak sfor-
mu³owa³ teoriê trzech generacji praw cz³owieka1. Uczyni³ to w opar-
ciu o nieformaln¹ „konstytucjê praw cz³owieka”. To w³aœnie teoria
K. Vasaka funkcjonuje jako obowi¹zuj¹ce ca³oœciowe ujêcie praw
cz³owieka2. Przyjrzyjmy siê tej¿e teorii oraz treœciom niektórych
praw cz³owieka poszczególnych generacji.

1 Por. R. KuŸniar, Prawa cz³owieka…, Warszawa 2000, op.cit.; por. M. Nowak,
Trzy generacje praw cz³owieka, ich znaczenie w œwietle przes³anek ideowych i historycz-
nych oraz w œwietle ich genezy, w: Prawa cz³owieka – geneza, koncepcje, ochrona, red.
B. Banaszak, Wroc³aw 1993, s. 106.

2 Zainteresowanych odsy³am do mojej w³asnej próby historiozoficznego ujê-
cia praw cz³owieka. Korzystaj¹c z filozoficznej refleksji, prezentujê ideê praw
cz³owieka jako swoist¹ sferê etycznoœci. Rozpatrujê ideê praw cz³owieka nie
w kontekœcie prawa czy historycznego rozwoju praw cz³owieka, lecz w kontekœcie
wartoœci. Wyró¿niam tam cztery etapy osi¹gniêcia Etycznoœci: (1) prawa cz³owie-
ka jako droga od sfery swobody do sfery uprawnieñ; (2) prawa spo³eczne jako
droga od sfery uprawnieñ do sfery praw; (3) prawa obywatelskie i prawa politycz-
ne jako droga od sfery praw do sfery powinnoœci; (4) zbiorowe prawa cz³owieka
jako droga od sfery powinnoœci do sfery obowi¹zków. Na poszczególnych szczeb-
lach rozwoju tworzy siê poprzez uspo³ecznienie okreœlony system wartoœci: cz³o-
wieczeñstwo, cywilnoœæ, braterska obywatelskoœæ, to¿samoœæ regionalna, autentycz-
ne zrozumienie innego, sprawiedliwoœæ globalna (zobacz: K. Przybyszewski, Próba
historiozoficznego ujêcia praw cz³owieka, w: Wokó³ wspó³czesnych problemów ochrony
praw cz³owieka, red. W. Wac³awczyk, Warszawa 2009, s. 9-24).



5.2. Pierwsza generacja praw cz³owieka

W ramach tej teorii pierwsz¹ generacjê praw cz³owieka traktuje siê
jako wynik filozoficznych i historycznych przekszta³ceñ rewolucji
bur¿uazyjnych maj¹cych miejsce pod koniec XVIII i w XIX wieku.
Katalog praw cz³owieka zawartych w prawach cz³owieka pierwszej
generacji opiera siê na tzw. egzystencjalnych prawach cz³owieka, tj.
prawie do ¿ycia, prawie do wolnoœci i prawie do w³asnoœci. Owe
egzystencjalne prawa cz³owieka zwyk³o siê traktowaæ jako prawa
fundamentalne. Dla ich ochrony sformu³owano dwie grupy praw.
Pierwsza to prawa obywatelskie – do nich zalicza siê m.in. zakaz
dyskryminacji, zakaz tortur, prawo do prywatnoœci, prawo do swo-
bodnego poruszania siê i wyboru miejsca zamieszkania w granicach
ka¿dego pañstwa, prawo azylu, prawo do posiadania obywatel-
stwa, prawo do zawierania ma³¿eñstwa i zak³adania rodziny, prawo
do posiadania (indywidualnie b¹dŸ wespó³ z innymi) w³asnoœci
oraz prawo do wolnoœci myœli, sumienia, wyznania. Druga to prawa
polityczne, do których zalicza siê m.in. prawo do wolnoœci opinii
i swobody jej wyra¿ania (w tym poszukiwania, otrzymywania i roz-
powszechniania informacji i pogl¹dów wszelkimi dostêpnymi œrod-
kami, bez wzglêdu na granice), prawo do spokojnego zgromadzania
siê i stowarzyszania, prawo do uczestnictwa w ¿yciu publicznym
kraju – bezpoœrednio lub poprzez wybranych w wolnych wyborach
przedstawicieli3.

Zarówno prawa obywatelskie, jak i polityczne ufundowane s¹ na
podstawowej wartoœci: na wolnoœci. Aktualnie prawa pierwszej ge-
neracji nazywane s¹ równie¿ klasycznymi (tradycyjnymi) prawami
cz³owieka, czy te¿ prawami cz³owieka sensu stricto, b¹dŸ te¿ „wol-
noœciami negatywnymi” (sfera wolna od ingerencji pañstwa).

5.2.1. Prawo do ¿ycia

Pierwsze pytanie, jakie siê pojawia, gdy s³yszymy sformu³owanie
„prawo do ¿ycia”, brzmi nastêpuj¹co: jak mo¿na komukolwiek za-
gwarantowaæ prawo do ¿ycia, skoro jesteœmy œmiertelni. Oczywiœcie,
¿e prawo do ¿ycia nie oznacza gwarancji ¿ycia wiecznego. Problem
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zwi¹zany z prawem do ¿ycia wi¹¿e siê z jego rozumieniem: czy na-
le¿y rozumieæ je bardzo w¹sko jako right to life (prawo do ¿ycia sensu
stricto), obejmuj¹ce prawo jednostki do egzystencji biologicznej, czy
te¿ jako right to living (prawo do ¿ycia sensu largo). Ale i right to living
mo¿e byæ rozumiane na dwa sposoby: (1) obejmuj¹ce prawo do
przetrwania (negatywne ujêcie right to living) lub (2) przyjmuj¹ce, ¿e
jednostka ma okreœlone potrzeby wy¿sze, które nale¿y zaspokajaæ,
aby jej cz³owieczeñstwo mog³o siê spe³niæ (pozytywne ujêcie right to
living)4. Wed³ug prawnika Eleonory Zieliñskiej istotê prawa do
¿ycia zawart¹ w art. 6 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich i Politycznych (Ka¿da osoba ludzka ma przyrodzone prawo do
¿ycia. Prawo to bêdzie chronione ustaw¹. Nikt nie mo¿e byæ arbitralnie po-
zbawiony ¿ycia) nale¿y wi¹zaæ z poddaniem ochronie biologicznej
egzystencji cz³owieka, co oznacza, ¿e ochrona prawa do ¿ycia po-
winna byæ rozumiana przede wszystkim jako zakaz zabójstwa, dzie-
ciobójstwa (tj. pozbawiania ¿ycia), a nie na przyk³ad prawo do ¿ycia
w taki czy inny sposób5.

Wed³ug dzisiejszego standardu ochrony praw cz³owieka obo-
wi¹zek ochrony prawa do ¿ycia nie powinien byæ interpretowany
jako obowi¹zek ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia, lecz jedynie
ochrony przed umyœlnym jego pozbawieniem6. Umyœlne pozbawie-
nie ¿ycia mo¿e wynikaæ z dzia³alnoœci jednostki (np. samobójstwo),
z dzia³alnoœci innych osób b¹dŸ grup osób (np. zabójstwa), z posta-
wy pañstwa7. Przyjmuje siê, i¿ umyœlne pozbawienie ¿ycia ze strony
pañstwa narusza prawa cz³owieka. Jednak¿e prawo do ¿ycia nie ma
charakteru absolutnego, bo jak ukazuje przyk³ad EKPC, dopuszczal-
ne s¹ wyj¹tki, gdy jest ono zawieszane.

Spore zamieszanie budzi równie¿ interpretacja prawa do ¿ycia
jako gwarancji zabezpieczenia przed nieumyœlnym pozbawieniem
¿ycia ze strony pañstwa. Chodzi w tym wypadku o odpowiedŸ na
pytanie: czy tak zwana bierna postawa pañstwa prowadz¹ca do po-
zbawienia ¿ycia mo¿e zostaæ potraktowana jako naruszaj¹ca prawa
cz³owieka. Czynna postawa pañstwa wi¹¿e siê ze stosowaniem kary
œmierci, dlatego te¿ – jak zauwa¿a A. £opatka – wszelkie dokumen-
ty chroni¹ce prawo do ¿ycia zmierzaj¹ do eliminacji kary œmierci
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5 E. Zieliñska, Prawo do ¿ycia, op.cit., s. 14.
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albo znacz¹cego jej ograniczenia8. Natomiast w wyniku biernej po-
stawy pañstwa mo¿e byæ ono odpowiedzialne za zgony z powodu
epidemii, braku lekarstw, niedostatku s³u¿by zdrowia czy g³odu9.
Jak widzimy, prawo do ¿ycia nawet w obrêbie tzw. kultury zachod-
niej nie ma klarownego statusu. Ten stan rzeczy jest tym bardziej wi-
doczny, gdy uzmys³owimy sobie, ¿e prawo do ¿ycia koresponduje
z takimi problemami, jak: aborcja, eutanazja, klonowanie, œmieræ
sensu largo10. Wszystkie te problemy musz¹ zawieraæ filozoficzne
rozstrzygniêcia. Przyk³adowo: problem aborcji poci¹ga za sob¹ ko-
niecznoœæ rozstrzygniêcia momentu pocz¹tku ¿ycia ludzkiego. Py-
tanie, jakie siê pojawia, to pytanie o kryterium, które nale¿y zastoso-
waæ przy tym rozstrzygniêciu; czy na przyk³ad kryterium chwili
poczêcia, tzw. zarodkowe (rozszerzane na dwa pierwsze tygodnie
ci¹¿y), czy mo¿e kryterium genetyczne (cz³owiekiem jest p³ód
od 2. tygodnia ¿ycia) albo kryterium morfologiczne (oko³o 16. tygod-
nia ci¹¿y), czy jednak kryterium zdolnoœci prze¿ycia poza cia³em
matki (od oko³o 22.-23. tygodnia ci¹¿y), czy wreszcie kryterium
chwili urodzenia11. Wiêkszoœæ aktów prawa miêdzynarodowego
nie zajmuje w tej kwestii jakiegokolwiek stanowiska, pozostawiaj¹c
ow¹ kwestiê regulacjom wewnêtrznym pañstw (wyj¹tkiem, o któ-
rym by³a ju¿ mowa, jest AKPCz).

Dokumenty miêdzynarodowe w zakresie tak fundamentalnego
prawa, jakim jest prawo do ¿ycia, nie traktuj¹ go jako wartoœci abso-
lutnej. Nie wiadomo, od którego momentu powinno byæ chronione,
nie wiadomo te¿, czy prawo do ¿ycia rzutuje na jakoœæ ¿ycia i sto-
pieñ jego ochrony. Dookreœlenie tych¿e kwestii wymaga rozpatry-
wania tego prawa w powi¹zaniu z innymi prawami znajduj¹cymi
siê w danym dokumencie, ale i ten zabieg nie zawsze wystarcza do
zrozumienia istoty tego prawa, pozostawiaj¹c wiele kwestii swo-
bodnej interpretacji.

5.2.2. Zakaz dyskryminacji jako prawo do wolnoœci

W dokumentach prawnomiêdzynarodowych podejmuj¹cych proble-
matykê praw cz³owieka trudno znaleŸæ jedn¹ i uniwersaln¹ definicjê
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dyskryminacji12. S¹ one doœæ czêsto wieloznaczne, jak chocia¿by ta
zawarta w Konwencji o zwalczaniu dyskryminacji w dziedzinie
oœwiaty UNESCO w art. 1, który dyskryminacjê okreœla jako „stawia-
nie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób w sytuacji niedaj¹cej siê pogo-
dziæ z godnoœci¹ cz³owieka”13.

Zakaz dyskryminacji koresponduje z przyjmowanym w idei
praw cz³owieka nakazem traktowania wszystkich równo pod
wzglêdem praw przynale¿nych ka¿dej jednostce. Jednak¿e zakaz
dyskryminacji nie ma charakteru absolutnego, bowiem w pewnych
wyj¹tkowych przypadkach dyskryminacja jest akceptowalna, i tak¹
dyskryminacjê okreœlamy mianem pozytywnej. W literaturze pra-
wnej odró¿nia siê dyskryminacjê negatywn¹ od dyskryminacji po-
zytywnej. Dyskryminacja negatywna to dyskryminacja dokonywana
bez rzetelnego (b¹dŸ ¿adnego) uzasadnienia i wynikaj¹ca z uprze-
dzeñ i stereotypów. Przyk³adowo, dyskryminacj¹ negatywn¹ by³aby
odmowa ubiegania siê o prawo jazdy dla kobiet z jednoczesn¹ argu-
mentacj¹, ¿e powszechnie wiadomo, i¿ kobiety s¹ gorszymi kierow-
cami. Natomiast dyskryminacja pozytywna nie wynika z uprzedzeñ
i stereotypów, opatrzona jest rzetelnym uzasadnieniem ze wskaza-
niem na wartoœæ wy¿sz¹ wobec konkretnego faktu dyskryminacji.
Przyk³adem dyskryminacji pozytywnej mo¿e byæ odmowa ubiega-
nia siê o przyznanie prawa jazdy osobie niewidomej czy te¿ bêd¹cej
daltonist¹14. Uzasadnienie jest oczywiste: realne zagro¿enie ¿ycia
dla pozosta³ych uczestników ruchu drogowego15. Dyskryminacj¹
pozytywn¹ okreœla siê równie¿ pewne afirmatywne dzia³ania pañ-
stwa w celu likwidowania strukturalnych form dyskryminacji,
w których znalaz³y siê osoby z powodu np. pochodzenia etniczne-
go, wyznawanej religii, niepe³nosprawnoœci czy te¿ orientacji seksu-
alnej. Dyskryminacj¹ negatywn¹ nie bêdzie zatem refundacja ko-
sztów zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej przez pañstwo, ani te¿
nie bêdzie ni¹ pula gwarantowanych miejsc na uniwersytetach ame-
rykañskich dla tzw. Afroamerykanów czy Latynosów. W obu przy-
padkach uzasadnieniem dla preferencji ze strony pañstwa dla tych
grup spo³ecznych jest zmniejszenie stratyfikacji spo³ecznej, czyli
wyrównanie szans.
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W ¿yciu codziennym ze wzglêdu na formê dyskryminacji mo¿emy
mieæ do czynienia albo z dyskryminacj¹ bezpoœredni¹ albo z dyskry-
minacj¹ poœredni¹16. Dyskryminacj¹ negatywn¹ bezpoœredni¹, by³aby
odmowa sprzedania biletu do kina osobom wyznania muzu³mañskie-
go, czy te¿ by³yby ni¹ normy prawa uniemo¿liwiaj¹ce podjêcie nauki
przez blondynki. Dyskryminacj¹ pozytywn¹ bezpoœredni¹ by³aby od-
mowa sprzedawania alkoholu osobom poni¿ej 18. roku ¿ycia b¹dŸ
osobom nietrzeŸwym. Dyskryminacja negatywna poœrednia mia³aby
miejsce wówczas, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium
lub praktyka stawia okreœlone osoby w szczególnie niekorzystnej sytu-
acji w porównaniu z innymi, chyba ¿e takie postanowienie, kryterium
lub praktyka s¹ usprawiedliwione s³usznym celem, a œrodki do jego
osi¹gniêcia s¹ proporcjonalne i konieczne17. Przyk³adem dyskrymina-
cji negatywnej poœredniej by³aby taka oto sytuacja: osoba odpowia-
daj¹ca za rekrutacjê pracowników wysy³a powiadomienie do zaintere-
sowanych o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomoc¹ poczty
zwyk³ej, zaœ termin rozmowy kwalifikacyjnej zostaje ustalony tak,
¿eby osoby niepochodz¹ce z danego województwa, otrzymawszy in-
formacjê o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, nie mia³y fizycznych
szans, by siê na niej pojawiæ. Z kolei za przyk³ad dyskryminacji po-
zytywnej poœredniej pos³u¿yæ mo¿e opis takiej sytuacji: osoba rekru-
tuj¹ca, powiedzmy, na studia doktoranckie ustali³a i poda³a do
powszechnej wiadomoœci, ¿e dodatkowe dwa punkty w procesie re-
krutacyjnym zostan¹ dopisane osobom, które s¹ w stanie przed³o¿yæ
co najmniej trzy opublikowane artyku³y naukowe. Gdyby w tej sytua-
cji zaistnia³y dodatkowe zmienne – np. rekrutuj¹cy, ustalaj¹c owo do-
datkowe kryterium (opublikowanie trzech artyku³ów naukowych),
czyni to w tym celu, by zwiêkszyæ szansê przyjêcia na studia doktoran-
ckie konkretnej osoby, Jana Kowalskiego (bowiem jako jedyna spe³nia
ona to kryterium), poprzez eliminacjê jego konkurentów, którzy maj¹
opublikowan¹ mniejsz¹ liczbê artyku³ów – to wówczas mielibyœmy do
czynienia z dyskryminacj¹ negatywn¹ poœredni¹.

Podsumowuj¹c, jedynie dyskryminacja negatywna prowadz¹ca
do nieracjonalnego i nieuzasadnionego ró¿nicowania ludzi, ich praw
i obowi¹zków ze wzglêdu na posiadane przez nich cechy wyró¿-
niaj¹ce znajduje siê w kolizji z ide¹ praw cz³owieka. Tym samym za-
kaz dyskryminacji, podobnie jak prawo do ¿ycia, równie¿ nie nosi
znamion prawa absolutnego.
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5.2.3. Prawo do w³asnoœci

Prawo w³asnoœci, które dla Johna Locke’a stanowi³o oczywiste
uprawnienie jednostki, w dokumentach miêdzynarodowych podej-
muj¹cych problematykê praw cz³owieka, takie oczywiste ju¿ nie
by³o. Spory odnosi³y siê przede wszystkim do pojêcia w³asnoœci, tre-
œci i zakresu ochrony tego prawa, a tak¿e dopuszczalnych jego ogra-
niczeñ18. Kontrowersyjnoœæ tego prawa ma swe Ÿród³o w fakcie, ¿e
w³asnoœæ mo¿e byæ rozumiana bardzo szeroko.

Po pierwsze, mo¿e oznaczaæ stosunek spo³eczny, w którym oso-
ba mo¿e „dysponowaæ”, czyli w³adaæ jakimiœ dobrem materialnym,
czerpi¹c z niego korzyœci. I tutaj pojawia siê wa¿ny problem, czy
w ka¿dej sytuacji jednostka powinna mieæ nieskrêpowan¹ wolnoœæ
dysponowania w³asnym mieniem wed³ug w³asnego uznania. Wy-
obraŸmy sobie tak¹ oto sytuacjê: jestem w³aœcicielem pewnej dzia³ki,
na której postanowi³em sk³adowaæ górê œmieci, które te¿ s¹ moj¹
w³asnoœci¹. Jak siê ³atwo domyœliæ, moim s¹siadom moje zachowa-
nie raczej siê nie spodoba. Mogê nim wp³ywaæ na obni¿enie warto-
œci ich w³asnoœci, s¹siadowi mo¿e byæ trudno sprzedaæ w³asn¹
dzia³kê za odpowiedni¹ cenê, gdy potencjalni klienci zorientuj¹ siê,
¿e za p³otem znajduje siê sk³adowisko œmieci wydzielaj¹ce odór czy-
ni¹cy niemo¿liwym codzienne funkcjonowanie. Zapewne ka¿dy
z nas chcia³by w takiej sytuacji mieæ wsparcie pañstwa, które by na
uci¹¿liwym s¹siedzie wymusi³o odpowiednie zachowania.

Po drugie, w³asnoœæ mo¿e byæ postrzegana jako sytuacja prawna,
w której uprawnionemu przys³uguj¹ dobra osobiste i prawa maj¹t-
kowe19. Prawem maj¹tkowym mo¿e byæ tzw. w³asnoœæ intelektual-
na20. Problem w³asnoœci intelektualnej we wspó³czesnym, globali-
zuj¹cym siê œwiecie jest niezwykle delikatnej natury. W niektórych
sytuacjach trudno jest oceniæ zasiêg posiadanej w³asnoœci. Przy-
k³adowo, ktoœ mo¿e mieæ œwietny pomys³, oryginalne spojrzenie,
a ktoœ inny na podstawie tego oryginalnego spojrzenia stworzy³ wy-
nalazek. Jak zatem uczciwie zbadaæ, ile w³asnoœci ma pomys³odaw-
ca, a ile osoba umiej¹ca pomys³ zrealizowaæ.

Naszkicowane problemy zwi¹zane z prawem w³asnoœci niew¹t-
pliwie przyczyni³y siê do tego, ¿e przy uchwalaniu EKPC pominiêto
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18 S. Jarosz-¯ukowska, Prawo do w³asnoœci, w: Prawa i wolnoœci I i II generacji,
op.cit., s. 285.

19 Por. Z. Straus, Prawo w³asnoœci, w : Szko³a Praw Cz³owieka. Teksty wyk³adów,
Zeszyt 4, op.cit., s. 106.

20 Ibidem.



prawo do w³asnoœci21, ale zosta³o ono pominiête tak¿e w PPOiP oraz
w PPGSiK, czyli w dokumentach o charakterze uniwersalnym,
wi¹¿¹cych prawnie. Nie potrafiono uzgodniæ, czy prawo do w³asno-
œci ma byæ zapisane w PPOiP, a zatem przynale¿eæ do praw pierw-
szej generacji, czy te¿ ma zostaæ zapisane w PPGSiK i przynale¿eæ
do praw drugiej generacji22. Problem uznania prawa do w³asnoœci
jako prawa cz³owieka pierwszej generacji, czyli prawa do w³asnoœci ja-
ko wolnoœci negatywnej, skutkuje tym, ¿e pañstwo musia³oby gwa-
rantowaæ danej osobie stan posiadania bez pytania jej o podstawê
prawn¹ zaw³aszczenia. Rodzi to jednak du¿e pole do nadu¿yæ, dla-
tego te¿ prawo do w³asnoœci, podobnie jak prawo do ¿ycia i zakaz
dyskryminacji, nie jest prawem absolutnym i dopuszcza ingerencjê
pañstwa w sferê w³asnoœci prywatnej.

5.3. Druga generacja praw cz³owieka

Drug¹ generacjê praw cz³owieka K. Vasak wywodzi z konsekwencji
rewolucji socjalnych i socjalistycznych u schy³ku XIX i XX wieku.
W ramach tej generacji wyró¿nia siê prawa socjalne, ekonomiczne
i kulturalne jako wynik uznania równoœci spo³ecznej za g³ówn¹
wartoœæ. Ich celem jest zabezpieczenie materialne i socjalne, które
umo¿liwia³oby korzystanie z praw i wolnoœci przys³uguj¹cych cz³o-
wiekowi w pierwszej generacji. Wspomniane prawa formu³uj¹ obo-
wi¹zek prawny pañstwa wobec obywateli w konkretnej kwestii,
jak¹ jest zapewnienie odpowiedniego poziomu egzystencji. Do praw
ekonomicznych zalicza siê m.in. prawo do pracy23, prawo do odpo-
wiednich warunków ¿ycia, wolnoœæ zwi¹zkow¹ i prawo do strajku.
Z kolei do praw socjalnych nale¿¹: prawo do godziwej emerytury,
prawo rodziny do ochrony i opieki, prawo do ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego poziomu ¿ycia. Druga generacja praw
cz³owieka zosta³a sformu³owana g³ównie pod wp³ywem i z inspira-
cji myœli socjalistycznej oraz chrzeœcijañskiej.
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21 Ta kwestia by³a przedmiotem omówienia w podrozdziale 4.2.
22 Obecnie w kulturze zachodniej prawo do w³asnoœci wpisuje siê w pierwsz¹

generacjê praw cz³owieka.
23 Prawo to zyska³o sw¹ rangê prawa cz³owieka m.in. dziêki dzia³alnoœci Ligi

Narodów na rzecz prawa pracy, czyli próby ustanowienia s³usznych i ludzkich
warunków pracy oraz utworzenia organizacji maj¹cej staæ na stra¿y przestrzega-
nia tych praw (w 1919 roku powsta³a Miêdzynarodowa Organizacja Pracy).



5.3.1. Prawa socjalne

Przeciwko w³¹czaniu praw socjalnych do praw cz³owieka przytacza
siê argument, ¿e te pierwsze s¹ rezultatem spo³ecznego kontraktu, ¿e
zosta³y wynegocjowane, a wiêc nie mog¹ przynale¿eæ do naturalnych
praw cz³owieka24. Istot¹ praw socjalnych jest to, ¿e s¹ to prawa, które
maj¹ gwarantowaæ okreœlony poziom egzystencji cz³owieka, czyli ich
zadaniem jest stworzenie takich warunków, by jednostka mia³a mo¿-
liwoœæ prze¿ycia w sposób godny. Dlatego te¿ niektórzy te prawa
okreœlaj¹ mianem praw do prze¿ycia. Ich gwarantem nie uczyniono
wspólnoty miêdzynarodowej (mówi siê jedynie o wspó³pracy miê-
dzynarodowej opartej na zasadzie dobrowolnoœci), lecz pañstwo,
które zosta³o zobligowane do ich wprowadzenia. Uczyniono tak dla-
tego, ¿e nie dostrzegano realnych szans wprowadzenia wspólnego
minimum socjalnego na ca³ym globie. Oznacza to, ¿e prawo do tych
praw maj¹ przede wszystkim obywatele albo osoby legalnie zamiesz-
kuj¹ce w danym pañstwie. Koncepcja praw socjalnych koresponduje
z ide¹ solidaryzmu spo³ecznego, na mocy której na pañstwie spoczy-
wa powinnoœæ redystrybucji dóbr maj¹tkowych w taki sposób, by
wyrównywaæ szanse i zabezpieczaæ potrzeby socjalne tych cz³onków
spo³eczeñstwa, które z okreœlonych przyczyn nie s¹ w stanie samo-
dzielnie zaspokoiæ swoich uzasadnionych potrzeb ¿yciowych25. Po-
trzeby ¿yciowe na mocy art. 11 PPGSiK okreœlone zosta³y jako prawo
ka¿dej osoby do dostatecznego poziomu ¿ycia dla niej samej i jej ro-
dziny, w tym do dostatecznego wy¿ywienia, odzie¿y i mieszkania
oraz do sta³ego polepszania warunków bytowych. Nale¿y tu rozu-
mieæ, ¿e prawa socjalne umo¿liwiaj¹ korzystanie z praw kultural-
nych26. Jeœli jednostka nie ma zagwarantowanego podstawowego mi-
nimum egzystencji, to trudno jej uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym
spo³eczeñstwa. Jeœli zagro¿ona jest jej podstawowa egzystencja, to nie
nale¿y siê po niej spodziewaæ, ¿e bêdzie korzysta³a z dóbr kultury, by
siê nimi delektowaæ. Znaczna czêœæ tych dóbr mo¿e okazaæ siê dla niej
po prostu niedostêpna.

Systemy praw socjalnych nie maj¹ charakteru uniwersalnego i ró¿ni¹
siê w poszczególnych krajach. Katalog, jak i treœæ praw socjalnych, w du-
¿ej mierze zale¿y od stopnia rozwoju ekonomicznego danego pañstwa.
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24 K. Zamorska, R. Szarfenberg, Prawa socjalne, w: Prawa i wolnoœci I i II genera-
cji, op.cit., s. 356.

25 Por. P. Cegie³ko, Prawa i wolnoœci ekonomiczne, w: Prawa cz³owieka. Wybrane
zagadnienia i problemy, op.cit., s. 273.

26 Por. K. Zamorska, R. Szarfenberg, Prawa socjalne, op.cit., s. 343.



5.4. Trzecia generacja praw cz³owieka

Natomiast trzeci¹ generacjê praw cz³owieka za spraw¹ teorii Karla
Vasaka traktuje siê jako skutek procesów dekolonizacyjnych i reali-
zacji zasady samostanowienia narodów w tzw. Trzecim Œwiecie
w drugiej po³owie XX wieku27. Prawa te nazywa siê „prawami soli-
darnoœciowymi”. Mo¿na je postrzegaæ jako prawa ludów wobec
wspólnoty miêdzynarodowej28. W ramach trzeciej generacji praw
cz³owieka znajduj¹ siê takie prawa, jak: prawo narodów do samo-
stanowienia, prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawo do czyste-
go œrodowiska naturalnego, prawo do wspólnego dziedzictwa ludz-
koœci, prawo do pomocy humanitarnej.

5.4.1. Prawo do rozwoju29

Interesuj¹cym prawem cz³owieka w ramach trzeciej generacji jest
prawo do rozwoju, gdy¿ jest to prawo i obowi¹zek zarazem. Pra-
wem jest dla pañstw biednych, a takimi s¹ pañstwa powsta³e na
bazie by³ych kolonii. Natomiast dla pañstw bogatych jest obo-
wi¹zkiem30, by podzieli³y siê swoim bogactwem, umo¿liwiaj¹c
rozwój tych pierwszych. Wspó³czesny œwiat umownie podzieli³
siê na dwa odrêbne œwiaty: œwiat bogatej pó³nocy i œwiat biednego
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27 Zobacz: K. Przybyszewski, Godnoœæ a suwerennoœæ pañstwowa, op.cit.,
s. 443-459.

28 R. KuŸniar, Prawa cz³owieka…, Warszawa 2000, op.cit., s. 132.
29 Szczegó³ow¹ analizê kategorii „prawo do rozwoju” w ró¿nych kontek-

stach filozoficznych, prawnych, ekologicznych przedstawia ksi¹¿ka pod
redakcj¹ A. Papuziñskiego, Zrównowa¿ony rozwój. Od utopii do praw cz³owieka,
Bydgoszcz 2005. Jak s³usznie zauwa¿a A. Papuziñski: „Zasada zrównowa¿onego
rozwoju pe³ni istotn¹ funkcjê teleologiczn¹ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Reguluje
gospodarkê, kszta³tuje sferê socjaln¹, stoi na stra¿y przyrody. Na politykê ochrony œro-
dowiska oddzia³uje dwutorowo: przez przeobra¿enia w ³onie ca³oœci form aktywnoœci
¿yj¹cych obecnie pokoleñ (przede wszystkim w sferze politycznej i ekonomicznej) oraz
przez generowanie nowych teorii (g³ownie spo³eczeñstwa i kultury) lub rozwijanie ist-
niej¹cych (np. sprawiedliwoœci dystrybutywnej i sprawiedliwoœci miêdzypokolenio-
wej)” (por. A. Papuziñski, Zrównowa¿ony rozwój a wspó³czesny problem ekologiczny:
ontologia polityki œrodowiska, w: Zrównowa¿ony rozwój. Od utopii do praw cz³owieka,
op.cit., s. 37).

30 Zw³aszcza dla tych pañstw, które posiada³y kolonie, bowiem spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa uzna³a, ¿e kolonializm by³ przestêpstwem. Por. R. Szarfenberg,
Prawo do rozwoju, w: Prawa i wolnoœci I i II generacji, op.cit., s. 382.



po³udnia. Przyjmuje siê, ¿e œwiat bogatej pó³nocy ma moralne zobo-
wi¹zanie wobec œwiata biednego po³udnia, gdy¿ obci¹¿a siê go za
strukturalne przyczyny globalnych nierównoœci31. Œwiat biednego
po³udnia przekonuje, ¿e formalna niezale¿noœæ oraz prawna rów-
noœæ pañstw przedstawia niewielk¹ wartoœæ bez bardziej sprawie-
dliwej dystrybucji œwiatowych zasobów ekonomicznych32. Na
pocz¹tku prawo to by³o traktowane jako prawo indywidualne,
ale praktyka spowodowa³a, ¿e zaczêto je postrzegaæ jako prawo
zbiorowe, kolektywne33. Pojawi³ siê problem, „jak i czym poma-
gaæ” krajom rozwijaj¹cym siê34. Spraw¹ t¹ zaj¹³ siê m.in. Bank
Œwiatowy (BŒ), który uzna³, ¿e najwiêksze znaczenie dla rozwoju
maj¹ du¿e inwestycje w kapita³ fizyczny i infrastrukturê35. Do-
strze¿ono jednak wadliwoœæ tego rozwi¹zania, gdy¿ wiele krajów
rozwijaj¹cych siê uzale¿ni³o siê od po¿yczek, co doprowadzi³o do
kryzysu finansowego tych¿e krajów i w konsekwencji do posze-
rzenia ubóstwa. Ponadto BŒ pomaga³ krajom wed³ug ich docho-
du narodowego (PKB), co znalaz³o wielu krytyków.

Pojawi³ siê alternatywny paradygmat rozwoju, tzw. human deve-
lopment (zwany ludzkim b¹dŸ spo³ecznym rozwojem), który odrzu-
ca prymat rozwoju gospodarczego, a wskazuje na jakoœæ ¿ycia, jakie
musi prowadziæ wiêkszoœæ mieszkañców danego kraju. I tak po-
wsta³ Index Human Development (HDI), tzw. wskaŸnik rozwoju
spo³ecznego, który wprowadzi³a ONZ, by w imiê praw cz³owieka
dokonywaæ porównañ miêdzynarodowych. Przy obliczaniu HDI
uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce dane: (1) oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia przy
narodzeniu, (2) ogólny wskaŸnik skolaryzacji brutto dla wszystkich
poziomów nauczania, (3) wskaŸnik umiejêtnoœci czytania ze zrozu-
mieniem i pisania, (4) wskaŸnik PKB per capita (wartoœæ Produktu
Krajowego Brutto danego pañstwa dzielimy przez liczbê jego
mieszkañców) liczony w dolarach amerykañskich, (5) liczba ³ó¿ek
szpitalnych na 1000 mieszkañców. Ten alternatywny paradygmat
oceny rozwoju równie¿ ma swoich krytyków, którzy dopytuj¹ siê
o dobór kryteriów oceny. Jednak¿e istnieje konsensus co do tego, ¿e
HDI jest znacznie lepszy do diagnostyki rozwoju spo³eczeñstw
(pañstw) ani¿eli PKB.
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31 M. Freeman, Prawa cz³owieka, op.cit., s. 177.
32 Ibidem, s. 181.
33 Ibidem.
34 R. Szarfenberg, Prawo do rozwoju, op.cit., s. 382.
35 Ibidem.



5.5. Krytyka teorii trzech generacji praw cz³owieka

W ramach teorii trzech generacji przyjmuje siê, i¿ prawa pierwszej
generacji s¹ atrybutami osoby ludzkiej i ze swej istoty s¹ opozycyjne
wobec pañstwa – zakazuj¹ ingerencji pañstwowej. Prawa drugiej
generacji, w odró¿nieniu od pierwszej, s¹ prawami – wierzytelnoœ-
ciami wobec pañstwa, wspólnoty narodowej i miêdzynarodowej;
osoba zajmuje pozycjê roszczeniow¹ wobec pañstwa. Z kolei prawa
trzeciej generacji, czyli prawa solidarnoœci, to prawa zarazem opo-
zycyjne (ze wzglêdu na suwerennoœæ narodow¹, któr¹ wi¹¿e siê
z prawem do samostanowienia ludów) i roszczeniowe wobec pañ-
stwa, które mog¹ byæ spe³nione jedynie poprzez po³¹czenie
wysi³ków jednostek, pañstw, osób prawa publicznego i prywatnego,
wspólnoty miêdzynarodowej (roszczeniowe jest na przyk³ad prawo
do rozwoju czy te¿ ochrony œrodowiska)36. Cezary Mik wskazuje na
istniej¹ce wobec tej koncepcji trzy zarzuty37: (1) termin „generacja”
nie jest pojêciem szczêœliwym, poniewa¿ sugeruje nastêpstwo,
a nawet zastêpowanie jednej generacji przez drug¹, ustêpowanie
„starszych” wartoœci pod naporem nowych; (2) generacje praw
mog¹ wystêpowaæ w ró¿nej kolejnoœci, niekoniecznie wed³ug sche-
matu Vasaka, bo ów schemat opiera siê na doœwiadczeniach pañstw
zachodnich; (3) termin generacja mo¿e sugerowaæ nastêpowanie ko-
lejnych generacji (np. czwartej) praw cz³owieka.

Wielu myœlicieli, jak Marek Nowak czy Marek Piechowiak, kry-
tykuje ujmowanie praw cz³owieka poprzez ich stopniowalnoœæ,
s¹dz¹c, ¿e winno siê im przypisywaæ tê sam¹ rangê i wartoœæ, gdy¿
wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i przenikaj¹38. Marek Piechowiak propo-
nuje, by zamieniæ okreœlenie „generacje” na „rodziny praw cz³owie-
ka”, bowiem ujêcie generacyjne praw cz³owieka powoduje, ¿e lu-
dzie oraz pañstwa o pogl¹dach liberalnych przyznaj¹ prymat
pierwszej generacji, zaœ ci o pogl¹dach socjalistycznych drugiej ge-
neracji, a sympatycy trzeciego œwiata oraz ekolodzy – trzeciej gene-
racji. W konsekwencji wspó³czesny jêzyk praw cz³owieka w znacz-
nym stopniu uformowany zosta³ przez politykê, która wymusi³a
mówienie o prawach cz³owieka jedynie w wymiarze wertykalnym
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36 C. Mik, Zbiorowe prawa cz³owieka…, op.cit., s. 90.
37 Ibidem, s. 90-91.
38 Por. M. Nowak, Trzy generacje praw cz³owieka…, op.cit., s. 105; a tak¿e M. Pie-

chowiak, Filozofia praw cz³owieka, op.cit.



(relacja: jednostka – pañstwo), marginalizuj¹c b¹dŸ ca³kowicie usu-
waj¹c z rozwa¿añ wymiar horyzontalny (relacja: jednostka – jedno-
stka). Dzieje siê tak dlatego, ¿e jêzyk praw cz³owieka jest przede
wszystkim formu³owany i wyra¿any przez prawo miêdzynarodo-
we, którego g³ównym podmiotem jest pañstwo. To oczywiœcie
sprzyja prowadzeniu polityki interesu. Mówi¹c jêzykiem Haberma-
sa, nastêpuje kolonizacja Lebensweltu przez System.

Pañstwo (b¹dŸ te¿ zaprzyjaŸnione grupy pañstw) za pomoc¹ idei
praw cz³owieka zamierzaj¹ realizowaæ swój partykularny interes.
St¹d w g³ównej mierze bierze siê argument relatywistów kulturo-
wych przeciwko uniwersalnym prawom cz³owieka, oskar¿anie ich
zwolenników o cywilizacyjny imperializm i chêæ westernizacji œwiata
itp.39 Niektórzy twierdz¹, ¿e w zasadzie uniwersalna koncepcja
praw cz³owieka nie istnieje i ¿e nie da siê ustaliæ wspólnego doktry-
nalnego uzasadnienia dla takiej koncepcji. Wyrazicielem tego po-
gl¹du jest m.in. C. Mik, który uwa¿a ujêcie praw cz³owieka w doku-
mentach miêdzynarodowych za wypadkow¹ ró¿nych systemów
filozoficznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych. Tym sa-
mym prawo miêdzynarodowe praw cz³owieka stanowi – wedle nie-
go – tylko zespó³ praktycznych uzgodnieñ, co jest równoznaczne
z brakiem jednolitego pojêcia praw cz³owieka40.

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y przyznaæ, i¿
ewolucja praw cz³owieka, jak zauwa¿a Roman KuŸniar, odbywa siê
w trzech wymiarach: idealizacji, pozytywizacji, realizacji41.
Wspó³czeœnie w wymiarze idealizacji obserwuje siê przechodzenie
od praw indywidualnych i absolutnych (w czystej postaci, jak
w „stanie natury”) do praw cz³owieka ¿yj¹cego w spo³eczeñstwie,
który obok praw ma równie¿ obowi¹zki. Same prawa ulegaj¹ relaty-
wizacji w zale¿noœci od doktryny, czego œwiadectwem s¹ omawiane
w tym rozdziale regionalne dokumenty reguluj¹ce problematykê
praw cz³owieka, czyli zawê¿aj¹ce traktowanie cz³owieka, ale nie do
granic pañstwowych, jak to mia³o miejsce w oœwieceniu, lecz do
w miarê homogenicznego kulturowego regionu. Postêpuj¹ca pozy-
tywizacja praw cz³owieka ujawnia, ¿e nastêpuje przechodzenie od
negatywnego statusu jednostki wobec pañstwa (pañstwo wy³¹cznie
powinno nie przeszkadzaæ jednostce w jej aktywnoœci) do sytuacji,
w której jednostka zdobywa wiele uprawnieñ i mo¿e domagaæ siê
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39 C. Mik, Zbiorowe prawa cz³owieka…, op.cit., s. 21.
40 Ibidem, s. 7.
41 R. KuŸniar, Prawa cz³owieka…, Warszawa 2000, op.cit., s. 31.



od pañstwa œwiadczeñ na jej rzecz – zwiêksza siê katalog praw i osób,
którym one przys³uguj¹. Nikt ju¿ raczej nie stara siê poszerzaæ praw
cz³owieka zwi¹zanych z tzw. pierwsz¹ generacj¹, lecz rozwój
(w sensie poszerzania katalogu praw) nastêpuje w zakresie praw,
które uto¿samiane s¹ z drug¹ i trzeci¹ generacj¹ (za przyk³ad mo¿e
s³u¿yæ Zrewidowana Europejska Karta Socjalna). Natomiast ewolu-
cja praw cz³owieka w wymiarze realizacji wi¹¿e siê ze sfer¹ miêdzy-
narodow¹, gdzie nastêpuje stopniowe uznawanie kompetencji pra-
wa miêdzynarodowego dla ochrony praw jednostki i grup ludzkich
(rezolucje ONZ legitymizuj¹ce tzw. interwencje humanitarne), a tak-
¿e powstaj¹ precedensy dla uznania podmiotowoœci prawnomiêdzy-
narodowej jednostki, jak np. prawo petycji w traktatach mniejszoœ-
ciowych42.
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Rozdzia³ 6

Islam a prawa cz³owieka

6.1. Konflikt idei praw cz³owieka z islamem

Czy istnieje konflikt miêdzy wypracowanymi standardami praw
cz³owieka a islamem? Wielu s¹dzi, ¿e tak. Na poparcie tej racji przy-
tacza siê mnóstwo konkretnych przyk³adów ³amania praw cz³owie-
ka w pañstwach islamskich. Najpowa¿niejsze zarzuty wysuniête
wobec islamu sprowadzaj¹ siê do ³amania czterech zasadniczych
praw: równouprawnienia p³ci, wolnoœci myœli, pogl¹dów i religii,
prawa do ¿ycia, zakazu tortur i nieludzkiego traktowania.

Prawo islamskie przyznaje kobiecie szereg praw, ale przede
wszystkim odzwierciedla nadrzêdn¹ pozycjê mê¿czyzn wobec ko-
biet w prawach. Tym samym prawo islamskie stoi w sprzecznoœci
z nowoczesn¹ ide¹ równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn – zauwa-
¿a Heiner Bielefeld w swej ksi¹¿ce Philosophie der Menschenrechte1. Te
tradycyjne stosunki kobiet i mê¿czyzn wyznaczone s¹ przez takie
oto trzy fragmenty Koranu2:

„Jeœli (Prorok) da wam rozwód, to Bóg mo¿e mu daæ lepsze ¿ony od was; ko-
biety bowiem wyznaj¹ce islam powinny byæ pos³uszne, wierne, pobo¿ne, po-
korne, czy to bêd¹ wdowy czy mê¿atki” (LXVI, 5)

oraz

„Mê¿czyŸni maj¹ pierwszeñstwo przed kobietami, poniewa¿ Bóg da³ im wy-
¿szoœæ nad nimi i wyposa¿a je przez mê¿czyznê. ¯ony powinny byæ pos³usz-
ne, zachowaæ tajemnice swych mê¿ów, gdy¿ pod ich stra¿ niebo je odda³o;
mê¿owie obawiaj¹cy siê ich niepos³uszeñstwa mog¹ je karaæ, zostawiaæ
w osobnych ³o¿ach, a nawet biæ je…” (IV, 34), a tak¿e „Przyka¿ niewiastom,

1 Por. H. Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt 1998, s. 133.
2 Wszystkie cytaty z Koranu s¹ opisane w nawiasach w ten sposób, ¿e liczba

rzymska oznacza surê (rozdzia³), a liczba arabska werset.



aby spuszcza³y oczy, aby strzeg³y swej czystoœci i aby nie ujawnia³y swych
wdziêków, pozostawiaj¹c odkryte tylko to, co konieczne. Niech przywdziej¹
zas³ony nieprzejrzyste i nie pokazuj¹ swych twarzy innym mê¿czyznom,
jak tylko swym mê¿om, w³asnym synom, synom swoich mê¿ów, swoim bra-
ciom, bratankom, siostrzeñcom, wreszcie swoim s³u¿ebnicom” (XXIV, 31).

Brak równouprawnienia p³ci w prawach ujawnia siê w regulacjach
obejmuj¹cych swym zakresem kodeksy prawa rodzinnego i cywil-
nego: szczególnie w takich sprawach, jak dziedziczenie oraz zawar-
cie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Wprawdzie kobiety mog¹ dziedziczyæ
po krewnych, ale dwa razy mniej dóbr ni¿ mê¿czyŸni. Podstaw¹
dziedziczenia kobiet jest zapis w Koranie nastêpuj¹cej treœci:

„Mê¿czyŸni i niewiasty powinni mieæ swój udzia³ w bogactwach, które im
zostawili rodzice lub krewni; udzia³ ten powinien byæ (prawnie) ustalony,
niezale¿nie od tego, czy spadek jest znaczny czy te¿ ma³ej wartoœci” (IV, 7)3.

Natomiast kilka wersów dalej wystêpuje w tej ksiêdze takie oto po-
uczenie:

„Bóg wam zaleca, abyœcie dziel¹c maj¹tek miêdzy swe dzieci, synom dwa
razy tyle dawali, co córkom…” (IV, 11)4.

Kobiety uzyska³y prawo dziedziczenia w VII w. n.e., a wiêc – jak
twierdzi badaczka islamu Anna Mrozek – na dobrych kilka wieków
przed pojawieniem siê podobnych przepisów w prawodawstwie
pañstw europejskich5.

Równie¿ ograniczenia dotycz¹ce zawarcia ma³¿eñstwa w pañ-
stwach muzu³mañskich jawnie stoj¹ w sprzecznoœci z punktem
pierwszym artyku³u 16 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka:
„(1) Pe³noletni mê¿czyŸni i kobiety, bez jakichkolwiek ograniczeñ ze
wzglêdu na rasê, narodowoœæ lub religiê, maj¹ prawo do zawierania
zwi¹zku ma³¿eñskiego i zak³adania rodziny”6. W œwiecie islamskim
muzu³manin mo¿e zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski z nie-mu-
zu³mank¹, o ile pochodzi ona z tzw. ludu wielkiej ksiêgi – to okre-
œlenie odnosi siê do ¿ydów i chrzeœcijan. Natomiast zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego muzu³manki z nie-muzu³maninem jest
zabronione. Natomiast œlub z ateist¹ lub osob¹ niewywodz¹c¹ siê
z ludu wielkiej ksiêgi jest osobom p³ci obojga zakazane. Wytyczne
dotycz¹ce zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, w³aœciwie zwi¹zku
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3 A. Mrozek, Koran a kultura arabska, Warszawa 1967, s. 89.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 88.
6 PDPCz, s. 22.



ma³¿eñskiego o charakterze miêdzyreligijnym, dotyka tak¿e innego
prawa, a mianowicie prawa do wolnoœci wyznañ. Prawo do wolno-
œci wyznañ jest znamienne, gdy¿ prawo islamskie nie przewiduje
mo¿liwoœci wyst¹pienia z islamu. Za apostazjê przewidziana jest
kara œmierci. Chocia¿, jak zauwa¿a Heiner Bielefeldt, tradycyjna
kara œmierci za apostazjê wspó³czeœnie w pañstwach islamskich nie
zdarza siê, nie istnieje ona nawet w przepisach skodyfikowanych
(wyj¹tki tokodeksy karne Sudanu i Mauretanii)7. Funkcjonuje ona
jedynie w œwiêtym prawie islamu. W Koranie przewiduje siê rów-
nie¿ okrutne kary cielesne, jak np. ch³ostê czy amputacjê koñczyn
za kradzie¿. Kara ch³osty w wysokoœci stu batów przewidziana
by³a m.in. za cudzo³óstwo zarówno dla kobiety, jak i mê¿czyzny.
Jednak w praktyce ¿ycia codziennego muzu³manów wykszta³ci³a
siê postawa, ¿e to wy³¹cznie mê¿czyzna móg³ oskar¿aæ o cu-
dzo³óstwo, kobieta mog³a byæ tylko oskar¿on¹, nigdy oskar¿y-
cielk¹, chocia¿ Koran oskar¿aæ jej nie zabrania³8. Druga z okrut-
nych kar, a mianowicie amputacja koñczyn, przewidziana by³a za
kradzie¿:

„Z³odziejom i z³odziejkom za dokonan¹ kradzie¿ ucinajcie rêce. Jest to odstra-
szaj¹ca kara, jak¹ Bóg wyznaczy³, który jest potê¿ny i m¹dry” (V, 38).

Konflikt pomiêdzy zachodnimi standardami praw cz³owieka
a islamem dotyczy przede wszystkim tych w³aœnie kwestii. Podkreœ-
lenia jednak wymaga to, i¿ kwestie dotycz¹ce prawa karnego (u¿y-
waj¹c zachodniego jêzyka prawnego), jak kara œmierci za apostazjê,
ch³osta za cudzo³óstwo czy amputacja koñczyn za kradzie¿, maj¹
faktyczne zastosowanie tylko w nielicznych pañstwach islamskich,
np. w Iranie znane s¹ przypadki kary œmierci za apostazjê (pomimo
i¿ kara ta nie funkcjonuje w prawie skodyfikowanym). Jednak w wiêk-
szoœci pañstw islamskich s¹ one zamierzch³¹ przesz³oœci¹9. Praw-
dziwym problemem nie jest zatem prawo karne, lecz to, co okreœlili-
byœmy mianem prawa rodzinnego.

Bielefeldt dostrzega doœæ istotn¹ kwestiê. Skoro wiêkszoœæ zapi-
sów dotycz¹cych prawa karnego jest traktowana przez pañstwa
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7 H. Bielefeldt, Philosophie…, op.cit., s. 132.
8 Niektórzy muzu³manie ci¹gle argumentuj¹, i¿ zachodz¹ca dyskryminacja

p³ci w pañstwach arabskich jest wynikiem tradycji i prawa zwyczajowego, nie-
maj¹cych zwi¹zków z przes³aniem Koranu (por. A. Bieñczyk-Missala, Miêdzynaro-
dowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw cz³owieka, w: Wspó³czesne problemy praw
cz³owieka i miêdzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
J. Kapelañska-Prêgowska, Toruñ 2009, s. 164).

9 Por. H. Bielefeldt, Philosophie…, op.cit., s. 132-133.



islamskie jako prze¿ytek, to jawi siê pytanie: jak muzu³manie godz¹
dwie sprzecznoœci – g³osz¹ niezmiennoœæ œwiêtego prawa islam-
skiego, a jednoczeœnie gotowi s¹ do daleko siêgaj¹cych reform, które
dokonywane s¹ na drodze zasadniczych wskazówek objaœniaj¹cych
sprawy religijne10. Wydaje siê, ¿e problem praw cz³owieka w isla-
mie mo¿na badaæ z dwóch odmiennych p³aszczyzn. Po pierwsze,
stawiaj¹c pytanie, czy w krajach islamskich podejmowanie dyskusji
odnosz¹cych siê do idei praw cz³owieka ma w ogóle jakikolwiek
sens. Po drugie, mo¿na zapytaæ, czy to, co g³osi siê w krajach islam-
skich jako prawa cz³owieka, mo¿na nazwaæ w ogóle prawami
cz³owieka11. Drugie podejœcie do badania tej problematyki poprze-
dzone jest za³o¿eniem, ¿e w ramach islamu mo¿na mówiæ o idei
praw cz³owieka, a skoro tak, to nale¿y zbadaæ jej specyfikê. Biele-
feldt uwa¿a, i¿ rozdzielenie tych dwóch kwestii jest istotne, by nie
dosz³o do nieporozumieñ kulturowych. Jego zdaniem nale¿y mó-
wiæ o prawach cz³owieka, powo³uj¹c siê na islamsk¹ religiê i islam-
skie prawa. S¹dzi on, ¿e ta druga p³aszczyzna jest bardziej istotna
i przez to bardziej interesuj¹ca. Rozpatrzenie praw cz³owieka
w odwo³aniu do istoty islamu jest zasadne, gdy¿ w ukszta³towa-
nych krajach islamskich za³o¿ona jest religia jako coœ pierwotnego,
coœ, co nadaje sens wszystkiemu, ca³ej bytowoœci cz³owieka12. Bie-
lefeldt wychodzi z za³o¿enia, ¿e w islamie istniej¹ prawa cz³owieka
i ¿e nie da siê o nich mówiæ, abstrahuj¹c od niego. Jego argumenta-
cja ma na celu wykazanie, ¿e nale¿y raczej w jakiœ sposób sprowo-
kowaæ, wymusiæ dialog wewn¹trz danej kultury ani¿eli narzucaæ
obce wzorce z zewn¹trz. Spróbujmy zatem przyjrzeæ siê istocie
tej¿e kultury.

6.2. Znaczenie szariatu

Islam jako nowa religia pojawi³ siê w VII wieku wœród plemion
Pó³wyspu Arabskiego za spraw¹ Mahometa. Mahomet, zdobywaj¹c
wyznawców (zwanych muzu³manami) dla stworzonej przez siebie
religii, zosta³ przez nich uznany za wys³annika Boga (Allaha) i Pro-
roka. Tworz¹c islam, pragn¹³ jedynie zast¹piæ stare, ró¿norodne

122 Czêœæ II. Idea praw cz³owieka a zró¿nicowany œwiat kultur

10 Por. ibidem, s. 134.
11 Por. ibidem, s. 131.
12 Por. ibidem.



i sk³ócone wierzenia i bóstwa pogañskich Arabów zasadami religii
monoteistycznej, jedynej i wy³¹cznej, by ich tym sposobem zjedno-
czyæ13. Formu³uj¹c zasady nowej religii, nie zak³ada³ jej uniwersal-
nego charakteru, a jedynie zwraca³ siê do swych wspó³ziomków –
Mekkañczyków. Uniformistyczne teorie islamu powsta³y z chwil¹
objêcia przez Mahometa faktycznej w³adzy politycznej na wiêkszej
czêœci obszaru Pó³wyspu Arabskiego14. Dopiero po jego œmierci wy-
tworzy³y siê muzu³mañskie organizacje polityczno-religijne, czyli
pañstwa muzu³mañskie, zwane kalifatami, których nazwa pocho-
dzi od w³adcy – kalifa (nastêpcy Proroka). Podstaw¹ islamu, a zara-
zem kalifatu jest Koran – œwiêta ksiêga muzu³manów, zawieraj¹ca
zbiór przepisów religijno-prawnych oraz nakazów moralnych obja-
wionych przez Allaha Mohametowi. Za ¿ycia Mahometa Koran jako
jednolity „tekst objawiony” nie istnia³, gdy¿ niektóre objawienia
Mahometa by³y spisywane, inne zaœ nie. Nawet te, które by³y spisy-
wane, by³y dyktowane przez Mahometa ró¿nym pisarzom. W ten
sposób powsta³o wiele Ÿróde³ i interpretacji „tekstu objawionego”,
co mog³o prowadziæ do wypaczenia podstawowych zasad islamu.
Mahomet, zdaj¹c sobie z tego sprawê, nie zdecydowa³ siê na stwo-
rzenie jednolitego tekstu s³owa objawionego. Anna Mrozek dopa-
trzy³a siê trzech mo¿liwych przyczyn, dla których Mahomet nie
podj¹³ próby ujednolicenia Koranu15: by³ zanadto zajêty sprawami
zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem, powiêkszaj¹cym siê pañstwem, pro-
blemami, których dostarcza³o pod dostatkiem codzienne, burzliwe
¿ycie tej epoki; nie mia³ wiêc czasu na uporz¹dkowanie Koranu, na
pracê b¹dŸ co b¹dŸ wymagaj¹c¹ spokoju. Bêd¹c œwiadom sprzecz-
noœci w treœci „objawionej ksiêgi”, obawia³ siê zebraæ j¹ w jedn¹
ca³oœæ. Ostatecznie zamkniêcie tekstu Koranu pozbawi³oby go potê¿-
nej broni, a mianowicie mo¿liwoœci stworzenia w sytuacjach krytycz-
nych odpowiedniego fragmentu „tekstu objawionego”, sankcjonu-
j¹cego jego posuniêcia i decyzje.

Idea ujednolicenia Koranu powsta³a po œmierci Mahometa z oba-
wy przed spadkiem jego autorytetu i znaczenia w ¿yciu
muzu³manów. Tekst Koranu w swej ujednoliconej postaci by³
pe³en sprzecznoœci. Anna Mrozek zauwa¿a, i¿ w jednej i tej samej
surze, w dwóch wersetach pojawiaj¹ siê dwa sprzeczne nakazy
dotycz¹ce innowierców:
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„Pokonujcie (waszych nieprzyjació³) w wojnie podjêtej za wiarê… lecz
pierwsi jej nie zaczynajcie…” (II, 190),

po czym w wersie nastêpnym czytamy:

„Zabijcie (nieprzyjació³ waszej wiary) wszêdzie, gdzie ich napotkacie…”
(II, 191)16.

Takich sprzecznoœci wystêpuje w Koranie o wiele wiêcej i dotycz¹
one nie tylko innowierców, ale prawie ka¿dej dziedziny, która jest
w nim poruszana. Rozbie¿noœci zawarte w Koranie wp³ywa³y na
jego niejasnoœæ i wieloznacznoœæ. Tak byæ nie mog³o, skoro wyznaw-
cy mieli siê stosowaæ do niego bezpoœrednio. Dlatego te¿ prawnicy
muzu³mañscy okresu klasycznego (prze³omu VII i VIII wieku) mu-
sieli opracowaæ specjaln¹ zasadê rozró¿nienia miêdzy wersetami
„znosz¹cymi” – nasich a „znoszonymi” – mansuch17. Poszerzaj¹cy siê
kr¹g wyznawców sprawi³, ¿e owa zasada sta³a siê niewystarczaj¹ca.
Dlatego te¿ pojawi³y siê hadisy, czyli zbiory opowiadañ, sprawoz-
dañ (zawieraj¹ce s³owa Proroka i jego towarzyszy, które przez wiele
pokoleñ przekazywane by³y jedynie w formie ustnej), oraz sunny,
czyli opis zwyczajów i sposobów zachowania siê i postêpowania
Proroka i jego towarzyszy. Hadisy i sunny mia³y wypracowaæ trady-
cjê, ¿eby uzupe³niæ i rozszerzyæ zasady sformu³owane w Koranie.
Miêdzy innymi powo³ano siê na surê VII wers 20: „S³uchajcie Boga
i jego wys³annika”, by uprawomocniæ tradycjê powsta³¹ na bazie hadi-
sów i sunn jako prawo koraniczne18.

W Koranie aspekty religijny, prawny i polityczny s¹ œciœle ze
sob¹ powi¹zane. Wiara religijna ma uœwiêcaæ w³adzê polityczn¹,
zaœ w³adza polityczna ma wspieraæ religiê19. Dlatego nie rozwinê³a
siê w œwiecie islamskim idea praw cz³owieka na wzór zachodni.
Dok³adnie obrazuje to osoba kalifa, który posiada w³adzê absolutn¹.
£¹czy on w sobie w³adzê religijn¹ z w³adz¹ polityczn¹. Pe³ni rolê
zarz¹dcy autorytatywnej interpretacji Koranu, której dokonuje Wiel-
kie Zgromadzenie Ulemów, czyli najwybitniejszych teologów-praw-
ników, bo oni jako jedyni s¹ upowa¿nieni do g³oszenia i t³umaczenia
Koranu. Muzu³manie wierzyli, ¿e jedynie w kalifacie mo¿liwa jest
realizacja g³osu Boga i przez to jest on wartoœci¹ sam¹ w sobie, bo nie
ma innego prawa ni¿ boskie. Wyst¹pienie przeciwko kalifowi by³o
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dla nich to¿same z wyst¹pieniem przeciwko Bogu. Si³ê sw¹ kalif za-
wdziêcza³ ulemowskiej ortodoksji. Im wiêcej ortodoksyjnych mu-
zu³manów, tym wiêkszy wzrost autorytetu wiary, a to oznacza³o
wzrost jego pozycji zarówno politycznej, jak i religijnej. W interesie
kalifa le¿a³o zatem popieranie ulemowskiej ortodoksji. Obie strony
by³y od siebie zale¿ne. Jak twierdzi A. Mrozek, ulemowie z biegiem
czasu stali siê jedynymi autorytetami w objaœnianiu „woli Bo¿ej”.
Zasiêg ich w³adzy móg³ byæ wprawdzie ograniczony przez kalifa –
nadrzêdny autorytet polityczny i religijny – ale i jemu potrzebni byli
ulemowie do teoretycznego, tj. religijnego podbudowania w³asnych
zarz¹dzeñ lub tylko kaprysów20.

Wspólny interes ulemów i kalifa zaowocowa³ wypracowaniem
nienaruszalnoœci pozycji kalifa. Ortodoksyjni ulemowie ukszta³to-
wali j¹ na podstawie stworzonej przez nich samych tradycji. Na
przyk³ad jeden z hadisów g³osi:

„Przestrzegajcie pos³uszeñstwa w stosunku do waszych zwierzchników
i nie stawiajcie oporu, bowiem tych, którzy s¹ im pos³uszni, Bóg nazywa
pos³usznymi, a powstanie przeciwko nim jest powstaniem przeciwko
Bogu”21.

Ponadto stworzyli oni szariat, czyli swoisty kodeks praw, zwany
dalej œwiêtym prawem, by zabezpieczyæ siê przed niekontrolowa-
nym rozwojem prawa, czyli niekontrolowan¹ interpretacj¹ Koranu
i zwi¹zanej z nim tradycji22.

Tymczasem, wed³ug Norani Othman, Koran zobowi¹zuje mu-
zu³manów do stawiania oporu uciskowi, a wiêc islam przyjmuje kon-
cepcjê osoby jako posiadacza praw cz³owieka23. Zdaniem Michaela
Freemana rozumowanie N. Othman obarczone jest pewnym
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20 A. Mrozek, Koran…, op.cit., s. 107-108.
21 Tradycja at-Tirmiziego, cyt. za: ibidem.
22 Szariat to zbiór œwiêtych praw islamu, obejmuj¹cych wszystkie stworzenia.

U jego podstaw znajduje siê szeœæ ksi¹g, z których korzystaj¹ prawnicy do egzekwo-
wania muzu³mañskiego prawa: Koran – najœwiêtsza ksiêga muzu³manów, Hadis –
tradycyjne przekazy o czynach i s³owach proroka Mahometa, el Istachah – wspólne
interesy, Ray – w³asny pogl¹d, el Quias’s – rozumowanie przez analogiê, oraz Ijti-
had – zdolnoœæ i prawo do interpretacji (por. Fakher Ben-Hamida, Moralnoœæ
muzu³mañska wobec medycyny i biotechnologii, w: Medycyna a prawa cz³owieka. Normy
i zasady prawa miêdzynarodowego, etyki oraz moralnoœci katolickiej, protestanckiej, ¿ydow-
skiej, muzu³mañskiej i buddyjskiej, red. I. Kaczyñska, Warszawa 1996, s. 45).

23 N. Othman, Grounding human rights arguments In non-Western culture: Shari’a
and the citizenship rights of women in a modern Islamic state, w: The East Asian Chalenge
for Human Rights, red. J.A. Bauer, D.A. Bell, Cambrige 1999, s. 169-192, za: M. Free-
man, op.cit., s. 135.



b³êdem, bowiem istnieje luka miêdzy zobowi¹zaniami muzu³ma-
nów a prawami wszystkich ludzi, gdy¿ pogodzenie islamu i praw
cz³owieka musia³oby zak³adaæ uznanie jednakowej wartoœci
muzu³manów i niemuzu³manów24.

6.2.1. Problem racjonalizacji w kulturze islamskiej

Zadaniem szariatu jest niedopuszczenie, by prawo sta³o siê domen¹
rozumu ludzkiego. Œwiête prawo zosta³o tak skonstruowane, by nie
by³o ró¿nicy pomiêdzy norm¹ religijn¹ a norm¹ prawn¹25. W konse-
kwencji brak w nim rozró¿nienia na dziedziny prawa, takie jak:
prawo cywilne, administracyjne, handlowe i karne. Szariat zak³ada,
i¿ Ÿród³em i metod¹ postêpowania w dziedzinie prawodawstwa
mo¿e byæ tylko Koran i jego interpretacja – tafsir, hadisy i sunny,
ponadto id¿ima (pogl¹d ogólny zbiorowoœci, akceptacja gminy, co
sprowadza³o siê do akceptacji ze strony teologów danej gminy), kijas
(metoda analogii, któr¹ mo¿na uj¹æ tak: jeœli Koran nie rozpatruje
aktualnego problemu czy wykroczenia, nale¿y znaleŸæ choæby jego
œlad)26. Tak zbudowany szariat posiada niejako dwa kodeksy. Pierw-
szy to pe³en kodeks religijny, niepozwalaj¹cy na ¿adne innowacje.
Drugi kodeks to kodeks dotycz¹cy rzeczywistoœci spo³eczno-poli-
tycznej, w swej treœci uzale¿niony w du¿ym stopniu od doraŸnych
potrzeb ulemów i kalifa. Niew¹tpliwie drugi kodeks zosta³ podpo-
rz¹dkowany pierwszemu. A wiêc ka¿da norma prawna reguluj¹ca
¿ycie ziemskie musia³a mieæ swój odpowiednik w normie religijnej,
a nawet z niej wynikaæ, w konsekwencji czego – grzech jest przestêp-
stwem, a przestêpstwo jest grzechem. Dlatego w islamie nie mo¿na
odró¿niæ godnoœci osobowej od godnoœci osobistej, jak uczyni³ to œwiat
zachodni. W islamie godnoœæ osobowa jest to¿sama z godnoœci¹ osobist¹.
Kto pope³ni³ przestêpstwo – zgrzeszy³, nie jest godzien byæ cz³owie-
kiem, gdy¿ ka¿de przestêpstwo bêdzie przestêpstwem religijnym,
wyst¹pieniem przeciw Bogu. W islamie godnoœæ cz³owieka pocho-
dzi od Boga27, godnoœæ cz³owieka mo¿e byæ godnoœci¹ tylko wobec
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24 M. Freeman, Prawa cz³owieka, op.cit., s. 135.
25 Por. A. Mrozek, Koran…, op.cit., s. 107.
26 Ibidem, s. 99-100.
27 Jak pisze Fakher Ben-Hamida, w islamie pojêcie osoby ludzkiej odnosi siê

do cz³owieka, zanim jeszcze siê narodzi³. Z Koranu mo¿na bowiem wywieœæ, i¿
Bóg wdmuchn¹³ el rouh, czyli duszê, w zarodek 3 miesi¹ce i tydzieñ po zap³odnie-
niu, co pozwala wnioskowaæ, ¿e o zarodku jako osobie ludzkiej mo¿na mówiæ od



Boga. Dla œwiata islamskiego nie ma œwiata bez Boga, wszystko po-
chodzi od Boga i wszystko jest w Bogu. Nie by³o w kalifacie precyzyj-
nie okreœlonej w³adzy pañstwowej, by³ tylko Bóg. Muzu³manie nie
traktowali funkcji kalifa jako elementu czy te¿ urzêdu w³adzy pañ-
stwowej. Postrzegany by³ on tylko jako reprezentant woli Boga. Jed-
nak¿e w³adza absolutna kalifa sprawia³a, ¿e by³ on w³aœciwie jedyn¹
jednostk¹, która zdolna by³a do realizacji swej woli. Jak pisze Anna
Mrozek: „…w³adca arabski nie musia³ opowiadaæ siê przed nikim ze swych
czynów, praktycznie nie podlega³ ¿adnym autorytetom, dzia³a³ wiêc jako
osoba, jednostka”28. Tymczasem dominuje pogl¹d, ¿e spo³eczeñstwo
muzu³mañskie jest wspólnotowe, ¿e jednostka roztopiona jest w gru-
pach rodowych, terytorialnych, zawodowych do tego stopnia, i¿
niemo¿liwy jest w islamie rozwój osobowoœci. Jak twierdzi Joseph
Chelhod: „… ani szejk, ani kalif nie stanowi¹ ju¿ autorytetu absolutnego
o pe³nej niezale¿noœci; nie reprezentuj¹ oni autorytetu w³adzy osobowej,
lecz rz¹dz¹ w grupie, dla niej, a w ostatecznym sensie dla Boga”29. Zda-
niem A. Mrozek, pogl¹d ten jest nies³uszny, gdy¿ kalifowie groma-
dzili na swych dworach uczonych i filozofów, popieraj¹c rozwój
nauk, który podwa¿a³ w istocie zasady islamu. Fakt ten przemawia
za niezale¿noœci¹ kalifów. Œwiadectwa w tej kwestii dostarcza
m.in. przyk³ad kalifa Al.-Maamuma, który w 827 roku zakwestio-
nowa³ absolutny autorytet Koranu przez wyniesienie zasad libe-
ralnego ugrupowania mutalizytów. Mutalizyci g³osili wolnoœæ
woli cz³owieka wbrew Koranowi (wieszcz¹cemu predestynacjê),
ponadto uznawali Koran za dzie³o Boga, co by³o wielkim odstêp-
stwem od tradycyjnych zasad islamu, gdy¿ tradycja g³osi³a, ¿e jest
on równie odwieczny jak Bóg30. Sytuacja ta jest kolejnym argumen-
tem na rzecz tezy, ¿e islam dopuszcza³ ograniczony rozwój indy-
widualnoœci. Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ kalifów
i ulemów skutecznie wykorzystywa³a ortodoksjê islamu do reali-
zacji swych zamierzeñ i celów (wiernie w tym wypadku naœladuj¹c
Mahometa), zaœ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa muzu³mañskiego by³a
przekonana o boskoœci kalifów i ulemów. Nie dziwi wiêc fakt, i¿
najwiêksz¹ zbrodni¹ w islamie jest odstêpstwo od wiary – kufur,
a kolejne miejsca zajmuj¹: morderstwo, sodomia, picie wina, kradzie¿,
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pierwszego tygodnia czwartego miesi¹ca, tj. od setnego dnia ci¹¿y (zobacz: F. Ben-
-Hamida, Moralnoœæ muzu³mañska…, op.cit., s. 45).

28 A. Mrozek, Koran…, op.cit., s. 130.
29 J. Chelhod, Chelhod introduction a la sociologie de l’Islam, Paris 1958, s. 157,

cyt. za: A. Mrozek, Koran…, op.cit., s. 133.
30 Por. A. Mrozek, Koran…, op.cit., s. 132.



fa³szywe œwiadectwo, oszczerstwo, odmawianie ja³mu¿ny31. Brak
œwiadomoœci u poddanych kalifa owej dychotomii zachodz¹cej na
linii: w³adza – jednostka, prze³o¿y³ siê na brak tradycji oporu wobec
nieprzyjaznej w³adzy pañstwowej. Przypomnijmy w tym miejscu,
¿e to ona odegra³a znacz¹c¹ rolê w ukszta³towaniu siê zachodniej
koncepcji praw cz³owieka.

W tym w³aœnie tkwi, naszym zdaniem, j¹dro niemo¿noœci za-
akceptowania przez œwiat islamski zachodniej koncepcji praw
cz³owieka. Koncepcja ta zbudowana jest w wymiarze wertykalnego
oddzia³ywania praw cz³owieka (relacja jednostka – pañstwo), zaœ
w istocie islamu nie jest zakorzeniona organizacja pañstwowa, lecz
istnieje jedynie religijna wspólnota. Przypomnijmy, ¿e kalif posiada³
w³adzê absolutn¹ nadan¹ decyzj¹ bo¿¹ i w mniemaniu muzu³ma-
nów nie pe³ni³ on funkcji urzêdnika pañstwowego.

Przyjêcie przez muzu³manów takiej wizji œwiata, która jest im
dyktowana przez ulemów, stanowi ideologiê, staraj¹ca siê wyklu-
czyæ i nie dopuœciæ do g³osu innych koncepcji rzeczywistoœci. Taki
stan rzeczy mia³ miejsce tak¿e w œwiecie zachodnim, szczególnie
podczas tzw. wypraw krzy¿owych. W obu przypadkach mamy do
czynienia z konsekwencj¹ borykania siê z tym samym dylematem:
rozum czy wiara, wiara czy rozum. W jednym i drugim œwiecie zna-
laz³y siê osoby, które próbowa³y pogodziæ rozum z wiar¹ i wiarê
z rozumem, uczyniæ ¿ycie bardziej racjonalnym. W œwiecie zachod-
nim znacz¹c¹ rolê w racjonalizacji ¿ycia odegra³a filozofia Œw. To-
masza. Podobn¹ próbê racjonalizacji ¿ycia podjêli filozofowie arabs-
cy, tacy jak: Al.-Farabi (zm. 950), Ibn Miskawajh (zm. 1070), Nasir
ad-Din Tusi (zm. 1274) i wielu innych. Przyk³adowo: Al-Farabi g³o-
si³, i¿ cz³owiek mo¿e spe³niaæ czynnoœci godne pochwa³y i godne
nagany, albowiem posiada w sobie si³y zwierzêce i si³y rozumne32.
Te pierwsze sk³aniaj¹ cz³owieka do zaspokojenia swych przyjemno-
œci zmys³owych, te drugie do zdobywania dóbr szlachetniejszych,
takich jak nauka, poszukiwanie prawdy, uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ,
prawdomównoœæ. Konkluzj¹ rozwa¿añ Al-Farabiego by³o uznanie
cz³owieczego rozumu za pierwiastek wyposa¿ony w zdolnoœæ odró¿-
niania dobra od z³a. Z kolei u Ibn Miskawajha da siê rozpoznaæ silny
wp³yw Sokratesa, zauwa¿alny w twierdzeniu o wiedzy jako funda-
mencie dobrego postêpowania33. Ibn Miskawajh uzna³ cz³owieka za
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31 J. Bielawski, Islam…, op.cit., s. 218.
32 Por. ibidem, s. 219.
33 Por. ibidem, s. 220.



istotê spo³eczn¹, która w pojedynkê nie jest zdolna do osi¹gniêcia
pe³ni szczêœcia. Stan ten da siê urzeczywistniæ jedynie w spo³eczeñ-
stwie œwiadcz¹cym sobie wzajemn¹ pomoc. Cz³owiek zaœ powinien
zostaæ wychowany tak, by swe czynnoœci poddawa³ zawsze kontroli
rozumu. Takie wychowanie zapewni mu dobrze zorganizowane
pañstwo, w którym wszystkie w³adze i dzia³ania bêd¹ rozumnie
rozdzielone pomiêdzy ludzi dobrze do tego przygotowanych34. Ten
w¹tek myœlenia pojawi³ siê i u Nasira ad-Din Tusi g³osz¹cego, i¿ ce-
lem ¿ycia ludzkiego jest osi¹gniêcie doskona³oœci, której wyznaczni-
kiem jest podporz¹dkowanie cz³owieczych niskich instynktów w³a-
dzom wy¿szym, czyli poleganie na rozumie35. Jednak, zdaniem
Nasira ad-Din Tusi, pe³n¹ szczêœliwoœæ cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ do-
piero w ¿yciu przysz³ym, kiedy dusza, czyli w³aœciwa istota cz³o-
wieka, oddzieli siê od cia³a36.

Zaprezentowane skrótowo pogl¹dy trzech arabskich filozofów
staraj¹cych siê zracjonalizowaæ sens ¿ycia cz³owieka przeczy niemo-
¿noœci uznania przez œwiat islamski podstawowego rozró¿nienia
pomiêdzy godnoœci¹ osobow¹ a godnoœci¹ osobist¹. Rodzi siê zatem uza-
sadnione pytanie: dlaczego œwiat zachodni wprowadzi³ to rozró¿-
nienie w ¿ycie, a œwiat islamski nie. Przekonuj¹cego wyjaœnienia tej
kwestii dostarcza myœl ks. Tomasza Halika:

„…wielka s³aboœæ teologii islamskiej polega byæ mo¿e na tym, ¿e w swym
g³ównym nurcie nie zna ona hermeneutyki, metody krytycznej i historycznej
interpretacji œwiêtych tekstów, która nowoczesnej teologii chrzeœcijañskiej
umo¿liwi³a w XX wieku nawi¹zanie partnerskiego dialogu ze wspó³czesn¹
filozofi¹ i nauk¹”37.

Jak zauwa¿a Katarzyna Pachniak, muzu³manie nie zastanawiali siê
nad tym, czy pañstwo powinno byæ pañstwem Bo¿ym, czy œwieckim,
gdy¿ dla nich by³a to sprawa zupe³nie naturalna, podczas gdy chrzeœ-
cijañscy teologowie œredniowiecznej Europy, podzielaj¹c zdanie
muzu³manów, rozwa¿ali ten problem wielokrotnie i dog³êbnie38.

W œwietle tych faktów jest zrozumia³a ró¿nica relacji: jednost-
ka a pañstwo, miêdzy koncepcj¹ muzu³mañsk¹ a chrzeœcijañsk¹,
a w konsekwencji miêdzy islamskim szariatem w jego tradycyjnym
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34 Por. ibidem.
35 Por. ibidem, s. 221.
36 Por. ibidem.
37 Ks. T. Halik, Rozmowa z muzu³manami, „Gazeta Wyborcza”, 12-13 stycz-

nia 2002.
38 K. Pachniak, Filozofia polityki muzu³mañskiej na podstawie dzie³ Abu Hamida al-

-Gazalego, Warszawa 2001, s. 82.



kszta³cie a zachodni¹ koncepcj¹ praw cz³owieka39. Znaczna czêœæ
fundamentalistów islamskich stara siê, by te ró¿nice by³y postrzega-
ne jako nierozwi¹zywalny konflikt wartoœci, który ci¹gle ma byæ
obecny w œwiadomoœci islamskich wyznawców.

6.3. Problem fundamentalizmu islamskiego

Wy³ania siê problem, czy œwiat islamski mo¿e zrozumieæ œwiat za-
chodni, a œwiat zachodni œwiat islamski. Od XIX wieku œwiat za-
chodni ¿ywi³ tak¹ nadziejê, pog³êbiaj¹c¹ siê z chwil¹, gdy w œwiecie
islamskim pojawi³y siê trendy modernizuj¹ce islam. Pojawi³y siê
pañstwa narodowe na wzór europejski, ponadto powoli zaczê³y siê
ujawniaæ ruchy sekularyzacyjne powstaj¹ce pod wp³ywem nurtów
socjalistycznych. Wydawa³o siê, i¿ wszystko zmierza w kierunku
pojednania: prawo islamskie ulega³o europeizacji, kalifat w roku
1924 przesta³ istnieæ.

Jednak¿e im bardziej zachód by³ ekspansywny i etnocentryczny
w swym postêpowaniu, tym bardziej rozwija³ siê w islamie nurt
nawo³uj¹cy do powrotu do Ÿróde³ tej religii. Krótko mówi¹c, rodzi³
siê wspó³czesny fundamentalizm islamski, wzywaj¹cy do repolity-
zacji islamu, czyli powrotu do wiêkszej integracji pañstwa œwieckie-
go z „boskim”. Dla tego nurtu charakterystyczna by³a równie¿ okcy-
dentoza, czyli postawa opozycyjna wobec Zachodu, streszczaj¹ca
siê w s³owach: my mamy w³asne wartoœci, nie chcemy waszych. Funda-
mentaliœci g³osili, ¿e kultura islamska przewy¿sza Zachód, ponie-
wa¿ Europa zbudowa³a sw¹ œwietnoœæ, czerpi¹c z nauki arabskiej.
Œwiat zachodni przyjmuje nieprawomocne i nieuzasadnione stano-
wisko jedynego, rzeczywistego reprezentanta wszelkich praw ludz-
kich. Wskazywano, i¿ w Europie np. ubezpieczenia spo³eczne poja-
wi³y siê w XIX wieku, podczas gdy w islamie ju¿ od VII wieku istnia³
mahometañski podatek dla biednych. Tym samym fundamentaliœci
dowodz¹, ¿e islam jest nadrzêdny wobec praw ludzkich, w tym sen-
sie, ¿e tylko religia islamska jest w stanie „odkryæ” ludzkie prawa,
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39 Równie¿ w naszej kulturze kontestowane jest rozumienie praw cz³owieka
jedynie w wymiarze wertykalnym (jednostka – w³adza); chocia¿by niemiecki filo-
zof Otfried Höffe twierdzi, i¿ oprócz wymiaru wertykalnego prawa cz³owieka
obejmuj¹ równie¿ wymiar horyzontalny (czyli relacjê cz³owiek – cz³owiek) (por.
O. Höffe, Etyka pañstwa i prawa, op.cit., s. 68).



a prawa cz³owieka nie s¹ niezale¿ne od religii. Wed³ug fundamenta-
listów œwiat jest podzielony na dwie czêœci. Po pierwsze, œwiat isla-
mu prawdziwego – ich œwiat oraz œwiat niewiedzy, œwiat nieznaj¹cy
islamu, do którego zaliczani s¹ równie¿ wyznawcy islamu niebêd¹cy
fundamentalistami. Fundamentaliœci islamscy uwa¿aj¹, ¿e walcz¹ za
pomoc¹ d¿ihadu ze œwiatem niewiedzy, który w ich mniemaniu nie
tyle pragnie odebraæ im wiedzê, co j¹ zniszczyæ.

D¿ihad w rozumieniu islamskich fundamentalistów mo¿na zro-
zumieæ na gruncie heglowskiego „pierwszego cz³owieka” i jego
„walki o uznanie”40. Œwiat zachodni zastanawia siê nad sposobem
rozumienia islamskich fundamentalistów, nad ich gotowoœci¹ do
samobójstwa w imiê zasad islamu, w imiê d¿ihadu, i doœæ ³atwo od-
rzuca pogl¹d, i¿ akty terroru dokonane 11 wrzeœnia w USA by³y
aktami moralnymi. A przecie¿ akt terroru dokonany w USA przez
fundamentalistów islamskich mo¿na rozpatrywaæ z nieco podobnego
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40 Zauwa¿my, ¿e pierwszy cz³owiek u Hegla to jednostka pragn¹ca presti¿u,
które to pragnienie wywodzi siê z tej czêœci duszy cz³owieka, któr¹ Platon nazwa³
thymos. Przypomnijmy, ¿e thymos przynale¿y istotom o wy¿szym stopniu rozwoju
ni¿ zwierzêta. Ta czêœæ duszy cz³owieka, nie bêd¹c jeszcze rozumn¹, jest ju¿ jed-
nak do pewnego stopnia kierowana przez rozum w celu uœwiadomienia sobie
w³asnej woli, której uzyskanie bêdzie mo¿liwe, gdy zdobêdzie siê uznanie innej
jednostki do swych niematerialnych wartoœci. I dla tych wartoœci heglowski
„pierwszy cz³owiek” jest w stanie oddaæ w³asne ¿ycie (najwy¿sz¹ wartoœæ mate-
rialn¹). Hegel opisuje tê sytuacjê w Fenomenologii ducha, konstruuj¹c metaforê
„pana” i „niewolnika”. Cz³owiek nie mo¿e byæ wolny, gdy ma œwiadomoœæ, ¿e
inny cz³owiek postrzega go jako przedmiot, a nie podmiot. „Pan” bêdzie walczy³
o swoj¹ podmiotowoœæ, czyli o uznanie swoich wartoœci przez innego, nawet kosz-
tem w³asnego ¿ycia. Taka postawa wed³ug Hegla jest przejawem cz³owieczeñ-
stwa, a nie jest nim „handel” wyznawanymi wartoœciami w celu zachowania do-
czesnego, prymitywnego (bo po wyrzeczeniu siê wyznawanych wartoœci) ¿ycia.
Mo¿na podaæ przyk³ady, gdzie tego typu postawy by³y obecne tak¿e w kulturze
zachodniej zarówno w odniesieniu do innych kultur, jak i w ramach jej samej.
W stosunku do innych kultur jako przyk³ad mog¹ s³u¿yæ wspomniane ju¿ przeze
mnie œredniowieczne wyprawy krzy¿owe. Natomiast jeœli chodzi o sytuacjê w ra-
mach kultury zachodniej, to za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ polska droga walki o nie-
podleg³oœæ, zarówno ta dalsza, jak i ta bli¿sza. Otó¿, zdarza³y siê sytuacje, gdy Po-
lacy decydowali siê na misje samobójcze w imiê Boga, Honoru i Ojczyzny (tego
typu zdarzenia mia³y miejsce, gdy Polska znajdowa³a siê pod zaborami Rosji, Prus
i Austrii, czy te¿ podczas okupacji hitlerowskiej). Polski przyk³ad œwiadczy o tym,
i¿ walka o wartoœci niematerialne nawet za cenê w³asnego ¿ycia nie jest domen¹
tylko jednostek z szeroko rozumianej kultury azjatyckiej, w tym i islamskiej, ale
równie¿ zachodniej (chrzeœcijañskiej). W obrêbie wspólnoty jednostki maj¹ce œwia-
domoœæ „Pana” (czyli takie, które poœwiêci³y swe ¿ycie dla wartoœci wyznawanych
przez siebie i uznawanych przez wspólnotê) by³y nierzadko postrzegane jako wiel-
cy bohaterowie (Heglowscy kamerdynerzy historii).



punktu widzenia, jak prezentowany przez Francisa Fukuyamê
w Koñcu historii. Pytanie Fukuyamy:

„W jakim sensie cz³owiek, który gotów jest zabiæ lub zostaæ zabitym w walce
o coœ, co ma wartoœæ wy³¹cznie symboliczn¹ – w walce o presti¿ czy uznanie
– charakteryzuje siê g³êbszym cz³owieczeñstwem ni¿ ktoœ, kto bardziej
rozs¹dnie uchyla siê przed tego rodzaju wyzwaniem i chce rozstrzygn¹æ swe
roszczenia drog¹ pokojowego arbitra¿u lub w s¹dzie?”41

– nie jest bezzasadne. Jeœli spojrzymy na zamachowców islamskich
jako na heglowskich „pierwszych ludzi”, to dokonany przez nich
akt terroru mo¿na potraktowaæ jako ich akt cz³owieczeñstwa. Funda-
mentaliœci islamscy postrzegaj¹ œwiat zachodu jako œwiat materializ-
mu, œwiat, którego nie potrafi¹ i nie chc¹ zaakceptowaæ. Podobnie jak
fundamentaliœci islamscy, tak i heglowski „pierwszy cz³owiek” (w in-
terpretacji F. Fukuyamy) ¿ywi pragnienie uznania przez innych jego
wolnoœci i cz³owieczeñstwa, czyli wybiera niematerialne, duchowe
wartoœci, a nie materialne przyjemnoœci42.

Œwiat fundamentalistów islamskich traktuje ekspansjê wartoœci
œwiata zachodniego, w tym g³ównie demokracji liberalnej i racjo-
nalnoœci ekonomicznej, jako próbê osi¹gniêcia hegemonii œwiata
zachodniego. Eksponowana tendencja do dominacji oznacza dla
nich zmuszenie œwiata islamskiego do pos³uszeñstwa wobec „reli-
gii konsumenckiej”43. Problem, jak siê wydaje, tkwi w tym, ¿e oba
œwiaty maj¹ œwiadomoœæ swojego jestestwa i poczucia wolnoœci,
zatem musi dojœæ pomiêdzy nimi do starcia. Starcie to nie jest bo-
jem pomiêdzy niewolnikiem i panem, lecz, u¿ywaj¹c terminologii
Hegla, pomiêdzy panami. Zatem bêdzie to oznaczaæ walkê na
œmieræ i ¿ycie.

Nie mo¿na odmówiæ racji Bassamu Tibiemu, gdy twierdzi, i¿ to,
co Huntington nazywa „zderzeniem cywilizacji” jest niczym innym
jak walk¹ z fundamentalizmem religijnym, czyli z upolitycznieniem
religii. Postuluje on koniecznoœæ rozró¿nienia pomiêdzy religi¹
a fundamentalizmem religijnym:

„konflikt miêdzy cywilizacjami przekszta³ca siê w walkê miêdzy ró¿nymi
odmianami fundamentalizmu religijnego, przy czym trzeba podkreœliæ, ¿e
nie chodzi o walkê religii”44.
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41 F. Fukuyama, Koniec historii, op.cit., s. 217.
42 Por. ibidem, s. 233.
43 Szerzej kwestia „religii konsumenckiej” omawiana bêdzie w czêœci III ni-

niejszej rozprawy.
44 B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997, s. 16.



Fundamentalizm islamski jest tylko jedn¹ z form fundamentalizmu
religijnego, aczkolwiek dominuj¹c¹. Tak naprawdê, zdaniem Tibie-
go, fundamentalizm religijny jest ideologi¹ polityczn¹ (a nie religi¹,
ta jest wiar¹ i etyk¹), która skierowana jest g³ównie przeciwko seku-
larnemu pañstwu narodowemu45. Fundamentalizm religijny nie
chce oddzielenia sfery sacrum i profanum, które, zdaniem fundamen-
talistów religijnych, dokona³o siê jedynie na „Zachodzie”, a teraz
z niego promieniuje na resztê œwiata. W zwi¹zku z tym ka¿dy „nie-
zachodni fundamentalizm” jest równie¿ antyzachodni46. Dlatego
te¿ fundamentalizm religijny usi³uje doprowadziæ do konfrontacji
z kultur¹ zachodni¹, która skutecznie promuje sekularyzm. Przy-
czyny „kariery” muzu³mañskiego fundamentalizmu religijnego Tibi
upatruje w tym, i¿ islam w swej istocie boryka siê z ogromnymi
trudnoœciami w odró¿nieniu polityki od religii. Co nie oznacza jednak,
i¿ do tego nie jest zdolny47. Tibi twierdzi, i¿ nie mamy do czynienia
ze „zderzeniem cywilizacji”, ale ¿e dosiêgaj¹ nas skutki zderzenia
procesów globalizacyjnych z fundamentalizmem religijnym48.

Dla uzasadnienia swych tez dotycz¹cych wzajemnej wspó³pracy
kultury islamu i kultury zachodu Tibi odwo³uje siê do historycznej
obserwacji. Twierdzi, ¿e muzu³mañskie dziedzictwo obejmuje nie
tylko œredniowieczn¹ teologiê, ale równie¿ tradycjê racjonalnego
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45 Ibidem, s. 23.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 79.
48 Por. ibidem, s. 47. W tym kanonie mieœci siê równie¿ rozpoznanie Haber-

masa: „Postawy zatwardziale ortodoksyjne spotkaæ mo¿na na Zachodzie tak samo jak na
Bliskim i Dalekim Wschodzie, wœród chrzeœcijan i ¯ydów tak samo jak wœród muzu³ma-
nów. Kto chce unikn¹æ wojny kultur, niechaj przypomni sobie wci¹¿ otwart¹ dialektykê na-
szego, zachodniego procesu sekularyzacji. «Wojna z terroryzmem» nie jest wojn¹, a w ter-
roryzmie wyra¿a siê równie¿ fatalne i nie znajduj¹ce dla siebie innych œrodków wyrazu
zderzenie œwiatów, które musz¹ wykszta³ciæ wspólny jêzyk poza niem¹ przemoc¹ terrorystów
i rakiet. W obliczu globalizacji, której pod³o¿em jest œwiatowy rynek, wielu z nas obiecywa³o
sobie powrót polityki w innej postaci – nie w pierwotnej hobbesowskiej postaci globalnego
pañstwa bezpieczeñstwa, a wiêc wymiarach policji, tajnych s³u¿b i wojska, lecz jako roz-
ci¹gaj¹cej siê na ca³y œwiat cywilizuj¹cej w³adzy. W tej chwili nie pozostaje nam wiele wiê-
cej ni¿ w¹t³a nadzieja na chytroœæ rozumu – i nieco samoopamiêtania. Albowiem owa rysa
jêzykowego upoœledzenia przebiega tak¿e przez nasz w³asny dom. Bêdziemy mogli trafnie
oceniaæ ryzyko tamtej, wykolejonej sekularyzacji tylko pod warunkiem, ¿e zdamy sobie
sprawê, co znaczy sekularyzacja tutaj, w naszych dawno ju¿ zsekularyzowanych spo³e-
czeñstwach”. Jest to fragment przemówienia zatytu³owanego: Wierzyæ i wiedzieæ, ja-
kie J. Habermas wyg³osi³ 14 paŸdziernika 2001 roku w koœciele œw. Paw³a we
Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej niemieckich ksiêgarzy. Ca³oœæ
tego przemówienia zosta³a opublikowana przez miesiêcznik „Znak”, nr 568,
z wrzeœnia 2002 roku.



spojrzenia na œwiat, opart¹ na ludzkim rozumie. W dzie³ach wielkich
filozofów islamskich, takich jak Al-Farabi, Ibn Ruszad (Awerroes) oraz
Ibn Sina (Awicenna), wyraŸnie mo¿na zaobserwowaæ wp³ywy grec-
kie49. Jeœli islamska filozofia zdolna by³a do przyswojenia sobie my-
œli greckiej – dowodzi Tibi – to oznacza to, ¿e mo¿e istnieæ liberalny
islam zdolny koegzystowaæ z liberalnym œwiatem Zachodu.

Wiêkszoœæ pañstw œwiata islamskiego odciê³a siê od ataku terro-
rystycznego fundamentalistów islamskich. Próbuje przekonaæ tym
samym œwiat zachodni, ¿e to nie islam jest odpowiedzialny za masa-
krê w USA, a tylko pewna grupa fanatyków. Œwiat islamski w swej
krytyce terroryzmu poszed³ dalej. Coraz bardziej powszechne staje
siê w œwiecie islamu referowanie istotowych zasad tej religii w œrod-
kach masowego przekazu, by przekonaæ œwiat zachodni i samych
siebie, ¿e to, co siê sta³o w USA, jest sprzeczne z za³o¿eniami ich
wiary i religii. Wskazuje siê, ¿e d¿ihad wcale nie oznacza „œwiêtej
wojny” z innowiercami, o czym s¹ przeœwiadczeni islamscy funda-
mentaliœci, tylko g³osi duchowe, emocjonalne i intelektualne zaan-
ga¿owanie cz³owieka w œwiecie, g³ównie poprzez wewnêtrzne
samodoskonalenie siê, by przeciwstawiæ siê z³u œwiata. Dla nich d¿i-
had jest elementem aktywnej wiary, która nakazuje rodzenie dzieci,
prawdomównoœæ, poszukiwanie m¹droœci, podró¿e maj¹ce na celu
szerzenie pokoju i wiedzy, czy te¿ walkê z w³asnymi namiêtnoœcia-
mi. Niefundamentalistyczny œwiat islamu mocno akcentuje, i¿ rozu-
mienie d¿ihadu jako œwiêtej wojny z innowiercami jest sprzeczne
z zasadami islamu, bo islam dopuszcza wolnoœæ sumienia i po-
gl¹dów, a muzu³manin jest wrêcz zobowi¹zany do tolerancji, któr¹
nakazuje mu Koran: „Nie ma przymusu religii!” (II, 256). Ponadto wy-
bijaj¹ siê pogl¹dy, i¿ ów akt barbarzyñstwa jest równie¿ aktem bar-
barzyñstwa dokonanym na islamie, poniewa¿ islam nakazuje pa-
trzeæ na ca³¹ ludzkoœæ jak na jedn¹ rodzinê, która wywodzi siê od
tego samego Boga. Dla potwierdzenia tego s¹du przywo³uje siê dwa
wersy z Koranu z sury drugiej: „O wy, którzy uwierzyli! Trzymajcie siê
prosto przed Allahem, daj¹c œwiadectwo sprawiedliwoœci, niech nienawiœæ
do jakiegokolwiek ludu nie sk³ania was do grzechu, abyœcie nie pope³nili nie-
sprawiedliwoœci. B¹dŸcie sprawiedliwi! To jest najbli¿sze bogobojnoœci”
(II, 8) oraz „Ktokolwiek zabija cz³owieka – a nie by³aby to kara za morder-
stwo lub szerzenie z³a na ziemi – to tak jakby zabi³ wszystkich ludzi”
(II, 32). Ten ostatni werset przytaczany przez stronê œwiata islam-
skiego mo¿na postrzegaæ jako hipokryzjê, gdy¿ to w³aœnie na nim
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ufundowany jest d¿ihad w rozumieniu fundamentalistycznym. Jed-
nak fakt przywo³ywania go przez œwiat islamski dla uznania zda-
rzenia w USA za akt zbrodni daje siê odczytaæ w innej optyce jako
coœ przeciwnego: w mniemaniu islamistów œwiat zachodni nie sze-
rzy z³a na ziemi.

Taka postawa wiêkszoœci œwiata islamskiego dobrze rokuje
przysz³e u³o¿enie wspólnych relacji i stosunków ze œwiatem Zacho-
du. Wiêkszoœæ œwiata islamskiego wzywa do wspólnego dialogu,
podkreœlaj¹c, i¿ koniecznoœæ porozumienia p³ynie z samej natury is-
lamu:

„O Ludu Ksiêgi! DochodŸcie do s³owa jednakowego dla was i dla nas: aby-
œmy nie dodawali Jemu niczego za wspó³towarzyszy i aby jedni z nas nie
brali sobie innych jako panów, poza Bogiem” (III, 64).

6.4. Powszechna Islamska Deklaracja Praw Cz³owieka

Istnieje pewna wspólna cecha ³¹cz¹ca chrzeœcijan i muzu³manów
w kwestii praw cz³owieka. Chrzeœcijanie czêsto, mówi¹c o prawach
cz³owieka, nawi¹zuj¹ do Biblii, gdy zaœ muzu³manów pyta siê
o prawa cz³owieka, analogicznie szukaj¹ ich podstaw w Koranie.
Problem pojawia siê dopiero wówczas, gdy przy dedukcyjnym wy-
wodzeniu praw cz³owieka z boskiego objawienia pojawiaj¹ siê rosz-
czenia co do wy³¹cznoœci rozumienia praw cz³owieka.

Œwiat zachodni swe roszczenia do jedynego s³usznego rozumie-
nia praw cz³owieka formu³uje za pomoc¹ prawa miêdzynarodowe-
go. Œwiat islamski wysuwa roszczenia analogiczne. Czyni to przy
ró¿nych nadarzaj¹cych siê okazjach, takich jak konferencje miêdzy-
narodowe czy wyst¹pienia przedstawicieli na forum ONZ, lub te¿
w najrozmaitszych publikacjach. Pisze o tym w swej ksi¹¿ce Philoso-
phie der Menschenrechte Heiner Bielefeldt. Przywo³uje on jednego
z najbardziej wp³ywowych islamskich pisarzy, jedynego muzu³mañ-
skiego autora systematycznie pisz¹cego o prawach cz³owieka –
Abula A’la Mawdudi, który wielokrotnie wyprowadza z Koranu
i podpiera teologicznymi dowodami szereg pojedynczych praw, ta-
kich jak: prawo do ¿ycia, bezpieczeñstwo, indywidualna wolnoœæ,
sprawiedliwoœæ i równoœæ ludzi50. Czyni¹c to jednak, ³¹czy korañskie
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uzasadnienie praw cz³owieka z przekonaniem, ¿e islam ujmowany
przez pryzmat swego doœwiadczenia historycznego mo¿e siê szczy-
ciæ dorobkiem w dziedzinie praw cz³owieka. G³osi on pogl¹d, ¿e Za-
chód przed siedemnastym stuleciem nie zna³ praw cz³owieka, pod-
czas gdy w islamie istnia³y one od pocz¹tku i by³y praktykowane.
Bielefeldt wskazuje, ¿e trend ten nie jest autorstwa wy³¹cznie Abula
A’la Mawdudi, ale jest obecny równie¿ w wielu pó³urzêdowych do-
kumentach islamskich konferencji i organizacji. Teza o tym, ¿e prawa
cz³owieka pojawi³y siê po raz pierwszy w islamie, zosta³a sfor-
mu³owana w grudniu 1980 roku w Kuwejcie na zakoñczenie semi-
narium o prawach cz³owieka w islamie51. Jednak bardziej znamienna
jest konferencja z 1981 roku, zorganizowana przez niepañstwowe
islamskie organizacje (równie¿ w Kuwejcie) pod has³em „Islam ra-
dzi Europie”, gdzie przed³o¿ono propozycjê „Powszechnej Islam-
skiej Deklaracji Praw Cz³owieka”52. Rozpoczyna siê ona tymi oto
s³owami: „Przed czternastoma stuleciami islam ustanowi³ prawa cz³owie-
ka daleko siêgaj¹ce i g³êboko ugruntowane jako ustawa, prawo (Gesetz)”53.
Deklaracja ta zosta³a nieco poprawiona oraz przyjêta przez wiêk-
szoœæ ministrów spraw zagranicznych pañstw islamskich podczas
konferencji zorganizowanej w sierpniu 1990 roku w Kairze. Mia³a
stanowiæ alternatywê dla Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
Powszechna Islamska Deklaracja Praw Cz³owieka wyró¿nia siê prze-
de wszystkim tym, i¿ wszelkie pojedyncze prawa cz³owieka opa-
trzone zosta³y zastrze¿eniem, ¿e musz¹ byæ zgodne z szariatem.
Mówi¹ o tym wyraŸnie dwa ostatnie artyku³y – art. 24: „wszystkie
prawa i wolnoœci, które w tej deklaracji siê znajduj¹, musz¹ podlegaæ islam-
skiej Scharii” oraz art. 25: „islamska Scharia jest jedynym w³aœciwym
Ÿród³em dla wyk³adni i objaœnienia ka¿dego artyku³u tej deklaracji”54.

Problem równouprawnienia p³ci ma rozwi¹zywaæ artyku³ szó-
sty, który g³osi: „a. Kobieta jest mê¿czyŸnie w godnoœci równa; ma prawa
i obowi¹zki; jest zdolna do dzia³añ prawnych i jest finansowo niezale¿na;
ma prawo do zachowania nazwiska i pochodzenia. b. Ma³¿onek jest odpo-
wiedzialny za utrzymanie i dobro rodziny”55. Widaæ na przyk³adzie tego
artyku³u, ¿e za pomoc¹ tej Deklaracji próbuje siê „przemyciæ” (temu
s³u¿y podpunkt „b”) mo¿liwoœæ dyskryminacji kobiety, bo to nie
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ona jest odpowiedzialna za rodzinê tylko mê¿czyzna, a wiêc w mo-
mentach spornych to do niego bêdzie nale¿a³o podjêcie ostatecznej
decyzji.

W swej wymowie bardzo ciekawym artyku³em tej deklaracji jest
artyku³ pierwszy: „wszyscy ludzie posiadaj¹ godnoœæ bez wzglêdu na
rasê, kolor skóry, p³eæ, pogl¹dy polityczne, po³o¿enie socjalne, czy te¿ inne
powody…”. Jednak¿e w dalszej czêœci tego artyku³u równoœæ w tej
godnoœci jest uwarunkowana, a zarazem ograniczona, gdy¿ przyj-
muje siê, ¿e: „prawdziwa wiara jest porêk¹ dla osi¹gniêcia takiej godnoœci
na œcie¿ce do ludzkiej doskona³oœci”56. Religijnoœæ tej deklaracji równie¿
mocno ujawnia siê w artykule dziesi¹tym: „Islam jest religi¹ czystego
jestestwa (Der Islam ist die Religion der reinen Wesenart). Zakazane jest
w jakikolwiek sposób wykorzystanie nieuctwa lub ubóstwa cz³owieka do na-
wrócenia go na inn¹ religiê b¹dŸ na ateizm”57. Eliminuje siê w³aœciwie
swobodê zmiany religii.

W konkluzji stwierdŸmy, ¿e islam nie odrzuca w sposób radykal-
ny praw cz³owieka. Mo¿na nawet znaleŸæ pewne wspólne mini-
mum praw cz³owieka w kulturze zachodu i islamu. Jednak¿e uza-
sadnienia tych¿e praw s¹ zupe³nie inne. By i w tej materii osi¹gn¹æ
zgodê, po pierwsze: musia³yby siê dokonaæ zmiany œwiadomoœcio-
we teologów – prawników islamskich maj¹cych wp³yw na interpre-
tacjê szariatu, po drugie: potrzebna by³aby w samej kulturze za-
chodniej zmiana nastawienia do mo¿liwoœci wywodzenia z ró¿nych
Ÿróde³ praw cz³owieka. Szerszy i bogatszy dialog pomiêdzy pañ-
stwami islamskimi a pañstwami kultury zachodniej w dziedzinie
praw cz³owieka bêdzie mo¿liwy tylko wtedy, gdy pañstwa kultury
zachodniej bêd¹ nie tyle akceptowaæ, co tolerowaæ wywodzenie Ÿró-
de³ praw cz³owieka z decyzji bo¿ej. Nadzieja na pojawienie siê tego
dialogu zosta³a wzmocniona z chwil¹ otrzymania Pokojowej Nagro-
dy Nobla przez irañsk¹ prawniczkê Shirin Ebadi58 za krzewienie
idei praw cz³owieka. G³osi ona potrzebê dialogu pomiêdzy ró¿nymi
kulturami i religiami œwiata, opartego na wspólnych, ³¹cz¹cych je
wartoœciach.
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56 Por. ibidem.
57 Por. ibidem, s. 137.
58 Jako pierwsza kobieta w historii Iranu by³a sêdzi¹. Gdy zakazano jej wyko-
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w Iranie i za³o¿ycielk¹ Towarzystwa Obrony Praw Dzieci w tym kraju.



Rozdzia³ 7

Konfucjanizm a idea praw cz³owieka

7.1. Filozofia Konfucjusza

Filozofia i etyka Konfucjusza nabiera nowego, donios³ego znaczenia
w debacie o prawach cz³owieka, zw³aszcza w Chiñskiej Republice
Ludowej, o czym œwiadczy wypowiedŸ dyrektora Instytutu Etyki
Uniwersytetu Baptystów w Hongkongu prof. Gerharda K. Beckera:

„Gdy «rewolucja kulturalna» w czasie kampanii w 1973 roku mia³a wyma-
zaæ raz na zawsze konfucjanizm, to obecny rz¹d traktuje konfucjanizm jako
sprzymierzeñca w swoich staraniach o stworzenie chiñskiej to¿samoœci mo-
ralnej odpornej na zachodnie idee praw cz³owieka”1.

W kontekœcie tej wypowiedzi warto przyjrzeæ siê najwa¿niejszym
elementom filozofii i etyki Konfucjusza.

Konfucjanizm jest to doktryna filozoficzno-polityczna powsta³a
w Chinach, której prekursorem by³ Konfucjusz (Khung-fu-cy) ¿yj¹cy
u koñca Epoki Wiosen i Jesieni (551 – 479 r. p.n.e.). Doktryna ta
wy³o¿ona jest w dwóch typach tekstów: kanonicznych i klasycz-
nych, które nawzajem siê uzupe³niaj¹2. Opracowanie ksi¹g kanonicz-
nych przypisywane jest samemu Konfucjuszowi, zaœ ksiêgi klasyczne
s¹ autorstwa ucznia Konfucjusza Ceng Cy oraz wnuka Konfucjusza
Tsy-sy i filozofa Meng-zi (Mencjusza).

Teksty kanoniczne sk³adaj¹ siê z piêciu ksi¹g tzw. Piêcioksiê-
gu: (1) King (Ksiêga Przemian): teksty o charakterze wró¿biarsko-

1 G.K. Becker, Wype³nianie moralnej pustki. Konfucjanizm a kwestie etyczne moder-
nizacji Chin, w: Chiny: przemiany pañstwa i spo³eczeñstwa w okresie reform 1978 – 2000,
red. K. Tomala, Warszawa 2001, s. 119.

2 Por. J. Marzêcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Warszawa 1999,
s. 168-169.



-metafizycznym; (2) Szy-king (Ksiêga Poezji3): teksty dotycz¹ce
spraw kulturowych i dworskich; (3) Szu-king (Ksiêga Historii): teksty
zawieraj¹ce oficjalne rozporz¹dzenia, przemówienia, dekrety i urzê-
dowe pouczenia; (4) Li-ci (Ksiêga Rytua³ów) – jest to w zasadzie trak-
tat o obyczajach, zawieraj¹cy nauki w zakresie spo³ecznej obyczajo-
woœci i moralnoœci; (5) Czu’un-ts’iu (Kronika Wiosen i Jesieni): teksty
obejmuj¹ce krótkie kwartalne zapiski o wydarzeniach na dworze
ksiêcia Lu.

Teksty klasyczne to cztery ksiêgi, tzw. Czteroksi¹g: (1) Lun-jü (Dia-
logi konfucjañskie): teksty zawieraj¹ce rozmowy Mistrza z uczniami
(opracowane przez Ceng Cy); (2) Ta-ciuo (Wielka Nauka): traktat etycz-
ny napisany przez wnuka Konfucjusza Tsy-sy; (3) Czung-jung (Dok-
tryna Œrodka): tekst wskazuj¹cy drogê zrównowa¿onego, nieprze-
nikliwego dla burzliwych fluktuacji ¿ycia umys³u (równie¿ napisany
przez Tsy-sy); (4) Meng-zi (Ksiêga Mencjusza): s¹ to zapiski filozoficzne
Mencjusza (kontynuatora myœli Konfucjusza) o treœci etycznej.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ Konfucjusz nie by³ ¿adnym przywódc¹ re-
ligijnym, by³ myœlicielem œwieckim. Konfucjanizm dopiero po œmie-
rci Konfucjusza nabra³ wymiaru religijnego. Jedn¹, ale niezwykle
wa¿n¹ przyczyn¹ zmiany charakteru konfucjanizmu by³o silne
akcentowanie po œmierci Mistrza kultu przodków, co sprzyja³o
kszta³towaniu siê duchowoœci religijnej4. Konfucjanizm w swej
wczesnej fazie nie posiada³ nawet podstawy metafizycznej. To, co
okreœla siê mianem konfucjañskiej metafizyki, nie by³o dzie³em
Konfucjusza, ale twórcy œredniowiecznej szko³y Czu Hi, który wzbo-
gaci³ konfucjanizm o g³ówne filozoficzne idee taoizmu. Od tego mo-
mentu mówi siê o neokonfucjanizmie. W Dialogach konfucjañskich
mo¿na odnaleŸæ postulat rozdzielenia sfery profanum i sacrum, który
zosta³ zaczerpniêty z taoizmu:

„Nie potrafisz jeszcze s³u¿yæ ludziom, jak¿e mo¿esz s³u¿yæ duchom? Nie po-
trafisz jeszcze zrozumieæ ¿ycia, a wiêc jak móg³byœ poj¹æ, co to jest œmieræ
(XI, 11)”5.

Owo radykalne oddzielenie tych dwóch sfer: ziemskiej i pozaziem-
skiej, przes¹dzi³o o tym, ¿e chiñska arystokracja o charakterze
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naukowo-urzêdniczym, a nie duchowym (nazywana równie¿
„TrzeŸwymi Chiñczykami”), oddana nauce Konfucjusza, uchodzi³a
w nowo¿ytnej, a zw³aszcza oœwieceniowej Europie za prekursora
modnej antyobjawieniowej religii rozumu6.

Centralnym sk³adnikiem konfucjañskiej doktryny filozoficzno-
-politycznej jest idea pe³nej harmonii zarówno w przyrodzie, jak
i spo³eczeñstwie. Harmonia zwi¹zana jest z istot¹ osobow¹ nazy-
wan¹ T’ien (Niebem) oraz z zasad¹ bezosobow¹ Tao7 (Prawo – Droga).
T’ien symbolizuje w konfucjanizmie najwy¿sz¹ duchow¹ realnoœæ,
która spleciona jest ostateczn¹ zasad¹ œwiata Tao. Harmonia spo³ecz-
na ujmowana jest zatem jako element naturalnego porz¹dku
wszechœwiata. Konfucjusz uwa¿a³ siebie (i te¿ tak by³ traktowany)
za wyraziciela woli Nieba, którego harmonia zak³ada naturalne war-
toœciowanie: podporz¹dkowanie naszych ni¿szych, pramaterialnych
czy ziemskich uwarunkowañ – wy¿szym duchowym, niebiañskim
dyspozycjom8. W Doktrynie œrodka czytamy:

„Wola nieba (tianming) nazywa siê natur¹ (xing), przejawy natury nazy-
waj¹ siê drog¹ (dao), poznawanie drogi nazywa siê wychowaniem. Drogi tej
nie mo¿na opuœciæ nawet na moment, droga któr¹ mo¿na opuœciæ nie jest
drog¹. Dlatego szlachetny cz³owiek (junzi) strze¿e siê i jest ostro¿ny w miej-
scach, gdzie niczego nie doœwiadcza, jak i w miejscach, gdzie nic nie s³yszy.
Mêdrzec spogl¹da dalej. Mêdrzec widzi równie¿ drobne znaki. Szlachetny
cz³owiek jest zatem ostro¿ny, bêd¹c samotnym. Kiedy nie zachodz¹: szczê-
œcie, z³oœæ, smutek i zachwyt, wtedy nazywamy to œrodkiem (zhong) przeja-
wów. Wówczas poznajemy œrodek (zhong) wszystkiego, co zachodzi. Œrodek
(zhong) ten le¿y u podstaw nieba i jest wielkim nieporuszonym (wielk¹
osi¹). Jego poznanie jest poznaniem podstaw nieba i w³aœciwej drogi. Je¿eli
postêpujemy wed³ug œrodka (zhong), poznajemy miejsce w pe³ni œwiata,
a wtedy mnogoœæ rzeczy rozwija siê”9 (Doktryna œrodka I, 1).

Cytowany fragment Doktryny œrodka zawiera implicite za³o¿enie
o koniecznoœci istnienia „cz³owieka moralnego”. Jego egzystencja
jest warunkiem koniecznym nie tylko zaistnienia harmonii, ³adu
w spo³eczeñstwie, ale przede wszystkim harmonii, ³adu œwiatowe-
go. Harmonia œwiata spo³ecznego wyra¿ana jest przez „zasadê szu
(humanitarnej wzajemnoœci)”, która stanowi istotê moralnoœci. Brzmi
ona nastêpuj¹co:
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„Nie czyñ innym tego, czego sam nie chcesz, by tobie czyniono”10 (Dialogi
konfucjañskie XV, 23).

Zauwa¿my, i¿ w tej zasadzie nie chodzi o realizacjê w³asnego intere-
su, ochrony w³asnego „Ja”, ale o altruistyczne wczuwanie siê w men-
talnoœæ i potrzeby bliŸniego11. Zasada szu jest zbie¿na w swej wymo-
wie z chrzeœcijañsk¹ myœl¹ wyra¿on¹ s³owami „Nie czyñ bliŸniemu
tego, co Tobie niemi³e”. Podobnie jak w chrzeœcijañstwie, tak i w konfu-
cjanizmie rodzina ma odzwierciedlaæ uniwersaln¹ harmoniê.

7.1.1. Obowi¹zki i prawa w konfucjanizmie

Dla Konfucjusza „cz³owiek moralny” kieruje siê w swym postêpo-
waniu obowi¹zkiem:

„Istnieje piêæ powinnoœci powszechnie obligatoryjnych oraz trzy zasady
moralne, dziêki którym wywi¹zujemy siê z tych powinnoœci. S¹ to obo-
wi¹zki zachodz¹ce miêdzy panuj¹cym a poddanym, ojcem a synem, mê¿em
a ¿on¹, starszym a m³odszym bratem oraz przyjacielem a przyjacielem. Trzy
zaœ ogólnie uznane moralne zalety cz³owieka – to m¹droœæ, wspó³czucie i od-
waga”12 (Doktryna Œrodka VI).

Na podstawie tego fragmentu oraz zasady szu mo¿na wyprowadziæ
wertykalny i horyzontalny wymiar praw cz³owieka ujêtych jako po-
winnoœci. To twierdzenie ma sens nastêpuj¹cy: skoro ktoœ wobec
kogoœ jest zobowi¹zany, to znaczy tyle, i¿ ktoœ ma do czegoœ prawo.
Jest to odwrócenie rozumowania zachodniego, gdy¿ nie ma mowy
o naturalnych uprawnieniach, a mówi siê o naturalnych powinnoœ-
ciach, z których rodz¹ siê prawa. Musi istnieæ podmiot zobowi¹zany,
by móc wobec niego dochodziæ swych praw. Ten sposób myœlenia
ma logiczny sens. Pozbawiony go jest sposób myœlenia, w którym
postuluje siê, i¿ jednostka ma do czegoœ prawo, ale nie wskazuje siê
podmiotu, od którego mo¿na siê domagaæ poszanowania tego¿
prawa. U¿ywaj¹c jêzyka prawniczego, powiedzielibyœmy wówczas,
¿e takie prawo jest „martwe”. Opieraj¹c siê na tym rozumowaniu,
mo¿na powiedzieæ, ¿e w pewnym sensie sposób myœlenia bazuj¹cy
na „konfucjañskim pod³o¿u” jest bardziej precyzyjny od strony
formalnej ni¿ ten wywodz¹cy siê ze œwiata zachodniego, który
domagaj¹c siê realizacji praw cz³owieka, bierze pod uwagê nie
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naturalne powinnoœci cz³owieka, ale naturalne uprawnienia cz³o-
wieka (tym samym nie wskazuje podmiotu zobowi¹zanego).

W konfucjanizmie podstawow¹ powinnoœci¹ jednostki jest d¹¿enie
do doskonalenia siê, ale nie dla siebie samego, tylko dla wspólnoty,
gdy¿ idea porz¹dku moralnego Konfucjusza przybiera nastêpuj¹c¹
postaæ:

„gdy moja w³asna osoba jest w porz¹dku, to porz¹dek panuje tak¿e w rodzi-
nie, gdy w rodzinie jest porz¹dek, panuje on tak¿e w pañstwie, gdy w pañ-
stwie jest porz¹dek, to porz¹dek panuje tak¿e w œwiecie”13.

Przede wszystkim jednostka ma przys³u¿yæ siê do podwy¿szenia
moralnoœci spo³eczeñstwa, która osi¹gana jest g³ównie przez xiao
(nabo¿noœæ synowsk¹) i di (szacunek dla starszych):

„Nauka synowskiej nabo¿noœci jest przygotowaniem do s³u¿enia w³adcy
kraju; nauka poszanowania starszych braci jest przygotowaniem do s³u¿e-
nia wszystkim ludziom starym; nauka rodzicielskiej ¿yczliwoœci jest przy-
sposobieniem do rz¹dzenia ludem” (Wielka Nauka VII)14.

Naczeln¹ wartoœci¹, na której ufundowana jest moralnoœæ spo³eczeñ-
stwa, a w konsekwencji œwiata, jest rodzina, stanowi¹ca pomost miê-
dzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem. W ten sposób okreœlona zostaje hie-
rarchia spo³ecznych obowi¹zków, na podstawie których uformowa³y
siê podstawowe struktury spo³eczeñstwa chiñskiego15.

Obowi¹zki w konfucjanizmie odnosi³y siê równie¿ do w³adców.
Za spraw¹ filozofa Meng-tsy (Mencjusza) moralnoœæ spo³eczeñstwa
w du¿ym stopniu zale¿a³a od postawy samych w³adców. Mencjusz
precyzowa³ obowi¹zki w³adców wobec spo³eczeñstwa (miêdzy in-
nymi poddani nie mieli prawa g³odowaæ) – w razie ich niewype³nia-
nia rz¹dz¹cy tracili legitymizacjê do sprawowania w³adzy. Ujawnia
siê tutaj element wertykalnego prawa cz³owieka. Podobne elementy
prawa wystêpuj¹ równie¿ w Deklaracji Niepodleg³oœci USA z 1776
roku oraz we francuskiej Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela
z 1789 roku. Obie deklaracje uznaj¹ prawo do oporu przeciwko ucis-
kowi. Wspó³czeœnie w obu Paktach ONZ-owskich prawo oporu
przeciwko uciskowi przybra³o formu³ê „prawa do samostanowie-
nia ludów”. Jak zauwa¿a Karin Tomala:
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14 Cyt. za: J. Marzêcki, Systemy…, op.cit., s. 171.
15 Xie Yong, Renquan yu zhongyuo chongt, w: Renquqan den pubianxing he rezhu-

xing (Powszechna wa¿noœæ oraz osobliwoœci praw cz³owieka), red. L. Nanlai, Beijing 96,
s. 67, za: K. Tomala, Prawa…, op.cit., s. 149.



„konfucjanizm zawiera dwa zasadnicze pojêcia zachodniego rozumienia
praw cz³owieka, nie bêd¹c bezpoœrednim odpowiednikiem okcydentalnej idei
praw cz³owieka: ograniczenie w³adzy i ludzk¹ godnoœæ”16.

By lepiej zrozumieæ problematykê praw cz³owieka i jej specyfikê
w konfucjanizmie, nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, jaka ró¿nica
zachodzi w znaczeniu tych dwóch zagadnieñ: ograniczenia w³adzy
i ludzkiej godnoœci. Pytanie to jest szczególnej wagi, poniewa¿ ta
ró¿nica dzieli œwiat zachodni i konfucjanizm i utrudnia sformu³o-
wanie jednolitej idei praw cz³owieka.

W œwiecie zachodnim, gdy mowa jest o pojêciu „ograniczenia
w³adzy”, to ma siê na myœli g³ównie dwie rzeczy. Po pierwsze: stro-
nê formaln¹, tzn. monteskiuszowski trójpodzia³ w³adz, po drugie:
nakreœlenie granic ingerencji w³adzy w sfery ¿ycia jednostki. Nato-
miast w rozumieniu konfucjañskim pojêcie ograniczenia w³adzy wi¹¿e
siê z „autorytetem moralnym”17, który ma stanowiæ cechê konstytu-
tywn¹ w³adcy. W³adca w tym modelu by³ „królem-mêdrcem”, który
dysponuj¹c odpowiednimi œrodkami, stara³ siê utrzymaæ w pañstwie
³ad moralny, bêd¹cy wyrazem „woli Nieba”18. Niektórzy uczeni, jak
John C. H. Wu, model ten porównuj¹ do papie¿a i monarchy w jednej
osobie19. Oznacza to, i¿ etyczny i sprawiedliwy w³adca uosabia
spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ za dobro ogó³u, ograniczenie jego w³adzy
wynika zatem z moralnej autonomii. W³adza wed³ug Konfucjusza nie
mo¿e byæ dziedziczna, o czym mówi fragment z Ksiêgi Rytua³ów:

„Obecnie, gdy zanik³o wielkie tao (moralna zasada œwiata), na ziemi (wszyst-
ko) sta³o siê osobistym (prywatnym), ka¿dy zacz¹³ uwa¿aæ za rodziców tylko
swoich rodziców, za synów – tylko swoich synów, drogocennoœci i si³ê (pra-
cê) zaczêto wykorzystywaæ tylko dla siebie. Pojawi³y siê zasady, zgodnie
z którymi w³adza urzêdników przekazywana jest dziedzicznie. Wzniesiono
wa³y i (wykopano) rowy jako umocnienia (…). Dziêki m¹droœci i dzielnoœci
ludzie stawali siê znanymi i zdobywali dla siebie przywileje. Dlatego z³e za-
miary by³y realizowane i zaczê³y siê zamieszki”20.
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20 Cyt. za: K. Gawlikowski, Nowa batalia…, op.cit., s. 16.



Innymi s³owy w³adca (cesarz) ma w konfucjanizmie w³adzê niepo-
dzieln¹ (nie ma trójpodzia³u w³adz), ale nie do¿ywotni¹. Rz¹dzeni
nie tylko maj¹ prawo, ale wrêcz obowi¹zek stawiania oporu przeciw-
ko bezprawiu i niewype³nianiu obowi¹zków przez w³adcê. Zatem
tyran – w ujêciu konfucjañskim – nie mo¿e mieæ moralnego mandatu
do sprawowania w³adzy. W przypadku utraty autorytetu moralne-
go przez w³adcê rebelia jest nie tylko dopuszczalna, lecz jest wrêcz
po¿¹dana. Zza zaprezentowanego obrazu autorytetu moralnego
w³adcy wy³ania siê ustrój, który moglibyœmy nazwaæ „monarchi¹
moraln¹”. W³aœnie z tych powodów w³adza ludowa Chin w niedaw-
nej przesz³oœci stara³a siê „wypleniæ” z serc i umys³ów spo³eczeñ-
stwa chiñskiego konfucjanizm.

7.1.2. Konfucjanizm a godnoœæ cz³owieka

Godnoœæ w œwiecie zachodnim traktowana jest przede wszystkim
jako coœ przyrodzonego i niezbywalnego, konstytuuj¹cego jednost-
kê jako cz³owieka (osobê). Natomiast w konfucjanizmie ludzka god-
noœæ okreœlana jest terminem ren, który mo¿e znaczyæ równie¿
humanitaryzm, pietyzm21. Bardzo istotny dla zrozumienia sensu ter-
minu ren jest sposób zapisania tego terminu w jêzyku chiñskim: ren
zapisywane jest za pomoc¹ znaku cz³owieka oraz znaku dwójki22.
Zapis ten symbolizuje i podkreœla, i¿ godnoœæ w ujêciu konfucjañ-
skim ma charakter relacyjny, a nie jest cech¹ konstytutywn¹ indywi-
duum. Jest ona usytuowana „pomiêdzy indywiduami”, jest pod-
staw¹ ich wzajemnych odniesieñ wzglêdem siebie. Po prostu
godnoœæ jest cz³owieczeñstwem dzielonym z innym cz³owiekiem,
które najpe³niej wra¿a siê we wzajemnych zobowi¹zaniach. Ren jako
cz³owieczeñstwo uspo³ecznione w najprostszej formie jest wyrazem
mi³oœci, gdy¿ Konfucjusz na pytanie, co to jest to ren odpowiedzia³:
„Wystarczy mi³owaæ ludzi”23 (Dialogi konfucjañskie XII, 22), wczeœniej
zaœ czytamy:

„Kto nie ma ludzkiego do bliŸnich stosunku (ren), ten d³ugo w ubóstwie wy-
trzymaæ nie zdo³a, ani w dostatku d³ugo pozostawaæ nie mo¿e. Bowiem cz³o-
wiek humanitarny (ren) w humanitarnoœci spokój znajduje, a mêdrzec
z niej i korzyœæ czerpaæ potrafi” (Dialogi konfucjañskie IV, 2)24.
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Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, i¿ u Konfucjusza cz³owiek wpraw-
dzie jest równy w swych predyspozycjach, ale nie jest równy w ¿yciu
spo³ecznym, ze wzglêdu na rozumienie obowi¹zuj¹cego podzia³u
ról. Powoduje to, ¿e godnoœæ nie jest cz³owiekowi przyrodzona, lecz
musi byæ rozwijana przez samodoskonalenie siê jednostki25.

W konfucjanizmie rodzinne zobowi¹zania s¹ silniejsze od zobo-
wi¹zañ wobec w³adcy czy te¿ struktur w³adzy, gdy¿ s¹ bardziej na-
turalne. Dobrym tu przyk³adem jest Konfucjusza ocena pewnego
ksiêcia, który szczyci³ siê tym, i¿ jego poddany zdoby³ siê na wy-
st¹pienie w s¹dzie przeciwko swemu ojcu w sprawie o kradzie¿,
przedk³adaj¹c rzymskie cnoty Brutusa nad rodzinne powi¹zania:

„W mojej wiosce uczciwoœæ odmienna jest od tej. Ojciec os³ania winê syna,
a syn – ojca. Bowiem na tym w³aœnie polega uczciwoœæ” (Dialogi konfucjañ-
skie XII, 18)26.

Zwróæmy uwagê na to, i¿ wspó³czeœnie w wiêkszoœci krajów za-
chodnich w prawie karnym respektuje siê zasadê odmowy sk³ada-
nia zeznañ przez najbli¿szego cz³onka rodziny oskar¿onego, jeœli
mog³yby one œwiadczyæ na jego niekorzyœæ i przys³u¿yæ siê do jego
skazania. Zasada ta utrwali³a siê we wspó³czesnym prawodawstwie
przede wszystkim dlatego, ¿e g³êboko jest w nas zakorzenione prze-
konanie, i¿ przejawia siê w niej cz³owieczeñstwo, zaœ godnoœæ albo
uto¿samiana jest z cz³owieczeñstwem, albo uznawana za jego atry-
but. A zatem i w œwiecie zachodnim mo¿na odnaleŸæ postaæ godno-
œci wyra¿anej w sposób relacyjny.

Ró¿nice w rozumieniu godnoœci wynikaj¹ przede wszystkim
z umiejscowienia jednostki w œwiecie. Œwiat zachodni promuje tra-
dycjê liberaln¹, podkreœlaj¹c autonomiê jednostki, zaœ chiñska trady-
cja nawi¹zuj¹ca do konfucjanizmu osadza jednostkê w „spo³ecznej
koncepcji osoby”, akcentuj¹c jej odpowiedzialnoœæ i obowi¹zek
(równie¿ wzglêdem samej siebie), a nie prawa27. Wspó³czesny chiñ-
ski uczony Xia Yong w ksi¹¿ce Renquan gainian qiyuan (Geneza praw
cz³owieka) opublikowanej w 1992 roku stwierdza, i¿ w tradycyjnym
spo³eczeñstwie chiñskim nie uznawano praw cz³owieka ze wzglêdu
na fakt, ¿e w Chinach – w przeciwieñstwie do kultury zachodniej –
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akcentowano bardziej obowi¹zki jednostki ani¿eli jej prawa28. Kon-
cepcja „spo³ecznej osoby” w konfucjanizmie zbli¿ona jest w zasa-
dzie do chrzeœcijañskiej koncepcji osoby. Konfucjanizm zbudowa³
koncepcjê idealnej osoby, zwanej junzi („szlachetny cz³owiek”),
któr¹, zdaniem Gerharda K. Beckera, najbardziej oddaj¹ nastêpuj¹ce
fragmenty Dialogów konfucjañskich29: (1) „Junzi kocha zgodê, lecz nie jest
bezkrytyczny” (Dialogi konfucjañskie XIII, 23); (2) „Junzi zmierza ku pra-
woœci (yi) i nie zabiega o korzyœci” (Dialogi konfucjañskie IV, 16); (3) „Jun-
zi szanuje dziesiêæ zasad stosunków wzajemnych, które okreœlaj¹ ¿ycie
spo³eczne i okazuj¹ sw¹ humanitarnoœæ s³u¿¹c swoim rodzicom, lecz jego
cz³owieczeñstwo jest g³êbokie, a jego pietyzm rozci¹ga siê na wszystkich
ludzi” (Dialogi konfucjañskie XII, 22); (4) „Junzi odp³aca za nienawiœæ
prawoœci¹ (shi), a za dobro dobrem” (Dialogi konfucjañskie XIV, 36);
(5) „Junzi kieruje siê zasad¹: «Trzeba wpierw chcieæ zrozumieæ samego
siebie, a nastêpnie zrozumieæ innych ludzi. Kto bowiem zdo³a zbli¿yæ siê do
tego, by z samym sob¹ innych porównaæ, ten z pewnoœci¹ rozlegle cnotê
z humanitarnoœci posi¹dzie»” (Dialogi konfucjañskie VI, 28); (6) „Junzi
niez³omnie przestrzega z³otej regu³y: nie tylko nie czyni¹c innym, czego nie
chcia³by, aby oni mu uczynili, ale stara siê te¿, aby inni stali siê lepsi i sam
tak¿e d¹¿y do doskona³oœci” (Dialogi konfucjañskie VI, 29).

Jedynie junzi, który by³ cz³owiekiem szlachetnym, co by³o równo-
znaczne z wykszta³conym, móg³ staæ siê shi (urzêdnikiem), którego
cechuje zhi (prawoœæ) oraz yi (sprawiedliwoœæ). Zdolnoœæ do bycia lu-
dzkim (osi¹gniêcia ren) junzi kszta³towa³ za pomoc¹ li (etykiety, czy-
li przestrzegania obyczajów) oraz xue (nauki, czyli umiejêtnoœci sto-
sowania wiedzy)30. Junzi jest tym, który ³¹czy sw¹ indywidualnoœæ
ze spo³ecznoœci¹, gdy¿ dysponuje umiejêtnoœci¹ stosowania Wielkiej
nauki:

„Wielkiej nauki droga prowadzi ku oœwieceniu. Oœwiecona cnota polega na
serdecznoœci wobec ludzi przez powstrzymywanie siê od pragnieñ i dóbr.
M¹dre powstrzymywanie siê prowadzi do posiadania pewnoœci. Pewnoœæ
prowadzi do stanu spokoju. Spokój prowadzi do stanu pokoju. Pokój prowa-
dzi do stanu skupienia. Skupienie prowadzi do pomyœlnoœci. Rzeczy maj¹
korzenie i wierzcho³ki, sprawy maj¹ koniec i pocz¹tek. Znajomoœæ tego, co
wczeœniej i co póŸniej, jest regu³¹ blisk¹ dao. Staro¿ytni pragnêli oœwiecenia.
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Oœwiecona cnota pragnie wielkoœci. Najwiêksi najpierw rz¹dz¹ w³asnym
pañstwem. Pragn¹cy rz¹dziæ w³asnym pañstwem najpierw osi¹gaj¹ pomyœl-
noœæ w³asnej rodziny. Pragn¹cy dobra w³asnej rodziny najpierw napra-
wiaj¹ siebie samego. Pragn¹cy naprawiæ siebie samego najpierw naprawiaj¹
w³asny umys³. Pragn¹cy poprawiæ w³asny umys³ najpierw kontroluj¹
w³asne myœli. Pragn¹cy kontrolowaæ w³asne myœli najpierw rozszerzaj¹
w³asn¹ wiedzê. Rozszerzona wiedza polega na rozpoznaniu rzeczy. Rozpo-
znanie rzeczy prowadzi do wiedzy najwy¿szej. Wiedza najwy¿sza prowadzi
do myœli pewnej. Myœl pewna prowadzi do umys³u zreformowanego. Zre-
formowany umys³ prowadzi do poprawienia nas samych. My poprawieni
doprowadzamy do pomyœlnoœci rodziny. Pomyœlnoœæ rodziny doprowadza
do pañstwa praworz¹dnego. Pañstwo praworz¹dne doprowadza do nieba
wprowadzaj¹cego równowagê. Pocz¹wszy od cesarza, a skoñczywszy w dó³
do zwyk³ych ludzi, wszyscy musz¹ braæ pod uwagê dba³oœæ o korzenie. Nie
mo¿na niszczyæ korzeni, lecz trzeba siê troszczyæ, aby rosn¹ce drzewo by³o
dobrze kultywowane. Nie mo¿e byæ tak, aby to co wa¿ne, by³o zaniedbane,
a równoczeœnie to, co ma³o wa¿ne, aby by³o zadbane. To siê nazywa pozna-
niem korzeni, to siê nazywa najwy¿szym poznaniem” 31 (Wielka Nauka).

Gdy bardziej dog³êbnie siêgniemy do koncepcji junzi, mo¿emy
zgodziæ siê z Sumenerem B. Twissem, który stwierdza, i¿ tradycja
konfucjañska jest w stanie co najmniej rozpoznaæ i oceniæ zakres praw
g³oszonych obecnie przez trzy generacje praw cz³owieka, tj. praw
i wolnoœci obywatelskich oraz politycznych, spo³ecznych i ekonomicz-
nych praw do okreœlonych podstawowych dóbr i us³ug, a tak¿e do
rozwijania prawa do samorz¹dnoœci, samookreœlania i rozwoju32.
Konfucjanizm toleruje indywidualizm, ale ukrywa tolerancjê pod
p³aszczykiem zasady przytoczonej w punkcie pi¹tym (Dialogi konfu-
cjañskie VI, 28), gdzie rozwój indywidualizmu ma byæ nakierowany
na dobro ogó³u (punkt szósty). W ksiêdze Mencjusza (Meng-zi) rów-
nie¿ odnajdujemy œlady wyra¿ania szacunku dla indywidualizmu:

„«Cesarstwo, ksiêstwo, rodzina». Korzenie cesarstwa s¹ w ksiêstwie. Korze-
nie ksiêstwa s¹ w rodzinie. Korzenie rodziny s¹ w osobie”33 (Meng-zi 4A: 5).

W kontekœcie przytoczonych powy¿ej cytatów warta jest rozwa-
¿enia wypowiedŸ profesora Harwardu pochodzenia chiñskiego,
Tu Weiminga:
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„Paradoksalnie, konfucjañski idea³ jednostki (autentyczna osobowoœæ, god-
noœæ, m¹droœæ) mo¿e byæ w pe³ni realizowana bardziej w spo³eczeñstwie
liberalnej demokracji ni¿ w tradycyjnej dyktaturze imperialnej czy
wspó³czesnym re¿imie autokratycznym”34.

Konfucjañska teoria „mandatu nieba”, oparta na etyce odpowie-
dzialnoœci elit, jest bardziej odpowiednia dla demokracji ni¿ po-
chodz¹ca z boskiego nadania w³adza królewska (która przez
d³ugie lata, a¿ do czasów oœwiecenia, równie¿ w œwiecie zachod-
nim stanowi³a podstawê legitymizacyjn¹ w³adzy)35. Tu Weiming
uwa¿a, i¿ idea³ „cz³owieka szlachetnego” jest mo¿liwy do osi¹g-
niêcia, gdy etyka konfucjañska zostanie wzbogacona o oœwiecenio-
we wartoœci (umowy spo³ecznej, spo³eczeñstwa obywatelskiego
i sfery publicznej)36. Natomiast b³êdem okresu oœwiecenia, zda-
niem Tu Weiminga, by³ brak g³êbszych rozwa¿añ nad pojêciem
wspólnoty. Wnikliwe spostrze¿enia tego badacza wskazuj¹ nie-
w¹tpliwie na jedn¹ z przyczyn niemo¿noœci ukszta³towania siê
wspólnej koncepcji praw cz³owieka. Upatruje jej on w tym, i¿
w zasadniczym kanonie konfucjañskiej tradycji wyraŸnie brakuje
radykalnie transcedentalnych idei, pozytywnego z³a czy trans-
cedentalnej racjonalnoœci37.

7.2. Konfucjanizm a Chiñska Republika Ludowa

z perspektywy praw cz³owieka

Konfucjanizm zwalczany by³ w ChRL równie¿ z powodu obecnego
w nim g³êbokiego sceptycyzmu wobec prawa stanowionego. ChRL
bardziej sprzyja³a kulturze prawnej wprowadzonej w latach 221 –
206 p.n.e. przez dynastiê Tsyn, zwanej legizmem. Legizm w prze-
ciwieñstwie do kultury prawnej konfucjanizmu g³osi³, i¿ cz³owiek
ze swej natury jest z³y, i jako taki powinien podporz¹dkowaæ siê
drakoñskim prawom38. U legistów obowi¹zywa³a zasada równoœci
wszystkich wobec prawa, któr¹ osi¹gano za pomoc¹ surowych sankcji
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karnych39, podczas gdy konfucjañska kultura prawna po dzieñ
dzisiejszy akcentuje przewagê wzorców osobowych (renzhi) – opar-
tych na zespole norm zwanych li – nad normami prawa stanowio-
nego40. W ChRL za spraw¹ Mao Zedonga przez d³ugi czas domi-
nowa³a marksistowska teoria praw cz³owieka. Teoria ta mia³a za za-
danie wykorzenienie idei konfucjañskich ze spo³eczeñstwa. G³oszo-
no, i¿ jedynie pañstwo nadaje prawa i nie ma to nic wspólnego
z Natur¹; wa¿niejsza od jednostki jest spo³ecznoœæ; do najwa¿niej-
szych praw zaliczono prawo do dobrobytu i katalog praw socjal-
nych. Mao Zedong twierdzi³, i¿ to pañstwo proklamuje prawa
cz³owieka, zaœ zachodni¹ koncepcjê praw cz³owieka nazwa³ za Mar-
ksem „¿r¹c¹ trucizn¹”41. Zdaniem Karin Tomali zmiana w pojmo-
waniu praw cz³owieka nast¹pi³a za spraw¹ dyrektora Instytutu
Marksizmu-Leninizmu – Szu Shaozi, który w publikacji w „Renmin
Ribao” z 15 sierpnia 1986 roku opowiedzia³ siê za „socjalizmem
humanistycznym” i „uniwersalnoœci¹ praw cz³owieka”, uznaj¹c Po-
wszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka za zdobycz œwiatowej cywili-
zacji42. Szu Shaozi w swej publikacji przytoczy³ nastêpuj¹ce prawa,
które jego zdaniem winny znaleŸæ uznanie równie¿ w ChRL43:

a) z praw politycznych: prawo do ¿ycia, prawo do wolnoœci,
bezpieczeñstwo osoby, zakaz tortur, przemocy lub okru-
cieñstw oraz nieludzkiego czy poni¿aj¹cego traktowania,
prawo do ochrony prawnej, prawo do w³asnoœci, wolnoœci
religii, swobody pogl¹dów i wolnoœci s³owa, wolnoœci zgro-
madzeñ, prawa wyborcze;

b) z praw socjalnych: prawo do pracy, prawo do opieki
spo³ecznej, prawo do edukacji, ochrony dla matki i dziecka,
ochrony w³asnoœci intelektualnej;

c) z praw kolektywnych: prawo do samostanowienia, swoboda
dysponowania bogactwami.

Szu Shaozi nie podj¹³ próby analizy godnoœci cz³owieka jako
Ÿród³a wszelkich praw, a zatem odrzuci³ uznanie artyku³u pierw-
szego PDPCz. Fakt ten mia³ równie¿ bardzo silny zwi¹zek z funkcjo-
nowaniem pojêcia praw cz³owieka w samym jêzyku chiñskim. Pojê-
cie to do Chin zosta³o importowane z Zachodu, jego prze³o¿enie na
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jêzyk chiñski nast¹pi³o w 1864 roku. Pierwsze t³umaczenie terminu
„prawa cz³owieka” przybra³o formê zapisu ren quanli (ludzie a pra-
wa). Zapis ów by³ jednak¿e dla samych Chiñczyków niezrozumia³y,
gdy¿ w chiñskim myœleniu cz³owiek jako osoba sam w sobie nie po-
siada praw. St¹d dokonane poprawki; w ich konsekwencji prawa
cz³owieka oznaczane s¹ terminem renquan (cz³owiek i w³adza). Jak
twierdzi K. Tomala, nie chodzi³o o relatywizacjê praw cz³owieka,
lecz o inn¹ to¿samoœæ, oczywistoœæ, inn¹ interpretacjê stosunku jed-
nostki i pañstwa44. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, i¿ w jednej kwe-
stii wystêpuje zgodnoœæ: prawa cz³owieka postrzegane by³y w Chi-
nach Ludowych i na Zachodzie jako relacja miêdzy cz³owiekiem
a w³adz¹, zatem panuje zgoda co do wertykalnego wymiaru tych¿e
praw. Ró¿nica polega jednak na postrzeganiu samej tej relacji,
a zw³aszcza jej Ÿród³a i podstawy. Obecnie w Chinach obowi¹zuje
model heglowski stosunku: pañstwo – jednostka, tzn. pañstwo jest
wa¿niejsze od jednostki, a nie jednostka od pañstwa. Dlatego te¿ eli-
cie politycznej wywodz¹cej siê z Komunistycznej Partii Chin bardzo
zale¿y na wykazaniu odrêbnego rozumienia praw cz³owieka, by
ustrzec siê oskar¿eñ Zachodu o ³amanie praw cz³owieka. W 1991
roku w Chinach ukaza³a siê tzw. Bia³a Ksiêga o prawach cz³owieka
w Chinach, by odeprzeæ zarzuty Zachodu o pogwa³ceniu praw
cz³owieka w zwi¹zku z wydarzeniami z roku 1989, maj¹cymi miejs-
ce na Placu Tiananmen. W ksiêdze tej podkreœlono, i¿ nie mog³o
dojœæ do pogwa³cenia praw cz³owieka, gdy¿ by³ to zamach na rz¹d,
a w wiêzieniach znaleŸli siê nie wiêŸniowie polityczni, ale kontr-
rewolucjoniœci. Argumentowano, i¿ nawet zachodnie koncepcje
praw cz³owieka zezwalaj¹ na ograniczenie praw cz³owieka, a tak¿e
na u¿ycie si³y, gdy zagro¿one bêdzie bezpieczeñstwo publiczne
pañstwa, a w takiej sytuacji – zdaniem autorów Bia³ej Ksiêgi – zna-
laz³y siê Chiny w roku 1989. Odpieranie zarzutów o pogwa³cenie
praw cz³owieka przez ChRL sprzyja³o nakreœleniu rz¹dowej koncep-
cji praw cz³owieka. W Bia³ej Ksiêdze czytamy: „Szerokie korzystanie
z praw cz³owieka jest idea³em, na który ludzkoœæ oczekuje (…). Gdy jednak
weŸmie siê pod uwagê sytuacjê na œwiecie, dostrze¿e siê, ¿e dzisiejszy wielki
cel powszechnych praw cz³owieka jest jeszcze daleki od urzeczywistnie-
nia”45. K. Tomala, komentuj¹c powy¿szy fragment Bia³ej Ksiêgi, kon-
statuje, i¿ nie zakwestionowano uniwersalizmu praw cz³owieka jako
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powszechnego idea³u, ale stwierdzono, ¿e prawa cz³owieka mog¹
byæ tak uniwersalne, jak i swoiste46. Swoistoœæ tych¿e praw ma byæ
budowana na nastêpuj¹cych konfucjañskich wartoœciach47: (1) ludz-
koœæ (ren): rozumiana jako chiñski humanizm; (2) sprawiedliwoœæ
(yi): rozumiana jako chiñska demokracja; (3) pietyzm (xiao): rozu-
miany jako szacunek dla rodziców i starszych, g³êboki szacunek
wobec przodków, a tak¿e politycznych wzorców chiñskiej historii,
szczególnie w czasach nowo¿ytnych; (4) miara i œrodek (zhong yong):
rozumiany jako prowadzenie skromnego ¿ycia bez stawiania nad-
miernych ¿¹dañ; (5) dobro i spokój (zhongshu): rozumiane jako nie-
okazywanie buntu i agresji; (6) oszczêdnoœæ (jian): pojmowana jako
nie manifestowanie siê ze sw¹ rozrzutnoœci¹; (7) pilnoœæ (nuli): poj-
mowana jako umi³owanie pracy.

powszechnego idea³u, ale stwierdzono, ¿e prawa cz³owieka mog¹
byæ tak uniwersalne, jak i swoiste46. Swoistoœæ tych¿e praw ma byæ
budowana na nastêpuj¹cych konfucjañskich wartoœciach47: (1) ludz-
koœæ (ren): rozumiana jako chiñski humanizm; (2) sprawiedliwoœæ
(yi): rozumiana jako chiñska demokracja; (3) pietyzm (xiao): rozu-
miany jako szacunek dla rodziców i starszych, g³êboki szacunek
wobec przodków, a tak¿e politycznych wzorców chiñskiej historii,
szczególnie w czasach nowo¿ytnych; (4) miara i œrodek (zhong yong):
rozumiany jako prowadzenie skromnego ¿ycia bez stawiania nad-
miernych ¿¹dañ; (5) dobro i spokój (zhongshu): rozumiane jako nie-
okazywanie buntu i agresji; (6) oszczêdnoœæ (jian): pojmowana jako
nie manifestowanie siê ze sw¹ rozrzutnoœci¹; (7) pilnoœæ (nuli): poj-
mowana jako umi³owanie pracy.

Odpowiednio zinterpretowany i zastosowany powy¿szy katalog
ludzkich cnót móg³by, zdaniem K. Tomali, uczyniæ zdrowym ka¿de
spo³eczeñstwo, nie tylko chiñskie48. Zespó³ preferowanych wartoœci
zachowuje wa¿noœæ i ma donios³y sens, gdy¿ – jak zauwa¿a Tu
Weiming – etyka konfucjañska we wspó³czesnym rozumieniu nie
jest prostym odzwierciedleniem tradycyjnego nauczania Konfucju-
sza, jest ona raczej sposobem konceptualizacji ¿ycia, zwyczajem ser-
ca czy spo³ecznej praktyki tych narodów, które by³y pod wp³ywem
konfucjañskiej edukacji49. Uzasadnione w œwietle powy¿szej wypo-
wiedzi jest zatem pytanie: w jakim kierunku pójdzie nowa interpre-
tacja etyki konfucjañskiej, czy na wykazania wspólnotowych warto-
œci rodzaju ludzkiego, czy te¿ podkreœlenia w³asnej odrêbnoœci,
a mo¿e znalezienia tzw. „z³otego œrodka”.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ filozofia Konfucjusza nie we wszystkich
swych aspektach znalaz³a uznanie albo zrozumienie u Mencjusza
(powszechnie uznanego „spadkobiercy” myœli konfucjañskiej). Men-
cjusz sformu³owa³ zasadê jawnie wypaczaj¹c¹ etykê konfucjañsk¹,
która na bardzo d³ugie lata sta³a siê podstaw¹ feudalno-biurokra-
tycznego pañstwa chiñskiego. Mencjusz by³ rzecznikiem pogl¹du,
¿e ci, którzy trudz¹ siê fizycznie, s¹ rz¹dzeni przez innych i ¿ywi¹
ich; ci, którzy trudz¹ siê umys³owo, rz¹dz¹ innymi i s¹ ¿ywieni
przez innych, maj¹ otrzymywaæ dziedziczny tytu³ i uposa¿enie50.
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Tym samym wyst¹pi³ przeciwko fundamentom etyki Konfucju-
sza, jakim by³a np. zasada braku dziedzicznoœci urzêdów. Pomi-
mo znacz¹cych ró¿nic stanowisk, Mencjusz powszechnie uzna-
wany jest za kontynuatora i propagatora myœli Konfucjusza.
Przyczynê takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w tym, ¿e w sa-
mej nauce Mencjusza znajduje siê wiele sprzecznoœci. Jako
przyk³ad niech pos³u¿y rozdzia³ Jing-xing z ksiêgi Meng-zi, gdzie
Mencjusz g³osi:

„Lud jest w kraju najcenniejszy, na drugim miejscu znajduje siê organiza-
cja pañstwowa, a najmniejsze znaczenie ma w³adca (…). Je¿eli ksi¹¿ê nara-
¿a na szwank interesy pañstwa, wtedy pozbawia siê go tronu i og³asza
w³adc¹ innego”51.

W innym miejscu Mencjusz pisze:

„Gdy w³adca siê myli, nale¿y go pouczyæ, a jeœli poucza siê go wielokroæ,
a on nie myœli s³uchaæ – nale¿y go pozbawiæ tronu”52.

Chocia¿by na podstawie tak krótkich fragmentów przytoczonej
nauki Mencjusza mo¿na wywnioskowaæ, i¿ konfucjanizm jako
ca³oœæ jest niejednorodny i niejednoznaczny.

Tym samym budowanie „nowej to¿samoœci chiñskiej”, która
mia³aby ukszta³towaæ nowy system prawny na podstawie ca³oœci
konfucjanizmu, mo¿e byæ niepozbawione skrajnoœci. Pytaniem
otwartym pozostaje: jak¹ to „now¹ chiñsk¹ to¿samoœæ”, maj¹c¹ sta-
nowiæ opozycyjnoœæ wobec zachodniej kultury, mo¿e chcieæ i móc
zbudowaæ ChRL na pod³o¿u konfucjanizmu. Œwiat zachodni” ma
jednak przes³anki, by optymistycznie zapatrywaæ siê na przeobra¿e-
nia zachodz¹ce w Chinach. Zawieraj¹ je wypowiedzi wielu chiñ-
skich intelektualistów; warto przytoczyæ dwie z nich. Chiñski uczo-
ny Xia Yong pisze:

„W ostatnich stu latach rozmaite czynniki powoduj¹ce, i¿ tradycyjne
spo³eczeñstwo chiñskie nie g³osi³o praw cz³owieka, ju¿ uleg³y znacznej
przemianie. Jedynie opieranie siê na etyce, religii i walce o w³adzê nie mo¿e
ju¿ prowadziæ do rozwoju harmonii spo³ecznej. Naród chiñski wraz z inny-
mi narodami œwiata g³osi upowszechnianie praw cz³owieka”53.
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51 Cyt. za: ibidem, s. 28.
52 Cyt. za: ibidem.
53 Xia Yong, Renquan gainian qiyuan (Geneza praw cz³owieka), Beijing 1992, s. 180-181,

cyt. za: R. S³awiñski, Rola jednostki…, op.cit., s. 31.



Z kolei Tu Weiming twierdzi:

„przekonanie, ¿e lud jest stworzeniem racjonalnym, wyposa¿onym w nie-
zbywalne prawa i motywowanym przez d¹¿enie do maksymalizowania
w³asnego zysku, jest przekonuj¹c¹, jeœli nie o¿ywcz¹, ideologi¹ w ChRL; zaœ
ekonomiczny rynek, ustrój demokratyczny, indywidualizm, postrzegane
przez T. Parsonsa jako trzy nieroz³¹czne wymiary postêpu, zajmuj¹ rów-
nie¿ istotne miejsce w rozwa¿aniach chiñskich intelektualistów, tym samym
oœwieceniowa mentalnoœæ jest ¿ywa i dobrze widoczna w kulturze Chin”54.
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Rozdzia³ 8

Hinduizm a idea praw cz³owieka

8.1. Istota hinduizmu

Hinduizm jest religi¹ bardzo zró¿nicowan¹. Jego miejscem s¹ Indie.
Ma³o kto wie, i¿ hinduizm w samych Indiach nie istnieje jako nazwa
religii. W kraju tym nie nazywa siê religii, istnieje wy³¹cznie sanata-
na dharma, czyli odwieczne prawo. Hinduizm jest traktowany jako
religia tylko poza Indiami. Wyznaj¹cy hinduizm mog¹ wierzyæ za-
równo w Boga jako bezosobowy absolut, jak i w Boga osobowego,
a nawet mog¹ wyznawaæ wiarê w wielu bogów i bóstwa. Stanowi to
problem dla teoretyków i wyznawców hinduizmu, bowiem nie ma
zgody w kwestii, czy hinduizm mo¿na traktowaæ jako jedn¹ religiê,
czy te¿ jako zespó³ religii. St¹d te¿ istotn¹ trudnoœci¹ jest wskazanie
konkretnego proroka, czy te¿ za³o¿yciela hinduizmu. Pocz¹tki po-
wstania tej religii upatruje siê w wedyzmie. Podstaw¹ wedyzmu s¹
ksiêgi zwane Wedami (dos³ownie: wiedza), które zosta³y objawione
staro¿ytnemu ludowi Ariów miêdzy XII a VIII w. p.n.e. Z ludem
Ariów wi¹¿e siê politeistyczny charakter hinduizmu jako religii.
Ariowie, wêdruj¹c, natrafiali na inne religie i przejmowali od nich
bóstwa, adoptuj¹c je do swych wierzeñ1.

Cech¹ wspóln¹ wszystkich od³amów hinduizmu jest wiara w nad-
przyrodzone pochodzenie Wed. Wyró¿nia siê trzy etapy rozwoju hin-
duizmu: (1) wedyzm (do oko³o piêæsetnego roku przed Chrystusem);
(2) braminizm, w którym g³ówn¹ rolê odgrywali kap³ani bramini;
(3) hinduizm2, którego pocz¹tek datowany jest na II w. p.n.e.

1 Por. M. Malherbe, Religie ludzkoœci, Kraków 1995, s. 194; a tak¿e A. Tokar-
czyk, Hinduizm, Warszawa 1986, s. 35.

2 Obecnie nazwy “braminizm” i “hinduizm” uchodz¹ za synonimy i s¹ u¿y-
wane zamiennie.



Etapy rozwoju hinduizmu wi¹¿¹ siê z formowaniem siê œwiêtych
tekstów, które podzielono zasadniczo na dwie grupy: teksty obja-
wione, zwane œruti (dos³ownie: „to, co s³ychaæ”), oraz teksty zapa-
miêtane, zwane smriti (dos³ownie: „to, co jest pamiêtane przez lu-
dzi”)3.

Podstaw¹ œruti s¹ Wedy, które dziel¹ siê na „wczesne Wedy” oraz
„póŸniejsze Wedy”. Do wczesnych zaliczamy cztery ksiêgi: Rygwedy
– s¹ to hymny religijne, m.in. opisuj¹ce stworzenie œwiata4; Samawe-
dy – teksty bêd¹ce zapisem pieœni liturgicznych; Jad¿urwedy – teksty
przedstawiaj¹ce modlitwy i formu³y liturgiczne; Atharwedy – teksty
zawieraj¹ce magiczne formu³y i zaklêcia. Okres „wczesnych Wed”
zwany jest wedyzmem i trwa³ do V w. p.n.e. W najstarszej ksiêdze
„wczesnych Wed” Rygwedzie badacze hinduizmu doszukuj¹ siê ist-
nienia oko³o trzydziestu trzech bogów5. Do „póŸnych Wed” zalicza
siê: Brahmany (teksty dotycz¹ce natury brahmana (boskiej zasady)
i rytua³ów ofiarnych); Aranjaki (komentarze do brahmanów); Upani-
szady (nauki przekazywane uczniowi przez nauczyciela, dotycz¹ce
podstawowych pojêæ).

Upaniszady rozpoczynaj¹ okres przejœciowy miêdzy wedyzmem
a hinduizmem, zwany braminizmem, gdy¿ formu³uj¹ nowe pojêcia,
takie jak: brahman (dusza wszechœwiata, Byt Najwy¿szy) oraz atman
(dusza jednostkowa), samsara (wêdrówka dusz, czyli reinkarnacja),
czy te¿ karma (nieuchronne prawo przyczynowoœci)6. W ten sposób
nastêpuje jakoœciowe zró¿nicowanie braminizmu wobec wedyzmu,
gdy¿ z politeizmu przechodzi powoli w monizm. Jak zauwa¿a Sta-
nis³aw Schayer:

„Upaniszady ucz¹ jednoœci, identycznoœci i uniwersalnoœci ¿ycia: kury, ty-
grysy, komary i motyle jako indywidua nie s¹ oczywiœcie identyczne z moim
«ja», ale w nich wszystkich i we mnie jest to samo niepodzielne ¿ycie, ten
sam ponadosobowy psycho-witalny element”7.

Hinduizm wi¹¿e siê bezpoœrednio z ukszta³towaniem siê smriti
(tekstów zapamiêtanych). Teksty zapamiêtane ró¿ni¹ siê co do tre-
œci i co do przeznaczenia, gdy¿ powsta³y w ró¿nych epokach. W ra-
mach smriti wyró¿nia siê Epopeje, Sutry, Purany, Wedangi. Epopeje
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3 M. Keene, Religie œwiata, Warszawa 2003, s. 20.
4 Rydgweda uchodzi za najdawniejsz¹ ksiêgê Wed; powsta³a ok. 1500 – 1250 r. p.n.e.
5 Najwa¿niejszym bogiem we „wczesnych Wedach” by³ Indra, bêd¹cy w³adc¹

nieba.
6 Por. J. Bohdanowicz, Wierzenia religijne w dziejach ludzkoœci, Gdañsk 1999, s. 76.
7 S. Schayer, Braminizm, w: Religie Wschodu, red. W. Jab³oñski, Warszawa 1938,

s. 139.



relacjonuj¹ ¿ycie wielkich boskich bojowników oraz wcielenia bo-
gów. Do najs³ynniejszych Epopei nale¿¹ Mahabharata i Ramajana.
Przyjmuje siê, i¿ zosta³y one napisane przez postacie historyczne
uznawane za œwiêtych, jak Wjasa, Walmiki, Manu. Sutry normuj¹
zachowania w zakresie religijnym, moralnym i prawnym – zalicza
siê do nich Brahmasutrê. Purany przedstawiaj¹ aspekt mitologiczny,
który swój wyraz znalaz³ w nastêpuj¹cych ksiêgach: Markandeja
Purana, Œiwa Purana, Bhagawata Purana, Garuda Purana. Wedangi s¹ to
teksty pomocnicze do Wed, s³u¿¹ce przede wszystkim wyjaœnianiu
astrologii czy te¿ gramatyki sanskrytu.

8.2. Kastowoœæ wed³ug braminów a kastowoœæ

wed³ug Mahatmy Gandhiego

Okres braminizmu8 utrwala w zasadzie struktury i wartoœci, które
stoj¹ w sprzecznoœci ze wspó³czesn¹ ide¹ praw cz³owieka. Przede
wszystkim umacnia system kastowy spo³eczeñstwa, który œciœle
wi¹¿e siê z karm¹. Karma to wynik dokonanych uczynków za ¿ycia,
którego koñcowy bilans w zale¿noœci od tego, czy jest pozytywny,
czy te¿ negatywny, determinuje, w jaki sposób dokona siê samsara
(reinkarnacja). To znaczy karma jest nieuchronnym prawem przy-
czynowoœci odrodzenia siê w danej kaœcie. Sam system kastowy
przez braminów wywodzony jest z ksiêgi 10 Rygwedy:

„Kiedy podzielili Pierwszego Cz³owieka, na ile czêœci go podzielili? Co po-
wsta³o z jego ust? Co powsta³o z jego ramion? Usta jego sta³y siê braminem.
Ramiona zosta³y uczynione kszatrj¹. Uda jego wajœja, ze stóp narodzi³ siê
œudra”9.

Kasty powsta³y z cia³a puruszy (pierwszego cz³owieka), który sam
siebie z³o¿y³ w ofierze. Wyró¿nia siê cztery kasty10: (1) braminów
(brahmana) powsta³¹ z ust puruszy, tworz¹ j¹ kap³anie i nauczyciele
religii; (2) kszatrijowie (kszatrija) powsta³¹ z ramion puruszy, tworz¹
j¹ wojownicy i w³adcy; (3) wajœjowie (wajœja) powsta³¹ z nóg puru-
szy, tworz¹ j¹ rolnicy i handlarze; (4) œudrowie (œudra) powsta³¹ ze
stóp puruszy, jest to kasta pozbawiona wszelkich przywilejów,
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8 Przyjmuje siê, i¿ okres braminizmu trwa³ od VI w. p.n.e. do II w. n.e.
9 Cyt. za: M. Keene, Religie œwiata, op.cit., s. 13.
10 Ibidem, s. 12.



tworz¹ j¹ s³u¿¹cy wykonuj¹cy pracê dla wszystkich pozosta³ych
kast.

Cz³onkowie trzech pierwszych kast okreœlani s¹ jako „podwójnie
narodzeni”. Pojêcie to wi¹¿e siê bezpoœrednio z ceremoni¹ inicjacji
w doros³oœæ dwunastoletnich dzieci jako pe³noprawnych cz³onków
kasty, z której wywodz¹ siê rodzice, i w tym sensie s¹ one „podwój-
nie narodzone”. Najni¿sz¹ warstwê spo³eczn¹ w hinduizmie tworz¹
pariasi (niedotykalni). S¹ oni poniek¹d „wykluczeni” ze wspólnoto-
wego ¿ycia, gdy¿ znaleŸli siê poza kastami z powodu karmany. Przy-
czyn¹ tego stanu rzeczy jest sprzeniewierzenie siê pariasów w po-
przednim ¿yciu swoim obowi¹zkom b¹dŸ ich niedostateczne
wype³nianie. W karmie zapisuje siê nie tylko czyn dokonany, ale
równie¿ wolê, gotowoœæ dokonania danego czynu. Karma danej oso-
by decyduje, w jakiej kaœcie owa osoba siê znajdzie. Awans spo³ecz-
ny na drabinie kastowoœci nie jest mo¿liwy za ¿ycia, dokonuje siê
wy³¹cznie za pomoc¹ samsary, czyli w nowym ¿yciu po reinkarnacji,
w momencie doskona³ego wype³nienia obowi¹zków (dharmy) wo-
bec swojej kasty i tym samym wobec siebie samego.

Reinkarnacja w hinduizmie symbolizuje fakt dzielenia przez ludzi
losu natury, tzn. giniêcia i rodzenia siê na nowo, tak jak np. roœliny
w okresie przejœciowym z zimy do wiosny. W pe³ni wolni i niezale¿ni
od natury stan¹ siê, gdy wyzwol¹ siê od przymusu narodzin, czyli
z cyklu ¿ycia i œmierci. Wolnoœæ w Upaniszadach to uwolnienie siê od
niedoskona³ej rzeczywistoœci, wyzbycie siê indywidualnoœci, co ozna-
czaæ ma zjednoczenie siê jednostki z nieskoñczon¹ pe³ni¹ absolutu11:

„Jak rzeka bie¿y, a¿ w g³êbinie straciwszy kszta³t i nazwê ginie, tak zbywszy
kszta³tu i imienia cz³owiek m¹dry w bóstwo zmienia siê” (Upaniszada
Mundak 3,2,8)12.

Zatem wolnoœæ w œwietle Upaniszad jest równa zbawieniu (moksza).
Moksza oznacza de facto uwolnienie siê od niewiedzy, które cz³owiek
mo¿e osi¹gn¹æ wy³¹cznie samodzielnie. Dokonuje siê w momencie,
gdy cz³owiek ma poczucie bycia jedynie cz¹stk¹ ca³oœci i œwiado-
moœæ tego faktu zaspokoi jego pragnienia. Kult osi¹gniêcia mokszy
staje siê filozofi¹ czy wrêcz religi¹ indywidualistyczn¹. Chodzi bo-
wiem o to, by dusza jednostkowa atman zjednoczy³a siê z dusz¹
wszechœwiata brahmanem. Jednak¿e ten indywidualizm odnosi siê
wy³¹cznie do hindusów, gdy¿ zawarty w Upaniszadach uniwersalizm
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zbawienia przybiera postaæ nastêpuj¹c¹: zbawieni mog¹ byæ
wy³¹cznie hindusi, ale dziêki karmie i samsarze wszyscy ludzie mog¹
staæ siê hindusami.

Od czasu pojawienia siê Upaniszad, Wedy nie posiadaj¹ dzisiaj
wiêkszego praktycznego znaczenia, s¹ jedynie punktem odniesienia
scalaj¹cym poszczególne wierzenia w sanatana dharmê, czyli dostar-
czaj¹ metafizycznej legitymizacji hinduizmowi, i na tym ich rola siê
koñczy. Upaniszady stanowi¹ jedynie punkt odniesienia dla heurys-
tyki smriti. Praktyczne znaczenie maj¹ obecnie teksty zapamiêtane,
gdy¿ to one kultywuj¹ tradycjê, poczynaj¹c od wyobra¿eñ metafi-
zycznych, a skoñczywszy na sposobie dokonywania obrzêdów.
Zw³aszcza epopeje Mahabharata i Ramajana13 wykrystalizowa³y to, co
okreœlamy dzisiaj mianem filozofii, etyki oraz kultury prawnej hin-
duizmu, czyli wszystko, co stanowi o istocie wspó³czesnego hindui-
zmu. Obie epopeje opowiadaj¹ o Bogu zwanym Wiszn¹, który obec-
nie nale¿y do bogów najbardziej czczonych przez hinduistów,
bêd¹c jedynie wcieleniem jednego z wielu bogów.

Trzon dogmatyki religijnej wspó³czesnego hinduizmu, zdaniem
Michela Malherbe, jest zbli¿ony do chrzeœcijañskiej dogmatyki do-
tycz¹cej œw. Trójcy14. Bóg Ojciec w hinduizmie to Brahma, który wciela
siê w dwóch bogów – Sziwy i Wisznu, by byæ bli¿ej œmiertelników. Ra-
zem tworz¹ jednoœæ, zwan¹ Trimurti. Do momentu wcielenia Brahma
jest bezosobowy, jako jedyny z bogów nie jest wcieleniem innego
boga, a wiêc nigdy siê nie inkarnowa³, a zatem jest pierwsz¹ zasad¹
wszystkiego. Innymi s³owy jest to najwy¿szy byt o charakterze abso-
lutnym15. Hindusi poœwiêcaj¹ mu jednak ma³o uwagi, natomiast sku-
piaj¹ siê na jego wcieleniach. Sziwa to bóg dynamiczny, odpowiedzia-
lny za tworzenie i niszczenie. Wisznu to bóg statyczny, dobroczynny,
na którym spoczywa ciê¿ar utrzymania porz¹dku œwiata. Jest on od-
powiednikiem chrzeœcijañskiego Jezusa: gdy zmusz¹ go do tego oko-
licznoœci, zstêpuje na ziemiê, by strzec przede wszystkim porz¹dku
moralnego. Ka¿de wcielenie Wisznu odbywa siê pod inn¹ postaci¹.
Wcielenia Wisznu zwane s¹ awatarami (dos³ownie: zejœcie w dó³).
Najs³ynniejsze wcielenia Wisznu to: Rama, Kriszna, Budda. Obecnie
oczekuje siê wcielenia Wiszny w postaæ Kalkina, który ma byæ odpo-
wiedzialny za przywrócenie sprawiedliwoœci.
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13 Powstawanie Ramajany ocenia siê na czterysta lat, a¿ do drugiego wieku po
Chrystusie. Z kolei powstanie Mahabharaty trwa³o osiemset lat, a¿ do czwartego
wieku po Chrystusie.

14 Por. M. Malherbe, Religie ludzkoœci, op.cit., s. 196.
15 Ibidem, s. 194.



Jak widaæ z powy¿szej analizy, hinduizm jest swoistym konglo-
meratem religijnym. Stoi on na stanowisku, ¿e cz³owiek – zale¿nie
od swoich zdolnoœci i sk³onnoœci – mo¿e pojmowaæ i wyobra¿aæ so-
bie prawdê o Bogu i cz³owieku w najrozmaitszy sposób. Prawda
absolutna jest niemo¿liwa do osi¹gniêcia przez œmiertelnika, dlate-
go te¿ w hinduizmie nie k³adzie siê nacisku na dogmaty religijne,
ale na sposób ¿ycia. Na pierwszy rzut oka mo¿na powiedzieæ, i¿
w zasadzie hinduizm toleruje wszelkie formy duchowych poszu-
kiwañ, nie potêpiaj¹c ¿adnej herezji, podczas gdy w rzeczywistoœci
chodzi o scalenie wszystkich religii w obrêbie hinduizmu poprzez
zrelatywizowanie ich odrêbnoœci16. Szczególnego znaczenia w tym
ujêciu nabiera koncepcja systemu kastowego, który ma stanowiæ
gwarancjê sprawnego i pokojowego funkcjonowania owej „jedno-
œci ró¿norodnoœci” religii w hinduizmie. W zasadzie etyki hinduiz-
mu nie mo¿na rozpatrywaæ w oderwaniu od koncepcji systemu ka-
stowego, który wyznacza sposób ¿ycia. Wspomniane po³¹czenie
ró¿nych wierzeñ zaowocowa³o pojawieniem siê kast, które umo¿-
liwiaj¹ wspó³egzystowanie wierzeñ. Hinduska dogmatyka
zak³ada, ¿e nie powinno byæ zawiœci i pogardy pomiêdzy kasta-
mi17. Wed³ug niej system kastowy to pe³na akceptacja w³asnego
statusu, gdy¿ jak to obrazowo opisuje S. Schayer, kasta traktowana
jest jak gatunek zoologiczny, gdzie tygrys nie bêdzie pragn¹³ pro-
wadziæ ¿ywota s³onia, a s³oñ tygrysa, bo ka¿dy z nich ma swój oby-
czaj18. W systemie kastowym zak³ada siê po prostu afirmacjê prze-
znaczenia.

Hinduista ma w ¿yciu cztery cele: rozkosz zmys³ow¹ (kama), zdo-
bywanie dóbr ziemskich (artha), wype³nianie obowi¹zków obywatel-
skich i religijnych (dharma) i osi¹gniêcie wyzwolenia (moksza). Ka¿dy
z tych po sobie kolejno nakreœlonych celów jest lepszy od poprzed-
niego, to znaczy, ¿e wyzwolenie jest najwy¿szym celem, do którego
ka¿dy powinien d¹¿yæ19. Dla systemu prawnego najistotniejsza jest
dharma, która bywa równie¿ okreœlana mianem prawa hinduskiego,
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16 Ibidem, s. 196-207.
17 W praktyce wygl¹da to inaczej. Mo¿na powiedzieæ, i¿ teoria przegra³a

z czynnikiem ludzkim, poniewa¿ przedstawiciele kasty braminów d¹¿yli do do-
minacji i propagowali dyskryminacjê kastow¹ wbrew zaleceniom w³asnej religii.
W konsekwencji postêpowanie braminów doprowadzi³o do buntu kszatrijów prze-
ciwko ich omnipotencji, co zaowocowa³o pojawieniem siê d¿inizmu, którego
twórc¹ by³ Mahviara, oraz buddyzmu (za³o¿ycielem by³ Siddhartha). Mahavira
i Siddhartha wywodzili siê z kasty kszatrijów.

18 S. Schayer, Braminizm, op.cit., s. 179.
19 H. Glasenapp, Religie niechrzeœcijañskie, Warszawa 1966, s. 196.



ale sens tego pojêcia jest szerszy od samego prawa20. Zawiera ona
w sobie ideê porz¹dku i ³adu bêd¹cego pierwotn¹ jednoœci¹, która
odnosi siê jednakowo do ka¿dej rzeczywistoœci, do natury, spo³eczeñ-
stwa czy jednostki, wznosz¹c siê ponad poziom ludzkoœci. Roman
Tokarczyk hindusk¹ dharmê porównuje do idei prawa natury21. Na-
tomiast Purusottama Bilimoria o hinduskiej dharmie pisze tak:

„takie pojmowanie dharmy bli¿sze jest Heglowskiemu Sittlichkeit (porz¹dek
etyczny rodziny, spo³eczeñstwa i pañstwa) ni¿ prawu moralnemu Kanta”22.

Twórcy klasycznego prawa hinduskiego (bramini), chc¹c to pojêcie
uczyniæ bardziej zrozumia³ym, ograniczyli je wy³¹cznie do systemu
spo³ecznych i moralnych zasad, zale¿nych od kasty, do której siê
przynale¿y.

Michel Malherbe twierdzi, i¿ utar³o siê przekonanie, ¿e system
kastowy jest nierozdzielnie zwi¹zany z hinduizmem. Zauwa¿my,
¿e nie jest to prawd¹, gdy¿ liczne wywodz¹ce siê z hinduizmu ruchy
religijne (np. buddyzm, d¿inizm) odrzucaj¹ pojêcie kastowoœci23.
Malherbe natomiast przekonuj¹co ukazuje, ¿e bramini z prze³omu
IX i X wieku p.n.e. s¹ odpowiedzialni za wyeliminowanie aspektu
religijnego z koncepcji kastowoœci spo³eczeñstwa i zast¹pienie go
rodowym. W aspekcie religijnym kasty zwane by³y warnami (dos³.:
„barwa”), gdy¿ ka¿da kasta mia³a przypisan¹ barwê, i tak: kaœcie
braminów przypisano bia³¹, kszatrijom – czerwon¹, wajœjom – ¿ó³t¹,
œudrom – czarn¹ (mia³o to jedynie charakter symboliczny, bez rasi-
stowskiego pod³o¿a)24. Przynale¿noœæ do warn nie by³a uzale¿niona
od urodzenia siê w danej kaœcie, ale od umiejêtnoœci i predyspozycji,
a tak¿e cech charakteru danego cz³owieka. W tym duchu argumento-
wa³ hinduski reformator Mahatma Gandhi. Twierdzi³ on, i¿ warna:
(1) jest inna ni¿ dziel¹cy ludzi system kast, (2) jest dobrym schema-
tem dla wytaczania granic pracy, (3) jest prawem natury ludzkiej,
a wiêc dharm¹25. Gandhi mia³ powiedzieæ:

„Prawdziwa niepodleg³oœæ musi wyra¿aæ siê w sferze politycznej, spo³ecz-
nej i ekonomicznej; nie jest to mo¿liwe bez zaniku kastowoœci, niedotykalno-
œci i innych tego rodzaju zabobonów (…). Ustrój kastowy taki, jakim go
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20 R. Tokarczyk, Wspó³czesne kultury prawne, op.cit., s. 258.
21 Ibidem, s. 256.
22 P. Bilimoria, Etyka indyjska, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa

2002, s. 76.
23 M. Malherbe, Religie ludzkoœci, op.cit., s. 196.
24 Ibidem, s. 198.
25 Por. P. Bilimoria, Etyka indyjska, op.cit., s. 84.



znamy, jest anachronizmem, musi znikn¹æ, jeœli i hinduizm, i Indie maj¹
¿yæ i rozwijaæ siê”26,

a tak¿e:

„Wed³ug mnie nie ma czegoœ takiego jak odziedziczona lub otrzymana
wy¿szoœæ (…). Wierzê po prostu, ¿e wszyscy ludzie rodz¹ siê równi”27.

Jednak¿e od momentu, gdy sw¹ pozycjê umocnili bramini, kasto-
woœæ utraci³a swój aspekt religijny, okreœlany mianem warn, a zys-
ka³a aspekt rodowy, okreœlany mianem d¿ati (dos³. urodzenie)28. Kas-
towoœæ nabra³a cech dziedzicznoœci, co, jak pisze R. Lingat, mija siê
z tekstami klasycznymi:

„Ogólnie rzecz bior¹c, system kastowy wy³aniaj¹cy siê z przepisów zawar-
tych w dharmasutrach29 nie jest ani tak zamkniêty, ani tak sztywno uregu-
lowany jak we wspó³czesnych Indiach. Zasada dziedzicznoœci wcale nie sta-
nowi tu ostatecznego kryterium”30.

W hinduizmie g³êboko wierzy siê, ¿e lepiej jest marnie wykony-
waæ swoje obowi¹zki ni¿ doskonale obowi¹zki kogoœ innego: „Lep-
szy jest w³asny obowi¹zek spe³niany bez powodzenia od dobrze spe³nionego
cudzego obowi¹zku”31. S³u¿y to przede wszystkim unikniêciu sytuacji,
w której zaistnia³aby potrzeba b¹dŸ koniecznoœæ przenikania siê
kast ze wzglêdu na zdolnoœci cz³onka kasty ni¿szej do realizowania
powinnoœci kasty wy¿szej. Obowi¹zki cz³owieka zosta³y wiêc ukon-
stytuowane w dziedzicznoœci. Takie ujêcie obowi¹zków wypromo-
wane przez braminów powoduje, i¿ to co jest dharm¹ dla œudry, jest
adharm¹ – przeciwieñstwem dharmy – dla wajœja, a to, co jest dharm¹
dla wajœja, jest adharm¹ dla kasztrija, zaœ to co jest dharm¹ dla kszatri-
ja, jest adharm¹ dla bramina. Jak zauwa¿a M. Malherbe, taki system
rodzi paradoksy; przyk³adowo, bramini nie mogli jeœæ po¿ywienia
przygotowanego przez ni¿sze kasty, a wiêc musieli pojawiæ siê kucha-
rze bramini, st¹d zaczê³y siê mno¿yæ podkasty. Zatem nie powinno
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26 Cyt. za: Associated Press of India Message, 16.4.1945, za: J. Justyñski, Pañ-
stwo i prawo w ideologii M. K. Gandhiego, Toruñ 1975, s. 27.

27 Cyt. za: The Collected Works of Mahatma Gandhi, t. 1-52, Ahmedabad
1958-1973, t. 35, s. 1, za: J. Justyñski, Pañstwo i prawo…, op.cit., s. 26.

28 M. Malhebre, Religie œwiata, op.cit., s. 198.
29 S¹ to dzie³a zawieraj¹ce normy dharmy, okreœlaj¹ one w³aœciwe postêpowa-

nie ludzi wobec bogów, królów, kap³anów, przodków, krewnych, s¹siadów,
drzew i roœlin. Por. R. Tokarczyk, Wspó³czesne kultury prawne, op.cit., s. 257.

30 R. Lingwat, The Classical Law of India, Berkeley 1973, s. 44, cyt. za: D. Kumar,
Przeciw piêtnu niedotykalnoœci. O zmieniaj¹cej siê roli pañstwa w Indiach, w: Europa
i spo³eczeñstwo obywatelskie…, op.cit., s. 163.

31 Bhagawadgita, czyli pieœñ Pana, t³um. J. Schase, Wroc³aw 1988, s. 35.



dziwiæ spostrze¿enie Beni Prasada dotycz¹ce tak uformowanego
porz¹dku:

„…obowi¹zek spo³eczny jest obowi¹zkiem jednostki; dobro spo³eczne jest
jego dobrem; cnota spo³eczna jest jego cnot¹. Cele jednostkowe i spo³eczne
zlewaj¹ siê w jedno. Taka idea ¿ycia zak³ada zaprzeczenie praw natural-
nych w kszta³cie znanym w nowo¿ytnej Europie. Jednostka zanurzona
jest w spo³eczeñstwie i nie ma przeciwko niemu ¿adnych praw. Wszystkie
prerogatywy cz³owieka s¹ zwi¹zane z wype³nianiem spo³ecznych funkcji.
Podczas realizowania ich jednostka cieszy siê ochron¹ rz¹du i spo³eczeñ-
stwa. Ale jej prawa to g³ównie prawa spo³eczne. Idea przeciwstawienia
jednostki pañstwu nawet nie mog³a narodziæ siê w hinduskich umy-
s³ach”32.

Tradycyjne, a zarazem idealne pañstwo hinduskie mia³o kontrolo-
waæ i regulowaæ wszelkie zachowania ludzkie, praktycznie nie po-
zostawiaj¹c miejsca dla indywidualizmu czy wolnoœci jednostki.
Jednak¿e nie wszyscy badacze hinduizmu zgadzaj¹ siê z tym s¹dem.
Zdaniem Krzysztofa Dêbnickiego w oparciu o Mahabharatê mo¿na
wywieœæ prawo do buntu wobec w³adcy, gdy ten zapomina o dhar-
mie. W epopei wspomina siê o tym jedynie mimochodem33, podkreœ-
lona jest raczej w³adcza wspania³omyœlnoœæ i obowi¹zek pos³uszeñ-
stwa ze strony poddanych. Poza tym prawo do protestu nie opiera
siê na wyraŸnie wyartyku³owanej zasadzie praw ludzkich34.

Oceniaj¹c najogólniej dokonania braminów, mo¿na powiedzieæ,
¿e doprowadzili oni do tego, i¿ transcendentalny indywidualizm
wyra¿ony w warnach (moja osobista dharma) zosta³ pokonany i zdo-
minowany przez kolektywizm œwieckiej sfery egzystencji, wyra¿o-
ny w d¿ati (dharma mojego rodu). System kastowy oparty na aspek-
cie rodowym bramini próbowali uprawomocniæ w sferze religijnej
za pomoc¹ samsary, czyli reinkarnacji. G³osili, ¿e jeœli Bóg uzna, i¿
zas³ugujesz na szansê otrzymania mokszy, to musisz narodziæ siê
w kaœcie braminów, i ¿e innej drogi do zbawienia nie ma. Jednak¿e
sama koncepcja samsary, jak zauwa¿a S. Schayer, maj¹ca legitymizo-
waæ kastowy porz¹dek bramiñski, stwarza trzy nierozwi¹zywalne
jak dotychczas problemy, które ten porz¹dek czyni¹ w¹tpliwym:
(1) braminizm domaga siê, by czciæ swych przodków poprzez kulty-
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32 B. Prasad, Theory of Government in Ancient India, Allahalbad 1958, s. 8, cyt.
za: K. Dêbnicki, Konflikt i przemoc. W systemie politycznym niepodleg³ych Indii, War-
szawa 2000, s. 56.

33 Dopiero z póŸniejszych tekstów wynika, i¿ œwiêta jest bardziej instytucja
monarsza ni¿ osoba samego monarchy.

34 K. Dêbnicki, Konflikt i przemoc…, op.cit., s. 65.



wowanie obrz¹dku sk³adania im ofiar, ale jak sk³adaæ ofiary dziadom,
gdy dziad odrodzi³ siê w innej obcej rodzinie; (2) jak mo¿na sankcjono-
waæ system kastowy o aspekcie rodowym spo³eczeñstwa hinduskiego,
skoro nie mo¿na mówiæ o rodzinie jako idealnej, nadzmys³owej, nie
tylko cielesnej wiêzi pokrewieñstwa, kiedy w „moim synu” wciela
siê nie „moje ja”, nie czêœæ wspólnego ducha rodowego, ale jakaœ
tam nie wiadomo sk¹d przyb³¹kana, si³¹ karmy w ³ono matki zagna-
na dusza; (3) braminizm promuje patriarchat, ale mêska dominacja
w strukturze rodziny hinduskiej za spraw¹ samsary jest podwa¿ana,
skoro w tej koncepcji w³aœnie rola ojca w akcie zap³odnienia jest dru-
gorzêdna, kiedy dusza tylko „wchodzi w ³ono matki” przy okazji
zwi¹zku kobiety z mê¿czyzn¹, ale w ¿adnym razie nie jest przez ojca
sp³odzona ani stworzona35.

W¹tpliwa i ma³o przekonuj¹ca legitymizacja systemu kastowego
by³a wa¿nym powodem wytoczonej przez Gandhiego walki z ra-
sow¹ i religijn¹ dyskryminacj¹. Gandhi szczególnie domaga³ siê
przyznania praw „nietykalnym”, których nazywa³ Hari jana („dzieæ-
mi boga”). Jego walka znacz¹co przyczyni³a siê do powstania
w 1955 roku ustawy przeciwko rasowej i religijnej dyskryminacji, na
mocy której „nietykalnym” przyznano limity dostêpnoœci do urzê-
dów pañstwowych36. Od tego czasu system kast w Indiach ci¹gle
jest podwa¿any zarówno przez teoriê, jak i praktykê. W praktyce
mamy do czynienia z przypadkami ukrywania przez przedstawi-
cieli wy¿szych kast swego pochodzenia, by uzyskaæ przywileje
„nietykalnych”37.

8.3. Gandyzm a prawa cz³owieka

Gandhi wypracowa³ w³asn¹ filozofiê, zwan¹ dzisiaj gandyzmem,
w której stara³ siê pogodziæ tradycyjne hinduskie pojêcia i zasady
z wyzwaniem ówczesnego nowoczesnego œwiata, innymi s³owy –
próbowa³ uniezale¿niæ filozofiê hinduizmu od dominuj¹cej bramiñ-
skiej recepcji hinduizmu. Fundament gandyzmu zbudowany jest
wokó³ pojêcia ahinsy (oznaczaj¹cego nie-przemoc), które wywodzo-
ne jest przez Gandhiego z Mahabharaty:
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35 S. Schayer, Braminizm, op.cit., s. 143.
36 M. Malherbe, Religie ludzkoœci, op.cit., s. 199.
37 Ibidem.



„Cz³owiek nie powinien pope³niaæ hinsy myœlami, s³owami lub czynami;
nie powinien jeœæ te¿ miêsa. Powiadaj¹, i¿ uczeni mê¿owie stwierdzili, ¿e
umys³, mowa i czyny s¹ Ÿród³ami hinsy, sprzyja jej te¿ spo¿ywanie miêsa.
Wynika z tego zatem, i¿ nie tylko fizycznego aspekty hinsy, jaki ma miejsce
przy zarzynaniu zwierz¹t, ale i bardziej subtelnych aspektów, takich jak
chêæ odwetu, z³oœæ i przemoc s³own¹ w postaci okrutnej mowy, powinno siê
unikaæ praktykuj¹c ahinsê”38.

Gandhi uwa¿a³, i¿ dharma jest pojêciem na tyle enigmatycznym, ¿e
nie tylko nie oddaje sedna myœli hinduistycznej, ale wrêcz prowadzi
do jej spaczenia. Dlatego, jego zdaniem, lepiej bêdzie, gdy nast¹pi
ukierunkowanie ¿ycia na realizowanie zasady ahinsy, rozumianej
jako niestosowanie przemocy, która bêdzie prowadzi³a do wype³nia-
nia dharmy. Zasada ahinsy w ujêciu Gandhiego sw¹ legitymizacjê czer-
pa³a z jednoœci wielkiej rodziny ludzkiej, bowiem, jak g³osi³: wszystkie
religie s¹ równe w prawdzie, a wszyscy ludzie s¹ równi w swoim
cz³owieczeñstwie, dlatego te¿ nie nale¿y stosowaæ przemocy39.
Wed³ug K. Dêbnickiego odrzucenie przemocy by³o zwi¹zane nie tyl-
ko z etyczno-religijnym aspektem ¿ycia, ale równie¿ dotyka³o sfery
jurysprudencji, gdy¿ opieraj¹c siê na ahinsie, krytykowano karê
œmierci, powo³uj¹c siê na nastêpuj¹cy fragment Mahabharaty:

„Je¿eli uznamy, i¿ zabicie kogokolwiek mo¿e byæ dharm¹, to wtedy dharma
stanie siê adharm¹, i odwrotnie. Skazywanie na œmieræ nie jest dharm¹”40.

Myœl Gandhiego w tej materii mo¿na uj¹æ nastêpuj¹co: przemoc
przeciwko jednemu jest przemoc¹ przeciwko wszystkim, a przemoc
przeciwko wszystkim jest przemoc¹ przeciwko mnie samemu.

Porz¹dek spo³eczny w myœl teorii Gandhiego nie mo¿e zostaæ
osi¹gniêty bez wolnoœci jednostki. Pisze o tym wyraŸnie:

„Tylko wolnoœæ indywidualna mo¿e spowodowaæ dobrowolne oddanie siê
jednostki s³u¿bie dla dobra spo³eczeñstwa. Jeœli zostanie ona jej pozbawiona,
staje siê automatem i ginie. ¯adne spo³eczeñstwo nie mo¿e zostaæ zbudowa-
ne na ruinach wolnoœci jednostki. Jest to sprzeczne z prawdziw¹ natur¹
cz³owieka”41.

W sprawie budowy ustroju politycznego pañstwa Gandhi opowia-
da siê za demokracj¹ wiêkszoœci ograniczon¹ prawami mniejszoœci:
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38 Cyt. za: P.D. Vora, Evolution of Morals in the Epics (Mahabharata and Purans),
Bombay 1958, s. 222, za: K. Dêbnicki, Konflikt i przemoc…, op.cit., s. 25.

39 Zobacz S. Tokarski, Gandyzm a prawa cz³owieka, w: Uniwersalizm praw
cz³owieka…, op.cit., s. 49.

40 K. Dêbnicki, Konflikt i przemoc…, op.cit., s. 27.
41 Harijan, 1.2. 1942, cyt. za: J. Justyñski, Pañstwo i prawo…, op.cit., s. 42.



„Demokracja nie jest stanem, gdzie ludzie dzia³aj¹ niczym owce. W demo-
kracji wolnoœæ jednostki do wyra¿ania opinii i podejmowania dzia³añ jest
wyraŸnie zagwarantowana. Wierzê wiêc, ¿e mniejszoœæ ma doskona³e pra-
wo do dzia³ania odmiennego od wiêkszoœci”42.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, i¿ gandyzm odzwierciedla w du¿ym sto-
pniu liberaln¹ koncepcjê akcentuj¹c¹ wolnoœæ jednostki, a zarazem
traktuj¹c¹ pañstwo jako z³o konieczne:

„Pañstwo – powiada Gandhi – reprezentuje gwa³t w skoncentrowanej
i zorganizowanej postaci. U poszczególnych jednostek mamy duszê, pañ-
stwo zaœ to bezduszna machina, która jest nieod³¹czna od gwa³tu, z którym
zwi¹zana jest swoj¹ istot¹”43.

Tak twierdz¹c, Gandhi podkreœla³, i¿ ludzie maj¹ w sobie wartoœci,
którymi nie dysponuje pañstwo i które nale¿y respektowaæ44. Uzna-
wa³ on zatem istnienie wartoœci, któr¹ wspó³czeœnie nazywamy
godnoœci¹ jednostki. W tradycji hinduskiej mo¿na wskazaæ na sk³ad-
niki podbudowuj¹ce myœl Gandhiego o godnoœci jednostki, rozu-
mianej nie jako godnoœæ osobista, ale godnoœæ osobowa – wystarczy
w tej kwestii przywo³aæ wielomówi¹ce pojêcie atmana. Jak pisze
Eugeniusz S³uszkiewicz, hindusi tak ujmuj¹ atmana:

„Dusza jednostkowa jest wieczna, a „osoba” („Purusza”) mieszkaj¹ca
w ciele jako œwiadek, nosiciel i u¿ytkownik, nie jako sprawca czy autor
uczynków, jest samym Panem, najwy¿szym Atmanem”45.

W gandyzmie atman wystêpuje jako „iskra prawdy” ukryta w su-
mieniu ka¿dego cz³owieka, a nie w jego intelekcie, bo cz³owiek we-
dle Gandhiego, w swej najg³êbszej istocie jest taki sam w ka¿dej cy-
wilizacji46. Ta „iskra prawdy” w cz³owieku jest to¿sama z prawd¹
kosmiczn¹, dlatego te¿ Gandhi wyprowadza w d³u¿szej perspekty-
wie koncepcjê spo³eczeñstwa bezpañstwowego, w którym ¿ycie
spo³eczne stanie siê tak doskona³e, ¿e bêdzie toczy³o siê automatycz-
nie i ¿adna reprezentacja nie bêdzie konieczna47.
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42 The Collected Works of Mahatama Gandhi, t. 22, s. 485; za: J. Justyñski, Pañstwo
i prawo…, op.cit., s. 43.

43 Interview with Prof. Nirmal Kumar Bose, „Modern Review”, paŸdziernik
1935, cyt. za: J. Justyñski, Pañstwo i prawo…, op.cit., s. 57.

44 J. Justyñski, Pañstwo i prawo…, op.cit., s. 60.
45 E. S³uszkiewicz, Pañstwo i spo³eczeñstwo w dawnych Indiach, Warszawa 1949,

s. 341.
46 Por. S. Tokarski, Gandyzm a prawa cz³owieka, op.cit., s. 53.
47 J. Justyñski, Pañstwo i prawo…, op.cit., s. 39.



Dla realizacji tego celu, który by³by ustanowieniem powszechne-
go szczêœcia, zdaniem Gandhiego, konieczne jest powstanie federa-
cji narodów, która musia³aby dysponowaæ nastêpuj¹cymi cecha-
mi48: (1) jednostki i narody tworz¹ce Federacjê powinny legitymo-
waæ siê postaw¹ „przewa¿aj¹co woln¹ od przemocy”; (2) wszystkie
narody œwiata powinny byæ w pe³ni niezale¿ne, imperializm i kolo-
nializm musz¹ zostaæ konsekwentnie wyeliminowane; (3) wszyst-
kie podzia³y na wielkie czy ma³e narody i pañstwa powinny byæ wy-
eliminowane i najmniejszy naród powinien cieszyæ siê takim
znaczeniem jak najwiêkszy, wszystkie narody powinny byæ repre-
zentowane w Federacji; (4) fundamentem dzia³ania Federacji powin-
no byæ powszechne rozbrojenie – aby tego dokonaæ, któryœ z naro-
dów powinien podj¹æ inicjatywê i daæ œwiatu przyk³ad; (5) Federacja
powinna byæ dobrowolnym zwi¹zkiem pañstw opartym na za³o¿e-
niu, ¿e ka¿dy jej cz³onek wykazuje gotowoœæ poœwiêcenia siê dla
ogó³u; (6) wszelkie konflikty miêdzy narodami powinny byæ usu-
wane na drodze pokojowej za pomoc¹ metod wypracowanych w ra-
mach kampanii satjagrahy (walki bez przemocy), zw³aszcza zaœ ne-
gocjacji, mediacji i arbitra¿u; (7) mo¿liwe jest powo³anie nielicznych
oddzia³ów miêdzynarodowej policji po to, by w okresie przejœcio-
wym (do momentu, gdy zaniechanie gwa³tu stanie siê powszechn¹
zasad¹) utrzymaæ porz¹dek; (8) konieczne jest podjêcie dzia³alnoœci
na rzecz kulturalnego i ekonomicznego rozwoju wszystkich ludów
zacofanych, gdy¿ rzeczywiste bezpieczeñstwo i pokój mog¹ byæ za-
gwarantowane dopiero wówczas, gdy wyeliminowane zostan¹
ra¿¹ce dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów œwiata.

Podsumowuj¹c filozofiê gandyzmu, nale¿y zgodziæ siê ze Sta-
nis³awem Tokarskim, gdy pisze:

„Pos³anie gandyjskie zrodzi³o siê w wyniku zderzenia dwóch wielkich cywi-
lizacji Wschodu i Zachodu, sytuuj¹c siê wokó³ problematyki zagro¿onego
w owej konfrontacji cz³owieczeñstwa. Mahatma Gandhi nale¿y w ten spo-
sób do grona prekursorów praw cz³owieka na gruncie wspó³czesnej filo-
zoficznej myœli pozaeuropejskiej i jest bodaj¿e najwa¿niejsz¹ osobowoœci¹,
jeœli chodzi o miêdzynarodowy wydŸwiêk tej myœli”49.

Z kolei badacz spo³eczeñstwa indyjskiego Krzysztof Dêbnicki odno-
towuje:

„…nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w Indiach bardzo powoli zachodzi wiele proce-
sów podobnych do tych, które w pocz¹tku europejskiego renesansu rozpoczê³y
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przekszta³canie «spo³eczeñstwa wspólnotowego» we «wspólnotê jednostek»
(…); mo¿liwy staje siê indywidualny awans spo³eczny, podniesienie siê pre-
sti¿u i znaczenia pojedynczej osoby jeszcze za jej ¿ycia”50.

Niew¹tpliwie odpowiednia recepcja filozofii Gandhiego mo¿e za-
owocowaæ rozwojem idei praw cz³owieka w œwiecie hinduistycz-
nym i poza nim51.
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50 K. Dêbnicki, Konflikt i przemoc…, op.cit., s. 50.
51 Podkreœlenia wymaga to, i¿ poœrednio Gandhi mia³ swój udzia³ w prze-

zwyciê¿eniu rasizmu w USA. Laureat pokojowej Nagrody Nobla, pastor protes-
tancki Martin Luther King, zastosowa³ w praktyce koncepcjê satjagrahy, czyli walki
bez przemocy, przy próbach wprowadzenia reform spo³eczno-politycznych, które
eliminowa³yby przejawy rasizmu.



Rozdzia³ 9

Problem idei praw cz³owieka

w kulturach i religiach Afryki

9.1. Wp³yw religii uniwersalistycznych na animizm

W pierwszej czêœci ksi¹¿ki zosta³a omówiona specyfika Afrykañ-
skiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów1. Niniejszy podrozdzia³ ma
pomóc w zrozumieniu, dlaczego wy¿ej wymieniony dokument sil-
nie podkreœla znaczenie wspólnoty i tym samym, oprócz praw
cz³owieka, wskazuje równie¿ na jego obowi¹zki. Uchwycenie „du-
chowoœci” Afryki jest niezwykle trudne, gdy¿ wiele przemawia za
twierdzeniem, i¿ co do ró¿norodnoœci wierzeñ, tradycji etc. konty-
nent ten nie ma sobie równych. Afryka pozostaje konglomeratem
pañstw o ró¿nej przesz³oœci historycznej, ró¿nych dominuj¹cych re-
ligiach i ró¿nym poziomie rozwoju gospodarczego. Niew¹tpliwie
utrudnia to dokonanie rzetelnej analizy naukowej.

Na kontynencie tym obserwuje siê silne wp³ywy zarówno kultu-
ry zachodniej, jak i islamskiej. Na styku tych kultur dochodzi do naj-
ostrzejszego starcia „przesz³oœci” i „przysz³oœci”, co komplikuje
„teraŸniejszoœæ”. Dokonuje siê próba zachowania tradycyjnej to¿sa-
moœci plemion afrykañskich, a tak¿e próbuje siê stworzyæ now¹
afrykañsk¹ to¿samoœæ, która wed³ug Huntingtona konstruuje siê
wokó³ Republiki Po³udniowej Afryki2. Wobec tych faktów, nie po-
winno dziwiæ, ¿e kontynent afrykañski cechuje niezwyk³a dynami-
ka zmian politycznych.

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, mo¿na powiedzieæ, i¿ obecnie w Afryce
dominuj¹ dwie zasadnicze religie o charakterze uniwersalistycznym:

1 Patrz Czêœæ I, rozdzia³ 4.6: Prawa cz³owieka w Organizacji Jednoœci Afrykañ-
skiej/Unii Afrykañskiej.

2 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001, s. 53.



chrzeœcijañstwo i islam. Nie zachowuj¹ one jednak na tym konty-
nencie swej „czystej postaci”, dlatego te¿ powszechnie przyjê³o siê
okreœlaæ islam w Afryce – „czarnym islamem”3. „Chrzeœcijañstwu”
w Afryce uda³o siê unikn¹æ owego przymiotnika („czarny”), ale bez
w¹tpienia na tym terenie ró¿ni siê ono zasadniczo od swej europej-
skiej postaci4. Jak twierdzi Jan Vansina:

„schizmy uderza³y zarówno w afrykañskie chrzeœcijañstwo, jak i nowe
bractwa muzu³mañskie, a potrzeba lokalnej autonomii jest podstaw¹ zro-
zumienia szybkiego tempa rozwoju ruchów religijnych w tropikalnej
Afryce”5.

Przyczyny takiego stanu nale¿y upatrywaæ w ci¹gle „¿ywych” reli-
giach plemiennych. To one w du¿ej mierze s¹ odpowiedzialne za
specyfikê Afryki i trudnoœci aplikacji zachodnich recept na ¿ycie,
w tym demokracji i praw cz³owieka. Czêœæ religii plemiennych
przyswoi³a sobie – modyfikuj¹c do w³asnych wierzeñ – religijne
koncepcje islamu i chrzeœcijañstwa. Ten fakt nie powinien jednak-
¿e zamazywaæ rzeczywistego obrazu Afryki, na terytorium której
znaczna czêœæ religii plemiennych wystêpuje w czystej postaci.
Liczba wyznawców religii plemiennych w œwiecie, w tym w Afry-
ce, jest niezwykle wielka6. Ze wzglêdu na pewne cechy wspólne re-
ligii plemiennych traktuje siê je jako jedn¹ „rodzinê” okreœlan¹
mianem animizmu7.

Pojêcie animizmu uku³ Edward Burnett Taylor w pracy Cywiliza-
cja pierwotna, wpisuj¹c ten termin w swoj¹ teoriê ewolucyjnego roz-
woju religii jako pocz¹tek i pierwsze jej stadium8. Tradycyjne religie
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3 Zobacz A. Mrozek-Dumanowska, Spo³eczne funkcje czarnego islamu, w: Reli-
gie w procesie przemian w Afryce, red. A. Mrozek-Dumanowska, Wroc³aw – Warsza-
wa – Kraków – Gdañsk 1977, s. 11.

4 W Afryce mówi siê o sektach chrzeœcijañskich, gdy¿ w wielu miejscach
nast¹pi³o oderwanie siê od Koœcio³ów europejskich. Por. P. Curtin, Afrykañski opór
i likwidacja europejskiego panowania w Afryce, w: Historia Afryki. Narody i cywilizacje,
red. P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, Gdañsk 2003, s. 698.

5 J. Vansina, Zderzenie dwóch kultur: œwiadomoœæ afrykañska w dobie kolonializmu,
w: Historia Afryki. Narody i cywilizacje, op.cit., s. 643.

6 Jak podaje M. Malherbe, w religie plemienne w czystej postaci bez „do-
mieszki” innej religii wierzy na ca³ym globie 100 mln osób, z czego 80% w Afryce,
18% w Azji, a reszta w Ameryce £aciñskiej i Oceanii. Zobacz: J. Malherbe, Religie
ludzkoœci, op.cit., s. 23.

7 Por. E.B. Taylor, Cywilizacja pierwotna, Warszawa 1986.
8 W œwietle najnowszych badañ naukowych odrzuca siê teoriê E.B. Taylora,

twierdz¹c, i¿ animizm nie by³ pocz¹tkow¹ faz¹ rozwoju religii, a ludy pierwotne,
mimo ¿e nie zna³y pojêæ „dusza” i „duch”, mia³y religie. Zobacz R. Tokarczyk,
Wspó³czesne kultury prawne, op.cit., s. 303.



o charakterze animistycznym nigdy nie wymar³y w Afryce, s¹ tam
ci¹gle obecne. Jak ju¿ zaznaczaliœmy, nawet rozpowszechnianie siê
chrzeœcijañstwa i islamu, a tak¿e ukszta³towanie siê pañstw narodo-
wych w konsekwencji upadku kolonializmu w Afryce, nie zdo³a³o
wykorzeniæ animizmu ze œwiadomoœci znacznej czêœci rdzennych
mieszkañców Afryki9. Islamizacja zachodniej Afryki mia³a czysto
zewnêtrzn¹ formê. Jak twierdzi Muhammad Watt, w tym czasie
„ogólna koncepcja roli w³adcy pozostaje animistyczna, mimo formalnego
przyjêcia islamu”10. Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, dlaczego przyj-
mowano w ogóle zewnêtrzne formy islamu, nale¿y zgodziæ siê z te-
z¹ Anny Mrozek-Dumanowskiej, i¿ wi¹¿e siê to z kryzysem struktu-
ralnym tradycyjnych spo³eczeñstw afrykañskich11. Wiele plemion
afrykañskich, posiadaj¹cych silne poczucie zwi¹zku w oparciu o wspól-
notê kulturaln¹, ale nieposiadaj¹cych scentralizowanej w³adzy poli-
tycznej, w obliczu zagro¿enia tej wspólnoty przyjmowa³o zasady
islamu dla ugruntowania swej pozycji12. Proces ten osi¹gn¹³ apoge-
um w okresie kolonializmu, poniewa¿ europejskie wp³ywy w Afry-
ce d¹¿y³y do osi¹gniêcia pe³nej asymilacji z kultur¹ chrzeœcijañsk¹,
co przez wiele plemion postrzegane by³o jako zagro¿enie w³asnej
egzystencji. To t³umaczy prê¿ny rozwój islamu w Afryce i uzyski-
wanie przez niego przewagi nad chrzeœcijañstwem. Jak pisa³ w 1949
roku John Spencer Trimingham:

„Zachwianie poczucia bezpieczeñstwa Afrykañczyków wskutek podwa¿a-
nia strukturalnych form jednoœci etnicznej powoduje siêganie do islamu
jako czynnika podbudowuj¹cego spójniê etniczn¹. W obrêbie tego samego
systemu, jakim jest islam, poza elementami podstawowymi ka¿da grupa no-
wych wyznawców przyswaja sobie te elementy, które najbardziej harmoni-
zuj¹ z ich obyczajami i w³asnym sposobem ¿ycia. Obyczaje pogañskie nabie-
raj¹ sankcji islamistycznych”13.

Widaæ to najwyraŸniej na przyk³adzie Somalii zaliczanej dzisiaj do
kraju islamistycznego, gdzie praktykuje siê wyrzezanie kobiet14
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9 Dalej bêdê u¿ywa³ okreœlenia „rdzenni Afrykañczycy” w znaczeniu „wy-
znawcy religii animistycznych”.

10 M. Watt, Islam and the Integration of Society, London 1961, s. 130, cyt. za:
A. Mrozek-Dumanowska, Spo³eczne funkcje czarnego islamu, op.cit., s. 19.

11 Por. A. Mrozek-Dumanowska, Spo³eczne funkcje czarnego islamu, op.cit., s. 21.
12 Ibidem, s. 22.
13 J.S. Trimingham, The Islam in the Sudan, Oxford – London – New York – To-

ronto 1949, s. 107, cyt. za: A. Mrozek-Dumanowska, Spo³eczne funkcje czarnego isla-
mu, op.cit., s. 28.

14 Polega ono na wyciêciu ³echtaczki, ma³ych warg sromowych i wiêkszoœci
du¿ych warg sromowych, pozosta³a skóra jest zaszywana bardzo ciasno. Zabieg



(w zasadzie nale¿y rzezaæ dzieci, gdy¿ rytua³ ten dotyczy w du¿ej
mierze dziewczynek pomiêdzy 5. a 10. rokiem ¿ycia15). W zaprzesta-
niu tej praktyki nie pomóg³ równie¿ prawny zakaz wykonywania
tego obrz¹dku, wprowadzony w Somalii w roku 1947. Szacuje siê, i¿
wspó³czeœnie 98% somalijskich kobiet przechodzi ten zabieg16.
Ufundowany jest on na wierze, i¿ ³echtaczka jest truj¹ca i przynosi
nieszczêœcie dziecku, które jej dotknie; b¹dŸ te¿ wierzy siê, ¿e obrze-
zanie zwiêksza p³odnoœæ i przynosi wiele mocy uzdrowicielskich17.
Obrzêdy zwi¹zane z kultywowaniem religii animistycznych sta-
nowi¹ powa¿ny problem w dziedzinie przestrzegania szeroko
pojêtych praw cz³owieka. St¹d warto bli¿szej ukazaæ istotê religii
animistycznych, by zrozumieæ problemy wynikaj¹ce z trudnoœci
przeszczepienia zachodniej koncepcji praw cz³owieka i demokra-
cji, rozumianych jako konsekwencja zdolnoœci oddzielenia sfery
sacrum i profanum.

9.2. Tradycyjna sprawiedliwoœæ afrykañska

jako wyraz kolektywnych praw cz³owieka

Wieloletni badacz zjawisk religijnych w Afryce, Stanis³aw Pi³asze-
wicz, w pracy Religie Afryki. Ewolucja wierzeñ rodzimych w kontaktach
z islamem i chrzeœcijañstwem, wyró¿nia szeœæ zasadniczych w³aœciwo-
œci oddaj¹cych typowo afrykañsk¹ koncepcjê sacrum. Pozwala ona na
uzewnêtrznienie swoistych pogl¹dów na naturê cz³owieka, spo³ecze-
ñstwa i ca³ego wszechœwiata rdzennych Afrykañczyków. Koncepcja
afrykañskiego sacrum, zaproponowana przez S. Pi³aszewicza, tworzy
w miarê zwarty system, który pozwala zrozumieæ, na czym polega
dla rdzennego Afrykañczyka sens ¿ycia i jakie jest jego znaczenie18.
Bli¿szy wgl¹d we wspomnian¹ koncepcjê ujawnia, i¿ jedynie dwie jej
w³aœciwoœci: (1) brak idei ekumenicznych i jednoczeœnie dzia³alnoœci
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ten przeprowadzany jest najczêœciej w wiosce przez starsze kobiety w bardzo
niehigienicznych warunkach, co czêsto prowadzi do powik³añ i infekcji.

15 A. So³oducha, Somalia, w: Afrykañski wygnaniec. To¿samoœæ a prawa cz³owieka,
red. J. Mantel-Nieæko, Warszawa 1999, s. 215.

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 216.
18 Zobacz S. Pi³aszewicz, Religie Afryki. Ewolucja wierzeñ rodzimych w kontaktach

z islamem i chrzeœcijañstwem, Warszawa 1992, s. 12-19.



misyjnej, (2) specyficznie rozumiany komunalny charakter wyzna-
wanej religii, maj¹ wp³yw na pojmowanie praw jednostki19.
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19 Cztery pozosta³e w³aœciwoœci koncepcji afrykañskiego sacrum to: (1) Teoria
rzeczywistoœci, w której œwiat niewidzialny stanowi tak¹ sam¹ czêœæ rzeczywisto-
œci jak ten postrzegany, do tego stopnia, i¿ nadprzyrodzone si³y, które towarzy-
szy³y Afrykanom w codziennym ¿yciu, same by³y czêœci¹ œwiata stworzonego i ja-
ko takie podlega³y zarówno dobrym, jak i z³ym wp³ywom, a nawet mia³y w³asne
sprawy, interesy czy nawet osobowoœci. Oznacza to, ¿e to, co duchowe, jest tak
samo rzeczywiste jak byty materialne, przy czym te ostatnie s¹ drugorzêdne wo-
bec tych pierwszych. Skutkuje to przyjêciem koncepcji cz³owieka, w którym pier-
wiastki duchowe dominuj¹ nad jego cielesn¹ pow³ok¹, co pozwala wierzyæ Afry-
kañczykom, i¿ spo³ecznoœæ tworz¹ nie tylko ¿ywi, ale równie¿ ¿ywi-zmarli. (2) Po-
liteizm. Mo¿e byæ rozumiany tylko i wy³¹cznie w sensie potocznym, jako wiara
w wiêcej ni¿ jednego boga, bo w definicyjnym ujêciu politeizm g³osi, i¿ bóstwa
w panteonie s¹ od siebie niezale¿ne i jedno z nich mo¿e byæ uznawane za naczel-
ne, ale w ¿adnym wypadku za stwórcê innych bóstw. Tymczasem w tradycyjnych
religiach afrykañskich pojawia siê koncepcja Boga Najwy¿szego jako Stwórcy
innych bóstw, cz³owieka i wszechœwiata. Traktuje siê go przede wszystkim jako
istotê duchow¹, rzadko bywa wyobra¿any na podobieñstwo jakiegoœ bytu mate-
rialnego, za jego atrybuty uchodz¹ potêga, sprawiedliwoœæ, dobroæ, wszechwiedza
i wiecznoœæ. Jest odpowiedzialny za nagradzanie b¹dŸ karanie swych wiernych.
Koncepcja Boga Najwy¿szego by³a w³aœciwa g³ównie wszystkim wierzeniom
zachodnioafrykañskim przed okresem kolonialnym; tak to opisuje P. Curtin:
„wszystkie wierzenia zachodnioafrykañskie przed okresem kolonialnym by³y monoteistycz-
ne w tym sensie, ¿e uznawa³y stworzenie œwiata przez jednego boga; od chrzeœcijañstwa
i islamu ró¿ni³o ich nieuznawanie dalszego wp³ywu Stwórcy na œwiat, ani jego zaanga¿o-
wania w moralnej walce Dobra przeciwko Z³u; bóg po prostu ustawi³ scenê, a potem zaj¹³
pozycjê obojêtnego boga” (por. P. Curtin, Afryka na pó³noc od strefy leœnej w pocz¹tkach
ekspansji islamu, w: Historia Afryki. Narody i cywilizacje, op.cit., s. 120). Wierzono, i¿
Bogu Najwy¿szemu podlegaj¹ mniejsze bóstwa i inne byty nadnaturalne. Ponadto
to, co ³¹czy wyznawców religii animistycznych. to fakt, ¿e prawie wszystkiemu
przypisuj¹ oni duszê, pocz¹wszy od roœlin, poprzez zwierzêta i ludzi, a skoñczyw-
szy na zjawiskach przyrodniczych, takich jak np. wschód czy zachód s³oñca. Jak pi-
sze A. Le Roy: „cz³owiek nadaj¹c ¿ycie wszystkim cia³om, jak sam jest o¿ywiony, udzieli³
¿yj¹cego ducha ka¿demu z nich; by³ to okres animizmu” (por. A. Le Roy, Religie ludów
pierwotnych, Warszawa 1912, s. 43). (3) Religie animistyczne nie maj¹ oblicza
uniwersalistycznego – s¹ etnocentryczne i rzadko oddzia³ywaj¹ poza granicami
w³asnej grupy etnicznej. Wiele grup etnicznych uznaje Boga za swego prarodzicie-
la. Przyk³adowo u Zulusów z RPA by³ to Unkulunkulu, a u Szyluków z po³udnio-
wego Sudanu – Njikang (por. S. Pi³aszewicz, Religie Afryki…, op.cit., s. 13). (4) Reli-
gie animistyczne nie s¹ religiami objawionymi, nie posiadaj¹ œwiêtych ksi¹g,
a „intelektualnie” nie s¹ dok³adnie okreœlon¹ doktryn¹. Charakterystyczn¹ cech¹
tych religii jest sposób wykonywania kultu religijnego, maj¹cego na celu wspólne
przebywanie i obcowanie z bogami. W g³ównej mierze sprowadza siê on do wpro-
wadzania siê w „stany hipnotyczne”. Wyró¿nia siê dwie metody takiego religijne-
go kultu (obrzêdy w rodzaju wywo³ywania deszczu czy oddalenia epidemii za-
wieraj¹ zarówno elementy religijne, jak i magiczne). Pierwszy zwany jest „szamañ-
skim”, gdy¿ to szaman idzie szukaæ bogów tam, gdzie oni przebywaj¹,



Charakterystyczny dla religii animistycznych jest fakt, ¿e nie
g³osz¹ idei ekumenicznych. Ich wyznawcy nie prowadz¹ dzia³alno-
œci misyjnej, nie próbuj¹ si³¹ argumentacji rozpowszechniaæ swych
wierzeñ u innych ludzi, chocia¿by u s¹siedniej grupy etnicznej. Jed-
nak¿e, jak twierdzi S. Pi³aszewicz, nie jest to równoznaczne z tym, i¿
religie te wykluczaj¹ siê i ¿e idee religijne nie mog¹ siê przenikaæ20.
Cechuje je bowiem du¿a tolerancja religijna, dziêki której idee religij-
ne przenikaj¹ spontanicznie do innej grupy etnicznej. Z kolei brak
dzia³alnoœci misyjnej wynika g³ównie z faktu, i¿ wyznawcy danej re-
ligii plemiennej nie mog¹ udostêpniaæ swych tajemnic osobom ob-
cym czy profanom. Spontanicznoœæ przenikania siê religii plemien-
nych dokonuje siê w sposób naturalny: wskutek migracji, ma³¿eñstw
miêdzyetnicznych, kontaktów podczas wojen czy wspó³pracy han-
dlowej. W³aœciwoœci ta (brak idei ekumenicznych i jednoczeœnie
dzia³alnoœci misyjnej) s¹ konsekwencj¹ wspólnotowego (komunal-
nego) charakteru afrykañskich religii plemiennych: s¹ one bardziej
spraw¹ plemienia, klanu czy rodziny ni¿ indywidualnego cz³owie-
ka21. Plemiê traktowane jest jako rodzina i z tego wzglêdu ma ono
w Afryce ca³y czas wiêksze znaczenie ani¿eli pañstwo. Ten stan rze-
czy jest uwarunkowany dominuj¹cym w tym krêgu kulturowym
przekonaniem, i¿ to rodzina zapocz¹tkowa³a kulturê, a ta nada³a
jej niepodwa¿alny status wartoœci. Sprawiedliwoœæ lansowana
przez pañstwo ma dla rdzennych Afrykañczyków drugorzêdne
znaczenie, bowiem wielu z nich ¿ywi siln¹ wiarê w reinkarnacjê
jako formê realizowania siê poœmiertnej sprawiedliwoœci. W tym
sensie religie afrykañskie s¹ bardzo podobne do hinduizmu z okre-
su braminizmu.

Obie te w³aœciwoœci (brak idei ekumenicznych i jednoczeœnie
dzia³alnoœci misyjnej oraz tak specyficznie rozumiany komunalny
charakter wyznawanej religii) mia³y znacz¹cy wp³yw na ukszta³to-
wanie siê wzajemnej relacji jednostki i wspólnoty (w tym relacji jed-
nostki i w³adzy tej wspólnoty), co unaocznia sposób pojmowania
sprawiedliwoœci w tradycyjnych spo³ecznoœciach afrykañskich. Pi-
sze o tym Jim Consedine:
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wprowadzaj¹c siê w stan katalepsji. Drugi polega na tym, i¿ œmiertelnicy sami od-
wiedzaj¹ bogów za poœrednictwem czarownika, który wzywa boga, a on objawia
siê w jednej z obecnych osób, która natychmiast wpada w trans. To powoduje, i¿
w Afryce trudno jest oddzieliæ magiê od religii.

20 Ibidem, s. 14.
21 Ibidem.



„Niekiedy ca³a w³adza znajdowa³a siê w rêkach wodza, czasem powierzano j¹
radzie starzyzny plemiennej, a kiedy indziej nale¿a³a do ca³ej spo³ecznoœci.
Bez wzglêdu na formê, przywrócenie harmonii w rodzinach i plemionach by³o
zawsze celem ostatecznym, podczas gdy ukaranie winowajcy mia³o znaczenie
drugorzêdne. (…) Przestrzeganie prawa koncentrowa³o siê raczej na obronie
niewinnych i przywróceniu równowagi ni¿ na karaniu winnych. Tradycyj-
nym elementem spo³eczeñstwa afrykañskiego by³a grupa, nie jednostka.
W razie pope³nienia przestêpstwa wa¿niejsze by³o zadoœæuczynienie dla ro-
dziny ofiary ni¿ ukaranie sprawcy lub oskar¿onego. (…) Procesy s¹dowe by³y
spraw¹ ca³ej wspólnoty; g³ównym ich celem by³o pojednanie zwaœnionych
stron i przywrócenie harmonijnych relacji wewn¹trz wspólnoty”22.

Tradycyjne systemy prawne Afryki, twierdzi Basil Davidson, d¹¿y³y
do zawstydzenia przestêpcy, a nastêpnie przyjêcia go znów do
wspólnoty, gdy ta zademonstrowa³a ju¿ swoje obrzydzenie i wstrêt23.
A zatem, jak zauwa¿a wspomniany autor, tradycyjne s¹dy afrykañ-
skie z regu³y unika³y, jeœli to tylko by³o mo¿liwe, wy³¹czenia spraw-
cy przestêpstwa ze wspólnoty lub jego marginalizacji w grupie jemu
podobnych lub spo³ecznie odrzuconych24. Mo¿na zatem powiedzieæ,
¿e w tradycyjnych spo³ecznoœciach afrykañskich wystêpuje godnoœ-
ciowe podejœcie w³adz plemiennych do podejrzanego czy te¿ spraw-
cy przestêpstwa. Jednak¿e to „godnoœciowe podejœcie” do tej grupy
osób nie ma charakteru indywidualnego, tylko spo³eczny, gdy¿ sam
proces s¹dowy zmierza³ do przywrócenia równowagi we wspólno-
cie przez powrót do stanu pierwotnego, pojednanie i rekompensa-
tê25, a nie do samego faktu ukarania jednostki. Albie Sachs w pracy
Justice in South Africa w nastêpuj¹cy sposób opisuje istotê wymiaru
sprawiedliwoœci w tradycyjnym spo³eczeñstwie afrykañskim:

„Co siê tyczy wymiaru sprawiedliwoœci, to w tradycyjnym spo³eczeñstwie
afrykañskim ka¿dy cz³owiek by³ adwokatem, zarówno w³asnym, jak i swoje-
go s¹siada, poniewa¿ sprawa s¹dowa anga¿owa³a ca³e wspólnoty i wszyscy
mê¿czyŸni z danego terenu mogli braæ udzia³ w debacie s¹dowej. Kobiety
zwykle uczestniczy³y w procesach najwy¿ej w charakterze œwiadków, ale
miêdzy mê¿czyznami nie by³o wyraŸnego podzia³u funkcji. Koncepcja profe-
sjonalnych sêdziów, postêpuj¹cych wed³ug sformalizowanych regu³ jako czê-
œci wyspecjalizowanej i bezstronnej administracji, by³a obca prawoznawstwu
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22 J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza. Przywrócenie ³adu spo³ecznego, War-
szawa 2004, s. 193.

23 B. Dawidson, The Africans, Longmans Green and Co, London and Harlow
1969, cyt. za: J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza…, op.cit., s. 194.

24 Ibidem.
25 M. Brogen, C. Shearing, Policing for a New South Africa, Routledge, London

1993, cyt. za: J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza…, op.cit., s. 194.



afrykañskiemu, podobnie jak pomys³ zatrudnienia kogoœ ze wzglêdu na jego
talent do argumentowania i bronienia sprawy. Kiedy pozas¹dowe próby
rozwi¹zania konfliktu koñczy³y siê niczym, argumenty mog³y zostaæ podda-
ne os¹dowi wodza, którego s³owo by³o prawem. Ale wódz zwykle by³ rzecz-
nikiem swoich doradców, którzy starali siê utrzymaæ i wzmocniæ ustano-
wione normy plemienia. W tym kontekœcie wódz by³ oceniany nie na podsta-
wie strachu, jaki wzbudza³, ani wspania³omyœlnoœci, jak¹ móg³ okazaæ, ale
na podstawie swej umiejêtnoœci wyra¿ania sensu sprawiedliwoœci stosunko-
wo jednorodnej wspólnoty (podkr. autora), co wymaga³o od niego stoso-
wania powszechnie akceptowanych regu³ i precedensów do poszczególnych
spraw w odpowiedni sposób. Jego autorytet nie wywodzi³ siê z kontroli nad
si³ami zbrojnymi czy miejsca wœród wykszta³conej biurokracji, lecz z jego
pozycji lidera i reprezentanta wspólnoty”26.

Afrykañska tradycyjna sprawiedliwoœæ jest wyrazem kolektyw-
nych praw cz³owieka w tym sensie, ¿e koncentruje siê na przywró-
ceniu jednoœci wspólnocie i zadoœæuczynienia pokrzywdzonym.
Nie koncentruje siê przy tym wy³¹cznie na odwecie i karze, co, jak
twierdzi znawca przedmiotu J. Consedine, jest dziedzictwem
rzymsko-holendersko-angielskiego systemu prawa27.

9.3. Wp³yw kolonializmu na tradycyjne

afrykañskie spo³ecznoœci

Ghañski badacz wierzeñ afrykañskich Kofi Asare Opoku wyrazi³
s³uszny pogl¹d, ¿e w tradycyjnej Afryce religia jest ¿yciem, a ¿ycie
religi¹28. Kolonializm próbowa³ to zmieniæ, wprowadzaj¹c m.in. eu-
ropejsk¹ organizacjê polityczn¹, czy to wed³ug wzorów kapitalistycz-
nych, czy te¿ socjalistycznych29. Przyczyni³ siê do uformowania
afrykañskich pañstw narodowych. Wszelako koncepcja narodu afry-
kañskiego nie stanowi odbicia koncepcji narodu w rozumieniu euro-
pejskim, powsta³ego wokó³ wspólnie wyznawanych wartoœci. Jak
s³usznie zauwa¿a Philip Curtin:
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26 A. Sachs, Justice in South Africa, Chatto Heinemann for Sussex University
Press, London 1973, cyt. za: J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza…, op.cit., s. 193.

27 J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza…, op.cit., s. 202.
28 K. Asare Opoku, w: West African Traditional Religion, Jurong 1978, s. 1, cyt.

za: S. Pi³aszewicz, Religie Afryki…, op.cit., s. 9.
29 M. Szupejko, Prawa cz³owieka w kontekœcie konfliktów etnicznych w Afryce,

w: Uniwersalizm praw cz³owieka…, op.cit., s. 211.



„Wykszta³cona na zachodnich wzorcach afrykañska elita, która zapocz¹tko-
wa³a g³oszenie ideologii narodowej (¿¹danie lepszego traktowania lud-
noœci afrykañskiej przez kolonizatorów – przyp. autora), uto¿samia³a
siê ze wspólnym doœwiadczeniem wszystkich Afrykanów (g³ównie upod-
leniem i „zabraniem” godnoœci afrykañskiej ludnoœci przez koloni-
zatorów poprzez propagowanie i uprawianie niewolnictwa – przyp.
autora), a nie okreœlonej grupy etnicznej”30.

Zatem afrykañskie pañstwa narodowe nie uformowa³y siê w opar-
ciu o „pozytywne wartoœci”, ale w oparciu o negatywne odczucia.
Jednak¿e te negatywne odczucia wynika³y z wartoœci wyznawa-
nych przez „œwiat zachodni”, takich jak np. godnoœæ cz³owieka. Ko-
lonializm wraz z rozpoczêciem rozpowszechniania siê zasad religii
monoteistycznych (chrzeœcijañstwo, islam) mo¿na potraktowaæ jako
jeden ze znacz¹cych momentów przyœpieszenia procesów globa-
lizacyjnych. Trafnie ten proces ujmuje A. Mrozek-Dumanowska:

„Przyjmowaniu zasad religii monoteistycznych (chrzeœcijañstwo, islam)
sprzyja³ nie tylko fakt, ¿e by³y to religie uniwersalistyczne o znacznie szer-
szym zasiêgu ni¿ wierzenia tradycyjne, ale tak¿e fakt, ¿e zasiêg i tempo
przeobra¿eñ spo³ecznych nie stwarza³y szansy wykszta³cenia systemów
wartoœci, które by³yby w stanie zast¹piæ wierzenia tradycyjne”31.

Ta sytuacja t³umaczy wojny domowe w Afryce, gdy¿ w istocie s¹ to
wojny plemienne (np. wojna pomiêdzy Hutu i Tutsi), bo w pañ-
stwach afrykañskich nie wykszta³ci³o siê powszechne poczucie na-
rodowoœci jako wspólnoty wartoœci. W tym kontekœcie rodzi siê py-
tanie o sens i znaczenie prawa ludów do samostanowienia, którego
uznania i poszanowania domagaj¹ siê przez spo³ecznoœæ miêdzyna-
rodow¹ pañstwa afrykañskie. Czy domagaj¹c siê prawa do samosta-
nowienia ludów, plemiona afrykañskie chc¹ siê jedynie uchroniæ
przed interwencj¹ z „zewn¹trz”, gdy dojdzie do walki pomiêdzy
plemionami, by móc dokonywaæ swobodnej eksterminacji, czy te¿
rzeczywiœcie chc¹ skorzystaæ z tego prawa w rozumieniu przypisy-
wanym temu prawu przez prawo miêdzynarodowe, czyli wzi¹æ
swój los we w³asne rêce i byæ za niego odpowiedzialnym oraz poko-
jowo wspó³¿yæ ze sob¹?

Za pierwszym wariantem przemawia konflikt rozgrywaj¹cy siê
pomiêdzy Hutu i Tutsi w Ruandzie, a tak¿e fakt, ¿e konwencja
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30 Por. P. Curtin, Afrykañski opór i likwidacja europejskiego panowania w Afryce,
op.cit., s. 698.

31 A. Mrozek-Dumanowska, Przedmowa, w: Religie w procesie przemian w Afry-
ce, op.cit., s. 6.



o zakazie ludobójstwa nie zosta³a ratyfikowana przez znaczn¹ czêœæ
pañstw afrykañskich: Angolê, Botswanê, Kamerun, Republikê Afry-
ki Œrodkowej, Czad, Kongo, Gwineê, Gwineê Równikow¹, Gwi-
neê-Bissau, Erytreê, Keniê, Madagaskar, Malawi, Mauretaniê, Ni-
ger, Nigeriê, Sierra Leone, Somaliê, Sudan, Zambiê. Za drugim
wariantem przemawia przekszta³cenie siê OJA w Uniê Afrykañ-
sk¹. O ile OJA powsta³a w konsekwencji negatywnych aspektów
kolonializmu, o tyle Unia Afrykañska budowana jest na podstawie
wartoœci pozytywnych, podkreœlaj¹cych wspólnotowoœæ ludów
afrykañskich (niema³¹ rolê odgrywa w tym procesie œwiadomoœæ
idei praw cz³owieka).

Uzasadnienie dla nieprzestrzegania praw cz³owieka zawartych
w AKPCL trudno znaleŸæ w konstytucjach wiêkszoœci pañstw afry-
kañskich32. Te akty normatywne w swym brzmieniu i strukturze
wzorowane by³y na standardach zachodnich. Nie kwestionuje siê
w nich tego, ¿e wszyscy ludzie s¹ równi i powinni posiadaæ takie
same prawa bez wzglêdu na kolor skóry, rasê, etnicznoœæ, p³eæ, reli-
giê, œwiatopogl¹d, miejsce urodzenia czy status maj¹tkowy. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ konstytucji pañstw afrykañskich jest sto-
sunkowo œwie¿ej daty, np. konstytucja Etiopii pochodzi z 1994 r.,
Kamerunu z 1996 r., Sudanu z 1999 r.33 Obecnie obserwowana w pañ-
stwach afrykañskich tendencja do uzupe³niania i poprawiania swych
aktów prawnych o dziedzinê praw cz³owieka (zw³aszcza o zakaz
dyskryminacji negatywnej) daje nadziejê na ustabilizowanie siê sy-
tuacji na tym kontynencie34.

Praktycznie prawo zwyczajowe i religijne, a nie prawo stano-
wione, jest odpowiedzialne za liczne przypadki jawnego ³amania
w pañstwach afrykañskich praw cz³owieka, nawet tych zawartych
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32 Warto zapoznaæ siê z ksi¹¿k¹ Gra¿yny Micha³owskiej Problemy ochrony
praw cz³owieka w Afryce, Warszawa 2008; przedstawia ona rzeteln¹ analizê socjolo-
giczno-politologiczn¹ tytu³owej kwestii.

33 Wiêcej danych na ten temat znajduje siê w zbiorowej pracy: Stosunki miêdzy-
narodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002.

34 Na przyk³ad w Etiopii kodeks cywilny z 1960 roku nakazywa³ traktowaæ
kobiety jak osoby niedojrza³e lub upoœledzone umys³owo, w 2000 roku przyjêto
nowy kodeks rodzinny, który zrównuje wiek kobiet i mê¿czyzn uprawniaj¹cy do
ma³¿eñstwa, wyraŸnie stawia cywilne prawo stanowione nad prawo zwyczajowe
i religijne, m.in. pozwalaj¹c na wspólny zarz¹d dorobkiem ma³¿eñskim w wypad-
ku rozwodu lub separacji, co nie jest do pomyœlenia na mocy tamtejszego prawa
religijnego. W Ghanie w 1998 roku parlament zmieni³ kodeks karny, pochodz¹cy
z 1960 roku, wprowadzaj¹c ograniczon¹ gwarancjê praw kobiet i dzieci, m.in. po
to, by zlikwidowaæ seksualne wykorzystywanie dzieci.



w AKPCL35. Nie mo¿na równie¿ odmówiæ racji Jim Consedine, gdy
twierdzi, ¿e wykonywanie kary uw³aczaj¹ce godnoœci ludzkiej na
przyk³ad przez ch³ostê czy te¿ ró¿nego rodzaju egzekucje przez
ponad 400 lat by³o plam¹ na honorze ca³ej cywilizacji, a nie tylko
Afryki36.
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35 W Sudanie porywanie kobiet i zamienianie ich w niewolnice stanowi czêœæ
tradycyjnego prawa wojennego. Kobiety wedle tego prawa mog¹ stanowiæ ³up
wojenny, co oznacza, ¿e traktowane s¹ przedmiotowo, a nie podmiotowo.

36 Por. J. Consedine, Sprawiedliwoœæ naprawcza…, op.cit., s. 202.



Rozdzia³ 10

Idea praw cz³owieka

a relatywizm kulturowy

10.1. Relatywizm kulturowy a relatywizm etyczny

Relatywizm kulturowy zak³ada, ¿e kultury s¹ nieporównywalne
oraz ¿e nie mo¿na, i nawet nie powinno siê, ich zestawiaæ czy nawet
porównywaæ w celu ich wartoœciowania. Wskazuje siê, ¿e s¹ one
obiektywne w tym sensie, ¿e obyczaje i zwyczaje danej kultury
w odniesieniu do innej kultury nie s¹ ani gorsze, ani lepsze, po prostu
s¹, i jako takie nale¿y je badaæ, a nie dokonywaæ ocen z perspektywy
w³asnego systemu wartoœci1. W tym duchu wypowiada siê Samuel
Huntington w ksi¹¿ce Zderzenie cywilizacji. Podziela on pogl¹d, ¿e
wiara w uniwersalnoœæ kultury Zachodu musi prowadziæ do cywi-
lizacyjnej wojny, gdy¿ wiara ta ma charakter imperialistyczny. Pisze
o tym tak:

„W sensie normatywnym wiara w uniwersalnoœæ Zachodu zak³ada, i¿ ca³y
œwiat powinien przyj¹æ zachodnie wartoœci, instytucje i zwyczaje, bo s¹ one
wyrazem najwy¿szych, najbardziej oœwieconych, liberalnych, racjonal-
nych, nowoczesnych i najbardziej cywilizacyjnych osi¹gniêæ kultury (…).
Zachodni uniwersalizm jest niebezpieczny dla œwiata, mo¿e bowiem dopro-
wadziæ do wielkiej miêdzykulturowej wojny miêdzy pañstwami – oœrodka-
mi cywilizacji”2.

Jego zdaniem przekonanie o uniwersalnoœci zachodniej kultury ma
trzy zasadnicze wady: jest fa³szywe, niemoralne i niebezpieczne3.

Relatywizm kulturowy jako metodologia badawcza stara siê do-
prowadziæ do wykluczenia postaw etnocentrycznych, czyli takich

1 Por. A.L. Kröeber, Istota kultury, Warszawa 1989, s. 331.
2 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, op.cit., s. 477-478.
3 Ibidem, s. 477.



postaw, które badaj¹ dan¹ kulturê w przekonaniu o wy¿szoœci w³as-
nej kultury zarówno pod k¹tem rozwoju duchowego, moralnego,
spo³ecznego, jak i prawnego.

Zgodnie z przyjêt¹ metod¹ badawcz¹, zak³adaj¹c¹ równoœæ i nie-
sprowadzalnoœæ kultur do siebie, kultura ma byæ badana jedynie
w kontekœcie w³asnej struktury i w³asnych wartoœci. Jest to zatem
stanowisko odrzucaj¹ce myœl o istnieniu obiektywnych, ostatecz-
nych oraz fundamentalnych twierdzeñ o œwiecie, które maj¹ charak-
ter powszechnie obowi¹zuj¹cy4. W zgodzie z relatywizmem kultu-
rowym nie mo¿na przyj¹æ, i¿ istnieje uniwersalna moralnoœæ, gdy¿
dobro i z³o uchodz¹ za wartoœci wzglêdne i s¹ aprobowane jako
powszechne jedynie w krêgu danej kultury. Konsekwentnie zatem
przyjêcie stanowiska relatywizmu kulturowego determinuje przyjê-
cie stanowiska relatywizmu etycznego. Zak³ada ono, ¿e ludzie ró¿-
nych kultur uznaj¹ zespó³ nie tych samych, lecz ró¿nych norm mo-
ralnych5. Zaprezentowany powy¿ej punkt widzenia jest w naszej
ocenie kontrowersyjny. Œmiemy twierdziæ, ¿e przyjêcie pewnych
za³o¿eñ relatywizmu kulturowego nie oznacza koniecznoœci przyjê-
cia relatywizmu etycznego. Za arbitraln¹ tez¹ o koniecznoœci odrzu-
cenia uniwersalnych wartoœci, a tym samym uniwersalnej moralno-
œci, nie przemawiaj¹ wystarczaj¹co przekonuj¹co ani osi¹gniêcia
nauki, ani argumenty czysto rozumowe, nie jest te¿ ona zgodna
z aprobowanym przez ludzi kanonem wartoœci. W œwietle powy¿-
szego stwierdzenia warto przywo³aæ piêkn¹ argumentacjê na rzecz
istnienia uniwersalnych wartoœci, któr¹ poda³ chiñski myœliciel
Mencjusz:

„Gdy mówiê, ¿e ka¿dy cz³owiek ma taki umys³, ¿e nie mo¿e znieœæ cierpienia
innych, to to, co mam na myœli, mogê zilustrowaæ tak: Gdy ktoœ nagle spo-
strzega dziecko wpadaj¹ce do studni, to ka¿dy w tej sytuacji odczuwa trwo-
gê i niepokój. I nie dlatego, ¿e liczy na przyjaŸñ rodziców dziecka, nie po to,
by szukaæ nagrody u s¹siadów i przyjació³, i nie z powodu tego, ¿e nie lubi,
by miano o nim z³e mniemanie. W ka¿dym z tych przypadków widzimy, ¿e
cz³owiek bez wspó³czucia nie jest cz³owiekiem. Cz³owiek bez wstydu i dez-
aprobaty nie jest cz³owiekiem. Cz³owiek bez umiejêtnoœci rozró¿niania do-
bra i z³a nie jest cz³owiekiem. Cz³owiek bez poczucia godnoœci i szacunku nie
jest cz³owiekiem. Wspó³czucie jest pocz¹tkiem humanitarnoœci (ren), po-
czucie wstydu i dezaprobaty jest pocz¹tkiem sprawiedliwoœci (yi), poczucie
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4 A. Chmielewski, Niewspó³miernoœæ, nieprzek³adalnoœæ, konflikt. Relatywizm we
wspó³czesnej filozofii antycznej, Wroc³aw 1997, s. 52.

5 I. Lazari-Paw³owska, O rodzajach relatywizmu etycznego, „Studia Filozoficz-
ne” 1965, nr 4-5.



godnoœci i szacunku jest pocz¹tkiem obyczaju (li), a umiejêtnoœæ rozró¿nia-
nia dobra od z³a jest pocz¹tkiem m¹droœci (zhi). Cz³owiek ma te Cztery
Pocz¹tki, tak jak posiada cztery koñczyny. Mieæ je i mówiæ, ¿e nie mo¿na ich
rozwijaæ, to niszczyæ siebie samego (…)”6.

Przyk³ad przywo³any przez Mencjusza oddaje nasze wspólnie
podzielane przekonanie, ¿e dziecko nie powinno byæ pozbawione
opieki doros³ych, a tym samym na obserwatorów opisanego zda-
rzenia na³o¿ona jest powinnoœæ udzielenia dziecku pomocy.
Ponadto, bez wzglêdu na ró¿nice kulturowe, przyk³ad ów rodzi
pytanie: Gdzie byli rodzice i co w tym czasie robili? Kto by³ odpo-
wiedzialny za zabezpieczenie studni: rodzice, budowniczy czy od-
powiednie w³adze miejskie? Ró¿nice kulturowe mog¹ przek³adaæ
siê jedynie na ró¿norodnoœæ roz³o¿enia odpowiedzialnoœci i ró¿no-
rodnoœæ sankcji7.

Powszechnie s¹dzi siê, ¿e przyjêcie postawy relatywizmu etycz-
nego jest przyjêciem tolerancyjnej postawy wobec innych kultur, bo
w ten sposób nie narzuca siê im w³asnego rozumienia dobra i z³a czy
innych wartoœci etycznych: sprawiedliwoœci, równoœci, pokoju
spo³ecznego itd. Takie rozumowanie obarczone jest b³êdem logicz-
nym, bowiem wynika z niego, ¿e po¿¹dan¹ wartoœci¹ maj¹c¹ status
wartoœci powszechnej, uniwersalnej jest tolerancja. Nale¿y zatem
sformu³owaæ pytanie: czy przyjêcie tolerancji jako wartoœci po-
wszechnej, uniwersalnej nie poci¹ga za sob¹ koniecznoœci przyjêcia
innych wartoœci, takich jak np. powstrzymanie siê od u¿ycia prze-
mocy szeroko rozumianej zarówno fizycznej, psychicznej, jak i sym-
bolicznej. Jeœli tak, to znaczy, ¿e odwo³ujemy siê do obiektywnego
porz¹dku uniwersalnej moralnoœci. Zauwa¿y³ to Michael Freeman,
pisz¹c, ¿e kulturowym relatywistom trudno jest unikn¹æ pokusy
wywodzenia relatywizmu z zasad uniwersalnych, co wyjaœnia, dla-
czego kulturowy relatywizm jawi siê jako atrakcyjny, choæ w rze-
czywistoœci nie ma sensu8. M. Freeman uzasadnia przekonuj¹co, i¿
zak³adane przez relatywizm kulturowy dwie zasady s¹ z nim sprze-
czne, gdy¿ de facto s¹ zasadami uniwersalnymi, a mianowicie, ¿e:
(1) ka¿dy ma takie samo prawo do szacunku; (2) szacunek wobec
osoby zak³ada szacunek wobec kultury tej osoby, poniewa¿ to kul-
tura, przynajmniej po czêœci, tworzy osobist¹ to¿samoœæ9.
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8 M. Freeman, Prawa cz³owieka, op.cit., s. 131.
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Konkluzj¹ powy¿szych wywodów jest teza, i¿ postawa relaty-
wizmu kulturowego jest uzasadniona tylko tym, ¿e na danym etapie
rozwoju cz³owiek nie jest w stanie rozpoznaæ uniwersalnej moralno-
œci. Nie oznacza to wszak¿e, ¿e moralnoœæ uniwersalna nie istnieje.
Relatywizm kulturowy mo¿e korespondowaæ z relatywizmem po-
znawczym, ale ju¿ nie z etycznym.

10.2. Problem uniwersalnoœci praw cz³owieka

Wœród wielu myœlicieli panuje przekonanie, i¿ uniwersalnoœæ praw
cz³owieka to czysta fikcja, stworzona przez „kulturê zachodni¹” dla
realizacji swych partykularnych interesów. Przeciwko uniwersalno-
œci praw cz³owieka, jak i cywilizacji rozumianej jako powszechna ra-
cjonalizacja ¿ycia ludzkiego, opowiada siê amerykañski filozof Ri-
chard Rorty, który odrzuca istnienie wspólnej natury ludzkiej10.
W swych licznych esejach próbuje Rorty „wyzwoliæ moralnoœæ z objêæ
rozumu i oddaæ j¹ w objêcia uczuæ”:

„Postêp moralny jest kwesti¹ coraz rozleglejszej empatii, a nie wznoszenia
siê ponad uczciwoœæ ku racjonalnoœci; nie jest kwesti¹ odwo³ywania siê
ponad uczciwoœæ ku racjonalnoœci; nie jest te¿ kwesti¹ odwo³ywania siê od
ni¿szego, przekupnego trybuna³u lokalnego do wysokiego s¹du, w którym
obowi¹zuje prawo ahistoryczne, nielokalne i ponadkulturowe”11.

I dalej pisze:

„Oczywiœcie s¹ one (prawa cz³owieka – przyp. autora) wytworami
spo³ecznymi, czyli s¹ intencjonalnymi przedmiotami”12.

A zatem R. Rorty twierdzi, i¿ nie istniej¹ transcendentne wobec bytu
kulturowego uniwersalne wartoœci. Podobne stanowisko zajmuje
Alasdair MacIntyre, który g³osi, ¿e prawa cz³owieka to puste fikcje.

Perturbacje zwi¹zane z wypracowaniem wspólnej dla ca³ego rodu
ludzkiego koncepcji praw cz³owieka, realizuj¹cej w pe³ni ideê uniwer-
salnoœci praw cz³owieka, wynikaj¹ g³ównie z problematycznoœci
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10 Zobacz. R. Rorty, Human Rights, Rationality, and Sentimentality, w: Human
Rights, red. S. Hurley, S. Shote, Basic Books, New York 1993, za: M. Kwiek, Rorty
i Lyotard. W labiryntach postmoderny, Poznañ 1994, s. 96-105; a tak¿e R. Rorty, Konse-
kwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, Warszawa 1998, s. 214.

11 R. Rorty, Etyka bez powszechnych powinnoœci, „Etyka” 1998, nr 31, s. 19.
12 Ibidem, s. 22.



kontekstu ich uzasadniania. Jak zauwa¿a M. Freeman, podstawowy
problem filozoficzny dotycz¹cy praw cz³owieka to pytanie, w jaki
sposób mog¹ one byæ uzasadniane, jeœli nie wywodz¹ siê ani z prze-
pisów prawa stanowionego, ani z przekonañ opartych na s¹dach
popartych naukowo13. O ile R. Rorty i A. MacIntyre nie ¿ywi¹ prze-
konania o istnieniu uniwersalnych praw cz³owieka, o tyle Ronald
Dworkin stara siê broniæ idei praw cz³owieka, g³osz¹c, ¿e trudnoœci
zwi¹zane z udowodnieniem istnienia praw cz³owieka nie mog¹ pro-
wadziæ do ostatecznego wniosku, ¿e takich praw nie ma. Stanowis-
ko to wydaje siê w pewnej mierze przekonuj¹ce, jeœli uzmys³owimy
sobie, ¿e na pewnym etapie historii ludzkoœci trudno by³o udo-
wodniæ, ¿e Ziemia kr¹¿y wokó³ S³oñca, a nie odwrotnie. Z faktu, i¿
ówczesna myœl ludzka nie potrafi³a tego stanu rzeczy dowieœæ, nie
wynika³o wcale, ¿e to S³oñce kr¹¿y wokó³ Ziemi. Podobnie przeko-
nanie o partykularystycznym pochodzeniu praw cz³owieka nie
mo¿e stanowiæ powa¿nego argumentu zaprzeczaj¹cego ich uni-
wersalnoœci14.

Zasadniczy argument podnoszony przez przeciwników uznania
uniwersalnoœci praw cz³owieka polega na wskazaniu istnienia hete-
rogenicznoœci ich ontologii. Zdaniem Adama Chmielewskiego sta-
tus ontologiczny praw cz³owieka15 ufundowany jest na: „naturze”
wszechœwiata i cz³owieka, decyzji Bo¿ej, rozumie cz³owieka, pojêciu
cz³owieka.

Niew¹tpliwie wywodzenie statusu ontologicznego praw cz³o-
wieka jest œciœle skorelowane z pod³o¿em kulturowym, w obrêbie
którego dochodzi do dookreœlenia czy te¿ doprecyzowania, czym de
facto one s¹16. Nie ma obecnie kultury, która w sposób kategoryczny
odrzuca³aby, jako tak¹, ideê praw cz³owieka. Nale¿y w tym miejscu
poczyniæ istotne zastrze¿enie: ka¿da z istniej¹cych kultur dokonuje
asymilacji idei praw cz³owieka do w³asnych warunków, tworz¹c
w ten sposób odmienne koncepcje praw cz³owieka. Pañstwa z nie-
których regionów œwiata, a zw³aszcza ze znacznej czêœci Azji, otwar-
cie neguj¹ uznanie „powszechnego systemu ochrony praw cz³owieka”,
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13 M. Freeman, Prawa cz³owieka, op.cit., s. 18.
14 W. Sadurski, Nietolerancja, paternalizm i uniwersalizm, w: Studia z filozofii pra-

wa, t. 2, red. J. Stelmach, Kraków 2003, s. 165.
15 A. Chmielewski, Spo³eczeñstwo otwarte czy wspólnota, Wroc³aw 2001, s. 137.
16 W tradycji myœli liberalnej prawa cz³owieka wywodzone s¹ z prawa natu-

ralnego jako wy¿szego porz¹dku moralnego; na jego podstawie formu³uje siê pra-
wo pañstwowe, które mia³oby ograniczaæ w³adzê pañstwa. Mentorem takiego ujê-
cia by³ John Locke, który takie prawa, jak: prawo do ¿ycia, wolnoœci i w³asnoœci
wywodzi³ bezpoœrednio z prawa naturalnego.



traktuj¹c go jako sprzeczny z w³asnymi wartoœciami. Czêœæ pañstw
azjatyckich (jak np. Iran) sprzeciwia siê obowi¹zywaniu „powszech-
nego systemu ochrony praw cz³owieka”, twierdz¹c, ¿e opiera siê on
na etyce europejsko-chrzeœcijañskiej odwo³uj¹cej siê do osoby, pod-
czas gdy w kulturze azjatyckiej racjê bytu ma etyka odwo³uj¹ca siê
do wspólnoty17. W tym regionie próbuje siê stworzyæ w³asny system
ochrony praw cz³owieka, ale dotychczas podejmowane próby nie
przynosz¹ wiêkszego efektu, bowiem na przeszkodzie stoj¹ spore
rozbie¿noœci miêdzy pañstwami azjatyckimi w pojmowaniu „etyki
wspólnotowej”. Na przyk³ad, przywódca Singapuru Lee Kuan Yew
z tego powodu dokonuje rozró¿nienia na Azjê Wschodni¹ i Azjê
Po³udniowo-Wschodni¹:

„Przez Azjê Wschodni¹ rozumiem Koreê, Japoniê, Chiny i Wietnam, które
odró¿niam od Azji Po³udniowo-Wschodniej, gdzie kultura stanowi miesza-
ninê wartoœci chiñskich i indyjskich, chocia¿ tym ostatnim i tak jest bli¿ej do
wschodnioazjatyckich ni¿ do zachodnich”18.

Jednak¿e fakt istnienia tych rozbie¿noœci nie mo¿e t³umaczyæ
braku azjatyckiego, regionalnego systemu praw cz³owieka. Zapo-
mina siê czêsto, i¿ nawet w tzw. kulturze zachodniej, do której po-
wszechnie zalicza siê Europê, Amerykê Pó³nocn¹ i Amerykê £aciñ-
sk¹19, tak naprawdê nie obowi¹zuje jedna i ta sama etyka, nie ma
tym samym jednorodnej koncepcji praw cz³owieka. Pomimo tych
przeszkód, w oparciu o „powszechny system ochrony praw cz³o-
wieka” (a zw³aszcza w oparciu o PDPCz) mo¿liwe by³o zbudowanie
wielu regionalnych systemów ochrony praw cz³owieka (czêœæ z nich
zosta³a zaprezentowana w poprzedniej czêœci ksi¹¿ki), które uwzglêd-
niaj¹ etyczn¹ specyfikê danego regionu.

Kultura zachodnia to nic innego jak zwi¹zek konkretnych su-
biektywnych kultur d¹¿¹cych do realizacji wspólnych wartoœci
i celów mniej lub bardziej wywodz¹cych siê z religijnego dziedzic-
twa chrzeœcijañstwa i œwieckiego dziedzictwa oœwiecenia. Zarów-
no chrzeœcijañstwo, jak i oœwiecenie nie mia³y jednorodnego chara-
kteru. Jak zauwa¿y³ Alfred Weber, œwiatowe chrzeœcijañstwo to
zbiór wielu ró¿nych religii zwi¹zanych de facto z wieloma ró¿nymi
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17 O. Gablentz, Integracja europejska-polityczne reformy na rzecz pokoju, w: Euro-
pa. Fundamenty jednoœci, red. A. Dylus, Warszawa 1999, s. 67.

18 Lee Kuan Yew powiedzia³ to, udzielaj¹c Fareedowi Zakarii wywiadu
nosz¹cego tytu³ Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, który zosta³
opublikowany w „Foreign Affairs” 1994, nr 73 (March/April), s. 113, cyt. za: A. Sen,
Rozwój i wolnoœæ, op.cit., s. 249.

19 Por. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, op.cit., s. 51.



kulturami20. Chrzeœcijañstwo, zdaniem Ronalda Prestona, dzieli siê
na piêæ wielkich tradycji konfesyjnych, z których ka¿da osi¹gnê³a
pewn¹ stabilnoœæ i ma w³asny rys doktrynalny i etyczny21: (1) pra-
wos³awie, zw³aszcza w Europie Wschodniej i Rosji, (2) rzymski ka-
tolicyzm, jak dot¹d najliczniejszy, (3) luteranizm, (4) kalwinizm,
czyli koœció³ reformowany, wystêpuj¹cy w œwiecie anglojêzycz-
nym pod postaci¹ prezbiterianizmu, kongregacjonalizmu i baptyz-
mu, (5) anglikanizm. Podobnie rzecz ma siê z oœwieceniem, st¹d
te¿ w literaturze przedmiotu mówi siê o oœwieceniu: francuskim,
brytyjskim, niemieckim czy polskim etc.22

Dlatego niektórzy badacze problematyki praw cz³owieka, jak na
przyk³ad Yves Madiot, twierdz¹, ¿e uniwersalna koncepcja praw
cz³owieka wy³oni³a siê nie tyle z dorobku chrzeœcijañstwa, co z idei
prawa naturalnego w formie uniwersalizmu indywidualistycznego i liberal-
nego, która zawiera cztery charakterystyczne elementy: (1) przyznaje
siê jednostce priorytet wobec spo³eczeñstwa i w³adzy pañstwowej;
(2) uznaje siê, ¿e jednostce przys³uguje prawo do sprzeciwu wobec
pañstwa; (3) akceptuje siê równoœæ jednostek wobec prawa; (4) ce-
ch¹ uniwersalizmu indywidualistycznego i liberalnego jest jego si³a,
która wyra¿a siê w tym, ¿e jest on zdolny przywracaæ jednostkom
i spo³eczeñstwom wolnoœæ, która zosta³a zanegowana przez syste-
my totalitarne23.

W naszym przekonaniu problem uniwersalnoœci praw cz³owieka
to nie problem uniwersalizmu liberalnego i indywidualistycznego,
ale przede wszystkim problem powszechnoœci i wspólnoty wartoœci
oraz norm. Zdaniem Alana Johna Mitchella Milne’a prawa cz³owie-
ka musz¹ byæ rozumiane jako uniwersalne prawa moralne po pro-
stu dlatego, ¿e przys³uguj¹ one wszystkim ludziom24. Ten pogl¹d
bywa szeroko kontestowany; na polskim gruncie czyni¹ to Pawe³
Ba³a i Adam Wielomski w pracy Prawa cz³owieka i ich krytyka. Przy-
czynek do studiów o ideologii czasów ponowo¿ytnych. Autorzy powy¿-
szej rozprawy zajmuj¹ stanowisko, i¿ prawa cz³owieka to ideologia
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20 A. Weber, Fundamentals of Culture-Sociology, New York 1939, za: Theories of
Society. Foundations of Modern Socjological Theory, t. 2, red. T. Parsons et al., New
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21 R. Preston, Etyka chrzeœcijañska, w: Przewodnik po etyce, op.cit., s. 126.
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23 Y. Madiot, Considèrations sur les droits et les devoirs de l’homme, Bruxelles

1998, s. 40-41, za: F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludzkiej…, op.cit., s. 199-200.
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Problems, Perspectives and Texts, red. F.E. Dowrick, Westmead 1979, s. 23, za:
F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludzkiej…, op.cit., s. 194.



oparta na tych samych zasadach metodologicznych, co ideologie
komunizmu, faszyzmu czy nazizmu. W pracy podkreœla siê po-
wszechnoœæ pogl¹du o niemo¿noœci poddania w œwiecie ponowo-
¿ytnym uniwersalnoœci praw cz³owieka dyskusji czy krytyce25. Auto-
rzy wik³aj¹ siê jednak¿e w sprzecznoœci, ich argumentacjê nale¿y
potraktowaæ jako falsyfikowanie w³asnej tezy. Po pierwsze, sami
dokonuj¹ krytyki uniwersalnoœci praw cz³owieka, po drugie, przy-
wo³uj¹ autorów ciesz¹cych siê autorytetem œwiatowym, którzy
w kwestii uniwersalnoœci praw zajmuj¹ stanowisko krytyczne. War-
to nadmieniæ, i¿ ju¿ we wstêpie autorzy omawianej pozycji korzy-
staj¹ z fundamentalnych praw cz³owieka, tj. wolnoœci s³owa i swo-
body wyra¿ania swego œwiatopogl¹du. Pisz¹ w nim:

„Czy mo¿na mówiæ o prawach cz³owieka w œwiecie zachodnim, gdy miliony
nienarodzonych dzieci jest barbarzyñsko mordowanych? Zamachu na w³as-
noœæ i ¿ycie obywateli nie powstrzyma³y ¿adne rygorystyczne systemy
«prawo-cz³owiecze» i dziesi¹tki uchwa³ ONZ czy Rady Europy. Przeciw-
nie, zamordowanie niewinnego dziecka – w oczach wymienionych instytu-
cji – nie jest morderstwem, lecz «zabiegiem». Dziecko zreszt¹ nie jest dziec-
kiem, lecz «p³odem», czyli rzecz¹. A rzeczom prawa nie przys³uguj¹”26.

Trudno nazwaæ wyra¿ony pogl¹d naukowym, nale¿y on do okreœ-
lonego œwiatopogl¹du, tak jak i do okreœlonego œwiatopogl¹du nale¿y
przekonanie, ¿e do któregoœ tygodnia mamy do czynienia z p³odem,
a nie dzieckiem. Idea praw cz³owieka czyni te dwa œwiatopogl¹dy
równoprawnymi. Nie mo¿emy zatem w ¿aden sposób zgodziæ siê
z autorami, gdy twierdz¹, i¿ uniwersalnoœæ praw cz³owieka nie pod-
lega we wspó³czesnym œwiecie polemice czy te¿ nie poddaje siê kry-
tyce. Paradoksalnie, prawa cz³owieka te zabiegi umo¿liwiaj¹.

Autorzy dyskutowanej rozprawy poruszyli i inn¹ wa¿n¹ kwe-
stiê, a mianowicie upolitycznienie idei praw cz³owieka. Jest faktem,
¿e prawa cz³owieka ze wzglêdu na sw¹ naturê mog¹ ³atwo ulegaæ
upolitycznieniu. W praktyce mamy do czynienia z bardziej i mniej
wiarygodnymi próbami takich dzia³añ, ale nie podwa¿aj¹ one ani nie
dyskredytuj¹ uniwersalnoœci praw cz³owieka. Przyk³adowo, w na-
szym kraju o ustroju demokratycznym istniej¹ instytucje, które z za-
sady maj¹ byæ apolityczne, ale obserwujemy próby bardziej czy mniej
udane ich upolitycznienia. Tak¹ instytucj¹, która uleg³a upolitycz-
nieniu jest np. Rada Radiofonii i Telewizji (czy te¿ sama Telewizja
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25 Por. P. Ba³a, A. Wielomski, Prawa cz³owieka i ich krytyka. Przyczynek do stu-
diów o ideologii czasów ponowo¿ytnych, Warszawa 2008.

26 Ibidem, s. 7.



Publiczna), a skutecznie siê temu procesowi opiera np. Najwy¿sza
Izba Kontroli. Jednak¿e nikt nie postuluje, by odejœæ od idei apo-
litycznoœci tych¿e instytucji i uznaæ je za bastion politycznoœci, sko-
ro siê nie uda³o utrzymaæ ich apolitycznego charakteru. Jest
dok³adnie odwrotnie: w³aœnie ze wzglêdu na ideê apolitycznoœci
danych instytucji podejmuje siê kroki, by odpolityczniæ to, co sta³o
siê polityczne, a mia³o zachowaæ neutralnoœæ. Podobnie ma siê
rzecz z ide¹ praw cz³owieka: sta³a siê polityczna, mimo ¿e ze swej
istoty jest apolityczna. P. Ba³a i A. Wielomski krytykuj¹ uniwersal-
noœæ praw cz³owieka za upolitycznienie i czyni¹ to w sposób doœæ
absurdalny. Ich argumentacja przypomina argumentacjê nastê-
puj¹cego typu: skoro istniej¹ kradzie¿e, gwa³ty, rabunki etc. to ko-
deks karny, który zakazuje tych¿e czynów, nie obowi¹zuje, nie
mo¿e byæ on powszechnie uznawany za wi¹¿¹cy, bo s¹ ludzie, któ-
rzy wypowiadaj¹ mu pos³uszeñstwo.

Trzeba jednak oddaæ P. Bale i A. Wielomskiemu, ¿e zwrócili
uwagê na bardzo istotny aspekt kwestii uniwersalnoœci praw
cz³owieka. Otó¿ rzadko w publicznej i akademickiej debacie podej-
muje siê problem filozoficznego uzasadniania praw cz³owieka.
Ba³a i Wielomski s¹ zdania, i¿ takie uzasadnianie nie ma miejsca.
Jest to pogl¹d zwodniczy. Owo uzasadnienie ma miejsce, choæ rza-
dko dociera to do œwiadomoœci odbiorców27, co jest spowodowane
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27 Ten stan rzeczy wynika z ogólnie s³abej kultury filozoficznej wielu
spo³eczeñstw, gdzie wspó³czeœnie poprzez decyzje polityczne dyskredytuje siê na-
uki humanistyczne na rzecz nauk przyrodniczych. W naszej ocenie jest to zamie-
rzone dzia³anie instytucji decyzyjnych, które maj¹ w³adzê. £atwiej jest w³adzy
rz¹dziæ ludŸmi, którzy nie zadaj¹ pytañ, nie myœl¹, tylko œlepo wykonuj¹ jej zale-
cenia i polecenia. Fakt ten jeszcze bardziej unaocznia koniecznoœæ funkcjonowania
praw cz³owieka. Mylne jest bowiem przekonanie, ¿e ustrój demokratyczny jest to-
¿samy z prawami cz³owieka; równie¿ w ustroju demokratycznym dochodzi do ich
³amania. Ustrój demokratyczny jak ¿aden inny umo¿liwia jednostce, ale nie gwa-
rantuje, dochodzenie swych roszczeñ i zadoœæuczynienia w momencie naruszeñ jej
praw cz³owieka.

Nie rozwijaj¹c tego w¹tku, stwierdŸmy, ¿e uzasadnienie uniwersalnoœci praw
cz³owieka nie dokonuje siê poprzez wskazanie ich Ÿród³a (Boga czy te¿ umowy
spo³ecznej), lecz przez zastosowanie metody filozoficznej jak¹ jest redukcja feno-
menologiczna. W kontekœcie tego stwierdzenia proponujemy pewien eksperyment
myœlowy oparty w³aœnie na redukcji fenomenologicznej. Jest on skierowany
zw³aszcza do osób g³osz¹cych pogl¹d, ¿e prawa cz³owieka nie istniej¹ b¹dŸ nie
maj¹ prawa zaistnieæ w innej kulturze ni¿ zachodnia, czyli ¿e nie s¹ uniwersalne.
Czy uwa¿acie, ¿e gdyby by³o mo¿liwe zapytanie ka¿dej jednostki z osobna (a nie
odwo³ywanie siê do dygnitarzy, systemów kulturowych oraz prawnych) o to, czy
jej zdaniem w³adza ma prawo j¹ aresztowaæ bez podania przyczyny, zniewa¿aæ
bez podania przyczyny albo torturowaæ równie¿ bez podania przyczyny – czy ta



tym, ¿e w uœwiadomieniu owego faktu przeszkadzaj¹ ró¿ne czyn-
niki. Jak zauwa¿a Y. Madiot, ustalenie uniwersalnej koncepcji
praw cz³owieka napotyka na swej drodze piêæ zasadniczych prze-
szkód: (1) wci¹¿ wystêpuj¹cy pozytywizm prawny i socjologiczny,
(2) ideologia marksistowska, (3) nierównoœci gospodarcze wystê-
puj¹ce pomiêdzy pañstwami i wewn¹trz poszczególnych
pañstw28, (4) brak przestrzegania praw cz³owieka, (5) wielkie religie
œwiata, w których na pierwsze miejsce wysuwa siê obowi¹zki,
a nie prawa cz³owieka29.

Kontekst kulturowy w przedmiocie praw cz³owieka jest bardzo
istotny. Sprzyja on formu³owaniu siê regionalnych koncepcji praw
cz³owieka, które uwzglêdniaj¹ specyfikê kulturow¹ danego regio-
nu. W Deklaracji Wiedeñskiej, sformu³owanej podczas Œwiatowej
Konferencji Praw Cz³owieka (zorganizowanej w Wiedniu pod au-
spicjami ONZ w czerwcu 1993 roku), w punkcie pi¹tym stwierdzo-
no: „wszystkie prawa cz³owieka s¹ powszechne, niepodzielne, wspó³zale¿ne
i powi¹zane ze sob¹. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa musi traktowaæ prawa
cz³owieka jako ca³oœæ, w sprawiedliwy i równy sposób, na tej samej p³asz-
czyŸnie i z jednakow¹ uwag¹. Pamiêtaj¹c o znaczeniu narodowej i regional-
nej specyfiki oraz ró¿norodnych historycznych, kulturalnych i religijnych
uwarunkowaniach (podkr. autora), obowi¹zkiem Pañstw – bez wzglêdu
na ich systemy polityczne, gospodarcze i kulturalne (podkr. autora) – jest
popieranie i ochrona wszystkich praw cz³owieka i podstawowych wolno-
œci”30. Ju¿ przy pierwszym czytaniu tego punktu Deklaracji Wiedeñ-
skiej mo¿na dostrzec zawart¹ w niej sprzecznoœæ, któr¹ szczególnie
mocno ujawnia pytanie: jak uwzglêdniaæ specyfikê historyczn¹, kul-
turow¹ i religijn¹ narodów oraz ca³ych regionów, przy jednoczes-
nym abstrahowaniu od ich systemów politycznych, gospodarczych
i kulturalnych. Sens powy¿szego zapisu oddaje myœl Melville’a Johna
Herskovitsa:
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jednostka odpowiedzia³by: tak, ma do tego prawo, czy te¿ jej odpowiedzi¹ by³oby:
sk¹d¿e, za ka¿dym razem powinna podaæ przyczynê, dla której zamierza podj¹æ
takie postêpowanie. Jeœli uznajemy, ¿e powszechn¹ odpowiedzi¹, jak¹ moglibyœ-
my uzyskaæ, jest odpowiedŸ nakazuj¹ca w³adzy t³umaczenie siê ze swego postê-
powania, tym samym przyznajemy, ¿e idea praw cz³owieka istnieje i obowi¹zuje,
a zatem ma charakter uniwersalny.

28 Ten czynnik bêdzie podstaw¹ trzeciej czêœci niniejszej rozprawy.
29 Y. Madiot, Considèrations sur les droits et les devoirs de l’homme, op.cit., s. 8, za:

F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludzkiej…, op.cit., s. 199.
30 Deklaracja Wiedeñska i Program Dzia³ania, w: Deklaracja Wiedeñska i Program

Dzia³ania Œwiatowej Konferencji Praw Cz³owieka. Wiedeñ, Czerwiec 1993, red. R. Hliwa,
Poznañ 1998, s. 45.



„Trzeba przyj¹æ za³o¿enie, ¿e cz³owiek tylko wtedy jest wolny, gdy ¿yje tak,
jak jego spo³eczeñstwo wolnoœæ okreœla, i gdy otrzymuje te prawa, jakie mo¿e
przyj¹æ, bêd¹c cz³onkiem w³asnego spo³eczeñstwa”31.

Uniwersalna w tym wypadku jest wolnoœæ, natomiast sposób reali-
zacji wolnoœci uzale¿niony jest od wspólnoty (jak¹ jest na przyk³ad
naród) wyznaj¹cej te same wartoœci, a nie od systemu politycznego
czy gospodarczego przez niego tworzonego. Systemy mog¹ ulegaæ
zmianie w zale¿noœci od odkrywania przez wspólnotê nowych spo-
sobów na pe³niejsze realizowanie uniwersalnych wartoœci. Powstaje
pytanie: czy istnienie regionalnych koncepcji praw cz³owieka pod-
wa¿a istnienie uniwersalnej koncepcji praw cz³owieka.

W kontekœcie tak postawionego pytania, nale¿y zastanowiæ siê nad
sensem i znaczeniem azjatyckich i afrykañskich deklaracji w dziedzi-
nie praw cz³owieka, powsta³ych w latach 90. XX w. na spotkaniach
regionalnych. Przedstawiciele pañstw azjatyckich na spotkaniu Re-
gionalnym Azji (Bangkok, 29 marca – 2 kwietnia 1993) napisali w de-
klaracji: „(…) podczas gdy prawa cz³owieka s¹ w swojej istocie powszechne
(podkr. autora), musz¹ byæ one jednak widziane w kontekœcie dynamicz-
nego i rozwijaj¹cego siê miêdzynarodowego procesu ustalania norm i regio-
nalnej specyfiki, i ró¿norodnoœci historycznych, kulturowych i religijnych
doœwiadczeñ (podkr. autora)”32. Zbli¿one stanowisko w tej sprawie
zajêli przedstawiciele pañstw afrykañskich; w paragrafie 9 Deklara-
cji Koñcowej Spotkania Regionalnego Afryki (Tunis, 2 – 6 listopada
1992) czytamy: „(…) przestrzeganie i popieranie praw cz³owieka jest
niew¹tpliwie przedmiotem globalnej troski oraz celem, do realizacji którego
powo³ane s¹ wszystkie bez wyj¹tku Pañstwa (podkr. autora). Jednak¿e nie
mo¿na ustaliæ gotowego modelu ich realizacji na poziomie uniwersalnym
(podkr. autora), gdy¿ realia historyczne i kulturowe ka¿dego narodu oraz
tradycje, standardy i wartoœci ró¿nych ludów nie mog¹ zostaæ pominiête”33.

Zdaniem przedstawicieli afrykañskich idea praw cz³owieka jest
uniwersalna i ka¿de pañstwo powinno j¹ realizowaæ, aczkolwiek
nie ¿ywi¹ oni wiary, ¿e mo¿liwe bêdzie zbudowanie uniwersalnego
systemu ochrony praw cz³owieka i ich instytucjonalnej implementa-
cji. Tym samym zarówno przedstawiciele pañstw azjatyckich, jak
i afrykañskich twierdz¹, i¿ uniwersalna moralnoœæ istnieje, lecz nie
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31 M.J. Herskovits, Statement of Human Rights, „American Anthropologist”
1947, nr 49, s. 540, cyt. za: I. Lazari-Paw³owska, Trzy pojêcia tolerancji, „Studia Filo-
zoficzne” 1984, nr 8 (225), s. 113.

32 Cyt. za: Z. Kêdzia, Œwiatowa Konferencja Praw Cz³owieka w Wiedniu – pora¿ka
czy prze³om w historii praw cz³owieka?, w: Deklaracja Wiedeñska…, op.cit., s. 10.

33 Cyt. za: ibidem.



mo¿e byæ mowy o uniwersalnym prawie w sensie pozytywnego
ustanowienia. Wystêpuje zatem ró¿nica zdañ miêdzy kulturami lo-
kalnymi, nie tyle w ustanawianiu uniwersalnych standardów praw
cz³owieka, co w ich uniwersalnej implementacji34.

Wielu polityków, dzia³aczy, myœlicieli g³osi pogl¹d, i¿ koncepcja
praw cz³owieka promowana przez Zachód jako uniwersalna tak na-
prawdê jest przynale¿na wy³¹cznie jego kulturze i jest nieadekwat-
na do innych kultur. ¯¹danie obowi¹zywania tej koncepcji w ca³ym
œwiecie jako niezbywalnej prawdy doprowadzi do powszechnego
konfliktu. Jednak¿e, jak s³usznie zauwa¿y³ Ernest Gellner, w idei tej
nie ma roszczeñ do posiadania absolutnej prawdy:

„Pojêcie praw cz³owieka, tak jak rozumie siê wspó³czeœnie na Zachodzie,
zak³ada z góry pewien rodzaj teologicznej «zas³ony ignorancji»; przyjmuje
ona jako warunek istnienia tych praw to, ¿e ostateczna prawda nie jest dana
nikomu. Nasza umowa spo³eczna opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w sferze publicz-
nej podzielamy sceptycyzm, a nie pewnoœæ jakiegoœ przekonania. Stowarzy-
szamy siê nie tylko bez u¿ycia dogmatu. Za³o¿eniem podstawowym jest, ¿e
nikt nie mo¿e roœciæ praw do posiadania prawdy, a zatem nie mo¿e narzucaæ
swej wersji tej ostatniej innym”35.

Najwiêkszym zarzutem wysuwanym przez przedstawicieli in-
nych kultur pod adresem zachodniej koncepcji praw cz³owieka jest
zarzut o lansowanie cz³owieka skrajnie indywidualistycznego.
Z wypowiedzi Gellnera p³ynie wniosek, i¿ kultura zachodnia po-
winna zachowaæ sceptycyzm wobec trafnoœci ujêcia idei praw cz³o-
wieka, a zw³aszcza wobec ugruntowania jej na zasadach skrajnie
indywidualistycznych. A zatem zachodni¹ koncepcjê praw cz³owie-
ka w swej istocie powinna cechowaæ otwartoœæ i gotowoœæ do redefi-
nicji samej siebie (w³asnych pojêæ), jeœli zajdzie takowa potrzeba. Je-
œli zaœ nie bêdzie do tego zdolna, przestanie byæ koncepcj¹ praw
cz³owieka odzwierciedlaj¹c¹ zachodnie wartoœci. Powstanie wów-
czas doktryna fundamentalistyczna. Jedn¹ z cech charakterystycz-
nych wartoœci zachodnich jest zachowanie postawy otwartej, a nie
absolutystycznej wobec mo¿liwoœci wyznawania ró¿nych hierarchii
wartoœci, z czym wi¹¿e siê mo¿liwoœæ czynnego udzia³u w tworze-
niu tej hierarchii. Postawa otwarta w dziedzinie praw cz³owieka nie
jest równoznaczna z relatywizmem posuniêtym tak daleko, by tole-
rowaæ „wszystko”, czego obawiaj¹ siê np. Andrzej Tyszka i Iwona
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34 Por. P. Czachorowski, Uniwersalnoœæ praw cz³owieka, „Gdañskie Studia Miê-
dzynarodowe” vol. 2, 2003, nr 1, s. 41.

35 Cyt. za: A. Szahaj, O fundamentalizmie i nie tylko, „Etyka” 1998, nr 31, s. 61.



Jakubowska-Branicka36. Ostrzegaj¹ oni, ¿e zachodnia koncepcja
praw cz³owieka zawiera w sobie niebezpieczeñstwo: zasadniczym
jej fundamentem mo¿e staæ siê pozytywna tolerancja œwiatopo-
gl¹dowa na wzór hinduski. Jak pisze Ija Lazari-Paw³owska:

„Hindusi szczyc¹ siê swoj¹ tolerancj¹. Przez tolerancjê rozumiej¹ przyzna-
wanie równej wartoœci przekonaniom, które s¹ odmienne od w³asnych.
Samo nieprzeszkadzanie nie jest dla nich jeszcze tolerancj¹. Podkreœlaj¹, ¿e
wa¿ny jest brak wszelkiej dezaprobaty w stosunku do cudzej odmiennoœci.
Nazywaj¹ postulowan¹ przez siebie postawê postaw¹ uniwersalnej akcep-
tacji”37.

Tolerancja nie oznacza akceptacji, ale musi mieæ punkt wyjœcia,
który by³by równie¿ jej granic¹. Jak pisze Jürgen Habermas:

„o tolerancji mo¿na mówiæ jedynie wtedy, kiedy strony sporu przedstawiaj¹
swoje przeciwstawne stanowiska, daj¹c wyraz rozumieniu pojêciowej ró¿-
nicy pomiêdzy przekonaniami i postawami. WyraŸnie widaæ, ¿e nie ka¿dy
sprzeciw jest w tym rozumieniu rozs¹dny. «Jeœli ktoœ nie znosi ludzi o czar-
nym kolorze skóry, nie powinniœmy wzywaæ go do tolerancji wobec ludzi
wygl¹daj¹cych inaczej», gdy¿ wtedy zaakceptowalibyœmy jego uprzedzenia
jako s¹dy etyczne, podobne do sprzeciwu wobec innej religii. Rasista nie ma
staæ siê tolerancyjny, rasista powinien przezwyciê¿yæ swój rasizm”38.

Tolerancja wystêpuje wówczas, gdy toleruj¹cy nie aprobuje ide-
a³ów, pogl¹dów tolerowanego, przy czym posiada mo¿liwoœæ za-
stosowania œrodków przymusu wobec niego, ale powstrzymuje siê
od ich u¿ycia.
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36 Jak zauwa¿a A. Tyszka: „Uniwersalizm przybiera tak¿e postaæ idei wspó³istnie-
nia rozumianego jako nieagresja i nieingerencja – posuniêta a¿ do postulatu separacji i izo-
lacjonizmu jako warunku tolerancji” (zob. A. Tyszka, Rodzimoœæ i uniwersalizm œród-
kontynentu, w: Ró¿a Wiatrów Europy…, op.cit., s. 134). Ten sam aspekt stara siê
uchwyciæ równie¿ Iwona Jakubowska-Branicka, pisz¹c: „Wspó³czeœnie idea praw
cz³owieka i zwi¹zana z ni¹ praktyka ma wielu zwolenników, ale równie¿ wielu przeciwni-
ków. Koncepcja praw cz³owieka maj¹ca odbicie w prawie demokratycznym bywa atakowana
z dwóch przeciwstawnych sobie powodów: jedni z przeciwników twierdz¹, ¿e jest to konce-
pcja absolutystyczna, ¿e pañstwa wprowadzaj¹ce ideê praw cz³owieka do polityki usi³uj¹
innym kulturom narzuciæ swój punkt widzenia, swój system wartoœci, który chc¹ uczyniæ
uniwersalnym; inni znów utrzymuj¹, ¿e realizacja tej idei prowadzi w konsekwencji do re-
latywizmu tak daleko posuniêtego, i¿ zmierza on do zatracenia moralnych kategorii dobra
i z³a na rzecz tolerancji dla wszelkiej odmiennoœci” (zob. I. Jakubowska-Branicka, Czy
tyrania tolerancji? Absolutyzm i relatywizm w koncepcji praw cz³owieka, w: Prawa cz³o-
wieka. Tolerancja i jej granice, red. I. Jakubowska-Branicka, Warszawa 2002, s. 12).

37 I. Lazari-Paw³owska, Trzy pojêcia tolerancji, op.cit., s. 111.
38 Zob. J. Habermas, Nietolerancja i dyskryminacja, seria Principia. Ekspres filozo-

ficzny nr 30, Kraków 2002.



Przyjrzeliœmy siê ju¿ trochê bli¿ej kulturze islamskiej, konfucjañ-
skiej, hinduskiej i specyfice Afryki pod wzglêdem religijnym, kultu-
rowym, etycznym, spo³ecznym jako tym kulturom, które uchodz¹
powszechnie, jeœli nie zawsze, za znajduj¹ce siê w konflikcie, to za
opozycyjne wobec kultury zachodniej. Wiemy ju¿, ¿e i tolerancja ma
swoj¹ granicê, inaczej przesta³aby byæ tolerancj¹, a sta³aby siê akcep-
tacj¹. Nie wiemy jeszcze, jaka jest ta granica, gdy¿ nie znamy do koñ-
ca terytorium, na którym mia³aby siê ona rozpoœcieraæ. Andrzej
Tyszka ma niew¹tpliwie racjê, gdy twierdzi:

„Bardzo trudno intelektualnie i praktycznie uzyskaæ z³oty œrodek – stan jed-
noœci, który by³by nie separacj¹ ró¿nic, lecz ich kontaktem i osmoz¹; nie
apartheidem, lecz kohabitacj¹ i wymian¹ wartoœci; nie dominacj¹ i zabiega-
mi asymilacyjnymi, lecz tolerancj¹ i koegzystencj¹, nie unifikacj¹, lecz
pielêgnowaniem oryginalnoœci i ochron¹ ró¿nic”39.

Na kanwie tej refleksji nasuwaj¹ siê spontanicznie zazêbiaj¹ce siê
pytania: Czy zatem mo¿liwa jest uniwersalna moralnoœæ? Czy raczej
wszystko musi byæ zrelatywizowane do konkretnej kultury? We
wszystkich kulturach wystêpuje podzia³ na rzeczy godziwe i rzeczy
niegodziwe (nawet w kulturach plemiennych). Jak zauwa¿a Bhikhu
Parekh, mo¿na wymieniæ wiele cech gatunkowych, które sk³aniaj¹
nas do przekonania, ¿e istnieje jedna rzeczywistoœæ (w tym i moral-
na): zdolnoœæ myœlenia i marzeñ, pos³ugiwania siê jêzykiem i os¹dza-
nia, a w konsekwencji tworzenia i zmieniania otaczaj¹cego œwiata.
B. Parekh uwa¿a, i¿ posiadaj¹c wspólne zdolnoœci, pragnienia i po-
trzeby, ludzie musz¹ te¿ mieæ podobne warunki do przetrwania
i rozwoju, a to mog¹ zapewniæ tylko uniwersalne wartoœci, takie jak:
jednoœæ ludzkoœci, godnoœæ, wartoœæ ¿ycia ludzkiego, równoœæ, za-
spokojenie podstawowych potrzeb40.

Pogl¹d Bhikhu Parekha, i¿ takie wartoœci istniej¹, zdaje siê byæ
s³uszny, gdy¿ we wszystkich kulturach obserwujemy, ¿e godziwy
jest np. szacunek dzieci dla rodziców, z czym równie¿ wi¹¿e siê po-
stulat pos³uszeñstwa tych pierwszych wobec tych drugich; ponadto
we wszystkich kulturach jako niegodziwe postrzegane jest znêcanie
siê nad dzieæmi; jako niegodziwa postrzegana jest równie¿ kradzie¿
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39 A. Tyszka, op.cit., s. 134.
40 B. Parekh, Non-ethnocentric universalism, w: Human Rights in Global Politics,

red. T. Duunne, N.J. Wheeler, Cambridge 1999, s. 145, za: G. Micha³owska, Uniwer-
salizm, to¿samoœæ i relatywizm kulturowy a globalizacja, w: Globalizacja a stosunki miê-
dzynarodowe, red. E. Hali¿ak, R. KuŸniar, J. Symonides, Bydgoszcz – Warszawa
2004, s. 252.



(zamach na w³asnoœæ), zabójstwo (zamach na ¿ycie), a wiêc przede
wszystkim to, co dotyka wymiaru horyzontalnego relacji ludzkich.

We wspó³czesnej dobie „modne” jest mówienie o równoœci wsze-
lkich „prawd” w zale¿noœci od danej kultury, czyli stanowisko rela-
tywizmu jest bardziej wspó³czesne i „modne” (i w tym sensie silniej-
sze) od stanowiska uniwersalizmu. Bezkrytyczne przyjmowanie
obowi¹zywania relatywizmu kulturowego wydaje siê coraz bar-
dziej powszechnym stanowiskiem wœród wielu myœlicieli, zarówno
zachodnich, jak i pozazachodnich. W¹tpliwoœci co do bezwzglêdnej
s³usznoœci opowiedzenia siê za relatywizmem kulturowym dostar-
cza teoretyczny opis funkcjonowania „moralnoœci kulturowo nie-
zrelatywizowanej” znajduj¹cej siê w konflikcie z „moralnoœci¹ kon-
wencjonaln¹” w ramach jednej kultury. Przedstawia go interesuj¹co
David Lyons:

„Za³ó¿my, ¿e ¿yjê w spo³eczeñstwie, które uwa¿a, ¿e ¿ona powinna byæ
pos³uszna mê¿owi. ¯ony maj¹ ¿yæ w taki sposób, jak zdecyduje ich m¹¿, wy-
chowaæ dzieci zgodnie z jego oczekiwaniami i spe³niaæ jego wymagania se-
ksualne. Lecz za³ó¿my te¿, i¿ nie widzê usprawiedliwienia dla podporz¹dko-
wania jednego partnera drugiemu i s¹dzê, ¿e ¿ony i mê¿owie maj¹ takie
samo prawo do respektu i szacunku. Moje stanowisko moralne nie zostanie
zignorowane po prostu dlatego, ¿e nie jest konwencjonalne. Mo¿na rzuciæ
wyzwanie konwencjonalnej moralnoœci. Aby to uznaæ, nie musimy
zak³adaæ, ¿e mój nonkonformistyczny s¹d moralny jest s³uszny. Mogê uznaæ,
¿e jest on mylny, nie muszê byæ dogmatyczny. Nie jestem te¿ zmuszony do
uznania dominuj¹cych standardów za s³uszne. Moralnoœæ nie jest w takim
sensie «kulturowo zrelatywizowana»”41.

Nale¿a³oby zapewne zbadaæ, jak czêste i popularne s¹ postawy
niekonwencjonalne w danej kulturze, jaka jest faktyczna œwiado-
moœæ aksjologiczna w badanej kulturze, czy nie jest czasami tak, ¿e
pewne wartoœci przesta³y byæ wartoœciami znacz¹cymi, nadaj¹cymi
sens ¿yciu w okreœlonej kulturze.

Jeszcze raz wymaga podkreœlenia fakt, ¿e uniwersalizacji wymy-
ka siê organizacja ¿ycia ludzkiego, a nie moralnoœæ. „Filozoficzna
wojna o prawa cz³owieka” w du¿ym stopniu sprowadza siê do okre-
œlenia wzajemnego stosunku prawa i moralnoœci. W tym kontekœcie
przypomnienia wymaga, ¿e przedstawiciele pañstw azjatyckich
i afrykañskich stwierdzili, i¿ uniwersalna moralnoœæ istnieje, lecz
nie mo¿e byæ mowy o uniwersalnym prawie w sensie pozytywnego
ustanowienia. Takie samo stanowisko oficjalnie reprezentuj¹ równie¿
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41 D. Lyons, Etyka i rz¹dy prawa, Warszawa 2000, s. 18.



Stany Zjednoczone poprzez swój stosunek do Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego. Zatem, w czym tkwi sedno problemu: dlaczego
moralnoœæ – tak, a prawo – nie?

Prawom cz³owieka nale¿y przede wszystkim przypisaæ status wa-
rtoœci i z tego punktu widzenia na nie spojrzeæ. Próby antropo-
logiczno-ontologicznego ujêcia idei praw cz³owieka nie zadowalaj¹,
gdy¿ wi¹¿¹ siê zawsze z ró¿nymi koncepcjami cz³owieka, filozofii
i prawa, a to nie sprzyja uzyskaniu wzajemnego zrozumienia42. Nie
oznacza to, ¿e antropologiczno-ontologiczne ujêcie idei praw cz³o-
wieka jest zbêdne, ale potrzebne wydaje siê poprzedzenie tej próby
rozwa¿aniami aksjologicznymi, by dopiero w tym kontekœcie zastano-
wiæ siê nad stron¹ antropologiczno-ontologiczn¹ praw cz³owieka.

Dominuj¹c¹ obecnie koncepcj¹ praw cz³owieka jest koncepcja
propagowana w ramach systemu ONZ-u, akcentuj¹ca przede wszyst-
kim sferê uprawnieñ jednostki. Budzi to kontrowersje zw³aszcza
wœród cz³onków kultur pozazachodnich, ale nie tylko. Równie¿ pol-
ski filozof Leszek Ko³akowski dostrzega problematycznoœæ praw
cz³owieka w tym, ¿e formu³owane s¹ one w jêzyku uprawnieñ:

„Doktryna praw cz³owieka upowszechni³a w naszej cywilizacji atmosferê
nieskoñczonych roszczeñ ubranych w jêzyk tych praw. Czegokolwiek sobie
¿yczê, czegokolwiek bym chcia³, mniemam, ¿e mi siê to nale¿y na mocy praw
cz³owieka”43.

Szansê „uratowania” idei, a nie doktryny praw cz³owieka widzi
Ko³akowski w przeformu³owaniu jêzyka uprawnieñ na jêzyk obo-
wi¹zków:

„W odró¿nieniu od jêzyka obowi¹zków jêzyk praw ludzkich jest niejasny
i rzadko jesteœmy pewni, jak daleko rozci¹ga siê wa¿noœæ danego prawa, czy-
li jaka jest dok³adnie jego treœæ. Czy prawo do ¿ycia oznacza automatycznie,
¿e kara œmierci jest niedozwolona? I czy oznacza co gorsza, ¿e nikomu nie
wolno uczestniczyæ w wojnie?”44.

Ko³akowski nie wskazuje jednak, w jaki sposób ma siê dokonaæ owo
przeformu³owanie jêzyka praw cz³owieka z jêzyka uprawnieñ na
jêzyk obowi¹zków.
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42 P. Dutkiewicz, Moralne uzasadnienia praw cz³owieka, w: Etyka a prawo i pra-
worz¹dnoœæ. Materia³y IX Jagielloñskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 2-3 VI 1997,
red. J. Pawlica; a tak¿e P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych podstaw prawa we
wspó³czesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996.

43 L. Ko³akowski, Po co nam prawa cz³owieka, „Gazeta Wyborcza” 25-26 wrzeœ-
nia 2003, s. 13.

44 Ibidem, s. 12.



W tym kontekœcie zarzut Yves’a Madiota, ¿e przeszkod¹ w ukon-
stytuowaniu siê uniwersalnej koncepcji praw cz³owieka s¹ wielkie
religie, które g³osz¹ prymat obowi¹zków nad prawami cz³owieka –
wydaje siê niewystarczaj¹co uzasadniony. Trafne wydaje siê spo-
strze¿enie innego badacza problematyki praw cz³owieka, Daniela
Colarda, ¿e po prostu w ideologii indywidualistycznej temat „obo-
wi¹zków cz³owieka” jest tabu45. F.J. Mazurek w sposób jednoznacz-
ny krytykuje i odpiera tak sformu³owany zarzut Y. Madiota w sto-
sunku do religii:

„To prawda, ¿e w religiach wysuwa siê na pierwsze miejsce obowi¹zki przed
prawa cz³owieka, ale spe³nianie obowi¹zków ujmowane jest jako ochrona
cz³owieka. Poza tym obowi¹zki implikuj¹ prawa cz³owieka. Nie mo¿na ich
oddzieliæ od praw cz³owieka ani praw cz³owieka od obowi¹zków. Co wiêcej,
w religiach ka¿dy cz³owiek jest traktowany jako rzecz œwiêta. Przecie¿ za-
równo w koncepcjach praw cz³owieka, jak i w ich proklamacji nie chodzi
o nic innego jak tylko i wy³¹cznie o ochronê cz³owieka. Idea ochrony praw
cz³owieka znajduje siê nie tylko w tradycji judaistycznej, chrzeœcijañskiej,
ale tak¿e w islamie i innych religiach”46.

Ponadto, czego siê nie podkreœla, postulat obowi¹zku w dziedzi-
nie praw cz³owieka wystêpuje w ka¿dym ze znacz¹cych dokumen-
tów prawnych o statusie umów miêdzynarodowych. Obowi¹zek
osób wobec innych osób, czyli przejaw horyzontalnego wymiaru
praw cz³owieka, mo¿na dostrzec: w artykule pierwszym PDPCz
(duch braterstwa); w akapicie pi¹tym preambu³y, która jest jednako-
wa dla PPOiP oraz PPGSiK: „(…) bior¹c pod uwagê, ¿e jednostka ma
obowi¹zki wobec innych jednostek i wobec spo³ecznoœci, do której nale¿y,
oraz ¿e jest obowi¹zana d¹¿yæ do popierania i przestrzegania praw uzna-
nych w niniejszym Pakcie (…)”47; w artykule 32 pkt 2 AKPC: „Prawa
ka¿dej osoby s¹ ograniczone prawami innych osób, bezpieczeñstwem ogó³u
oraz s³usznymi wymogami ogólnego dobrobytu w spo³eczeñstwie demokra-
tycznym”48; w artykule 28 AKPCL: „Ka¿da osoba bêdzie mia³a obowi¹zek
poszanowania i liczenia siê ze swymi bliŸnimi bez dyskryminacji oraz
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45 D. Colard, Le principe de l’indivisibilitè des droits et des devoirs de l’homme, w:
Les devoirs de l’homme. De la rèciprocitè dans les droits de l’homme, Les Actes du Ve
Colloque interdisciplinare de Fribourg 1987 (Sous la direction de Patrice Mayer-
Bisch), Fribourg Suisse 1989, s. 17, za: F.J. Mazurek, Y. Madiot, Considèrations sur
les droits et les devoirs de l’homme, op.cit., s. 8, za: F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludz-
kiej…, op.cit., s. 200.

46 F.J. Mazurek, Godnoœæ osoby ludzkiej…, op.cit., s. 201.
47 PPOiP, s. 37.
48 AKPC, s. 299.



utrzymywania stosunków maj¹cych na celu popieranie i umacnianie wza-
jemnego szacunku i tolerancji”49. Obowi¹zki osoby wobec spo³eczno-
œci mo¿na zauwa¿yæ: w artykule 29 PDPCz: „Ka¿da jednostka ma obo-
wi¹zki wobec wspólnoty, bo tylko w niej mo¿liwy jest swobodny i pe³ny
rozwój jej osobowoœci”50, w artykule 32 pkt 1 AKPC: „Ka¿da osoba ma
obowi¹zki wobec swej rodziny, spo³eczeñstwa i ludzkoœci”51, w artykule
27 pkt 1 AKPCL: „Ka¿da osoba bêdzie mia³a obowi¹zki wobec swojej ro-
dziny i spo³eczeñstwa, Pañstwa i innych prawnie uznanych spo³ecznoœci
oraz wobec wspólnoty miêdzynarodowej”52. W ten nurt uznania obo-
wi¹zków jako elementu niezbêdnego do realizacji praw cz³owieka
wpisa³a siê równie¿ Unia Europejska, koñcz¹c preambu³ê Karty
Praw Podstawowych takim oto zdaniem: „Korzystanie z tych praw
jest powi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ i obowi¹zkami wobec bliŸnich, jak
i wspólnoty ludzkiej i przysz³ych generacji”53.

W œwietle powy¿ej zaprezentowanych formu³ niezwykle trafnie
wypowiedzia³ siê Adam W. Jelonek:

„Zachodni indywidualizm bywa przeciwstawiany «azjatyckiemu» etatyz-
mowi, korporatyzmowi, «sieciowym» relacjom spo³ecznym, konfucjaniz-
mowi, kolektywizmowi i autorytaryzmowi. Niewiele uwagi przywi¹zuje siê
do faktu, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ, jeœli nie wszystkie te «azjatyckie» zasa-
dy mo¿na odnaleŸæ w spo³eczeñstwach amerykañskich i europejskich”54.
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49 AKPCL, s. 330.
50 PDPCZ, s. 24.
51 AKPC, s. 299.
52 AKPCL, s. 330.
53 KPP, s. 14.
54 A.W. Jelonek, W stronê nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002, s. 10.
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Rozdzia³ 11

Globalizacja korporacyjna

a prawa cz³owieka

11.1. Pojêcie globalizacji

W literaturze przedmiotu wielokrotnie wskazuje siê na problemy ze
sformu³owaniem definicji globalizacji1. Uwa¿a siê, i¿ trudnoœci z jej
zdefiniowaniem s¹ spowodowane tym, ¿e jest ona dziej¹cym siê
procesem, który przenika i dotyczy wszelkich aspektów ¿ycia
cz³owieka. To przes¹dza o niemo¿noœci zamkniêcia jej w definicji.
Istnieje wiele prób definiowania pojêcia globalizacji. Jedn¹ z ciekaw-
szych, która mo¿e pos³u¿yæ jako kategoria analityczna umo¿li-
wiaj¹ca eksplikacjê ró¿nych zjawisk w dzisiejszym œwiecie, jest defi-
nicja zaproponowana przez Tadeusza Buksiñskiego. Pojmuje on
globalizacjê jako przeskok do modernoœci globalnej2 niektórych na-
rodów i spo³eczeñstw, które w wielu dziedzinach ¿ycia nie przecho-
dzi³y przez trzy wczeœniejsze modernoœci3. Przeskok ten sta³ siê

1 Zobacz: J. Kuku³ka, Prawa rozwoju i zmiennoœci stosunków miêdzynarodowych
w œwietle procesów globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraœ, Lublin
2002; M. Golka, Cywilizacja, Europa, Globalizacja, Poznañ 1999; I. Wallerstein, Klas-
senanalyse und Weltsystemanalyse, w: Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, red. R. Kre-
ckel, Göttingen 1983; U. Beck, Was ist Globaliesierung?, Frankfurt am Main 1997;
O. Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globaliesierung, München 2002; K. Przybyszew-
ski, Problemy z globalizacj¹, ró¿ne jej oblicza – dyskusja, w: Ca³oœæ, wizje, pejza¿e, teorie,
red. P. Orlik, Poznañ 2006.

2 Jadwiga Staniszkis przeskok ten nazywa „asymetri¹ racjonalnoœci”. Por.
J. Staniszkis, W³adza globalizacji, Warszawa 2003.

3 Tadeusz Buksiñski wyró¿nia cztery modernoœci: (1) modernoœæ absolutys-
tyczna to okres renesansu; (2) modernoœæ oœwiecona (liberalna) to okres pano-
wania liberalizmu w polityce, rozwoju przemys³u ciê¿kiego w gospodarce, two-
rzenia narodów politycznych i klas spo³ecznych, dopasowania nowych religii do ka-
pitalizmu, dominacji utylitaryzmu w moralnoœci, oœwiecenia w kulturze (druga



mo¿liwy w wyniku czterech procesów, które sk³adaj¹ siê na proces
globalizacji, a s¹ nimi: (1) uniwersalizacja4, (2) holizacja (ca³oœciowa-
nie)5, (3) konsekwencjalizm planetarny, (4) przyspieszenie inno-
wacyjnoœci, zmian strukturalnych, wymiany, oddzia³ywañ wzajemnych
oraz wzrost czêstoœci i intensywnoœci wymiany, komunikacji i infor-
macji6.

Pierwszy z wymienionych procesów konstytuuj¹cych globaliza-
cjê – uniwersalizacja – niesie ze sob¹ rozpowszechnianie siê pew-
nych wzorców poprzez ich ekspansjê oraz upodabnianie siê do nich
wzorców miejscowych, lokalnych7. Holizacja (ca³oœciowanie) pole-
ga na tworzeniu jednego wielkiego organizmu spo³eczno-gospo-
darczo-polityczno-kulturowego w perspektywie ca³ego globu8. Pro-
ces holizacji powoduje, ¿e ca³oœci lokalne i regionalne mog¹ istnieæ
jako czêœci ca³oœci globalnej, które przez tê¿e ca³oœæ traktowane s¹
jako jej czêœci sk³adowe, podsystemy lub cz³ony. Konsekwencjalizm
planetarny wyra¿a wspomnian¹ ju¿ myœl Anthony’ego Giddensa
o oddzia³ywaniu wydarzeñ lokalnych z jednej czêœci œwiata na lokal-
ne wydarzenia w innej czêœci œwiata i vice versa. Skutki tego od-
dzia³ywania maj¹ charakter nieprzewidywalny, gdy¿ wydarzenia
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modernoœæ przebiega³a w ka¿dym kraju odmiennie i w ró¿nym czasie); (3) moder-
noœæ zinstytucjonalizowana (zorganizowana) to okres nowych zasad gospodaro-
wania w wyniku rozwoju nowych technologii i kryzysu dotychczasowych sposo-
bów organizacji gospodarki i spo³eczeñstwa, w efekcie jest to przejœcie od kapita-
lizmu wolnorynkowego do kapitalizmu monopolistycznego, a tak¿e tworzenia siê
demokracji narodowych i spo³eczeñstwa masowego; (4) modernoœæ globalna to
czasy globalizacji. Sama modernoœæ rozumiana jest bardzo szeroko. Tak j¹ ujmuje
sam autor: „(…) modernoœæ oznacza, w pierwszej kolejnoœci, epokê nowo¿ytn¹, rozpatry-
wan¹ pod k¹tem tworzenia siê nowych typów zjawisk, struktur i procesów; w drugiej –
pewne cechy, charakterystyki, struktury, rodzaje zjawisk, uznane w³aœnie za typowe dla
spo³eczeñstw modernoœci. One mog¹ wystêpowaæ równie¿ poza epok¹ nowo¿ytn¹ rozu-
mian¹ kalendarzowo oraz poza Zachodem. Model modernoœci posiada wiêc uniwersalny
charakter, ma pewne w³asnoœci swoiste dla teorii naukowych. Modernoœæ jest rozumiana
jako pewien program normatywny: zbiór d¹¿eñ, ¿¹dañ, norm, wartoœci, kryteriów ocen”
(T. Buksiñski, Modernoœæ, Poznañ 2001, s. 136).

4 Problem uniwersalizacji praw cz³owieka w wymiarze prawnym zosta³ zana-
lizowany w Czêœci I, zaœ problem uniwersalizacji praw cz³owieka w wymiarze ku-
lturowym w Czêœci II niniejszej rozprawy.

5 W niniejszej ksi¹¿ce nie bêdê podejmowa³ problematyki holizacji, gdy¿ zro-
bi³em to w artykule Proces holizacji (ca³oœciowania) jako znacz¹cy element homogeniza-
cji spo³eczeñstw w dzisiejszym œwiecie, w: Ca³oœæ, wizje, pejza¿e, teorie, op.cit.

6 T. Buksiñski, Modernoœæ, op.cit., s. 226-227.
7 Jako przyk³ad podaje amerykanizacjê ¿ycia, a szczególnie tego, co okreœla

siê mianem „macdonalizacji”.
8 Por. K. Przybyszewski, Proces holizacji (ca³oœciowania)…, op.cit., s. 113.



lokalne wywieraj¹ wp³yw nie tylko na inne zjawiska i zdarzenia od-
leg³e w przestrzeni i w czasie, ale tak¿e bywaj¹ odmienne co do
typu. Natomiast proces przyspieszenia innowacyjnoœci, zmian struk-
turalnych, wymiany, oddzia³ywañ wzajemnych oraz wzrost czêstoœci
i intensywnoœci wymiany, komunikacji, informacji – sprzyja wzrosto-
wi efektywnoœci dzia³añ we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecz-
nego.

Dope³nienie definicji T. Buksiñskiego stanowiæ mo¿e U. Becka
propozycja wyodrêbnienia ró¿nych aspektów globalizacji. Niemiec-
ki uczony wskazuje na koniecznoœæ rozró¿nienia trzech poziomów
mo¿liwej dyskusji nad globalizacj¹9. Pierwszy poziom nazywa glo-
balizmem (Globalismus) i jest to de facto teoria neoliberalna, która
asymiluje zmiany dokonuj¹ce siê we wspó³czesnym œwiecie, zw³asz-
cza zmiany maj¹ce miejsce w gospodarce. Drugi poziom dyskusji
nad globalizacj¹ nazywa Beck globalnoœci¹ (Globalität). Jest to wy-
miar duchowy, w którym wystêpuje u jednostek poczucie ¿ycia
w œwiatowym spo³eczeñstwie poprzez dostrze¿enie istnienia war-
toœci ogólnoludzkich, które najczêœciej bywaj¹ uto¿samiane z ide¹
praw cz³owieka. Natomiast trzeci poziom zwi¹zany jest z obserwo-
walnym we wspó³czesnym œwiecie zjawiskiem, które nazywamy
globalizacj¹ (Globalisierung), czyli procesami, w których nastêpstwie
suwerennoœæ pañstw narodowych podwa¿ana jest przez ponadna-
rodowych aktorów maj¹cych okreœlon¹ w³adzê, orientacjê, to¿sa-
moœæ oraz dysponuj¹cych sieciami po³¹czeñ.

Globalizm dotyczy sfery teorii i przekonañ zwi¹zanych z ide¹
wolnego rynku i tworzenia siê spo³eczeñstwa rynkowego. Teoriê tê
wzmacniaj¹ procesy globalizacyjne, czyni¹c z globalizmu pewien
obowi¹zuj¹cy paradygmat kszta³towania globalnego spo³eczeñ-
stwa rynkowego. Natomiast globalnoœæ kwestionuje ograniczenie
siê do tworzenia wy³¹cznie tego typu spo³eczeñstwa. Krytykowanie
globalizmu z perspektywy globalnoœci sytuuje siê w ramach po-
gl¹dów alterglobalistycznych. Nie kwestionuj¹ one globalizacji jako
takiej, ale krytykuj¹ kierunek, w jakim siê ona dokonuje, czyli jej
ograniczenie do wymiaru ekonomiczno-gospodarczego. Krytyka
ufundowana na globalnoœci ma podwa¿aæ legitymizacjê paradyg-
matu globalizmu, bowiem stara siê dowieœæ, ¿e obecne procesy glo-
balizacyjne nie s¹ porównywalne z determinuj¹cymi nas prawami
przyrody, lecz zale¿¹ od woli cz³owieka. Globalnoœæ to myœlenie
w kontekœcie odpowiedzialnoœci wobec œwiata i gatunku ludzkiego,
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9 Por. U. Beck, Was ist Globaliesierung?, op.cit., s. 26-29.



a tak¿e przysz³ych pokoleñ. Globalnoœæ to œwiat wartoœci, które glo-
balizm i obecna globalizacja – mówi¹c jêzykiem Habermasa – pró-
buj¹ skolonizowaæ. Globalnoœæ zawiera w sobie potencjaln¹ si³ê,
która mo¿e wp³yn¹æ na zmianê dokonuj¹cych siê procesów globa-
lizacyjnych w po¿¹danym kierunku. W œlad za procesami gospodar-
czo-ekonomicznymi winny pod¹¿aæ procesy zmierzaj¹ce do ukon-
stytuowania siê i obowi¹zywania uniwersalnych wartoœci.

11.2. Globalizacja gospodarcza a prawa cz³owieka

Obecnie, u¿ywaj¹c terminu globalizacja, myœlimy przede wszyst-
kim o globalizacji gospodarczej, du¿o rzadziej o globalnoœci. Jest to
konsekwencja stanu ogromnej niewspó³miernoœci pomiêdzy glo-
balizacj¹ gospodarcz¹ a globalnoœci¹ (czyli m.in. spe³nieniem siê
w wymiarze globalnym idei praw cz³owieka), co wynika z faktu, ¿e
globalizacja gospodarcza dokonuje siê i hegemonizuje pozosta³e
sfery rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej (w tym wymiar etyczny
i kulturalny). Z kolei idea praw cz³owieka, pojmowana przez nas
jako jedyna koncepcja uniwersalnej moralnoœci, maj¹ca nadawaæ
kierunek i wyznaczaæ granice procesów globalizacyjnych, pozostaje
w sferze refleksyjnoœci. Nie ma jeszcze ogólnoœwiatowej, ca³oœcio-
wej i zinstytucjonalizowanej koncepcji praw cz³owieka, w zwi¹zku
z czym nie sposób mówiæ o urzeczywistnianiu praw cz³owieka jako
ca³oœciowej sfery ¿ycia; urzeczywistnianiu podlegaj¹ raczej poje-
dyncze, konkretne prawa.

Idea praw cz³owieka jest w zasadzie jedyn¹ ide¹ pretenduj¹c¹
i maj¹c¹ szansê staæ siê wyznacznikiem moralnoœci spo³eczeñstwa
œwiatowego. Dostrzega to O. Höffe, pisz¹c:

„Wprawdzie przypadki ³amania praw cz³owieka nie s¹ jeszcze œcigane
w skali œwiatowej, jednak spotykaj¹ siê z ogólnoœwiatowym protestem, któ-
ry jest jednym z czynników kszta³tuj¹cych now¹, globaln¹ opiniê publiczn¹
wspieran¹ przez prawo miêdzynarodowe oraz dzia³aj¹ce w skali globalnej
organizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe”10.

Zauwa¿my, ¿e problem globalnoœci pozostaje nadal s³abo rozpo-
znany. Na rynku wydawniczym pojawiaj¹ siê przewa¿nie pozycje
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10 O. Höffe, Narodowa wioska globalna, „Tygodnik Powszechny. Katolickie Pismo
Spo³eczno-Kulturalne” nr 11, 18 marca 2001.



zajmuj¹ce siê analiz¹ globalizmu i globalizacji. Sprawa globalnoœci
pozostaje w cieniu. Praktycznie nie ma rzetelnego studium, które do-
tyczy³oby badania wzajemnego oddzia³ywania na siebie idei praw
cz³owieka i gospodarczych procesów globalizacyjnych. W potocz-
nym obiegu zarysowuj¹ siê w tej kwestii dwa lapidarne stanowiska.
Jedno g³osi, i¿ ekonomiczne procesy globalizacyjne sprzyjaj¹ urze-
czywistnianiu siê praw cz³owieka, drugie tej tezie radykalnie zaprze-
cza. Pierwsze ze stanowisk mieœci siê w kanonie teorii neoliberalnej,
czyli globalizmu. Promowane jest przede wszystkim przez skrajnych
libera³ów (F. Fukuyama, F.A. Hayek) oraz koncerny miêdzynarodo-
we i magnatów finansowych, a tak¿e znaczn¹ czêœæ polityków.

Ró¿nica pomiêdzy dwoma powy¿ej zarysowanymi stanowiska-
mi przejawia siê w postrzeganiu zale¿noœci globalnoœci od globali-
zacji gospodarczej. Rzecznicy pierwszego stanowiska uzale¿niaj¹
globalnoœæ od globalizacji gospodarczej, zwolennicy drugiego
wskazuj¹ na potrzebê autonomicznego, ale w miarê równomierne-
go rozwoju obu sfer. Prymat we wspó³czesnym œwiecie zyska³o sta-
nowisko neoliberalne, zaœ w pewnej niszy znajduje siê stanowisko
optuj¹ce za równomiernym rozwojem sfer. Dychotomia tych¿e sta-
nowisk w kontekœcie praw cz³owieka daje siê uj¹æ nastêpuj¹co:
(1) globalizacja gospodarcza jest koniecznym i pierwszym warun-
kiem realizacji praw cz³owieka w skali globalnej; (2) globalizacja go-
spodarcza nie warunkuje realizacji praw cz³owieka w skali globalnej.
Konsekwencje prymatu stanowiska neoliberalnego dla mo¿liwoœci
funkcjonowania idei praw cz³owieka w skali globalnej s¹ olbrzymie.
Upowszechnia ono pogl¹d o nierównym statusie generacji praw
cz³owieka. Zajêcie tego stanowiska bardzo czêsto wi¹¿e siê z uzna-
niem prymatu praw cz³owieka z pierwszej generacji (a te s¹ postrze-
gane jako jedyne gwarantuj¹cych wolnoœæ swobodnego dzia³ania)
nad innymi prawami z pozosta³ych dwóch generacji, które w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu tê wolnoœæ, zw³aszcza w sferze ekono-
micznej, ograniczaj¹. Czy faktycznie taka sytuacja ma miejsce, wy-
maga to osobnej analizy.

NajwyraŸniejsze stanowisko w duchu neoliberalnym zaj¹³ F. Fuku-
yama, twierdz¹c, ¿e globalizacja przyczynia siê do obni¿ania ubóstwa,
gdy¿ stwarza szansê rozwoju krajów ubogich, a jedynie spo³eczeñstwa
bogate staæ na prowadzenie dyskursu obywatelskiego11. Jednak¿e
F. Fukuyama myli siê, uwa¿aj¹c, ¿e jedynie spo³eczeñstwo rynkowe
jest zdolne do prowadzenia takiego dyskursu. Zajmowane przezeñ
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stanowisko wynika, jak s¹dzimy, z przyjmowania nie zawsze
uœwiadamianych za³o¿eñ jako pewników dotycz¹cych dobro-
dziejstw wolnego rynku. Owe za³o¿enia wydoby³ T. Buksiñski, wy-
kazuj¹c ró¿nicê pomiêdzy dwoma pojêciami: spo³eczeñstwem oby-
watelskim i spo³eczeñstwem rynkowym12.

Wedle T. Buksiñskiego koncepcja spo³eczeñstwa rynkowego
sk³ada siê z piêciu tez, które roszcz¹ sobie prawo w ramach teorii
neoliberalnej, czyli globalizmu, do bycia aksjomatami. Postaramy
siê pokazaæ absurdalnoœæ tych tez. Pierwsza z nich g³osi, ¿e rynek
aktywizuje jednostki, potêguje ich inicjatywê, zaradnoœæ, pomys³o-
woœæ, które przyczyniaj¹ siê do pomno¿enia maj¹tku jednostek,
a zarazem do wzrostu bogactwa ogólnonarodowego. Druga zak³a-
da, ¿e rynek stanowi naturalny mechanizm promocji i awansu jed-
nostek najzdolniejszych i najbardziej u¿ytecznych spo³ecznie. Za-
nim przejdziemy do zaprezentowania i omówienia kolejnych tez
dotycz¹cych spo³eczeñstwa rynkowego w ramach teorii neoliberal-
nej, poddajmy dwie pierwsze tezy krytyce.

Obie wspomniane tezy wydaj¹ siê byæ mocno naci¹gane, zw³asz-
cza gdy przeœledzimy historiê transformacji ustrojowej Polski.
Aktywnoœæ rynkowa klasy robotniczej w Polsce jest znikoma. Po-
wszechnie wiadomo, ¿e najwiêkszymi „przegranymi” zmian ustro-
jowych w Polsce s¹ stoczniowcy i górnicy13. Wszelkie programy
wspomagaj¹ce ich przekwalifikowanie siê, m.in. na przedsiêbior-
ców, ponios³y pora¿kê. Znaczna czêœæ œrodków finansowych prze-
kazanych tym¿e grupom zawodowym w celu zbudowania pozycji
rynkowej zosta³a zaprzepaszczona, a mówi¹c dok³adniej „przeje-
dzona”. ¯ycie pokaza³o, i¿ ta czêœæ spo³eczeñstwa nie by³a w stanie
przystosowaæ siê do nowych warunków funkcjonowania w ramach
spo³eczeñstwa rynkowego. W kontekœcie drugiego aksjomatu teorii
neoliberalnych ten fakt oznacza, i¿ w sk³ad obu grup zawodowych
wchodzi³y jednostki ma³o zdolne i nieu¿yteczne spo³ecznie, zatem
s³usznie znalaz³y siê na marginesie spo³ecznym. Z pewn¹ doz¹ iro-
nii mo¿na stwierdziæ, ¿e pierwszy „aksjomat” globalizmu w okreœ-
lonym sensie i do pewnego momentu sprawdza³ siê w systemie
komunistycznym. W sytuacji braku wolnego rynku jednostki aktywi-
zowa³y siê i by³y „zaradne”, tworz¹c tzw. „czarny rynek”. Symbolem
tej aktywizacji byli tzw. „cinkciarze” handluj¹cy nielegalnie obc¹
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walut¹. W nowym ustroju wielu z tych „cinkciarzy” okaza³o siê za-
radnymi w przeciwieñstwie do stoczniowców i górników. Sytuacja ta
prowadzi w myœl teorii neoliberalnej do paradoksalnego wniosku:
by³y to jednostki najzdolniejsze i najbardziej u¿yteczne spo³ecznie.

W tym kontekœcie wart odnotowania jest trzeci „aksjomat” teorii
neoliberalnej, który g³osi, ¿e rynek wymusza postêpowania moralne
i racjonalne. To one kszta³tuj¹ moralnoœæ publiczn¹ – dziêki produkcji
i wymianie, jednostki zmuszane s¹ do dotrzymywania umów, prze-
strzegania ogólnych zasad sprawiedliwoœci, ucz¹ siê wspó³pracy, za-
sad wzajemnoœci, zaufania, zaœ kontrahenci na rynku zmuszeni s¹ do
negocjowania, kalkulowania, czyli ucz¹ siê postêpowaæ racjonalnie.
Z doœwiadczenia wiemy, jak wygl¹da w rzeczywistoœci rynkowej owo
racjonalne postêpowanie. Niejednokrotnie po wejœciu do sklepu jeste-
œmy „bombardowani” w najró¿niejszej formie – od plakatów po g³os
spikera p³yn¹cy z g³oœników – informacja, ¿e w tej chwili odbywa siê
megapromocja. W rzeczywistoœci obni¿ce cen zosta³ poddany jeden,
czasami dwa, a mo¿e trzy artyku³y, jednak¿e dzia³alnoœæ firmy handlo-
wej ma na celu wzbudzenie w nas przekonania, i¿ praktycznie zakup
ka¿dego artyku³u znajduj¹cego siê w tym sklepie jest niebywa³¹
okazj¹. Mo¿na zasadnie zapytaæ: Czy tego typu postêpowanie mo¿e-
my nazwaæ moralnym, skoro próbuje siê zafa³szowaæ rzeczywistoœæ
w celu uzyskania zysku? Czy jest ono postêpowaniem sprawiedliwym,
sprzyjaj¹cym budowaniu kultury zaufania? Gdyby wolny rynek sam
sobie umia³ z tego typu praktykami poradziæ, to nie potrzebne by³yby
takie instytucje, jak Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czwarty „aksjomat” teorii neoliberalnej g³osi, ¿e wolny rynek
jest wyrazem i gwarantem wolnoœci osobistych jednostek i stosun-
ków demokratycznych – tolerancja œwiatopogl¹dowa stanowi wa-
runek funkcjonowania rynku: by produkowaæ lub handlowaæ, trze-
ba uznaæ odmiennoœæ innego i tolerowaæ pogl¹dy niezwi¹zane
z rynkiem. W pierwszej chwili mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ akurat ta
teza teorii neoliberalnej potwierdza siê w spo³eczeñstwach zachod-
nich. Jest ono jednak iluzoryczne, bowiem niedawno, przynajmniej
w Europie, rynki pracy zaczê³y siê otwieraæ, ale pomimo tego faktu
pozostaj¹ sektory rynku pracy, które polityk¹ pañstw narodowych
s¹ reglamentowane, a wiêc niedostêpne „lepszym”, „obcym” pracow-
nikom. Podajmy i inny przyk³ad: trudno wyobraziæ sobie, ¿e zaled-
wie kilka metrów od koœcio³a móg³by w Polsce funkcjonowaæ „sex
shop” i ¿e ta rynkowa dzia³alnoœæ spotka³aby siê z powszechn¹
tolerancj¹ œwiatopogl¹dow¹ osób zmierzaj¹cych do œwi¹tyni, choæ
wielu z nich niew¹tpliwie bywa klientami „sex shopów”.
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PrzejdŸmy do przedstawienia ostatniego „aksjomatu” teorii neo-
liberalnej. Wyra¿a on myœl, ¿e „niewidzialna rêka rynku” zapewnia
automatyczne regulowanie i prawid³owe funkcjonowanie gospo-
darki i ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego – dochody i wydatki s¹ tak
rozdzielane, ¿e wszyscy odnosz¹ korzyœci. ¯ywimy g³êbokie prze-
konanie, i¿ „niewidzialna rêka rynku” odbiera wolnoœæ ludziom
i zaczyna nimi sterowaæ wed³ug w³asnych immanentnych potrzeb,
i w tym celu nie stroni od wykorzystania ró¿nych instytucji, tak¿e
administracji pañstwowej. Postaramy siê zilustrowaæ tê sytuacjê
przyk³adem, który zarazem pokazuje absurdalnoœæ wszystkich piê-
ciu „aksjomatów” teorii neoliberalnej: w spo³eczeñstwie rynkowym
wielu absolwentów nauk humanistycznych aktywizuje siê poprzez
szukanie dla siebie pracy, by zapewniæ sobie minimum przyzwoitej
egzystencji. St¹d te¿ decyduj¹ siê czêsto na poszukiwanie pracy na-
wet poni¿ej w³asnych kwalifikacji i ambicji. Miêdzy innymi decy-
duj¹ siê na obs³ugê kasy czy te¿ uk³adanie towarów na pó³kach
w superi i hipermarketach. Nierzadko zdarza im siê us³yszeæ, ¿e nie
mog¹ zostaæ zatrudnieni jako kasjerzy czy pomoce sklepowe, bo
maj¹ zbyt wysokie kwalifikacje. Jaka jest zatem racjonalnoœæ „wolne-
go rynku”, który odrzuca kandydatów do pracy za fakt posiadania
zbyt wysokich kwalifikacji? Czy taka racjonalnoœæ sprzyja moralne-
mu postêpowaniu? Co za takim postêpowaniem siê kryje? Najczê-
œciej dzia³a instynkt samozachowawczy decydentów, którego teoria
neoliberalna nie chce braæ pod uwagê. Wed³ug tej teorii firma powin-
na siê cieszyæ, ¿e ktoœ o wysokich kwalifikacjach chce w niej praco-
waæ. Nale¿y jednak¿e braæ pod uwagê, ¿e firma to nie pojedyncza
osoba, lecz sk³ada siê z osób w niej pracuj¹cych. Decydent, który ma
przyj¹æ kandydata o wy¿szych ni¿ jego w³asne kwalifikacjach na sta-
nowisko pracy, boi siê zatrudniæ takiego kandydata. Stanowi on dla
niego realne zagro¿enie: mo¿e okazaæ siê lepszy i zast¹piæ go na pias-
towanym stanowisku, a w konsekwencji pozbawiæ pracy. Woli wiêc
dla w³asnego bezpieczeñstwa nie zatrudniaæ osoby o wy¿szych kwali-
fikacjach.

Kolejn¹ kwesti¹ jest, i¿ wolny rynek nie potrzebuje tylu humanis-
tów, ilu siê na nim obecnie znajduje. Nie mog¹ siê oni odnaleŸæ na
rynku pracy. Wolny rynek zdaje siê mówiæ: „skoro mo¿na by³o
przewidzieæ, i¿ oka¿ecie siê na rynku pracy bezu¿yteczni, nie trzeba
by³o kszta³ciæ siê humanistycznie. Jesteœcie jednostkami spo³ecznie
nieu¿ytecznymi. Sami sobie jesteœcie winni”. W to myœlenie wpisuje
siê dzia³alnoœæ UE i wielu rz¹dów narodowych dotycz¹ca kszta³ce-
nia swoich obywateli. W tym celu stosuje siê politykê dehumaniza-
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cyjn¹, kosztem nauk humanistycznych zwiêksza siê granty i dotacje
dla tzw. nauk œcis³ych, poniewa¿ te rokuj¹ nadziejê na wielokrotny
zwrot poczynionych na nie nak³adów, zw³aszcza w sferze gospodar-
czej i finansowej.

Wróæmy w tym momencie do argumentacji F. Fukuyamy na
rzecz tezy: tylko spo³eczeñstwo rynkowe mo¿e braæ udzia³ w dys-
kursie obywatelskim. Jesteœmy zdania, i¿ potrzebny jest niezwyk³y
wysi³ek intelektualny, by przy ograniczeniu i marginalizowaniu
nauk humanistycznych dokonywanych w imiê wolnego rynku ocze-
kiwaæ na wysokim poziomie powszechnego dyskursu obywatel-
skiego na temat sensu ¿ycia, znaczenia bycia cz³owiekiem, posiada-
nia przez cz³owieka godnoœci czy te¿ na temat wartoœci, jakimi
nale¿y siê kierowaæ w ¿yciu. Te kwestie dla wolnego rynku nie s¹
istotne, wrêcz hamuj¹ jego rozwój. Tak¿e idea praw cz³owieka, któ-
ra domaga siê, by jednostka mia³a prawo wyra¿aæ swoje myœli, ¿yæ
zgodnie ze swoimi wartoœciami, jest dla tak rozumianego globaliz-
mu nie tyle niewygodna, co wrêcz rujnuj¹ca paradygmat „niewi-
dzialnej rêki rynku”, poniewa¿ ogranicza dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w wielu wymiarach ze wzglêdu na wyznawane przez dan¹ spo³ecz-
noœæ wartoœci. Podajmy w tym miejscu przyk³ad: idea praw cz³owieka,
miêdzy innymi, nie pozwala handlowaæ organami ludzkimi pomimo
popytu na nie. Zwolennicy teorii neoliberalnych powiedzieliby, ¿e
skoro jest popyt na organy ludzkie, to nale¿y umo¿liwiæ legaln¹ po-
da¿ (zachodzi tu analogia ze spraw¹ legalizacji narkotyków czy tzw.
„dopalaczy”). Zajêcie tego typu stanowiska jest konsekwencj¹
za³o¿enia, i¿ wolny rynek i œwiat wartoœci powinny byæ wzglêdem
siebie autonomiczne. Ale w dobie globalizacji gospodarczej wolny
rynek stara siê narzuciæ wartoœci, które s¹ przez niego po¿¹dane,
a wiêc takie, które nie bêd¹ utrudniaæ jego funkcjonowania. Dlatego
te¿ dla zwolenników teorii neoliberalnych nie do zaakceptowania s¹
prawa cz³owieka drugiej i trzeciej generacji, bo one istotnie ograni-
czaj¹ funkcjonowanie wolnego rynku.

11.3. Nierówny status generacji praw cz³owieka

w epoce globalizacji

Wspó³czeœni libera³owie podkreœlaj¹ znaczenie praw cz³owieka
o charakterze negatywnym, marginalizuj¹c znaczenie tych¿e praw
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o charakterze pozytywnym. Tak¹ postawê wspó³czesnych libe-
ra³ów krytykuje Jack Donnely, zarzucaj¹c im, ¿e zagubili koncepcjê
praw cz³owieka swojego mentora Johna Locke’a, któr¹ promowa³
charakter pozytywny praw cz³owieka14. Dla J. Locke’a jednym z pod-
stawowych praw cz³owieka, obok praw do ¿ycia i wolnoœci, jest
prawo do w³asnoœci. A to prawo, jak podkreœla J. Donnely, jest pra-
wem gospodarczym czy spo³ecznym15. Nie mo¿na chroniæ wolnoœci
bez ochrony w³asnoœci. Cz³owiek dochodzi do w³asnoœci przez
pracê, a ta z kolei stanowi zabezpieczenie jego prawa do ¿ycia. Od-
rzucenie praw spo³ecznych, wed³ug J. Donnely’ego, wypacza libe-
raln¹ koncepcjê praw cz³owieka i pozostaje z niej tylko doktryna
broni¹ca przywilejów klasowych16. J. Donnely twierdzi, ¿e wystê-
puj¹ zauwa¿alne ró¿nice pomiêdzy prawami wolnoœciowymi
chroni¹cymi sferê polityczn¹ (uprawniaj¹ do partycypacji w ¿yciu
politycznym) a prawami spo³ecznymi chroni¹cymi sferê ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego (uprawniaj¹ do partycypacji w ¿yciu
gospodarczym i spo³ecznym). Jednak obydwa rodzaje praw chroni¹
tê sam¹ wartoœæ, jak¹ jest prawo do ¿ycia, aczkolwiek na ró¿ny spo-
sób: prawa wolnoœciowe gwarantuj¹ prawo do ¿ycia w sferze oby-
watelskiej i politycznej, prawa spo³eczne prawo do ¿ycia w sferze
gospodarczej i spo³ecznej17. Realizowanie tej samej wartoœci na ró¿ny
sposób mo¿e prowadziæ do konfliktów, ale ich wystêpowanie nie jest
przes¹dzone. Unikniêcie konfliktów w sposobach realizacji tej samej
wartoœci wymaga rzetelnej oceny aktualnej œwiadomoœci aksjologicz-
nej, czyli tego, co na danym etapie historycznym jest cenne. Pozwala
to dostrzec aktualny charakter wartoœci i podj¹æ decyzjê, który sposób
urzeczywistniania danej wartoœci jest obecnie po¿¹dany.

Wspó³czesna kultura zachodnia okreœlana mianem „ponowoczes-
nej” czy te¿ „póŸno nowoczesnej” charakteryzuje siê zmiennoœci¹,
wewnêtrznym zró¿nicowaniem, kultem indywidualizmu, brakiem
wyraŸnego centrum aksjologicznego, sprzyjaniem indywidualnej
kreacji oraz tolerancj¹ posuniêt¹ a¿ do granic obojêtnoœci18. Wszystkie
te cechy sprzyjaj¹ coraz wiêkszej relatywizacji praw cz³owieka, która
idzie tak daleko, ¿e koncepcja praw cz³owieka jako ograniczaj¹ca
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w³adzê i wyznaczaj¹ca granice mo¿liwej jej interwencji, staje siê
czyst¹ fikcj¹. Zjawisko to jest szczególnie wyraŸnie zauwa¿alne na
gruncie globalizacji gospodarczej. Jej szczególna odmiana, globali-
zacja korporacyjna, skrycie suponuje now¹ wizjê cz³owieka, co
w zasadzie jest skutkiem ubocznym korporacyjnych zabiegów. Glo-
balizacja gospodarcza, nie respektuj¹c godnoœci cz³owieka zawartej
w miêdzynarodowych dokumentach, kszta³tuje w³asny model cz³o-
wieka-konsumenta, który postrzegany jest w kategoriach u¿ytecz-
noœci danej korporacji. Cz³owiek-konsument staje siê jedn¹ z ma-
szyn s³u¿¹cych budowaniu jej potêgi. Potwierdza to jedynie myœl
o postêpuj¹cej utracie wielowymiarowoœci cz³owieka, a w jej miejsce
o kszta³towaniu siê cz³owieka jednowymiarowego (homo economi-
cus). Automatycznie potêguje to kryzys to¿samoœci spo³ecznej, który
wed³ug Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna spowodowany jest
gigantyczn¹ z³o¿onoœci¹ niespójnych struktur spo³ecznych, coraz
czêœciej œcieraj¹cych siê ze sob¹, oraz pluralizmem ideologicznym
i kulturalnym. Czynniki te wzmagaj¹ proces segmentalizacji ¿ycia
jednostki19, umo¿liwiaj¹ te¿ coraz mniej skrêpowany rozwój globali-
zacji gospodarczej. Brak ukierunkowania rozwoju globalizacji gospo-
darczej – wynikaj¹cy z braku wystarczaj¹cej promocji (edukacji) wy-
raŸnych naczelnych wartoœci wskazuj¹cych na potrzebê rozwijania
globalnoœci (poczucia wspó³egzystencji w Weltgesellschaft) – sprawia,
i¿ ¿adna inna forma globalizacji ekonomicznej nie ma szans konkuro-
wania z globalizacj¹ korporacyjn¹.

Dla naszych rozwa¿añ wa¿ne jest stwierdzenie nastêpuj¹ce: glo-
balizacja gospodarcza implikuje nierówny status rodzin praw cz³o-
wieka, przez co skutecznie powstrzymuje rozwój globalnoœci,
tworz¹c w zasadzie jedn¹ matrycê dla cz³owieka, który pozbawiany
jest mo¿liwoœci decydowania o tym, jakim chce byæ cz³owiekiem
i w jakiej wspólnocie chce ¿yæ. Jest to kreacja cz³owieka zewn¹trz-
-sterowalnego, który nie ma ju¿ politycznych przekonañ, nie ma
podstaw, by siê moralnie oburzaæ, a œwiat jest dla niego niedosta-
tecznie trwa³y, by wyznaczaæ sobie dalekosiê¿ne cele. Dlatego trosz-
czy siê jedynie o to, by byæ modnym w konsumpcji20. Podwa¿any
jest dotychczasowy system wartoœci wystêpuj¹cy we wszystkich kul-
turach, a w jego miejsce wprowadzany jest system wartoœci promuj¹cy
bycie konsumentem bezrefleksyjnym. To jest g³ówn¹ przyczyn¹, dla
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której globalizacja gospodarcza staje siê konfliktogenna wobec kul-
tur próbuj¹cych siê jej sprzeciwiæ, zw³aszcza kultur „pozazachod-
nich”. U¿ywanie i konsumpcja zyska³y wymiar moralny, bo od nich
zale¿y stan gospodarki21.

Generacje druga i trzecia praw cz³owieka s¹ przez globalizacjê
korporacyjn¹ ca³kowicie dyskredytowane, wrêcz zwalczane (jak np.
prawo do zwi¹zków zawodowych), podczas gdy obie rodziny praw
maj¹ donios³e znaczenie dla kultur pozazachodnich22. Nawet znacz-
na czêœæ pierwszej rodziny praw cz³owieka jest przez globalizacjê
gospodarcz¹ pomijana milczeniem, o ile nie s¹ to prawa w jakiœ spo-
sób wi¹¿¹ce siê z wartoœciami ekonomicznymi przez ni¹ lansowany-
mi. Dla globalizacji gospodarczej o korporacyjnej formie naczelnymi
wartoœciami s¹: (1) wolnoœæ inwestowania, (2) wolnoœæ przep³ywu
kapita³u, (3) wolnoœæ handlu wszystkimi dobrami i us³ugami, z or-
ganizmami ¿ywymi oraz w³asnoœci¹ intelektualn¹ w³¹cznie.

Realizacja tych wartoœci poci¹ga za sob¹ przenoszenie oœrodków
decyzyjnych w stronê instytucji, które nie wymagaj¹ procesów demo-
kratycznych, a których jedynym zadaniem jest skutecznoœæ w osi¹ga-
niu zysku (np. banki). Zwiêksza siê w³adza miêdzynarodowych go-
spodarczych instytucji, takich jak na przyk³ad: Miêdzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW), Bank Œwiatowy (BŒ) i Œwiatowa Organi-
zacja Handlu (WHO), które przejmuj¹ od rz¹dów narodowych ca³y
szereg uprawnieñ do podejmowania ró¿norodnych decyzji, pozo-
staj¹cych do tej pory w rêkach danego spo³eczeñstwa. Jednoczeœnie
zmniejsza siê demokratycznoœæ ¿ycia zarówno pañstwowego, jak
i miêdzynarodowego. Jaskrawym tego przyk³adem jest tzw. „sprawa
Birmy”.

„Spraw¹ Birmy” nazwana zosta³a skarga Wspólnoty Europej-
skiej i Japonii do WTO przeciwko USA. Stan Massachusetts w 1996
roku wprowadzi³ wybiórcze prawo o zakupach rz¹dowych, które
uniemo¿liwia³o udzia³ w przetargach na zamówienia publiczne
w tym stanie firmom prowadz¹cym interesy z Birm¹. W uzasadnie-
niu swego stanowiska odwo³ywa³ siê do elementarnego poczucia
sprawiedliwoœci. By³a to próba sprzeciwu wobec prowadzenia in-
teresów z brutalnym re¿imem wojskowym, podparta raportami
Departamentu Stanu USA donosz¹cymi, ¿e: „…¿o³nierze birmañscy
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21 T. Buksiñski, Modernoœæ, op.cit., s. 256.
22 To nie oznacza, ¿e dla kultury europejskiej druga i trzecia generacja praw

cz³owieka nie maj¹ w ogóle znaczenia. Nadal zachowa³y stosunkowo du¿e znacze-
nie, o czym œwiadczy silna pozycja zwi¹zków zawodowych w kulturze europejskiej.



dopuœcili siê powa¿nych naruszeñ praw cz³owieka, w³¹cznie z zabijaniem
bez s¹du i gwa³tami”23. Wspólnota Europejska i Japonia dowodzi³y, ¿e
zgodnie z przepisami WTO, w tym TRIMS (Porozumienie w Spra-
wie Handlowych Aspektów Polityki Inwestycyjnej)24, wprowadzo-
na przez stan restrykcja jest niesprawiedliwa „dla œrodowiska hand-
lowców i inwestorów” i narusza aktualne regu³y WTO w sprawach
zakupów rz¹dowych. Z chwil¹ uchwalenia rzeczonego prawa przez
Stan Massachusetts Narodowa Rada Handlu Zagranicznego
(NFTC)25 wszczê³a w tej sprawie rozprawê s¹dow¹ przeciwko Sta-
nowi, wskazuj¹c, i¿ na decyzji Stanu ucierpia³o 346 firm, a zw³asz-
cza Apple Computer Co. Zapad³y dwa orzeczenia s¹du federalnego
USA; w obu stwierdzono, i¿ prawo wprowadzone w Massachusetts
by³o niezgodne z konstytucj¹ i stanowi³o ingerencjê w uprawnienia
rz¹du federalnego w zakresie polityki zagranicznej – jako dowód
„pope³nienia przestêpstwa” pos³u¿y³a skarga do WTO z³o¿ona
przez WE i Japoniê26. Sprawa ma byæ rozpatrywana przez S¹d Naj-
wy¿szy USA. Ca³¹ tê sprawê dobitnie skomentowa³ Bill Jordan, se-
kretarz generalny Miêdzynarodowej Konfederacji Wolnych
Zwi¹zków Zawodowych: „Jeœli dzia³ania Stanu Massachusetts, które
stawiaj¹ prawa cz³owieka ludnoœci Birmy ponad interesami garstki firm
wielonarodowych, nie s¹ zgodne z zasadami WTO, to nale¿y zmieniæ re-
gu³y dzia³ania WTO, a nie dzia³ania Stanu Massachusetts”27. Debi Bar-
ker i Jerry Mander z Miêdzynarodowego Forum ds. Globalizacji
(IFG)28 stwierdzaj¹, i¿ samo z³o¿enie takiej skargi w WTO ju¿ zd³a-
wi³o inne starania o zastosowanie sankcji gospodarczych w obronie
praw cz³owieka29. Przyk³ad ten ilustruje, ¿e w dobie dzisiejszej w or-
ganizacjach, które w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na kszta³t procesów
globalizacyjnych, niepodwa¿alny priorytet ma wolny handel, zaœ kwe-
stie przestrzegania praw cz³owieka i moralne decyzje spo³ecznoœci
lokalnych schodz¹ na plan dalszy i nie s¹ ³¹czone z gospodark¹.
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23 Por. D. Barker, J. Mander, ABC Globalizacji, £ódŸ 2003, s. 83-84.
24 TRIMS reguluje warunki inwestycji w dziedzinie handlu towarami – jeœli

jakiœ rz¹d pragnie uregulowaæ import surowców lub eksport towarów, regu³y
TRIMS ograniczaj¹ mo¿liwoœci sprawowania przezeñ kontroli nad warunkami ta-
kich inwestycji.

25 NFTC reprezentuje 580 przedsiêbiorstw, w tym wiele spoœród najwiêk-
szych korporacji ponadnarodowych z siedzibami w USA.

26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 84.
28 IFG jest instytucj¹ badawczo-edukacyjn¹, któr¹ tworzy 60 badaczy, uczo-

nych, aktywistów i ekonomistów z 20 krajów.
29 Ibidem.



W œwietle przytoczonego przypadku trafna jest diagnoza Tadeusza
Buksiñskiego dotycz¹ca kryzysu wspó³czesnych spo³eczeñstw jako
kryzysu moralnego, spowodowanego powszechnym podwa¿aniem
podstawowych norm moralnych i wartoœci. Wedle T. Buksiñskiego
dzisiejszy cz³owiek ¿yje poza dobrem i z³em, bo przywyk³ do tego,
¿e ktoœ inny (instytucja, system, prawo) rozstrzyga za niego proble-
my moralne, polityczne, egzystencjalne i gospodarcze30. Jest to swe-
go rodzaju przemoc strukturalna dokonywana na jednostce.

Jeœli cz³owiek nie zdo³a uwolniæ siê od przemocy strukturalnej,
to wówczas globalizacja gospodarcza o charakterze korporacyjnym
utworzy asymetryczn¹, nieprzezwyciê¿aln¹ konstrukcjê œwiata. Bê-
dzie dzieli³a œwiat na czêœæ zamo¿n¹ i biedn¹, prowadz¹c do ich
konfrontacji, gdy¿ ludzie uœwiadomi¹ sobie niemo¿noœæ wyrwania
siê z biedy we w³asnym kraju. Ta œwiadomoœæ mo¿e prowadziæ do
poczucia utraty godnoœci i godziæ w ideê praw cz³owieka. Jeœli dla
osób ze œwiata ogarniêtego bied¹ jedyn¹ perspektyw¹ godnego ¿y-
cia oka¿e siê migracja i zmiana obywatelstwa, to niew¹tpliwie tego
typu sytuacja bêdzie oznaczaæ pora¿kê pañstw „bogatych”, czyli
tych, które powszechnie okreœla siê mianem pañstw kultury za-
chodniej. Pora¿ka ta bêdzie mia³a dwa oblicza. Po pierwsze, ludzie
z pañstw biednych zostaj¹ warunkami ¿ycia przymuszeni do emi-
gracji b¹dŸ migracji i czêsto do wi¹¿¹cej siê z tym koniecznoœci
zmiany obywatelstwa, choæ znaczna czêœæ z nich wola³aby pozostaæ
we w³asnym pañstwie, w obrêbie w³asnej kultury. Drugi wymiar
pora¿ki wi¹¿e siê z potencjalnym faktem niechêci imigrantów do
asymilacji ze spo³eczeñstwem, do którego przybyli, co mo¿e zrodziæ
powa¿ne konflikty31. Równoznaczne to bêdzie z klêsk¹ idei praw
cz³owieka jako swoistego antidotum na brak innej podstawy dla
zorganizowania porz¹dku œwiatowego. Pora¿ka bêdzie tym moc-
niejsza i bardziej widoczna, gdy kultura zachodnia zostanie zmu-
szona przez ekonomiê na otwarcie siê na tê czêœæ œwiata, która nie
potrafi wyswobodziæ siê z krêgu biedy. Otwarcie to ze wzglêdów
ekonomicznych, jak przewiduje wielu badaczy, nast¹pi dlatego, ¿e
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30 T. Buksiñski, Modernoœæ, op.cit., s. 256.
31 Tego typu sytuacjê mogliœmy zaobserwowaæ stosunkowo niedawno we

Francji, która zdecydowa³a siê na deportacjê Romów do Rumunii. Deportacja by³a
odpowiedzi¹ pañstwa francuskiego na tworzenie siê na obrze¿ach miast francu-
skich romskich obozowisk. Decyzja francuskich w³adz spotka³a siê z dezaprobat¹
Komisji Europejskiej, bowiem Rumunia jest cz³onkiem Unii Europejskiej, a Romo-
wie s¹ jej obywatelami i korzystali z prawa do swobodnego poruszania siê po pañ-
stwach cz³onkowskich UE.



pañstwa bogatej Pó³nocy (szczególnie Europa) maj¹ coraz wiêkszy
problem z gwa³townym starzeniem siê spo³eczeñstwa, które po-
ci¹ga za sob¹ wzrost wydatków na opiekê spo³eczn¹ i spadek do-
chodów z podatków. Pañstwa te maj¹ dwa wyjœcia. W pierwszym
zwiêkszaj¹ podatki b¹dŸ zwiêkszaj¹ deficyt bud¿etowy – ale to roz-
wi¹zanie jest zagro¿eniem dla gospodarki. Drugim wyjœciem jest
otwarcie swych granic dla ludzi m³odych ze „œwiata biedy”. Mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e wówczas kultura zachodnia zmieni swe oblicze.
Trudno jest przewidzieæ, co bêdzie tworzyæ œwiadomoœæ cz³owieka
ze „œwiata biedy”; czy bêdzie czu³ do kultury zachodniej ¿al, ¿e mu-
sia³ opuœciæ swe rodzinne strony, by móc „godnie istnieæ”, czy te¿
wdziêcznoœæ, ¿e mo¿e siê w niej realizowaæ. Pytanie to, u¿ywaj¹c
terminologii Zygmunta Baumana, mo¿na postawiæ inaczej: Czy ci
ludzie bêd¹ czuæ siê „turystami”, czy te¿ „w³óczêgami”?32 W odpo-
wiedzi na nie wydaje siê s³uszne spostrze¿enie prawnika i dyploma-
ty Janusza Symonidesa, który pisze:

„…negatywne skutki (globalizacji – przyp. autora) uderzaj¹ przede
wszystkim w najs³absze warstwy ludnoœci, wymagaj¹cej wsparcia: bezro-
botnych, mniejszoœci narodowe, imigrantów, ludnoœæ autochtoniczn¹. Eli-
minuj¹ te¿ czy zmniejszaj¹ dostêp najubo¿szych do nauki, oœwiaty i kultu-
ry. Sytuacjê tak¹ trudno uznaæ za zgodn¹ z zasadami demokracji, ochrony
praw cz³owieka czy œrodowiska (podkr. autora). Mo¿e ona równie¿ desta-
bilizowaæ sytuacjê wewnêtrzn¹, a z pewnoœci¹ jest jednym z podstawowych
Ÿróde³ sprzeciwu wobec globalizacji. Dodajmy, ¿e wynika ona tak¿e z wyra-
Ÿnej tendencji do obni¿ania zarobków, do zastêpowania sta³ego zatrudnie-
nia zatrudnieniem w niepe³nym wymiarze, z uelastycznieniem kodeksów
pracy zwiêkszaj¹cym uprawnienia pracodawcy”33.

W teorii trzy generacje praw cz³owieka s¹ równe wzglêdem siebie,
s¹ tej samej rangi, maj¹ siê uzupe³niaæ, a jednak w praktyce – tj. w po-
lityce i gospodarce – wystêpuje „cicha hierarchizacja” tych generacji,
co mo¿e byæ zgubne dla budowania wspólnej p³aszczyzny porozu-
mienia miêdzy jednostkami, narodami i pañstwami w celu utrzymania
pokoju. Generacje praw zachowaj¹ tê sam¹ rangê, ale poszczególne
prawa mog¹ siê wykluczaæ. Dotyczy to konkretnych praw w ramach
jednej generacji, jak i praw konkretnych, wywodz¹cych siê z innych
generacji. Jest to cecha immanentna samych wartoœci. Problem ten
spróbujemy naœwietliæ bli¿ej, omawiaj¹c trzy zagadnienia: demogra-
fiê, migracjê i biotechnologiê.
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32 Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2002, s. 110-119.
33 J. Symonides, Wp³yw globalizacji na miejsce i rolê pañstwa w stosunkach miê-

dzynarodowych, w: Globalizacja a stosunki miêdzynarodowe, op.cit., s. 133.



Rozdzia³ 12

Idea praw cz³owieka

a problem demografii i migracji

w dobie globalizacji gospodarczej

Komisja ds. Kontaktu na temat Imigracji UE przeprowadzi³a analizê
sytuacji ekonomicznej i demograficznej Unii, z której wynika, i¿
trwaj¹ca od trzydziestu lat polityka „zero imigracji” nie jest w³aœci-
wa. Nastêpuje bowiem drastyczne zmniejszanie siê liczby miejsco-
wych pracowników – zarówno wykwalifikowanych, jak i niewy-
kwalifikowanych – co powoduje natê¿enie aktywnej rekrutacji
obywateli spoza granic UE1. Komisja dosz³a do wniosku, i¿ nale¿y
dokonaæ wyboru miêdzy polityk¹ zak³adaj¹c¹, ¿e Unia mo¿e siê
obejœæ bez imigrantów, a zaakceptowaniem faktu, ¿e imigracja bê-
dzie siê dokonywaæ, powinna wiêc byæ w³aœciwie regulowana przy
wspó³pracy z krajami pochodzenia imigrantów, tak aby by³a korzyst-
na zarówno dla Unii, jak i dla samych imigrantów oraz krajów,
z których przybywaj¹2. Komisja, nie mog¹c jednak znaleŸæ akcepta-
cji dla swego wniosku, apeluje o podjêcie przynajmniej w tej kwestii
dyskusji, by móc uzyskaæ konsensus w sprawie zasad prowadzenia
nowej polityki imigracyjnej. Nabiera ona wielkiego praktycznego
znaczenia z momentem uzyskania przez emigrantów praw obywa-
telskich i politycznych pañstwa ich obecnego pobytu. Wtedy jedno
jest wysoce prawdopodobne: w kulturze zachodniej mog¹ siê
zmieniæ demokracje. Jeœli demokracji jako formie sprawowania w³adzy

1 Przed wst¹pieniem naszego kraju do UE alarmowano w Polsce o wzrastaj¹cej
emigracji wysoko wyspecjalizowanych lekarzy do pañstw cz³onkowskich UE, któ-
rych owe pañstwa bardzo chêtnie przyjmowa³y, jednoczeœnie utrzymuj¹c i wprowa-
dzaj¹c utrudnienia dla wielu przedstawicieli innych zawodów, mniej presti¿owych
i niewymagaj¹cych wysokich kompetencji i kwalifikacji (por. J. Balicki, Polityka imi-
gracyjna Unii Europejskiej – aspekt spo³eczno-etyczny, w: Systemy wartoœci a procesy
demograficzne, red. K. Slany, A. Ma³ek, I. Szczepaniak-Wiecha, Kraków 2003, s. 349).

2 Ibidem, s. 39.



w obliczu zachodz¹cych procesów globalizacyjnych o charakterze
korporacyjnym uda siê przetrwaæ i dobrze funkcjonowaæ (przezwy-
ciê¿yæ ten rodzaj globalizacji), to kolejne zagro¿enie dla funkcjono-
wania demokracji w kulturze zachodniej stanowi zjawisko migracji.
Mo¿e siê bowiem okazaæ, i¿ kultura islamska w kulturze zachodniej
stanie siê kultur¹ dominuj¹c¹3. £atwo jest wyobraziæ sobie sytuacjê,
¿e to muzu³manie, w wyniku procedur demokratycznych (g³ównie
poprzez zasadê wiêkszoœci i posiadanie praw politycznych, a zw³asz-
cza obywatelskich), rz¹dz¹ œwiatem zachodnim. Natomiast nieprzy-
znanie muzu³manom praw wywodz¹cych siê z pierwszej generacji
(praw politycznych) w celu unikniêcia ich wp³ywu na ¿ycie poli-
tyczno-spo³eczne stanie siê w d³u¿szej perspektywie bardzo koszto-
wne i ma³o pragmatyczne ze strony krajów zachodnich, gdy¿ wy-
kluczenie imigrantów z ¿ycia spo³ecznego kraju grozi frustracj¹
prowadz¹c¹ do nierespektowania przez nich norm spo³ecznych.
Wzrastaæ bêd¹ zatem koszty zwi¹zane z utrzymaniem bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego. Sytuacja mo¿e siê zaogniaæ i doprowadziæ do
politycznej radykalizacji, a tym samym do niebezpieczeñstwa naru-
szenia innych praw z pierwszej generacji praw cz³owieka wobec
obywateli danego kraju. Ta sytuacja ma ju¿ miejsce w USA, gdzie
swobody obywatelskie, zw³aszcza muzu³manów, s¹ w du¿ym stop-
niu ograniczane w celu zapewnienia bezpieczeñstwa.

12.1. Problem „nowej migracji” jako przyk³ad

konsekwencjalizmu planetarnego

Relacjê miêdzy globalizacj¹ gospodarcz¹ a stopniem realizacji praw
cz³owieka najpe³niej da siê przedstawiæ za pomoc¹ analizy zjawiska
„migracji”, które rekonstruowa³oby konsekwencjalizm planetar-
ny w odniesieniu do problematyki praw cz³owieka. Migracja jest
wdziêczn¹ kategori¹ do przeprowadzenia analizy relacji procesów
globalizacyjnych i funkcjonowania praw cz³owieka, gdy¿ ma swój
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3 Obecnie obserwujemy w ramach UE spór o system wartoœci, który mia³by
oddawaæ to¿samoœæ Europy i pozwala³by identyfikowaæ siê osobie jako Europej-
czykowi. Nie bardzo wiadomo, do jakiej tradycji ma siê ta to¿samoœæ odwo³ywaæ.
Kwestia to¿samoœci europejskiej nabiera szczególnego znaczenia np. w obliczu fak-
tu zamieszkiwania we Francji i Niemczech ok. 6 mln muzu³manów. Zatem Europa
nie szuka swej zagubionej to¿samoœci, lecz jest w fazie jej tworzenia.



oddŸwiêk w³aœciwie na wszystkich poziomach praw cz³owieka,
a w szczególnoœci dotyczy problemu obywatelstwa, statusu: azylan-
ta, uchodŸcy, bezpañstwowca oraz spraw zwi¹zanych z mniejszoœ-
ciami narodowymi, etnicznymi i to¿samoœci¹.

Migracja to przemieszczanie siê ludzi z jednego po³o¿enia geo-
graficznego w inne w celu zmiany sta³ego miejsca zamieszkania4.
Mo¿e odbywaæ siê w ramach danego spo³eczeñstwa, wówczas jest
to migracja wewnêtrzna, lub miêdzy spo³eczeñstwami – i wtedy jest
to migracja miêdzynarodowa5. Dla przedstawienia problemu uni-
wersalnoœci praw cz³owieka w aspekcie globalnym istotna dla na-
szych rozwa¿añ bêdzie migracja miêdzynarodowa. Ze wzglêdu na
tê formê migracji wyró¿niamy6: emigracjê – opuszczenie kraju oj-
czystego w celu sta³ego lub czasowego zamieszkania w innym pañ-
stwie; imigracjê – dobrowolny lub wymuszony ruch ludnoœci cu-
dzoziemskiej osiedlaj¹cej siê na sta³e w nowym kraju; reemigracjê –
dobrowolny powrót emigrantów do ojczyzny; repatriacjê – migracjê
przybieraj¹c¹ formê powrotu do ojczystego kraju emigrantów (przy-
musowych uchodŸców, przesiedleñców, jeñców wojennych itp.), któ-
rzy znaleŸli siê poza granicami kraju z powodu zmian granic.

Przyczyny migracji mog¹ mieæ nastêpuj¹ce pod³o¿e: (1) ekono-
miczne, w celu poprawy warunków bytowych; (2) polityczne, jak:
wojny, przeœladowania; (3) spo³eczne, na przyk³ad wzrost przestê-
pczoœci w danym kraju czy te¿ kwestie wynikaj¹ce z sytuacji demo-
graficznej; (4) ekologiczne (œrodowiskowe), na przyk³ad: epidemie,
zanieczyszczenie œrodowiska, katastrofy przyrodnicze, jak trzêsie-
nia ziemi; (5) psychologiczne, na przyk³ad chêæ samorealizacji czy
te¿ potrzeba bezpieczeñstwa b¹dŸ uznania.

Oczywiœcie wszystkie te przyczyny mog¹ wyst¹piæ jednoczeœnie,
co we wspó³czesnym œwiecie ma czêsto miejsce, a ich absolutne roz-
graniczenie jest niemo¿liwe.

12.1.1.Uniwersalnoœæ praw cz³owieka a migracja

o charakterze ekonomicznym

Najbardziej niepo¿¹dana przez pañstwa narodowe (równie¿ przez
instytucje ponadnarodowe, jak np. UE oraz ró¿nego rodzaju korpo-
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5 Ibidem.
6 Por. K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 1997, s. 56.



racje) w dobie globalizacji gospodarczej jest migracja miêdzynaro-
dowa z przyczyn ekonomicznych. Jest to w zasadzie „nowa forma
migracji”, czêsto maj¹ca pod³o¿e psychologiczne, wyra¿aj¹ce siê
w potrzebie samorealizacji i bezpieczeñstwa. Odmiennoœæ tej formy
migracji od jej wczeœniejszych postaci polega m.in. na tym, i¿ wcale
nie musi ona ³¹czyæ siê z chêci¹ sta³ego pobytu w pañstwie docelo-
wym: ze wzglêdów ekonomicznych pañstwo wybrane mo¿e w ka¿-
dej chwili byæ zmienione na inne. Osobê bêd¹c¹ takim migrantem
okreœla siê mianem nomady, czyli osoby bez sta³ego miejsca pobytu.
Coraz czêœciej mamy do czynienia z faktem powrotu „migranta eko-
nomicznego” do swego ojczystego kraju w chwili, gdy uzna on, ¿e
zebra³ dostateczn¹ iloœæ pieniêdzy czy dóbr. W tym przypadku ma-
my do czynienia z migracj¹ o charakterze intencjonalno-powrot-
nym. Ten typ migracji, co warto podkreœliæ, jest „zjawiskiem no-
wym”, gdy¿ wczeœniej mia³a miejsce g³ównie migracja z powodów
politycznych. To stwierdzenie nie oznacza ani nie zapowiada koñca
migracji politycznej – znaczy tylko tyle, ¿e przesta³a byæ ona obecnie
dominuj¹c¹ form¹ migracji.

Migracja ekonomiczna odbywa siê w zasadzie w jednym kierun-
ku: z pañstw s³abiej rozwiniêtych do pañstw bardziej rozwiniêtych.
Wspó³czeœnie „migranci ekonomiczni” czêsto napotykaj¹ problemy
zwi¹zane z otrzymaniem obywatelstwa, pozwolenia na pracê etc.
W ich przypadku, je¿eli zdecydowali siê opuœciæ swój kraj z nasta-
wieniem na sta³e osiedlenie (migracja permanentna) oraz z zamia-
rem funkcjonowania w nowym spo³eczeñstwie na równych pra-
wach, mog¹ staraæ siê wy³¹cznie o przyznanie obywatelstwa, a nie
np. statusu uchodŸcy. Nierzadko zdarza siê jednak, i¿ w najlepszym
razie „migranci ekonomiczni” traktowani s¹ jako „niechciani goœ-
cie”. Ma to dwie przyczyny. Po pierwsze, znaczna czêœæ „migran-
tów ekonomicznych” przekracza granice pañstwowe nielegalnie.
Po drugie, zarówno migranci przebywaj¹cy legalnie w danym pañ-
stwie, jak i ci, którzy s¹ w nim nielegalnie, podejmuj¹ siê pracy na
„czarno”. Nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ wspó³czeœnie dokonuje siê
wrêcz niekontrolowany przep³yw kapita³u i dóbr (co jest jednym
z wyznaczników globalizacji), a przep³yw osób i pracy dokonuje siê
w sposób ograniczony, np. do okreœlonego krêgu kulturowego i te-
rytorialnego. Taka globalizacja dzieje siê niejako ponad ludŸmi, czy-
ni¹c cz³owieka niewolnikiem polityki pañstw narodowych i wiel-
kich korporacji.

Pañstwa narodowe staraj¹ siê chroniæ swych obywateli przed mi-
grantami za pomoc¹ praw cz³owieka, np. rezerwuj¹c prawo do pracy
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dla swoich obywateli kosztem „nie-obywateli”. A wiêc status oby-
watela zyskuje samoistn¹ wartoœæ – nie jest równowa¿ny z byciem
po prostu cz³owiekiem. „Nie-obywatel”, postrzegaj¹c siebie jako
cz³onka „spo³eczeñstwa œwiatowego”, podj¹wszy decyzjê o migra-
cji w celach zarobkowych, znalaz³ siê w obszarze ryzyka zwi¹zanego
z niebezpieczeñstwem utraty swej wolnoœci. Istnieje du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e odmówiona mu zostanie mo¿liwoœæ otrzymania,
a nawet starania siê o obywatelstwo (nie bêdzie móg³ realizowaæ
praw cz³owieka zwi¹zanych z pierwsz¹ generacj¹ tych¿e praw, któ-
re w ramach zachodniej koncepcji przys³uguj¹ ka¿demu cz³owieko-
wi bez wzglêdu na narodowoœæ). Ponadto mo¿e nie otrzymaæ nawet
tymczasowego pozwolenia na pracê, a zatem nie bêd¹ mu przy-
s³ugiwa³y prawa cz³owieka z drugiej generacji praw. Znajduj¹cy siê
w takiej sytuacji migrant „nie-obywatel” w celu prze¿ycia zmuszo-
ny jest do podjêcia pracy nielegalnej. To powoduje, ¿e ¿yje w nie-
ustannej niepewnoœci i strachu: nie wie, kiedy zostanie przez
w³adze przy³apany i wydalony. W takich wypadkach idea praw
cz³owieka o wymiarze globalnym jako „œwiatowej moralnoœci” nie
jest realizowana. Przyczyn¹ jest wspomniana ju¿ nierównomiernoœæ
w wystêpowaniu swobodnego przep³ywu kapita³u i dóbr z jednej
strony, a brak swobodnego przep³ywu osób i pracy – z drugiej. Ten
stan oddzia³uje negatywnie na prawa cz³owieka zgrupowane we
wszystkich generacjach. Obecnie z powodów wzrostu kosztów si³y
roboczej ró¿nego rodzaju firmy transferuj¹ wielokrotnie swój kapi-
ta³, np. w postaci fabryk, w miejsca, gdzie si³a robocza jest po prostu
tañsza, pozostawiaj¹c rzesze bezrobotnych w miejscu poprzedniego
siedliska kapita³u. Potêguje to utratê praw zwi¹zanych z pierwsz¹
i drug¹ rodzin¹ praw cz³owieka. Od bezrobotnych wymaga siê
w nastêpstwie coraz wiêkszej mobilnoœci, s¹ oni tym samym czêsto
zmuszani do migracji zarówno wewnêtrznej, jak i miêdzynarodo-
wej w poszukiwaniu pracy z powodu niepewnej egzystencji w³asnej
i swej rodziny. Jest to ewidentne instrumentalne traktowanie jedno-
stki. Na jednostce wymuszana jest mobilnoœæ; w tym sensie jedno-
stka staje siê przedmiotem ekonomicznym7. Nie bierze siê pod uwa-
gê pragnienia jednostki pozostania w œrodowisku rodzinnym.
Zachowywana jest jej „iluzoryczna wolnoœæ”, ograniczona czêsto do
wyboru pomiêdzy pozostawieniem rodziny i przemieszczaniem siê
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wraz z kapita³em za prac¹ (w tym znaczeniu jednostka traktowana
jest przedmiotowo jako czêœæ kapita³u danej firmy) w celu zapew-
nienia bytu rodzinie a zostaniem z rodzin¹ i podjêciem ryzyka zna-
lezienia innej pracy gwarantuj¹cej rodzinie egzystencjê8. Rzadko
kiedy firmy, przenosz¹c kapita³, podejmuj¹ dzia³ania na rzecz stwo-
rzenia migruj¹cym za kapita³em jednostkom takich warunków, by
mog³y siê one przemieszczaæ wraz z rodzin¹.

12.1.2.Uniwersalnoœæ praw cz³owieka oraz godnoœæ

cz³owieka a „migracja kapita³u”

W obliczu migracji kapita³u jeszcze bardziej iluzoryczn¹ wolnoœci¹
ciesz¹ siê obywatele krajów Trzeciego Œwiata. W te regiony przede
wszystkim przenoszone s¹ fabryki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla œro-
dowiska i ¿ycia ludzkiego. Jak pisze Ulrich Beck:

„(…) Proletariat œwiatowego spo³eczeñstwa ryzyka osiedla siê pod komina-
mi fabrycznymi, obok rafinerii i fabryk chemicznych, w oœrodkach prze-
mys³owych Trzeciego Œwiata. Nie jest to bynajmniej dzie³em przypadku.
Wystêpuje bowiem systemowa «si³a przyci¹gania» miêdzy skrajn¹ bied¹
i skrajnym ryzykiem. Z centrów prze³adunkowych ryzyko najczêœciej jest
ekspediowane na place w «zacofanych prowincjonalnych dziurach». I naiw-
nym g³upcem okaza³by siê ten, kto zak³ada³by, ¿e odpowiedzialni za to
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dyspozytorzy nie wiedz¹, co czyni¹. (…) Produkcja szczególnie niebezpiecz-
nych ga³êzi przemys³u przenoszona jest do biednych krajów peryferyj-
nych”9.

Zjawisko to U. Beck nazywa „przekleñstwem g³odu zwalczanym

przez potêgowanie ryzyka” i konkluduje, ¿e w sytuacji, gdy jed-
nostka z Trzeciego Œwiata staje przed wyborem miêdzy ewidentn¹
groŸb¹ œmierci g³odowej a niewidzialnym zagro¿eniem œmierci¹
z powodu np. zatrucia chemikaliami, zwyciê¿a oczywista koniecz-
noœæ zwalczania biedy materialnej10.

Podwa¿ana jest zatem w krajach biednych podmiotowoœæ jedno-
stki, a tym samym naruszana jej godnoœæ. Paradoksalne jest to, ¿e fir-
my i korporacje oraz niektórzy zwolennicy globalizacji gospodar-
czej dla usprawiedliwienia swego postêpowania lansuj¹ opiniê, i¿
w jego efekcie z praw zwi¹zanych z drug¹ generacj¹ praw cz³owieka
odnosz¹ korzyœæ najbardziej „potrzebuj¹cy” (np. mieszkañcy by³e-
go Zwi¹zku Radzieckiego czy pañstw afrykañskich). Argumentuje
siê ma³o przekonuj¹co o wzroœcie szansy na uformowanie siê w tych
regionach zwyczajów cywilizowanych, a co siê z tym wi¹¿e – wy-
kszta³cenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, stanowi¹cego warunek
ukszta³towania siê w danym regionie praw pierwszej rodziny. Roz-
powszechniana jest teza: „korporacje minimalizuj¹ koszty produk-
cji, najbiedniejsi zyskuj¹ œrodki do ¿ycia”11. W tym kontekœcie za-
sadne s¹ dwa pytania: (1) Czy „nowi pracownicy” otrzymuj¹ godne
warunki pracy i godn¹ zap³atê za wykonywan¹ pracê, co jest przed-
miotem artyku³u 7 PPGSiK12? (2) Czy korporacjom op³aca siê uzy-
skanie w pe³ni wolnego rynku (a zatem czy faktycznie do niego
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korzystania ze s³usznych i korzystnych warunków pracy, obejmuj¹cych w szczególnoœci:
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d¹¿¹), tak by obok swobodnego przep³ywu dóbr i kapita³u mia³ miej-
sce wolny przep³yw osób i pracy?

Wolny rynek nie ogranicza siê przecie¿ jedynie do swobodnego
przep³ywu kapita³u i dóbr, ale polega równie¿ na swobodnym
przep³ywie pracy. Poziomy ¿ycia w ró¿nych krajach mia³yby szansê
na wyrównanie. Wtedy prawdopodobnie móg³by siê ukszta³towaæ
standard zarówno warunków pracy, jak i p³acy. Jednak¿e w chwili
obecnej pomimo procesów globalizacyjnych trudno jest sobie dzisiaj
wyobraziæ tak¹ oto sytuacjê: firma X ma swoj¹ fabrykê w Berlinie
i zale¿y jej na zmniejszeniu kosztów si³y roboczej, w zwi¹zku z czym
poszukuje nowych pracowników do tej fabryki z Etiopii. W tym celu
organizuje migracjê Etiopczyków do Niemiec (zak³adaj¹c, ¿e nie
by³oby ograniczeñ co do mo¿liwoœci podjêcia pracy). Brzmi to absur-
dalnie, gdy¿ i tak ta firma musia³aby utrzymaæ standardy instrumen-
tarium socjalnego UE dotycz¹ce p³acy i warunków pracy. Zatem
dana firma woli przenieœæ fabrykê, ani¿eli sprowadziæ pracowni-
ków. Decyduj¹c siê na przemieszczenie swego kapita³u do Etiopii,
jej celem nie jest podniesienie standardów warunków pracy i p³ac
w tym¿e kraju. Jej strategicznym celem jest ominiêcie standardów
europejskich dotycz¹cych gwarancji socjalnych, zdrowotnych, a tak-
¿e tych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Tym samym
firma nie postrzega Etiopczyka jako cz³owieka równego Europejczy-
kowi, który powinien otrzymaæ socjalny pakiet porównywalny
z otrzymywanym przez tego ostatniego. Mo¿na domniemywaæ, i¿
w³adze firmy nie stawiaj¹ na równi godnoœci Etiopczyka i Europej-
czyka, bowiem decyduj¹ siê na przeniesienie kapita³u przede wszyst-
kim dlatego, by zrzuciæ z siebie balast socjalnego instrumentarium.

Zapytaæ nale¿y, czym w takim razie dla tej firmy jest zapis o rów-
nej godnoœci ka¿dego cz³owieka znajduj¹cy siê w artykule pierw-
szym PDPCz. W myœl prawa miêdzynarodowego nie jest to pro-
blem firmy, lecz pañstwa, które pozwala firmie na tak¹ praktykê.
Przy tej wyk³adni prawa miêdzynarodowego winê ponosi pañstwo
etiopskie, poniewa¿ zezwala niemieckiej firmie na tak¹ praktykê.
Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ dzieje siê to za przyzwoleniem instytucji,
zw³aszcza miêdzynarodowych, chocia¿ dysponuj¹ one odpowied-
nimi narzêdziami, by przeciwdzia³aæ tego typu praktykom. Uwa-
¿am, ¿e instytucje te s¹ przeœwiadczone o tym, i¿ inwestowanie ka-
pita³u (mo¿na przypuszczaæ, ¿e ten pogl¹d podzielaj¹ pañstwa
przyjmuj¹ce kapita³) jest dobrem samym w sobie dla biedniejszego
pañstwa. Zapewne dla tego pañstwa tak, ale – jak to interesuj¹co
przedstawi³ U. Beck w swojej koncepcji „spo³eczeñstwa ryzyka” – dla
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pracowników najemnych takim oczywistym dobrem samym w so-
bie obcy kapita³ nie jest.

Argument o cywilizowaniu œwiata przez przemieszczanie kapi-
ta³u jako pod³o¿a dla ukszta³towania siê na danym terytorium
spo³eczeñstwa obywatelskiego jest pustym frazesem. Podkreœliæ na-
le¿y, ¿e godne potraktowanie Etiopczyka przez firmê, która prze-
nios³a do Etiopii swoj¹ fabrykê, nie oznacza, ¿e na przyk³ad pensje
maj¹ byæ takie same jak wczeœniej w Berlinie, gdy¿ koszty zwi¹zane
z odpowiednim standardem ¿ycia w Etiopii mog¹ byæ ni¿sze ani¿eli
w Berlinie, co umo¿liwia firmie wyp³acanie mniejszych kwot swym
pracownikom. Godne potraktowanie Etiopczyka (uznanie równej
godnoœci ka¿dego cz³owieka) przez firmê bêdzie mia³o miejsce
wówczas, gdy na przyk³ad tak zwany pakiet socjalny, do którego
zaliczyæ nale¿y higienê i bezpieczeñstwo w pracy, a tak¿e ubezpie-
czenia zdrowotne, bêdzie nie tyle taki sam, co o podobnym standar-
dzie jak w miejscu poprzedniego pobytu kapita³u (w Berlinie).
Przyk³adowo, je¿eli Europejczyk w ramach higieny pracy mia³ pra-
wo do obiadowej przerwy trzydziestominutowej, to Etiopczyk po-
winien równie¿ mieæ prawo do takiej przerwy. Oczywiœcie godziny
odbywania owej przerwy mog¹ byæ zró¿nicowane, ale musz¹ byæ
ukierunkowane na dobro pracownika. W moim przekonaniu Etiop-
czyk ze wzglêdu na warunki klimatyczne, jakie wystêpuj¹ w jego
kraju, powinien mieæ nawet d³u¿sz¹ ni¿ Europejczyk przerwê na re-
generacjê si³.

Gdyby te warunki pracy by³y przestrzegane, mielibyœmy do
czynienia z podmiotowym potraktowaniem pracownika, gdy¿
otrzymywa³by on do „rêki” instrumenty pozwalaj¹ce w pewien
sposób kontrolowaæ ryzyko zwi¹zane z utrat¹ ¿ycia b¹dŸ zdro-
wia w wyniku wykonywanej pracy. Tymczasem g³ównym powo-
dem przenoszenia kapita³u jest pozbycie siê obci¹¿enia finanso-
wego dotycz¹cego sfery socjalnej. Takie podejœcie sprawia, i¿ np.
Chiny pozostan¹ atrakcyjne dla kapita³u, gdy¿ dysponowaæ bêd¹
tani¹ si³¹ robocz¹, której „dostarcz¹” w³adze Chin, a nie wolny ry-
nek. Obrazuje to przyk³ad firmy Caterpillar, o której pisze Noam
Chomsky:

„firma Caterpillar, która niedawno wykorzysta³a zagraniczne rezerwy pro-
dukcyjne dla st³umienia (u siebie) strajku, przenios³a 25% swojej produkcji
za granicê i zamierza zwiêkszyæ transakcje zagraniczne o 50% do roku
2010, w czym maj¹ jej pomóc amerykañscy podatnicy: Bank Eksportowo-
-Importowy (Export-Import Bank), ze swymi «niskoprocentowymi kredy-
tami», które maj¹ u³atwiæ ca³¹ operacjê, odgrywa w strategii firmy Caterpillar
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istotn¹ rolê; kredyty tego banku ju¿ dostarczaj¹ 2% z 19-miliardowego rocz-
nego dochodu firmy i jeszcze wzrosn¹ w zwi¹zku z realizacj¹ nowych projek-
tów (…) w Chinach”13.

Nie nale¿y zapominaæ, i¿ korporacjom zale¿y nie tylko na taniej
sile roboczej, ale i na jak najni¿szych kosztach produkcji. Próba ich
osi¹gniêcia w bardzo wielu przypadkach sprzyja niszczeniu œrodo-
wiska naturalnego: deforestacja Amazonii, niekontrolowane wydo-
bycie surowców materialnych, zanieczyszczenia atmosfery; to z ko-
lei w krajach ubogich jest przyczyn¹ wzrostu patologii spo³ecznych,
wzrostu przestêpczoœci, rozwoju chorób na skalê masow¹14. Podwa-
¿ana jest zatem równie¿ trzecia generacja praw cz³owieka (do której
zaliczamy m.in. prawo do czystego œrodowiska15), która niew¹tpli-
wie ³¹czy siê w jakimœ stopniu z prawami pierwszej generacji praw
cz³owieka. Prawo do czystego œrodowiska ma bezpoœredni zwi¹zek
z takimi prawami, jak: prawo do ¿ycia czy prawo integralnoœci psy-
chofizycznej cz³owieka. Mo¿na zatem œmia³o powiedzieæ, i¿ niekon-
trolowana w sensie „odpowiedniej niesterownoœci” globalizacja go-
spodarcza przyczynia siê z jednej strony do nasilenia migracji
wywo³anej przyczynami ekologicznymi i spo³ecznymi, zaœ z drugiej
strony uderza w prawa cz³owieka.

12.1.3.Migracje ekologiczne i spo³eczne a prawo

do podmiotowoœci prawnej wobec globalizacji

kulturowej

We wspó³czesnym œwiecie obserwuje siê równie¿ tzw. migracje
spo³eczne i ekologiczne. Te pierwsze maj¹ miejsce, gdy na przyk³ad
jednostki decyduj¹ siê na opuszczenie swego rodzinnego kraju z po-
wodu wzrostu przestêpczoœci i korupcji. Z kolei do migracji ekologicz-
nych (œrodowiskowych) dochodzi z powodu pojawienia siê w dotych-
czasowym miejscu ¿ycia: epidemii, zanieczyszczeñ œrodowiska czy
katastrof przyrodniczych (jak trzêsienia ziemi czy wybuchy wulka-
nów albo zniszczenia spowodowane tsunami), które w znacznym
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stopniu uniemo¿liwiaj¹ w ocenie ludzi dotkniêtych tymi katakliz-
mami godne ¿ycie.

Migranci „ekologiczni” i „spo³eczni”, podobnie jak ekonomiczni,
mog¹ staraæ siê wy³¹cznie o przyznanie im statusu obywatela dane-
go kraju, co ze wszystkich innych dostêpnych mo¿liwoœci pozosta-
nia na sta³e w danym kraju (azylant, uchodŸca) jest najtrudniejsze.
Powiedzmy, ¿e mamy do czynienia z migrantami „ekologicznymi”
i „spo³ecznymi” o charakterze intencjonalno-powrotnym, czyli
¿ywi¹cymi przekonanie, i¿ powróc¹ do swojej macierzy, gdy tam
sytuacja siê ustabilizuje. W zwi¹zku z powy¿szym, nie chc¹ obywa-
telstwa kraju obecnego pobytu, ale chc¹ uregulowaæ swój status
prawny w tym kraju, by mieæ prawo do podmiotowoœci prawnej.
Dla przyk³adu, obecne przepisy UE nie stwarzaj¹ im mo¿liwoœci
ubiegania siê o status azylanta b¹dŸ uchodŸcy. Te dwa statusy (azy-
lanta i uchodŸcy) przewidziane s¹ tylko dla migrantów politycznych.
Migranci ekologiczni i spo³eczni mog¹ staraæ siê jedynie o obywatel-
stwo kraju pobytu, by zyskaæ podmiotowoœæ prawn¹, ale w praktyce
jest to niezwykle trudne, gdy¿ w UE nadal obowi¹zuje polityka „zero
migracji” dla obywateli spoza UE. Dotyczy to równie¿ czasowo no-
wych cz³onków UE, dla których przewidziano okresy przejœciowe, na
przyk³ad w swobodnym podjêciu legalnej pracy.

Przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej kwestiom dotycz¹cym przyznawa-
nia i otrzymywania obywatelstwa w odniesieniu do ró¿nych grup
migrantów i problemom z tym zwi¹zanym. Ogólnie rzecz ujmuj¹c,
obywatelstwo ³¹czy jednostkê z pañstwem poprzez system prawny,
ale nie eliminuje, czy te¿ nie wypiera to¿samoœci jako identyfikacji
owej jednostki. Jednostka mo¿e byæ obywatelem Niemiec i jedno-
czeœnie Irañczykiem, w tym sensie, i¿ w dalszym ci¹gu pomimo ¿e
zosta³a obywatelem Niemiec, kultywuje tradycjê, religiê, zwyczaje
i obyczaje zwi¹zane z „irañskoœci¹”. Niemcem z kolei jest w tym
sensie, i¿ przyjê³a na siebie dobrowolnie obowi¹zki wzglêdem pañ-
stwa niemieckiego, a dzisiaj w jakimœ stopniu równie¿ wzglêdem
Europy. Jednostka, chc¹c siê realizowaæ w swej „irañskoœci”, poszu-
kuje „wspó³plemieñców”, którzy czêsto postanawiaj¹ mieszkaæ
obok siebie. Wówczas formuj¹ siê zorganizowane mniejszoœci naro-
dowe, etniczne, religijne i inne. Mamy do czynienia z pojawianiem
siê dzielnic o charakterze narodowoœciowym, etnicznym etc.

Jednostka ma do tego prawo na mocy praw zawartych zarówno
w pierwszej, jak i w drugiej generacji praw cz³owieka. Artyku³ 18
PPOiP stanowi: „Ka¿dy ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i religii.
Prawo to obejmuje wolnoœæ posiadania lub przyjmowania religii lub
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przekonañ wed³ug w³asnego wyboru oraz do uzewnêtrzniania indywidual-
nie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub prze-
konañ przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie
i nauczanie (…)”16. Jest to prawo o charakterze jednostkowym. Kolej-
ny artyku³ ma ju¿ charakter bardziej wspólnotowy: „W pañstwach,
w których istniej¹ mniejszoœci etniczne, religijne lub jêzykowe, osoby na-
le¿¹ce do takich mniejszoœci nie bêd¹ pozbawione prawa do w³asnego ¿ycia
kulturalnego, wyznawania i praktykowania w³asnej religii oraz pos³ugiwa-
nia siê w³asnym jêzykiem wspólnie z innymi cz³onkami danej grupy”17.
Kwestia ta jest uregulowana równie¿ w stosunku do dzieci za spra-
w¹ artyku³u 30 Karty Praw Dziecka: „W pañstwach, w których istniej¹
mniejszoœci etniczne, religijne lub jêzykowe albo osoby pochodzenia rdzen-
nego, dziecko pochodzenia rdzennego lub nale¿¹ce do takich mniejszoœci nie
mo¿e byæ pozbawione prawa posiadania w³asnego ¿ycia kulturalnego, wy-
znawania i praktykowania w³asnej religii lub u¿ywania w³asnego jêzyka
³¹cznie z innymi cz³onkami tej grupy”18.

Migracje ekologiczne i spo³eczne w epoce globalizacji s¹ coraz
powszechniejsze. W zwi¹zku z tym na coraz rozleglejszym teryto-
rium (w szczególnoœci dotyczy to krajów zachodnich) wspó³wystê-
puj¹ odmienne kultury i to¿samoœci kulturowe, które w imiê praw
cz³owieka maj¹ prawo do rozwoju. Tym samym migracje ekologiczne
i spo³eczne sprzyjaj¹ globalizacji kulturowej rozumianej jako rozpo-
wszechnianie siê „lokalnych kultur z innej przestrzeni kulturowej”
w skali globalnej. Problem pojawia siê wówczas, gdy odmiennoœci
kulturowe zarówno miêdzy „kultur¹ mniejszoœciow¹” a „kultur¹
dominuj¹c¹”, jak i miêdzy samymi „kulturami mniejszoœciowymi”
s¹ wzajemnie konfliktogenne. Aby zachowaæ w miarê klarown¹
polaryzacjê kultur, a tym samym unikn¹æ sytuacji wzajemnych od-
dzia³ywañ konfliktogennych, sformu³owano ideê multikulturaliz-
mu19. Zak³ada ona istnienie jednej ogólnej kultury, która odpowie-
dzialna jest za komunikacjê pomiêdzy innymi autonomicznymi
kulturami: irañsk¹, chiñsk¹, polsk¹ etc. Multikulturalizm funkcjo-
nuje ju¿ jako program spo³eczno-polityczny domagaj¹cy siê przy-
znania uprawnieñ grupom spo³ecznym jednorodnym kulturowo.
Jak wyjaœnia Tadeusz Buksiñski, w multikulturalizmie chodzi
o przyznanie równych praw kulturze mniejszoœci z tego tylko po-
wodu, ¿e mniejszoœæ jest innego pochodzenia, przestrzega innych
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obyczajów, wyznaje inn¹ religiê; i to jej pochodzenie uniemo¿liwia
korzystanie z uprawnieñ grupowych i indywidualnych: cywilnych,
politycznych, socjalnych20. Jednostki pochodz¹ce z mniejszoœci, któ-
re s¹ pozbawione uprawnieñ indywidualnych, zawsze stanowiæ
bêd¹ potencjalne zagro¿enie dla ³adu spo³ecznego kultury domi-
nuj¹cej, gdy¿ istnieje realna szansa, ¿e upomn¹ siê o te uprawnienia.
Zagro¿enie dla ³adu spo³ecznego kultury dominuj¹cej stanowi¹
równie¿ jednostki, które nale¿¹c do mniejszoœci na terytorium kul-
tury dominuj¹cej, nie zyska³y statusu mniejszoœci i uprawnieñ z te-
go tytu³u im przys³uguj¹cego21. Trudno odmówiæ racji S.P. Hunting-
tonowi, gdy pisze:

„Ró¿nice w zachowaniu w obrêbie cywilizacji i kontaktach zewnêtrznych
wynikaj¹ z nastêpuj¹cych powodów: (1) poczucie wy¿szoœci (a niekiedy ni¿-
szoœci) wobec ludzi, których postrzega siê jako bardzo odmiennych; (2) nie-
ufnoœæ i obawa przed takimi ludŸmi; (3) trudnoœci w porozumieniu siê, wy-
nikaj¹ce z ró¿nic jêzykowych oraz odmiennych norm zachowania; (4) brak
obeznania z za³o¿eniami, motywacjami, stosunkami spo³ecznymi i spo³ecz-
n¹ praktyk¹ innych ludów”22.

Te powody przek³adaj¹ siê równie¿ na problem migracji, gdy¿
grupy imigrantów, szukaj¹c w³asnego poczucia wartoœci i braku po-
czucia obcoœci, koncentruj¹ siê na okreœlonych terytoriach w danym
mieœcie (czasami nawet tworz¹c ca³e miasteczka – st¹d w USA takie
miasta, jak Posnania) i nastêpnie organizuj¹ ¿ycie ekonomiczne dla
w³asnej grupy etnicznej (tak jak np. Jackowo w Chicago). Jak zauwa-
¿aj¹ Agata Górny i Pawe³ Kaczmarczyk:

„Ta specyficzna organizacja dzia³alnoœci gospodarczej ma s³u¿yæ zapewnie-
niu wzglêdnej samowystarczalnoœci danej grupie imigracyjnej, co w konse-
kwencji prowadzi do zjawiska zatrudniania przez w³aœcicieli firm osób tej
samej narodowoœci oraz umasowienia migracji. A zatem enklawy nie s¹ wy-
tworem struktur kapitalistycznych gospodarek, ale w³asnej inicjatywy mi-
grantów; s¹ heterogeniczne pod wzglêdem zawodowym i homogeniczne
w sensie etnicznym (podstawa cz³onkowska w strukturach ekonomicz-
nych)”23.

Tworz¹ siê spo³eczne sieci powi¹zañ, które okreœlaj¹ relacjê po-
miêdzy migrantami i nie-migrantami (w tym te¿ potencjalnymi
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migrantami)24. Spo³eczne sieci powi¹zañ tworz¹ swoisty kapita³
spo³eczny, gdy¿ ju¿ „zadomowieni” migranci s¹ sk³onni œci¹gaæ swo-
ich krewnych, przyjació³, znajomych25. Gdy weŸmiemy pod uwagê
fakt, i¿ znaczna czêœæ tych migrantów otrzyma pe³ne prawa obywa-
telskie (w zwi¹zku z procesem rozwoju idei praw cz³owieka w kul-
turze zachodniej), czyli upomni siê o uprawnienia indywidualne, to
wówczas zaistnieje bardzo realna szansa na to, i¿ przestan¹ tworzyæ
enklawy o charakterze ekonomicznym i spo³ecznym, a stan¹ siê en-
klawami o charakterze politycznym, d¹¿¹cymi do uzyskania auto-
nomii. Dlatego te¿ w tzw. wysokorozwiniêtych krajach trudno jest
obcokrajowcom uzyskaæ nie tyle prawa socjalne, co w³aœnie politycz-
ne, które umo¿liwiaj¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ i obywatelsk¹.

12.1.4.Uzyskiwanie praw politycznych w epoce

globalizacji na przyk³adzie zjawiska migracji

Obawa przed ukonstytuowaniem siê enklaw etnicznych (w szcze-
gólnoœci tych o znacznej odmiennoœci kulturowej), które w przy-
sz³oœci mog³yby d¹¿yæ do uzyskania autonomii politycznej26, jest
jedn¹ z g³ównych przyczyn – o czym nie mówi siê wprost – decy-
duj¹cych o kierunku prowadzenia polityki przyznawania obywa-
telstwa. Pañstwo przez okreœlon¹ politykê oraz wprowadzenie
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wili zespó³ elementów, które przyczyniaj¹ siê do „uaktywnienia” kapita³u spo³ecz-
nego migracji: (1) zaszczepienie wartoœci – zaszczepienie jednostce wartoœci (norm)
sk³aniaj¹cych j¹ do kierowania siê nie tylko czystym pragnieniem zysku; wartoœci te
aplikuj¹ gotowoœæ do „bezinteresownych” dzia³añ, zd¹¿aj¹cych do udzielenia po-
mocy przysz³ym cz³onkom maj¹cym „zasiliæ” ow¹ enklawê; (2) wymiana oparta na
wzajemnoœci – oczekiwanie przysz³ych korzyœci (wzajemnoœci) w zamian za oka-
zan¹ pomoc; przedmiotem takiej wymiany s¹ zwykle dobra niematerialne (na tym
etapie kapita³ spo³eczny zawiera podobieñstwo do kapita³u pieniê¿nego); (3) soli-
darnoœæ – wiêzy solidarnoœci grupowej, powstaj¹cej na skutek podobnego po³o¿e-
nia, wspólnych doœwiadczeñ i przekonania o wspólnocie interesów oraz wynikaj¹ce
z tego poczucie zobowi¹zania do okazania pomocy; (4) egzekwowalny kredyt zaufa-
nia – motywem okazania pomocy jest nie tyle zmaterializowana norma lub altruis-
tyczne poczucie solidarnoœci (patrz punkt 1), ile pragmatyczny wzgl¹d na opiniê gru-
py, a zw³aszcza na mo¿liwe objawy niechêci w przypadku uchylenia siê od okazania
pomocy (A. Portes, J. Sensenbrener, Embeddedness and Immigration: Notes on the Social
Determinants of Economic Action, „American Journal of Sociology” 1993, nr 98 (6),
cyt. za: A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy…, op.cit., s. 66).

26 Tego m.in. dotyczy obawa przyjêcia na pe³nych prawach Turcji do struktur UE.



odpowiednich regulacji dotycz¹cych obywatelstwa mo¿e kszta³to-
waæ sk³ad etniczny swojego spo³eczeñstwa27. Dotychczas we wszyst-
kich pañstwach w kwestii przyznawania obywatelstwa od momen-
tu urodzenia stosuje siê w prawie dwa rozwi¹zania: ius soli (tzw.
prawo ziemi) – dziecko nabywa obywatelstwo pañstwa w którym
siê rodzi, oraz ius sanguinis (tzw. prawo krwi) – dziecko nabywa
obywatelstwo rodziców (lub matki) niezale¿nie od tego, gdzie siê
rodzi28. Posiadanie obywatelstwa okreœla przynale¿noœæ pañ-
stwow¹. Istniej¹ jednak grupy osób, które nie posiadaj¹ przynale¿-
noœci pañstwowej; s¹ to bezpañstwowcy. Bezpañstwowcem mo¿na
byæ od urodzenia lub siê nim staæ. Jest siê nim od urodzenia, gdy
przyjœcie na œwiat nast¹pi³o na terytorium pañstwa uznaj¹cego zasa-
dê ius sanguinis, a rodzice posiadali obywatelstwo pañstwa uzna-
j¹cego zasadê ius soli. Bezpañstwowcem mo¿na równie¿ staæ siê na
drodze utraty obywatelstwa jednego pañstwa i nieuzyskania innego
obywatelstwa29, a tak¿e w wyniku obowi¹zuj¹cego okreœlonego sy-
stemu prawnego ustanawiaj¹cego odpowiednie procedury zawie-
rania ma³¿eñstw i rejestracji urodzin, b¹dŸ te¿ w wyniku prowadze-
nia polityki dyskryminacyjnej wobec mniejszoœci grup lub osób30.
Sytuacja bezpañstwowca jest nie do pozazdroszczenia ze wzglêdu
na jego sytuacjê prawn¹, która jest bardzo skomplikowana. Nie za-
pewnia mu siê ochrony i opieki w pañstwie pobytu ani w ¿adnym
innym pañstwie. Najczêœciej traktowany jest jako cudzoziemiec.
W zasadzie ka¿de prawo pañstwowe dopuszcza wydalenie cudzo-
ziemca, ale w przypadku bezpañstwowca rodzi siê problem: dok¹d
ma byæ wydalony. W jego przypadku przeœladowanie polega
g³ównie na przesiedlaniu go z jednego miejsca w drugie przez admi-
nistracjê pañstwa, w którym bezpañstwowiec siê znalaz³. W istocie
osoba o statusie bezpañstwowca traktowana jest jak „bezpañski
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27 S. £odziñski, Globalizacja a instytucja „obywatelstwa narodowego”. Wokó³ dyskusji
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Europejskiej, w: Globalizacja a to¿samoœæ, red. J. Zdanowski, Warszawa 2003, s. 254.
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czyæ mo¿e równie¿ niektórych œrodków transportu, które traktowane s¹ jako tery-
toria danego pañstwa, jak samolot czy statek.

29 G³ównie po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego, Jugos³awii i Czechos³owacji,
wiele osób liczonych w milionach z dnia na dzieñ sta³o siê bezpañstwowcami. Nie
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wego, na którego terytorium dotychczas mieszkali, albo te¿ nie potrafili dokonaæ
to¿samoœciowej identyfikacji.

30 Por. UchodŸcy œwiata. 50 lat pomocy humanitarnej, red. A. Siarkiewicz, War-
szawa 2000, s. 209.



pies”, bowiem mo¿e byæ w ramach terytorium danego pañstwa
przetrzymywana w ró¿nych oœrodkach przejœciowych, do czasu na-
dania jej osobowoœci prawnej. Jej los jest porównywalny z losem psa
przebywaj¹cego w schronisku, który ma dwie mo¿liwoœci: albo tam
umrze, albo znajdzie siê dobra osoba, która go przygarnie. Bezpañ-
stwowiec nie mo¿e sam swobodnie decydowaæ o swoim losie.

Jedynie pañstwa bêd¹ce stronami Konwencji Genewskiej ONZ do-
tycz¹cej statusu uchodŸców z 1951 roku nie powinny mieæ problemu
osób bêd¹cych bezpañstwowcami, gdy¿ na mocy tej Konwencji po-
winny przyj¹æ, ¿e bezpañstwowiec automatycznie jest „uchodŸc¹”.

Wspomniana Konwencja w sposób nastêpuj¹cy definiuje „uchodŸ-
cê”: „Ka¿da osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed przeœladowa-
niem z powodu swojej rasy, religii, narodowoœci, przynale¿noœci do okreœlonej
grupy spo³ecznej lub z powodu przekonañ politycznych przebywa poza gra-
nicami pañstwa, którego jest obywatelem, i nie mo¿e lub nie chce z powodu
tych obaw korzystaæ z ochrony tego pañstwa, albo która nie ma ¿adnego oby-
watelstwa i znajduj¹c siê poza pañstwem swojego dawnego sta³ego zamiesz-
kania (…) nie mo¿e lub nie chce z powodu tych obaw powróciæ do tego pañ-
stwa”31. W œwietle powy¿szych ustaleñ „bezpañstwowcy” staraj¹cy
siê o status uchodŸcy s¹ w lepszej sytuacji ani¿eli obywatele pañstwa
„przeœladuj¹cego” ubiegaj¹cy siê o status uchodŸcy. Brak mo¿liwoœci
uzyskania obywatelstwa kraju, z którego siê pochodzi, jest wystar-
czaj¹co uzasadnion¹ przes³ank¹, by otrzymaæ status uchodŸcy.
W tym wypadku uchodŸcê obejmuje artyku³ 33 Konwencji Genew-
skiej: „¯adne umawiaj¹ce siê Pañstwo nie wydali lub nie zawróci w ¿aden
sposób uchodŸcy do granicy terytoriów, gdzie jego ¿yciu lub wolnoœci zagra-
¿a³oby niebezpieczeñstwo ze wzglêdu na jego rasê, religiê, obywatelstwo,
przynale¿noœæ do okreœlonej grupy spo³ecznej lub przekonania polityczne”32.
Statusu uchodŸcy nie mo¿na uzyskaæ z powodów ekonomicznych,
spo³ecznych czy te¿ ekologicznych, a jedynie politycznych. Podobnie
rzecz ma siê z uzyskaniem statusu azylanta.

Konieczne jest w tym miejscu wskazanie na zasadnicz¹ ró¿nicê
pomiêdzy statusem uchodŸcy a statusem azylanta. W PDPCz wystê-
puje prawo do azylu (art. 14), jednak prawo to nie zosta³o powtórzone
w ¿adnym z Paktów OZN-owskich. A zatem w „uniwersalnym” syste-
mie ochrony praw cz³owieka jest to prawo martwe z dwóch przyczyn.
Po pierwsze, nie zawiera ona definicji azylu i nie okreœla przes³anek
jego udzielania. Po drugie, PDPCz jest dokumentem tzw. miêkkiego
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prawa miêdzynarodowego i nie ma ¿adnych mechanizmów imple-
mentacyjnych. W regionalnych systemach prawo do azylu znalaz³o
siê w artykule 12 ust. 3 AKPCL, gdzie czytamy: „ka¿da osoba bêdzie
mia³a prawo, w sytuacji gdy jest przeœladowana, zwracaæ siê o azyl oraz
uzyskiwaæ azyl w innych krajach, zgodnie z prawami tych krajów i konwen-
cjami miêdzynarodowymi”33. Prawo do azylu wystêpuje tak¿e w arty-
kule 22 ust. 7 AKPC: „ka¿da osoba ma prawo zwracaæ siê o azyl oraz
uzyskaæ azyl na obcym terytorium, zgodnie z ustawodawstwem danego
pañstwa, gdy jest œcigana za przestêpstwa polityczne lub pokrewne prze-
stêpstwa pospolite”34. Natomiast EKPC nie przewiduje prawa do azy-
lu. Znalaz³o siê ono jednak¿e w artykule 18 KPP: „Prawo do azylu jest
gwarantowane zgodnie z Konwencj¹ Genewsk¹ z dnia 28 lipca 1951 roku
i Protoko³em z dnia 31 lipca 1967 o pozycji prawnej uchodŸców, jak rów-
nie¿ zgodnie z Traktatem ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹”35. Za-
uwa¿yæ nale¿y, ¿e w przypadku prawa do azylu, KPP, podobnie jak
PDPCz, nale¿y do miêkkiego prawa miêdzynarodowego. Budzi zdu-
mienie sposób ujêcia statusu azylanta w Konwencji Genewskiej
i w Traktacie. Otó¿ w Konwencji Genewskiej, na któr¹ powo³uje siê
KPP, mowa jest o uchodŸcy, a nie o azylancie. Z kolei Traktat usta-
nawiaj¹cy WE kwestiê udzielania azylu pozostawia rozstrzygniê-
ciom wewnêtrznym krajów cz³onkowskich. Na mocy tego artyku³u
azylant w zasadzie uto¿samiany jest z uchodŸc¹. Status uchodŸcy
mo¿e byæ nadany zarówno przez pañstwowy, jak i miêdzynarodo-
wy organ (UNHCR). Oznacza to, i¿ w praktyce status uchodŸcy
gwarantuje miêdzynarodow¹ ochronê, zaœ status azylanta jest za-
wsze wyrazem suwerennej decyzji pañstwa. A wiêc ten pierwszy
ma charakter uniwersalny, zaœ ten drugi lokalny.

Znaczna czêœæ osiad³ych migrantów (posiadaj¹cych status ucho-
dŸcy czy azylanta) nigdy nie bêdzie w danym kraju równoprawn¹
czêœci¹ spo³eczeñstwa. Jak zauwa¿y³ Ulrich K. Preuß, dwa pojêcia:
pojêcie przynale¿noœci pañstwowej (Staatsangehörigen) i pojêcie oby-
watelstwa (Staatsbürgerschaft), wyznaczaj¹ granicê pomiêdzy obcymi
i obcokrajowcami a obywatelami pañstwa (Staatsbürger), polegaj¹c¹
na spo³ecznej ekskluzywnoœci statusu obywatela opieraj¹cego siê na
prawach cz³owieka36. Granica ta jest wewnêtrzn¹ granic¹ spo³eczn¹
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miêdzy tymi, którzy posiadaj¹ tê „niezbywaln¹ cechê” bycia obywa-
telem, a wszystkimi pozosta³ymi cz³onkami pañstwa. Przezwyciê-
¿enia tej granicy domaga³ siê Thomas H. Marschall, postuluj¹c roz-
szerzenie praw obywatelskich i pañstwowych o prawa spo³eczne
jednostki. Marschall proponowa³, by zdefiniowaæ pojêcie citizenship
w kategoriach spo³ecznych, przezwyciê¿aj¹c w ten sposób sprzecz-
noœæ miêdzy uniwersalnymi przes³ankami roli (politycznego obywa-
tela) a wykluczaniem ni¿szych warstw z rzeczywiœcie przys³ugu-
j¹cych im praw politycznych37.

12.1.5. Problem obywatelstwa w obliczu globalizacji

Je¿eli przyj¹æ za³o¿enie, i¿ globalizacja oznacza w d³u¿szej perspek-
tywie kres pañstw narodowych, to pytanie rodzi siê samo – co ma
powstaæ w miejsce modelu obywatelstwa narodowego, czy wszyscy
w koñcowym rezultacie stan¹ siê bezpañstwowcami b¹dŸ obywa-
telami jednego pañstwa. Jak zauwa¿a S³awomir £odziñski, w kla-
sycznym (narodowym) ujêciu obywatelstwa, to obywatelstwo by³o
podstaw¹ legitymizacji do posiadania uprawnieñ, a nie prawa cz³o-
wieka legitymizowane na poziomie ponadnarodowym38.

Wspó³czeœnie, w zwi¹zku z rozwojem instytucji ponadnarodo-
wych zajmuj¹cych siê prawami cz³owieka, zosta³a stworzona mo¿li-
woœæ dochodzenia swych roszczeñ do respektowania praw cz³owie-
ka poza granicami w³asnego pañstwa (na przyk³ad Polacy czyni¹ to,
skar¿¹c w³asne pañstwo do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu za nierealizowanie prawa do rzetelnego proce-
su s¹dowego z powodu opiesza³oœci postêpowañ). Wed³ug Jerzego
Zajad³y prawa i wolnoœci jednostki zaczyna siê umiejscawiaæ w szer-
szym kontekœcie œwiatowej polityki i ekonomii, wykraczaj¹cym
poza paradygmat suwerennoœci poszczególnych pañstw39. Wtóruje
temu pogl¹dowi Roman Wieruszewski, który twierdzi, i¿ prawa cz³o-
wieka po³o¿y³y kres pañstwocentrycznemu porz¹dkowi miêdzyna-
rodowemu, opartemu na idei pe³nej suwerennoœci pañstw40. Uwaga
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ta dotyczy zw³aszcza relacji jednostka – w³adza, a konkretnie relacji
obywatel – pañstwo. W zachodniej koncepcji praw cz³owieka przyj-
muje siê, i¿ prawa obywatelskie s¹ równie¿ prawami cz³owieka, co
oznacza, ¿e jednostka nigdy nie powinna znaleŸæ siê w sytuacji bra-
ku osobowoœci prawnej. W epoce globalizacji i swobody poruszania
siê problem okreœlenia osobowoœci prawnej jednostki niebêd¹cej
cz³onkiem danego narodu, a pragn¹cej ¿yæ na jego terytorium, jest
problemem niezwykle trudnym do rozwi¹zania. Zmierzyli siê z nim
Yasemin Soysal, Will Kymlicka oraz Jürgen Habermas, proponuj¹c
alternatywne wobec siebie modele obywatelstwa41. Stanowi¹ one
próbê zmiany paradygmatu w zakresie praw cz³owieka, to znaczy
uwolnienia praw cz³owieka od obywatelstwa rozumianego w kon-
tekœcie przynale¿noœci do pañstwa narodowego. Dwa pierwsze mo-
dele obywatelstwa, autorstwa Y. Soysal i W. Kymlicki, zwi¹zane s¹
z nurtem partykularystycznym, zaœ ostatni, J. Habermasa, wi¹¿e siê
z nurtem kosmopolityzmu politycznego.

Yasemin Soysal sformu³owa³a koncepcjê „obywatelstwa postna-
rodowego”42. Jest to koncepcja wywodz¹ca siê z nurtu partykularys-
tycznego, a konkretniej z jego odmiany zwanej etatyzmem b¹dŸ te¿
korporacjonizmem pañstwowym. Etatyzm uzale¿nia wa¿noœæ sto-
sowanych zasad sprawiedliwoœci od ustrojów spo³eczno-politycz-
nych oraz pañstw, w których ¿yj¹ obywatele43. Koncepcja „obywa-
telstwa postnarodowego” przewiduje w d³u¿szej perspektywie
czasowej wprowadzenie do systemów prawnych statusu sta³ego re-
zydenta. W koncepcji tej za³o¿ona jest p³ynnoœæ granic instytucji
obywatelstwa w zakresie powi¹zañ pomiêdzy obywatelem a jego
przynale¿noœci¹ do pañstwa44. Wed³ug Yasemin Soysal dla osoby
o statusie sta³ego rezydenta brak posiadania obywatelstwa nie bê-
dzie stanowi³ problemu, gdy¿ posiadaæ bêdzie status bezpiecznego
cz³onkostwa w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. W zasadzie koncep-
cja sta³ego rezydenta sprowadza siê do posiadania podwójnego
b¹dŸ wielorakiego obywatelstwa jako normalnego standardu œwia-
towego i w tym sensie by³oby to „obywatelstwo postnarodowe”.
Mocnym akcentem tej koncepcji jest postulat koniecznoœci likwida-
cji podzia³u na obywateli i cudzoziemców. Podstaw¹ legitymizuj¹c¹
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go maj¹ byæ uprawnienia przys³uguj¹ce ka¿demu cz³owiekowi, któ-
re powoduj¹, i¿ de facto prawa uchodŸców, nielegalnych imigrantów
s¹ zbli¿one do praw „normalnych” obywateli45.

Alternatywnym projektem wobec koncepcji „obywatelstwa post-
narodowego” jest „obywatelstwo wielokulturowe”, którego zwolen-
nikiem jest Will Kymlicka46. Jest to koncepcja równie¿ wywodz¹ca
siê z nurtu partykularystycznego. Jednak¿e nie jest to etatyzm, lecz
komunitaryzm. zak³adaj¹cy, ¿e sprawiedliwoœæ jest w zasadzie wa-
lentna tylko w ramach konkretnych kultur, wspólnot, tradycji, naro-
dów47. Trzonem koncepcji „obywatelstwa wielokulturowego” jest
zasada „sprawiedliwoœci etnokulturowej” jako rodzaju sprawiedli-
woœci globalnej, która stanowi moralne i polityczne uzasadnienie
przyznania przez pañstwo pozytywnych praw mniejszoœciom. Will
Kymlicka uwa¿a, i¿ pañstwo powinno, obok zabezpieczenia uni-
wersalnych praw cz³owieka ka¿demu obywatelowi, tworzyæ specy-
ficzne prawa (status) dla grup mniejszoœciowych i kulturowych48.
Prawa te mia³yby imigrantom nie tylko umo¿liwiaæ wspó³uczestni-
czenie w „kulturze publicznej” spo³eczeñstwa, ale ich do niego wrêcz
obligowaæ. W myœl wysuniêtej propozycji, adaptacja imigrantów
ma siê opieraæ na wspólnym jêzyku i instytucjach, ale nie mo¿e kwe-
stionowaæ i utrudniaæ wyra¿ania imigrantom w³asnej to¿samoœci,
a zatem nie powinna prowadziæ do asymilacji. „Sprawiedliwoœæ etno-
kulturowa” ma stanowiæ miecz obosieczny: imigranci musz¹ mieæ
mo¿liwoœæ zachowania swych wartoœci, ale te wartoœci nie powinny
popaœæ w kolizjê z wartoœciami reszty spo³eczeñstwa. Koncepcja
W. Kymlicki nie neguje potrzeby obywatelstwa narodowego, opo-
wiada siê wrêcz za obywatelstwem narodowym, ale w nieco bar-
dziej „zreformowanej” formie, pozwalaj¹c zachowaæ pluralizm kul-
turowy. Jest ona zwi¹zana z ide¹ multikulturalizmu.

Trzecia z omawianych koncepcji „uczestnictwa w spo³eczeñ-
stwie” wi¹¿e siê z osob¹ Jürgena Habermasa. Jest to koncepcja –
o czym by³a ju¿ mowa – charakterystyczna dla nurtu kosmopolityz-
mu politycznego. Kryterium obywatelstwa narodowego w tym mo-
delu przestaje mieæ znaczenie (w pozosta³ych dwóch w mniejszym
b¹dŸ wiêkszym stopniu by³o obecne). Liczy siê jedynie d³ugotrwa³e
i legalne zamieszkanie w danym kraju (regionie) i gotowoœæ do
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aktywnoœci obywatelskiej. Podstawê „uczestnictwa w spo³eczeñ-
stwie” stanowiæ mia³aby formu³a, któr¹ Habermas nazwa³ „konsty-
tucyjnym patriotyzmem”49.

Zarysowana w omówionych propozycjach potrzeba formu³owa-
nia nowych modeli obywatelstwa wyraŸnie ukazuje, jak dalece idea
prawa cz³owieka „rozsadza” prawo miêdzynarodowe i tradycyjny
system stosunków miêdzynarodowych50.

12.2. Prawa cz³owieka a problem demografii

i rozwoju biotechnologii w czasie globalizacji

gospodarczej51

Problemy zwi¹zane z demografi¹ dotycz¹ nie tylko zagadnienia mi-
gracji. Obejmuj¹ równie¿ takie kwestie, jak52: (1) kwestia stosunku
do rozrodczoœci (p³odnoœæ, ochrona ¿ycia niemowl¹t i dzieci, bez-
pieczeñstwo i komfort ¿ycia); (2) kwestia egzystencjalnej kontynua-
cji ¿ycia (poprzez ochronê zdrowia, aprobatywny i opiekuñczy sto-
sunek do staroœci, biologiczne i spo³eczne przed³u¿anie ¿ycia).
Wszystkie te zagadnienia maj¹ swój wymiar aksjologiczny. Wska¿-
my rodz¹ce siê wokó³ nich kontrowersje.

Je¿eli globalizacja gospodarcza bêdzie dominowaæ i podporz¹d-
kowywaæ sobie wszystkie aspekty ¿ycia cz³owieka, nale¿y siê spo-
dziewaæ urynkowienia rozrodczoœci i egzystencjalnej kontynuacji
¿ycia. Sam stosunek do rozrodczoœci przybiera w dobie globalizacji
w tzw. œwiecie cywilizowanym znamiona kalkulacji ekonomicznej.
Jak zauwa¿a Józef Lipiec, wspó³czeœnie przyjêcie rozwi¹zania aksjo-
logicznego dylematu: du¿o dzieci w ramach kruchego, niepewnego
losu czy mniej, ale dostatnio wyposa¿onych, do¿ywaj¹cych pro-
kreacyjnej doros³oœci – kszta³tuje zarówno ma³e konkretne wybory,
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jak i demograficzne losy narodów, regionów œwiata i ca³ej globalnej
populacji. Jaskrawo uwidaczniaj¹ siê ró¿nice miêdzy rodzajem i tem-
pem procesów rozrodczych w zale¿noœci od stosunku ludzi do œwia-
ta wartoœci i okreœlanych w nim porz¹dków hierarchicznych53. Dy-
lemat ten dotyczy krajów wysokorozwiniêtych, gdy¿ w krajach
biednych, jak w Afryce, wystêpuje przeludnienie. Kontrola urodzin
w Afryce praktycznie nie ma miejsca, a wiêc nie wystêpuje tam kal-
kulacja ekonomiczna. Hans Jonas twierdzi wrêcz, i¿ ludzkoœæ jest
bliska samozag³ady, poniewa¿ nale¿y siê liczyæ z eksplozj¹ demo-
graficzn¹:

„Staje siê dziœ przera¿aj¹co jasne, ¿e sukces biologiczny nie tylko mo¿e uni-
cestwiæ ekonomiczny, prowadz¹c wstecz od krótkiego œwiêta dostatku do
chronicznego dnia powszedniego ubóstwa, ale ¿e zagra¿a on równie¿ ludz-
koœci i naturze gwa³town¹ katastrof¹ o niezmiernych proporcjach”54.

Pytanie, jakie siê pojawia w tym kontekœcie, brzmi: w jaki sposób
ekonomia zamierza pokonaæ naturê. Dla zwolenników globalizmu
odpowiedŸ jest jasna i prosta. Otó¿ rozpowszechnianie siê dobroby-
tu (podobnie jak to mia³o miejsce w cywilizacji zachodniej) wy³oni
naturaln¹ postaæ „racjonalnoœci egzystencjalnej”, któr¹ nale¿y rozu-
mieæ jako zestaw cech i wzorców zachowañ przynosz¹cych trwanie
egzystencji gatunku ludzkiego w istniej¹cych i antycypowanych
warunkach planetarnych. W konsekwencji kwestia narodzin istoty
ludzkiej sprowadza³aby siê do decyzji: jednostka decyduje siê na
potomstwo, o ile jest w stanie przyj¹æ odpowiedzialnoœæ za jego
zdrowie i wychowanie55. A zatem „racjonalnoœæ egzystencjalna”
mia³aby siê staæ „racjonalnoœci¹ globaln¹”, za któr¹ stoi racjonalnoœæ
ekonomiczna, bêd¹ca jedyn¹ znacz¹c¹ racjonalnoœci¹. Przyjmuj¹c
taki sposób myœlenia, kwesti¹ czasu bêdzie stosowanie na skalê
masow¹ eugeniki. Rodzice bêd¹ chcieli mieæ potomstwo jak najbar-
dziej przygotowane do ¿ycia w „globalnej wiosce”, a wiêc zaczn¹ je
po prostu projektowaæ. Przede wszystkim dobro swego dziecka zacz-
n¹ okreœlaæ kryteriami jego potencjalnego sukcesu na arenie spo³ecz-
no-ekonomicznej. Nie jest to czysta fantazja, gdy¿ ju¿ obecnie bioge-
netyk Lee M. Silver stawia nastêpuj¹ce pytania:
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„Czemu nie wykorzystaæ tej mo¿liwoœci? Dlaczego mielibyœmy zrezygno-
waæ z przejêcia kontroli nad procesami, które w naszej ewolucyjnej
przesz³oœci przebiega³y zupe³nie przypadkowo? Dziœ mo¿emy wp³ywaæ na
prawie wszystkie aspekty ¿ycia naszych dzieci, modyfikuj¹c czynniki
spo³eczne i warunki rozwoju, a w niektórych przypadkach stosuj¹c œrodki
farmakologiczne, takie jak ritalin czy prozac. Dlaczego mielibyœmy zrezyg-
nowaæ ze stosowania metod genetycznych, skoro akceptujemy prawa rodzi-
ców do pomagania dzieciom wszystkimi innymi metodami”56.

Nastêpstwem globalizacji ekonomicznej i technologicznej – na co
wskazuje J. Habermas – mo¿e byæ niebezpieczeñstwo prowadzenia
polityki linii p³ci57. Jeœli faktycznie w polityce demograficznej zacz-
nie obowi¹zywaæ wolny rynek, polegaj¹cy na prostym rachunku zy-
sku i strat, to kwestia egzystencjalnej kontynuacji ¿ycia przybierze
niebezpieczne formy, np. staroœæ nie bêdzie w spo³eczeñstwie global-
nym wartoœci¹, lecz przeszkod¹ dalszego rozwoju. M³odzi niechêt-
nie bêd¹ patrzeæ na proces starzenia siê, co mo¿e prowadziæ do fru-
stracji u osób starszych. Poczuj¹ siê one w spo³eczeñstwie wyalieno-
wane i zbyteczne. Reakcja wolnego rynku wydaje siê w tym
aspekcie naturalna – pojawi¹ siê wyspecjalizowane „kliniki eutana-
zyjne”.

Jednak¿e scenariusz zapanowania „racjonalnoœci egzystencjal-
nej” jako racjonalnoœci globalnej wydaje siê ma³o prawdopodobny.
Mo¿liwy jest on w krêgu kultury zachodniej, gdzie przyznaje siê ra-
cjê g³ównie wartoœciom liberalnym o charakterze ekonomicznym,
a lekcewa¿y siê wartoœci o charakterze socjalnym, spo³ecznym i po
prostu ludzkim.

Globalizacja gospodarcza w po³¹czeniu z procesem przyœpiesze-
nia innowacyjnoœci, na przyk³ad w dziedzinie biotechnologii, wy-
musza koniecznoœæ uzupe³niania katalogów praw cz³owieka i ci¹g³ych
zmian ich interpretacji. Proces ten dokonuje siê szybciej w wymiarze
regionalnym ni¿ powszechnym. Œwiadectwem tego jest uchwalony
dokument Rady Europy, zwany Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³o-
wieka i Godnoœci Istoty Ludzkiej wobec zastosowañ biologii i medy-
cyny (KOPCiGIL). Uzupe³nia j¹ protokó³ dodatkowy w sprawie zaka-
zu klonowania istot ludzkich58. Artyku³ jedenasty KOPCiGIL g³osi:
„Ka¿da forma dyskryminacji osób ze wzglêdu na dziedzictwo genetyczne jest
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zakazana”. Artyku³ ten ma przede wszystkim zapobiegaæ wprowa-
dzeniu obowi¹zku powszechnych badañ genetycznych maj¹cych na
celu klasyfikacjê ludzi ze wzglêdu na potencjalne choroby genetycz-
ne. Wiedza na temat potencjalnoœci chorób genetycznych mog³aby
zostaæ wykorzystana przez szeroko rozumian¹ w³adzê dla realizacji
w³asnych interesów, niekoniecznie maj¹cych na uwadze dobro jed-
nostki. Wiemy ju¿, i¿ niektóre choroby genetyczne nie uaktywniaj¹
siê u wszystkich jednostek tak samo. Jednak¿e w³adza, chc¹c po-
mniejszyæ koszty spo³eczne, np. zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdrowia, z góry
mog³aby uniemo¿liwiaæ jednostce realizowanie siê w danej profesji
ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo uaktywnienia siê w trakcie jej
wykonywania choroby genetycznej. Wiedza o zachorowalnoœci na
choroby genetyczne stanowi³aby po¿ywkê dla wszelkich towarzystw
ubezpieczeniowych, przynosz¹c im ogromne zyski.

Nie wszelkie badania genetyczne uderzaj¹ w godnoœæ cz³owieka
i tym samym naruszaj¹ prawa cz³owieka. Mówi¹ o tym wyraŸnie ar-
tyku³y 13 i 14 KOPCiGIL: „Interwencja maj¹ca na celu dokonanie zmian
w genomie ludzkim mo¿e byæ przeprowadzona wy³¹cznie w celach profilak-
tycznych, terapeutycznych lub diagnostycznych tylko wtedy, gdy jej celem
nie jest wywo³anie dziedzicznych zmian genetycznych potomstwa” (art. 13)
oraz „Wykorzystywanie technik medycznie wspomaganego procesu pro-
kreacji jest zakazane, o ile celem tych technik jest wybór p³ci przysz³ego
dziecka za wyj¹tkiem sytuacji, gdy selekcja taka pozwala unikn¹æ powa¿nej
choroby dziedzicznej zwi¹zanej z p³ci¹ dziecka” (art. 14). Artyku³y po-
wy¿sze s¹ œwiadectwem, ¿e okreœlanie i formu³owanie praw cz³o-
wieka nie jest efektem jedynie rozwa¿añ teoretycznych, lecz odbywa
siê pod wp³ywem innych egzogennych czynników, np. w zwi¹zku
z rozwojem biotechnologii. Oznacza to, ¿e katalog praw cz³owieka
musi pozostaæ otwarty, bo rzeczywistoœæ, w której ¿yje jednostka,
jest zmienna.
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Zakoñczenie

Dzisiaj znacz¹ce staje siê zagadnienie uniwersalnoœci praw cz³owie-
ka. Zwi¹zane jest ono z pytaniem o mo¿liwoœæ ufundowania etyki
globalnej na prawach cz³owieka. W naszym przekonaniu prawa
cz³owieka to jedyna realna propozycja stworzenia nowego ³adu
œwiatowego, który przyczynia³by siê do poszerzania nie tylko sfery
bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, ale przede wszystkim pokoju.
Dla zwiêkszenia tej pierwszej wystarczy jedynie rozpowszechnianie
siê praw obywatelskich, natomiast dla ustanowienia pokoju na
œwiecie poszerzanie siê krêgu obowi¹zywania praw nie wystarczy.
Potrzebne jest w tym wypadku bardziej jednoznaczne rozumienie
idei uniwersalnoœci praw cz³owieka. W celu naœwietlenia tego za-
gadnienia przedstawiliœmy w pracy w ogólnym zarysie trzy zasad-
nicze problemy: problem legitymizacji praw cz³owieka (czêœæ I);
problem kulturowego charakteru praw cz³owieka (czêœæ II); pro-
blem koherencji praw cz³owieka (czêœæ III). Omówienie tych¿e proble-
mów mia³o przybli¿yæ nas do odpowiedzi na pytanie: Czy idea
praw cz³owieka jest uniwersalna, b¹dŸ te¿, czy mo¿e byæ uniwersal-
na? OdpowiedŸ jest wa¿na, gdy¿ „prawa cz³owieka” to wspó³czeœ-
nie jedno z podstawowych pojêæ stosowanych w ¿yciu spo³ecznym
i politycznym.

W zakoñczeniu pracy chcielibyœmy raz jeszcze krótko nawi¹zaæ
do dyskusyjnych aspektów uniwersalnoœci idei praw cz³owieka
i wskazaæ na zakres realizacji tej idei we wspó³czesnym œwiecie.

Dzisiejsze prawne i jurydyczne pojmowanie praw cz³owieka jest
szersze ani¿eli tradycyjnie pojmowanych praw podstawowych jed-
nostki i praw obywatela, ich zasiêg obowi¹zywania wykracza poza
okreœlon¹ pañstwow¹ jurysdykcjê. Praw obywatelskich cz³owiek
mo¿e siê zrzec, b¹dŸ mo¿na mu je odebraæ albo ograniczyæ (np. wiêŸ-
niom odbiera siê czêœæ b¹dŸ ca³oœæ praw obywatelskich), cz³owiek
mo¿e zarówno korzystaæ, jak i nie korzystaæ z przys³uguj¹cych mu
praw obywatelskich w zale¿noœci od swojego uznania. Natomiast
filozoficzna i aksjologiczna idea praw cz³owieka zak³ada, ¿e praw



cz³owieka nie mo¿e siê jednostka zrzec ani nie mo¿na ich jednostki
pozbawiæ. Przede wszystkim (choæ nie tylko) wspó³czesna koncep-
tualizacja i pozytywizacja idei praw cz³owieka (zw³aszcza dokony-
wana w prawie miêdzynarodowym) stara siê wyznaczyæ uniwersalne
zasady wzajemnych relacji miêdzy cz³owiekiem a w³adz¹. W dzi-
siejszym œwiecie niew¹tpliwie powszechn¹ akceptacjê zyska³y co
najmniej dwie takie zasady: zakaz tortur i zakaz dyskryminacji ne-
gatywnej.

Prawo miêdzynarodowe zawieraj¹ce implicite prawa cz³owieka
powsta³o jako odpowiedŸ na zjawiska zagra¿aj¹ce zarówno po-
szczególnym ludziom, jak i ca³ym ró¿norodnym wspólnotom ludz-
kim. Nale¿a³y do nich tragiczne doœwiadczenia wyniesione z cza-
sów obu wojen œwiatowych (obozy koncentracyjne i inne formy
eksterminacji).

Prawa cz³owieka w obszarze prawa miêdzynarodowego s¹ po-
wszechnie przyjmowane, natomiast na terenie filozofii s¹ kontesto-
wane przez niektóre œrodowiska. MacIntyre twierdzi, ¿e prawa cz³o-
wieka dla wielu wspó³czesnych s¹ fikcj¹, poniewa¿ brak racji dla po-
wszechnego przekonania o ich istnieniu i obowi¹zywalnoœci. Zwo-
lennicy uniwersalnoœci praw cz³owieka odpowiadaj¹ z kolei, ¿e ich
treœæ i iloœæ zwi¹zana jest z natur¹ cz³owieka lub ¿e ich obowi¹zywal-
noœæ wynika z ludzkiej godnoœci, która jest Ÿród³em tych¿e praw.

Niew¹tpliwie kategoria „godnoœci” powszechnie przyjmowana
jest za podstawê „obowi¹zuj¹cej” idei praw cz³owieka – myœlimy tu
o idei wyp³ywaj¹cej z czy te¿ zawartej w tzw. „konstytucji praw
cz³owieka”. Kategoria godnoœci warunkuje ca³y katalog praw cz³o-
wieka o charakterze uniwersalnym (dokumenty ONZ-u), stanowi
zatem osnowê ka¿dego prawa cz³owieka. Stanowiska filozoficzne
odnosz¹ce siê do prawnomiêdzynarodowego wymiaru praw cz³o-
wieka, które kontestuj¹ jego uniwersalny charakter, nie s¹ ca³kowi-
cie pozbawione racji. Na rzecz tych¿e stanowisk mo¿e przemawiaæ
fakt, i¿ np. w PDPCz u¿ywa siê zamiennie piêciu terminów, miano-
wicie (wed³ug kolejnoœci ich wystêpowania): godnoœæ przyrodzona
cz³onków rodziny ludzkiej (termin ten wystêpuje w preambule);
godnoœæ i wartoœæ osoby ludzkiej (równie¿ w preambule); godnoœæ
istoty ludzkiej (w art. 1); godnoœæ osoby (cz³onka spo³eczeñstwa)
(art. 22); ludzka godnoœæ (art. 23). Krytycy uniwersalnoœci praw
cz³owieka pos³uguj¹cy siê „argumentem legitymizacji” s³usznie
zwracaj¹ uwagê na koniecznoœæ uporz¹dkowania znaczeñ pojêæ
wystêpuj¹cych w prawnie wi¹¿¹cych dokumentach dotycz¹cych
problematyki praw cz³owieka. Za godny naœladowania przyk³ad
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mo¿e s³u¿yæ Amerykañska Konwencja Praw Cz³owieka, w której
w artykule pierwszym stwierdza siê, ¿e wystêpuj¹cy w dokumencie
termin „osoba” oznacza ka¿d¹ istotê ludzk¹ od chwili poczêcia.

Do najczêœciej dyskutowanych problemów z zakresu praw cz³o-
wieka nale¿y kulturowa ograniczonoœæ wa¿noœci niektórych praw.
Przedstawiciele kultur niezachodnich twierdz¹, ¿e prawa cz³owieka
s¹ wytworem kultury Zachodu i z tego powodu nie mog¹ one mieæ
roszczeñ uniwersalistycznych. Z kolei ich adwersarze, wskazuj¹c na
moc tych¿e praw niezale¿nie od ich akceptacji lub negacji, neguj¹
ich wy³¹cznie zachodni charakter.

W pracy próbowaliœmy pokazaæ, i¿ skrajni krytycy uniwersalno-
œci praw cz³owieka, uwa¿aj¹cy ideê praw cz³owieka za czysty wy-
mys³ kultury zachodniej, nie maj¹ racji. Jest tak miêdzy innymi z te-
go prostego powodu, ¿e w zasadzie wszyscy ludzie ceni¹ ¿ycie
w wolnoœci, prawdzie i sprawiedliwoœci.

Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ istotny fakt: problem uniwer-
salnoœci praw cz³owieka to problem dotykaj¹cy przede wszystkim
œwiata wartoœci, a nie œwiata polityki. St¹d w drugiej czêœci ksi¹¿ki
zajêliœmy siê kulturami: islamsk¹, konfucjañsk¹, hinduistyczn¹,
afrykañsk¹ i ich duchowym zapleczem. ¯ywi siê przekonanie, i¿ nie
da siê na ich gruncie respektowaæ praw cz³owieka w przyjêtej na Za-
chodzie postaci. Staraliœmy siê wskazaæ na obecne w ramach pre-
zentowanych kultur elementy, które œwiadczy³yby o mo¿liwoœci
wykszta³cenia siê w nich przeœwiadczenia o uniwersalnoœci praw
cz³owieka. Oprzeæ siê ono musi na za³o¿eniu o istnieniu wspólnoty
ludzkiej. Jego fundamentem jest fakt istnienia wspólnej cechy ogól-
noludzkiej, jak¹ jest odkrywanie i tworzenie systemów wartoœci.
Baczniejszy wgl¹d w poszczególne kultury unaocznia obecnoœæ ele-
mentów filozofii praw cz³owieka we wszystkich kulturach, ich wy-
stêpowanie w obyczajach, religiach i prawach1. Fakt ten przemawia
naszym zdaniem za tym, ¿e przekonanie o uniwersalnoœci praw
cz³owieka to nic innego jak przekonanie o moralnej równoœci wszyst-
kich ludzi.

Inny powa¿ny argument neguj¹cy uniwersalnoœæ praw cz³owieka
dotyczy braku ich koherencji wewnêtrznej. Twierdzi siê, ¿e specyfik¹
praw cz³owieka jest wzajemne wykluczanie siê praw, zw³aszcza
praw ró¿nych generacji. Zarzutowi temu nie sposób odmówiæ pew-
nej racji, bowiem w ramach teorii trzech generacji praw przyjmuje siê,
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i¿ 1) prawa pierwszej generacji s¹ atrybutami osoby ludzkiej –
w swej istocie s¹ one opozycyjne wobec pañstwa i de facto zakazuj¹
ingerencji pañstwowej; 2) prawa drugiej generacji s¹ prawami – wie-
rzytelnoœciami wobec pañstwa, wspólnoty narodowej i miêdzy-
narodowej; 3) prawa trzeciej generacji, czyli prawa solidarnoœci, to
prawa zarazem opozycyjne i roszczeniowe wobec pañstwa, które
mog¹ byæ spe³nione jedynie poprzez po³¹czenie wysi³ków jednos-
tek, pañstw, osób prawa publicznego i prywatnego, wspólnoty miê-
dzynarodowej (przyk³adowo, roszczeniowe prawo do rozwoju czy
te¿ ochrony œrodowiska). Niekoherencja praw trzech generacji ujaw-
nia siê szczególnie w dobie globalizacji gospodarczej o charakterze
korporacyjnym. Pog³êbia ona istniej¹ce pomiêdzy prawami trzech
generacji sprzecznoœci. W rzeczywistoœci nie tylko wykluczaj¹ siê
prawa cz³owieka wywodz¹ce siê z ró¿nych generacji, ale równie¿
wykluczaj¹ siê konkretne prawa cz³owieka w ramach jednej genera-
cji, o ile ka¿de pojedyncze z nich rozumiane jest w sposób absolutys-
tyczny. Jednak¿e samo wystêpowanie sprzecznoœci pomiêdzy pra-
wami czy generacjami praw nie eliminuje mo¿liwoœci nabrania
przez prawa cz³owieka uniwersalnego charakteru.

Niezwykle s³uszne spostrze¿enie uczyni³ swego czasu Nicolai
Hartmann, twierdz¹c, ¿e œwiadomoœæ aksjologiczna znajduje jedne
wartoœci, zaœ inne gubi2. Nale¿y zdaæ sobie sprawê, i¿ idea praw
cz³owieka jest sta³a, zaœ treœæ poszczególnych praw cz³owieka ma
charakter dynamiczny, domagaj¹cy siê nieustannej konkretyzacji.
Idea praw cz³owieka jest zasad¹, która ma charakter pozaprawny, to
znaczy istnieje w normatywnej strukturze spo³ecznej, czyli wyzna-
cza przestrzeñ regulacji pewnych dzia³añ, które mo¿e lub nie mo¿e
podj¹æ czy to w³adza spo³eczna, czy to w³adza pañstwowa. Zak³ada
siê, ¿e jest w nas coœ moralnie donios³ego (np. godnoœæ), co domaga
siê ochrony w postaci praw cz³owieka. W jej celu formu³owane s¹
ró¿ne koncepcje tych¿e praw. W swym za³o¿eniu maj¹ one stanowiæ
system regu³ umo¿liwiaj¹cych realizacjê zasady praw cz³owieka
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nej, cyt. za: W. Galewicz, N. Hartmann, Warszawa 1987, s. 299. N. Hartmann mówi
o zmiennym zasiêgu œwiadomoœci aksjologicznej, polegaj¹cym na przesuwaniu siê
„horyzontu aksjologicznego”, czyli „wêdrówce” krêgu aksjologicznego po p³asz-
czyŸnie wartoœci, której wynikiem jest to, i¿ œwiadomoœæ aksjologiczna otwiera siê
na jedne wartoœci, a œlepnie na inne.



w danych uwarunkowaniach kulturowych, spo³ecznych i gospodar-
czych. Tym samym prawa cz³owieka zyskuj¹ na znaczeniu, nabie-
raj¹ mocy prawnej i zaczynaj¹ obowi¹zywaæ.

Ideê praw cz³owieka nale¿y postrzegaæ jako dorobek ca³ej ludz-
koœci, ze wzglêdu na jej donios³oœæ i powszechnoœæ przekonania, ¿e
ka¿da w³adza ma charakter ograniczony, czyli ¿adna w³adza nie jest
absolutna. W tym sensie idea praw cz³owieka nale¿y do spo³ecznoœci
miêdzynarodowej (cywilizacji), zaœ poszczególne koncepcje praw
cz³owieka bêd¹ce konkretyzacj¹ tej idei s¹ dorobkiem danej kultury.
Istota danej koncepcji praw cz³owieka uzale¿niona jest od aktualnego
„horyzontu aksjologicznego” danej kultury i œwiadomoœci aksjolo-
gicznej cz³owieka ¿yj¹cego w tej kulturze. „Filozofia praw cz³owie-
ka” uwzglêdnia zró¿nicowanie w pojmowaniu praw konkretnych
i pewnych wartoœci miêdzy spo³eczeñstwami, jak i wewn¹trz dane-
go spo³eczeñstwa.

¯yjemy w przekonaniu, ¿e pañstwa kultury zachodniej, w których
wystêpuj¹ ustroje demokratyczne, w znacznym stopniu realizuj¹
ideê praw cz³owieka. W rzeczywistoœci nie ma takiego ustroju, w któ-
rym nie dochodzi³oby do ³amania praw cz³owieka, tak jak nie ma nig-
dzie na œwiecie takiego kodeksu karnego, który wyeliminowa³by
pope³nianie przez ludzi przestêpstw. Nie ka¿dy system demokra-
tyczny realizuje prawa cz³owieka, ale ka¿dy system demokratyczny
powinien realizowaæ prawa obywatelskie. Demokratyczny system
realizuj¹cy prawa cz³owieka to taki system, który daje siê identyfiko-
waæ jako ograniczone prawami mniejszoœci rz¹dy wiêkszoœci. Znaczy
to, ¿e rz¹dy wiêkszoœci s¹ ograniczone zbiorem praw i wolnoœci
przys³uguj¹cych pojedynczym ludziom, których to wolnoœci i praw
wiêkszoœci naruszyæ nie wolno, a zatem prawa i wolnoœci jednostki
ograniczaj¹ wolê wiêkszoœci. Podkreœlmy w tym kontekœcie, ¿e im-
manentn¹ cech¹ tego systemu jest próba pogodzenia dobra jednost-
kowego z dobrem ogó³u.

Dzisiejsze rozumienie demokracji jest czêsto czysto proceduralne,
tzn. demokracja jest uto¿samiana z mechanizmami wyboru repre-
zentantów i zasad¹ wiêkszoœci. Jej wymiar etyczny zosta³ zawê¿ony
do przekonania, ¿e poprzez stosowanie okreœlonych mechanizmów
wy³aniania reprezentantów w³adnych podejmowaæ decyzje dokonu-
je siê urzeczywistnienie praw cz³owieka w postaci praw obywatel-
skich. Dominuje przekonanie, ¿e rozpowszechnianie siê idei praw
cz³owieka œciœle skorelowane jest z gwarancjami realizacji praw cz³o-
wieka wobec w³asnych obywateli. Jeœli na terytorium danej jurysdykcji
nie gwarantuje siê i nie przestrzega praw obywatelskich (praw
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cz³owieka dla obywateli podlegaj¹cych danej jurysdykcji), to nie na-
le¿y siê spodziewaæ, ¿e respektowane bêd¹ prawa cz³owieka w od-
niesieniu do osób niebêd¹cych obywatelami, które czasowo b¹dŸ na
sta³e przebywaj¹ na terenie objêtym dan¹ jurysdykcj¹. Z kolei, jeœli
na terytorium danej jurysdykcji utrzymane s¹ gwarancje prawne
i realizowane prawa obywatelskie, to istnieje du¿e prawdopodobie-
ñstwo, ale nie pewnoœæ, ¿e w stosunku do nie-obywateli nie bêdzie
dochodzi³o do naruszeñ praw cz³owieka. Oznacza to, ¿e postê-
puj¹ca demokratyzacja pañstw stanowi zaledwie œrodek – i to nie-
pewny – do osi¹gniêcia pokoju w skali globalnej.

Naszym zdaniem, by osi¹gn¹æ pokój, a nie tylko bezpieczeñstwo
na œwiecie, potrzebne jest zreformowanie prawa miêdzynarodo-
wego. Bowiem podmioty pierwotne prawa miêdzynarodowego (ja-
kimi s¹ pañstwa) w epoce globalizacji ulegaj¹ zmianom, a zatem
zmieniaj¹ siê równie¿ ich zachowania, co oznacza, ¿e uniwersalnoœæ
praw cz³owieka wymaga reprodukowania w³asnego samorozumie-
nia. A tej reprodukcji nie da siê dokonaæ bez nowych podmiotów
(aktorów) prawa miêdzynarodowego, jakimi s¹: korporacje, spo³ecz-
ne organizacje miêdzynarodowe i jednostki. Demokratyzacja œwiata
nie powinna obejmowaæ tylko pañstw, ale ulec rozszerzeniu na sto-
sunki miêdzynarodowe. W celu przezwyciê¿enia negatywnych
skutków globalizacji korporacyjnej potrzebne jest wprowadzenie
szeroko rozumianej horyzontalnej relacji oddzia³ywania praw
cz³owieka (pañstwo – pañstwo, jednostka – jednostka, korporacja –
korporacja etc.). Pomo¿e to w ukszta³towaniu siê nowego paradygma-
tu praw cz³owieka nie³¹czonego z kwesti¹ obywatelstwa, a zwi¹zane-
go z byciem cz³owiekiem.

We wspó³czesnym œwiecie nie wszystkie deklaracje i pakty praw
ludzkich s¹ respektowane. Jednoczeœnie jednak trzeba przyznaæ, ¿e
dzisiaj ¿adne pañstwo na œwiecie nie neguje s³usznoœci tych praw
i nie przyznaje siê otwarcie do ich ³amania. Jest to jak dotychczas je-
dyny œwiatowy standard etyczno-prawny.

„Globalna wioska” nie mo¿e siê szczyciæ ³adem i przejrzystoœci¹
w dziedzinie praw cz³owieka. G³ównymi przyczynami tego stanu s¹:
1) brak jasnoœci, co kryje w sobie pojêcie „idea praw cz³owieka”;
2) brak klarownej i ogólnie akceptowanej definicji godnoœci osoby;
3) niemo¿noœæ kierowania siê uznanym probierzem wartoœci ze wzglê-
du na ich historyczn¹ zmiennoœæ. Wymienione przyczyny przyspa-
rzaj¹ trudnoœci w wypracowaniu jednolitej teorii praw cz³owieka i – co
siê z tym bezpoœrednio wi¹¿e – przes¹dzaj¹ o braku jednolicie obo-
wi¹zuj¹cej prawnomiêdzynarodowej definicji praw cz³owieka.
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Pomimo wspomnianych u³omnoœci, prawa cz³owieka nale¿¹ do
istotnych czynników kszta³towania spo³ecznoœci miêdzynarodo-
wej. Ronald Dworkin niew¹tpliwie mia³ racjê, gdy stwierdzi³: trud-
noœci zwi¹zane z udowodnieniem istnienia praw cz³owieka nie mo-
g¹ prowadziæ do ostatecznego wniosku, ¿e takich praw nie ma.
Mo¿na czuæ siê zawiedzionym, ¿e autor niniejszej rozprawy nie za-
prezentowa³ katalogu wartoœci, których urzeczywistnianiu
mia³aby s³u¿yæ uniwersalna koncepcja praw cz³owieka. Nie zrobi³
tego, gdy¿ wszelkie takie próby mia³yby charakter arbitralny. Reali-
zacja idei praw cz³owieka jest dzisiaj w fazie pocz¹tkowej. Jednak¿e
istniej¹ wartoœci bezspornie uznawane za obiektywne, a s¹ nimi np.:
godnoœæ, ¿ycie, zdrowie, opieka nad dzieæmi. Pe³niejszego katalogu
tych wartoœci i ich bli¿szego uœciœlenia nale¿y dopiero szukaæ.
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Wykaz skrótów

AI Amnesty International
AKPC Amerykañska Konwencja Praw Cz³owieka
AKPCL Afrykañska Karta Praw Cz³owieka i Ludów
BŒ Bank Œwiatowy
ChRL Chiñska Republika Ludowa
EKPC Europejska Konwencja Praw Cz³owieka i Podstawowych

Wolnoœci
EKS Europejska Karta Socjalna
IFG Miêdzynarodowe Forum ds. Globalizacji
KBWE Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie
KOPCiGIL Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Godnoœci Istoty

Ludzkiej wobec zastosowañ biologii i medycyny
KPD Konwencja Praw Dziecka
KPP Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
MFW Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy
NATO Pakt Pó³nocnoatlantycki
NFTC Narodowa Rada Handlu Zagranicznego
OBWE Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie
OJA Organizacja Jednoœci Afrykañskiej
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
PDPCz Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka
PPGSiK Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych

i Kulturalnych z 1966 roku
PPOiP Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

z 1966 roku
RE Rada Europy
TRIMS Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Polityki

Inwestycyjnej
TUKE Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy
UA Unia Afrykañska
UE Unia Europejska
UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oœwiaty,

Nauki i Kultury
WHO Œwiatowa Organizacja Zdrowia
WTO Œwiatowa Organizacja Handlu
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Summary

The power of human rights idea and its expansion are connected
with the experience of so far unprecedented pain and cruelty caused
by man to man during the Second World War. Doctrine of legal posi-
tivism strenghtened totalitarian systems. One of the essential goals
that were set by totalitarian systems was ethnic cleansing within
both one’s and subjugated communities. To achieve this goal, con-
centration camps were established. This Second World War’s events
gave raise to a question: does the common morality of the whole
mankind exist? The Nuremberg Trials based on conviction that this
common morality of the whole mankind exists. In this lawsuits
Nazis were on trials for mass murder and crimes against humanity
despite the fact that this crimes did not exist as a criminal offences in
international law of that time. Lawyers of Nazis argued that their cli-
ents should not have been on trials for crimes against humanity be-
cause the rule “lex retro non agit” (“the law does not operate retroac-
tively”) should have been in force. International Military Tribunal
dismissed this argument – it was stated they tried Nazis are respon-
sible for acts resulting from breach of the natural law. Therefore, the
primacy of natural law over civil law (was approved and they ad-
mitted that morality and law are essential components of interna-
tional reality.

Since The Nuremberg Trials, the process of making international
relations more ethical proceeded consistently through positivisation
i.e. introducing human rights ideas to civil law (this issue is included
in the Part I of the book: Positivisation of human rights idea). In this
way, contemporary human rights as civil law arose, established on
the basis of international agreement. Using them in order to legiti-
mize and validate humanitarian interventions undertaken in vari-
ous parts of the world became the common standard. However,
positivisation of human rights idea did not mean that one common
paradigm was accepted. Many interpretation of human rights arose
and many new human rights formed in concrete cultures. It gives
raise to a question about validity of interventions especially in the



context of cultural differences in various parts of the world that in-
fluence perception, understanding and interpretation of human
rights (this issues are discussed in Part II of this book).

At present human rights are not only relativized to cultural con-
texts but undergo semantic changes as a result of globalisation pro-
cess as well (Part II of the book: Human rights idea vs globalisation).
Moreover, the propositions of establishing institutions and global
structures that would strengthen human rights idea appear, inter
alia new propositions of citizenship defining (ujmowanie jako defin-
iowanie) in response to a decreasing role and significance of nation
states in the age of globalization. The idea of human rights domi-
nated present-day law, culture and daily life both in local and global
dimension. Human rights issue became essential for philosophy, es-
pecially political philosophy.

Keywords: fundamental rights, human rights, globalisation, Islam, Confu-
cianism, animism, Hinduism, human dignity.
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