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Po co nam państwo?
Pan prezydent Andrzej Duda zadeklarowa? intencj? zmiany konstytucji. Spotka?o si? to
z ostr? krytyk? pos?gowej pani marszalicy Ma?gorzaty Kidawy-B?o?skiej, wed?ug której
konstytucja z roku 1997 znakomicie s?u?y naszej m?odej demokracji. Demokracji mo?e i
s?u?y; skoro taka t?ga demokratka, jak pos?gowa pani marszalica tak twierdzi, to nie
wypada zaprzecza? – chocia? nie od rzeczy b?dzie zauwa?y?, i? celem pa?stwa wcale nie
jest demokracja, tylko co? zupe?nie innego.
Wyrazi? to celnie kanclerz Jan Zamoyski wyja?niaj?c, ?e pa?stwo mamy po to, „by?my
wolno?ci naszych za?ywali”. Demokracja niekiedy mo?e s?u?y? wolno?ci, ale przewa?nie jej
nie s?u?y, zw?aszcza teraz, kiedy nawet w Ko?ciele katolickim upowszechni? si? pogl?d, ?e
podstawow? zalet? demokracji jest powszechny „udzia? w rz?dzeniu”. Na czym polega ów
„udzia? w rz?dzeniu”? Ano na tym, ?e ka?dy musi czym?, albo jeszcze lepiej – kim? rz?dzi?. A
kim? Przecie? nie sob?, tylko kim? innym. Skoro ka?dy chce – a nawet powinien – kim? rz?dzi?,
to znaczy, ?e wszyscy rz?dz? wszystkimi. Je?li wszyscy rz?dz? wszystkimi, je?li nad ka?dym
cz?owiekiem wiecuje jakie? samozwa?cze, demokratyczne gremium, to znaczy, ?e zakres
ludzkiej wolno?ci si? a rzeczy gwa?townie si? kurczy, bo rz?dzenie polega na ustanawianiu i
egzekwowaniu nakazów, albo zakazów, albo jednych i drugich. Dlatego demokracja z punktu
widzenia wolno?ci jest tak samo niebezpieczna, jak dyktatura, a w tej sytuacji demokracj?
powinni?my traktowa? z wielk? ostro?no?ci?, pami?taj?c o spostrze?eniu Franciszka ksi?cia de
La Rochefoucauld, ?e „trudniej jest nie da? rz?dzi? sob?, ni? rz?dzi? innymi”.
Wró?my tedy do spostrze?enia kanclerza Jana Zamoyskiego, który powiada, ?e pa?stwo,
wszystko jedno – demokratyczne, czy nie – jest po to, „by?my wolno?ci naszych za?ywali”. Z
tego spostrze?enia wynika, ?e pa?stwo, jako monopol na przemoc, nie jest, a w ka?dym razie –
nie musi by? wrogiem wolno?ci. Przeciwnie – Wolno?ci musi towarzyszy? Moc, która by jej
strzeg?a i j? gwarantowa?a. To w?a?nie dlatego anarchi?ci nie maj? racji; pa?stwo, jako
monopol na przemoc jest potrzebne, a dodatkowym moralnym uzasadnieniem tego monopolu
jest okoliczno??, i? przemoc mo?e by? – i bywa – u?ywana w s?u?bie sprawiedliwo?ci. Zatem
celem pa?stwa jest s?u?enie wolno?ci i sprawiedliwo?ci. Czy jednak jest to mo?liwe, czy
wolno?? jest do pogodzenia ze sprawiedliwo?ci??
Wolno?? jest naturalnym stanem cz?owieka, polegaj?cym na mo?liwo?ci ?wiadomego
wybierania. Ta zdolno?? ma charakter naturalny, to znaczy, ?e nie wynika z nadania
jakiejkolwiek w?adzy. W takiej sytuacji ?adna w?adza nie powinna ogranicza? wolno?ci, chyba,
?e jaki? jej przejaw zagra?a bezpiecze?stwu powszechnemu, albo wolno?ci innych ludzi. Na
przyk?ad – propagowanie sodomii. Jak wiadomo, syfilitycy nie s? dopuszczani do prac
zwi?zanych z przygotowywaniem ?ywno?ci i nikt nie uwa?a tego za dyskryminacj?. Dlaczego?
Bo dopuszczenie syfilityków do takich prac nios?oby za sob? ryzyko syfilitycznej pandemii, która
mog?aby zagrozi? gatunkowi ludzkiemu. Wyobra?my teraz sobie, ?e propaganda sodomii
okaza?a si? skuteczna i doprowadzi?a do tego, i? wszyscy ludzie zostali zdecydowanymi i
konsekwentnymi sodomitami. W rezultacie gatunek ludzki stan??by na kraw?dzi zag?ady z
jeszcze wi?ksz? pewno?ci?, ni? w przypadku syfilitycznej pandemii. Wynika z tego, ?e sodomia i
gomoria bezpiecznie mog? istnie? jedynie na ograniczonym marginesie, a w tej sytuacji

1/3

PAFERE - Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
http://blog.pafere.org

propaganda sodomii i gomorii nie powinna by? dozwolona na tej samej zasadzie, na której
syfilitycy nie s? dopuszczani do prac zwi?zanych z przygotowaniem ?ywno?ci. Zwróci? na to
uwag? równie? Miko?aj Machiavelli definiuj?c ucisk; ucisk ma miejsce wtedy, gdy ograniczenie
wolno?ci nie s?u?y powszechnemu bezpiecze?stwu.
Z kolei sprawiedliwo?? mo?na rozumie? dwojako: po pierwsze – jako idealny stan stosunków
spo?ecznych – jak chcieliby marksi?ci, którzy zilustrowali ten idea? formu?? „od ka?dego
wed?ug jego mo?liwo?ci, ka?demu – wed?ug potrzeb”. Od razu wida?, ze aby praktykowa? tak
pojmowan? sprawiedliwo??, musi by? kto?, czyje decyzje odnosz?ce si? zarówno do mo?liwo?ci
i potrzeb, musia?yby by? przyjmowane „powszechnie i bez zastrze?e?”. Oznacza to, ?e je?li
nawet mo?na by praktykowa? w ten sposób sprawiedliwo??, to za cen? zamordowania
wolno?ci. S?owem – albo my? r?ce, albo my? nogi. Na szcz??cie istnieje inny sposób
rozumienia sprawiedliwo?ci. Wed?ug rzymskiego prawnika Ulpiana Domicjusza, „iustitia est
firma et perpetua voluntas suum cuique tribuendi” (sprawiedliwo?? jest to niez?omna i sta?a
wola oddawania ka?demu co mu si? nale?y). Nie jaki? wymuszony, idealny stan stosunków
spo?ecznych, tylko sposób ?ycia, dla którego Ulpian dostarcza? dodatkowych wskazówek:
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (uczciwie ?y?, drugiego nie
krzywdzi?, ka?demu nale?ne oddawa?). Tutaj te? musimy odpowiedzie? na pytanie, kto ustala,
co si? komu nale?y? Na to pytanie mo?e odpowiedzie? ka?dy cz?owiek, ale z lud?mi wiadomo;
trzeba ufa? i kontrolowa?. Tote? wszystko zale?y od tego, czy istnieje jaki? sposób
weryfikowania takich deklaracji, mo?liwy do zastosowania w skali masowej. Owszem, istnieje;
takim sposobem weryfikowania deklaracji odnosz?cych si? do oczekiwa? s? umowy. W nich
w?a?nie ludzie komunikuj? sobie wzajemne oczekiwania i je?li sami uznaj? je za uzasadnione,
dochodzi do transakcji. Weryfikacja jest autentyczna, kiedy umowa jest dobrowolna, to znaczy –
gdy nie towarzyszy jej ?adna zewn?trzna przemoc. Zatem przy takim pojmowaniu
sprawiedliwo?ci nie zachodzi ?adna sprzeczno?? mi?dzy wolno?ci? i sprawiedliwo?ci?.
Przeciwnie – wolno?? jest warunkiem sine qua non praktykowania sprawiedliwo?ci.
Skoro gwarantowanie wolno?ci jest podstawowym celem pa?stwa, to musi to znajdowa?
odzwierciedlenie w konstytucji, która pe?ni role sui generis statutu pa?stwa. W szczególno?ci
dotyczy to wolno?ci gospodarczej, której niepodobna wyobrazi? sobie bez poszanowania
w?asno?ci, która gwarantuje obywatelom autonomi? równie? wzgl?dem w?adzy publicznej. Ale
o konkretach – w nast?pnym felietonie.
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