III
RÓWNOŒÆ CZY NIERÓWNOŒÆ?
Arystoteles: Etyka nikomachejska.
Warszawa 1956, s. 321-327.
O RÓWNOŒCI
Tyle wiêc o tych sprawach. We wszystkich stosunkach, w których przyjaciele
s¹ sobie nierówni proporcjonalnoœæ jest tym, co zapewnia, jak o tym by³a mowa,
równoœæ i utrwala przyjaŸñ; tak np. w tej formie przyjaŸni, która jest podstaw¹
pañstwa, szewc otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za obuwie, tak samo tkacz
i wszyscy inni. Tam wiêc wprowadzono pieni¹dz jako wspóln¹ miarê, i wszystko
siê do niego odnosi i pieni¹dzem siê mierzy. W stosunku natomiast mi³osnym kochaj¹cy uskar¿a siê niekiedy (chocia¿ nie ma w nim mo¿e nic mi³oœci godnego), ¿e
sam nadmiern¹ pa³aj¹c mi³oœci¹, nie jest wzajem kochany; czêsto zaœ skar¿y siê
kochany, ¿e kochaj¹cy przedtem wszystko mu obiecywa³, obecnie zaœ nic nie dotrzymuje. Tego rodzaju rzeczy zdarzaj¹ siê wtedy, kiedy pierwszy z nich mi³uj¹c
ukochanego szuka rozkoszy, tamten zaœ kocha dla korzyœci, a ¿aden z nich obu nie
osi¹ga celu. Jeœli wiêc takie by³y motywy przyjaŸni, to przychodzi do zerwania,
gdy¿ brak tych rzeczy, dla których siê kochali; nie siebie samych bowiem nawzajem kochali, lecz pewne w³aœciwoœci przyjaciela, które nie s¹ trwa³e; dlatego te¿
i przyjaŸñ by³a nietrwa³a. (Tê natomiast formê przyjaŸni, której przedmiotem jest
charakter, ¿ywi siê dla niej samej i ta jest, jak o tym wy¿ej by³a mowa, trwa³a). Inn¹
przyczyn¹ poró¿nienia siê [przyjació³] jest, jeœli otrzymuj¹ coœ innego, a nie to,
czego pragnêli; bo jeœli ktoœ nie otrzyma tego, na czym mu zale¿a³o, to jest tak, jak
gdyby nic nie dosta³; tak by³o np. z owym cytrzyst¹, któremu ktoœ przyrzek³ wynagrodzenie, i to tym wiêksze, im piêkniej bêdzie œpiewa³; kiedy jednak cytrzysta
nazajutrz rano za¿¹da³ dotrzymania obietnicy, tamten powiedzia³, ¿e odp³aci³ mu
przyjemnoœci¹ za przyjemnoœæ. Gdyby wiêc obaj tego w³aœnie byli pragnêli, by³oby wszystko w porz¹dku; ale jeœli jeden pragn¹³ przyjemnoœci, a drugi zysku, i jeden dopi¹³ swego, drugi zaœ nie, to transakcja miêdzy nimi nie da³a nale¿ytego wyniku; bo czego kto w³aœnie potrzebuje, o to te¿ zabiega i z myœl¹ o uzyskaniu tego
daje, co ma.
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Ale kto ma ustalaæ wartoœæ — ten, co pierwszy daje, czy ten, co pierwszy bierze?
Kto bowiem pierwszy daje, ten zdaje siê pozostawiaæ to bior¹cemu. Tak mia³ czyniæ
Protagoras; bo kiedy kogoœ czegoœ nauczy³, kaza³ uczniowi os¹dziæ, jak¹ wartoœæ
ma, jego zdaniem, to, czego siê dowiedzia³, i tyle bra³. W tych sprawach niektórzy
uwa¿aj¹ jednak, ¿e s³uszna jest zasada: [Wiernego] robotnika nagradzamy [sowito].
Ci zaœ, co bior¹ z góry pieni¹dze, a potem poniewa¿ dali zbyt daleko id¹ce
obietnice, nie robi¹ nic z tego, co przyrzekli, œci¹gaj¹ na siebie s³uszne zarzuty; nie
dotrzymuj¹ bowiem tego, do czego siê zobowi¹zali. Sofiœci s¹ mo¿e zmuszeni do
takiego postêpowania, bo nikt nie da³by im pieniêdzy za to, co wiedz¹ rzeczywiœcie. Tym wiêc ludziom s³usznie zarzuca siê, ¿e nie dotrzymuj¹ tego, do czego siê
zobowi¹zali. Kiedy jednak nie ma wyraŸnej umowy okreœlaj¹cej œwiadczenia, wówczas ci, co pierwsi ofiarowuj¹ coœ ze wzglêdu na sam¹ osobê [przyjaciela], nie s¹,
jak o tym by³a mowa, nara¿eni na ¿adne zarzuty (gdy¿ tak postêpuje przyjaŸñ kieruj¹ca siê nakazami dzielnoœci etycznej). Odp³acaæ siê zaœ trzeba bacz¹c na postanowienie ofiarodawcy (postanowienie bowiem rozstrzyga o przyjaŸni i dzielnoœci
etycznej). W ten te¿ sposób nale¿y odwdziêczaæ siê za to, ¿e zosta³o siê wprowadzonym w filozofiê; bo wartoœæ tego nie daje siê zmierzyæ pieni¹dzem i nie ma
takich objawów czci, które by by³y zdolne, zrównowa¿yæ ten dar, lecz mo¿e wystarcz¹ te, które s¹ mo¿liwe — podobnie jak siê rzecz ma w odniesieniu do bogów
i do rodziców.
Jeœli natomiast ofiara nie jest taka, lecz dokonana jest z myœl¹ o jakiejœ odp³acie, to wtedy mo¿e najbardziej trzeba, aby odp³ata wydawa³a siê obu stronom równowartoœciowa, a gdyby siê to nie uda³o uzgodniæ; to by³oby — jak siê zdaje —
rzecz¹ nie tylko konieczn¹, ale i sprawiedliw¹, by ten, kto pierwszy otrzyma³ przys³ugê, okreœli³, jaka ma byæ odp³ata. Bo jeœli ktoœ, odwdziêczaj¹c siê, tyle drugiemu da, ile warta by³a korzyœæ, któr¹ odniós³, lub ile by go by³a kosztowa³a przyjemnoœæ, której dozna³, to ów drugi otrzyma od obdarowanego nale¿n¹ mu odp³atê.
(To samo dzieje siê przy kupnie i sprzeda¿y; i w niektórych pañstwach prawo
orzeka, ¿e umowy dobrowolne nie mog¹ byæ przedmiotem sporów s¹dowych,
poniewa¿ nale¿y rozwik³aæ interes z kimœ, do kogo siê mia³o zaufanie, na tej samej
podstawie, na której siê z nim umowê zawar³o). Uwa¿a siê bowiem za rzecz bardziej sprawiedliw¹, by rozstrzyga³ ten, kto z ofiarowanej rzeczy odniós³ korzyœæ,
ani¿eli ten, kto j¹ ofiarowa³. Wszak wiêkszoœæ rzeczy jest inaczej oceniana przez
tych, co je maj¹, ni¿ przez tych, którzy pragn¹ je posi¹œæ; bo wszystkim wydaje siê,
¿e to, co jest ich w³asnoœci¹ i co ofiarowuj¹, ma wielk¹ wartoœæ; ale odp³aty dokonuje siê w wysokoœci oznaczonej przez tych, którzy dan¹ rzecz otrzymuj¹. Powinni
oni jednak oceniaæ jej wartoœæ nie wedle tego, jak¹ ona im siê wydaje, kiedy j¹ ju¿
maj¹, lecz wedle tego, co o tym s¹dzili, zanim j¹ mieli.
W¹tpliwoœci budz¹ te¿ tego rodzaju pytania, jak: czy nale¿y we wszystkim
oddawaæ czeœæ i byæ pos³usznym ojcu, czy te¿ w chorobie s³uchaæ lekarza, a na
wodza wybieraæ cz³owieka bieg³ego w sztuce wojennej? Podobnie: czy nale¿y
œpieszyæ z pomoc¹ raczej przyjacielowi, czy cz³owiekowi szlachetnemu, i czy nale¿y raczej wywdziêczyæ siê dobroczyñcy swemu, czy te¿ raczej obdarzyæ kolegê —
je¿eli nie mo¿na po³¹czyæ jednego i drugiego?
Lecz czy¿ nie jest rzecz¹ trudn¹ rozstrzygn¹æ w sposób œcis³y wszystkie tego
rodzaju kwestie? Wystêpuj¹ one bowiem w wielu ró¿nych postaciach zarówno co
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siê tyczy wiêkszych lub mniejszych rozmiarów przys³ugi, jak te¿ pod wzglêdem jej
moralnej piêknoœci i koniecznoœci. Jasne jednak, ¿e nie we wszystkim nale¿y
dawaæ pierwszeñstwo tej samej osobie. I ¿e na ogó³ trzeba raczej odwdziêczaæ siê
za dobrodziejstwa ani¿eli obdarowywaæ kolegów, tak jak nale¿y raczej sp³aciæ
po¿yczkê wierzycielowi ani¿eli udzieliæ jej koledze. Ale mo¿e i to nie zawsze tak
jest; np. jeœli ktoœ zosta³ za okupem uwolniony z r¹k zbójców, to czy ma raczej
z³o¿yæ wzajem okup za tego, co go uwolni³, kimkolwiek by on by³ — lub te¿ na
¿¹danie zwróciæ mu okup, choæby tamten nie by³ pojmany — czy te¿ ma raczej z³o¿yæ okup za swego ojca? Zdawa³oby siê bowiem, ¿e powinien ojca uwolniæ raczej
nawet ni¿ siebie samego. Jak wiêc ju¿ powiedziano, na ogó³ nale¿y uiœciæ siê
z d³ugu, lecz jeœli dar góruje sw¹ piêknoœci¹ lub koniecznoœci¹, to trzeba przechyliæ siê raczej w tê stronê; gdy¿ czasem nie jest nawet rzecz¹ s³uszn¹ odwdziêczyæ
siê za doznan¹ przys³ugê, kiedy ktoœ wyœwiadczy³ ow¹ przys³ugê, przekonany
o szlachetnoœci drugiego, ten zaœ mia³by siê odwdziêczyæ osobnikowi, o którym
wie, ¿e jest niegodziwy. Bo nawet jeœli ktoœ z czyjejœ po¿yczki korzysta³, powinien
mu czasem odmówiæ wzajemnego po¿yczenia pieniêdzy: jeden z nich bowiem po¿yczy³ cz³owiekowi porz¹dnemu, w przekonaniu, ¿e d³ug bêdzie zwrócony, drugi
zaœ nie spodziewa siê odebraæ pieniêdzy, które po¿yczy cz³owiekowi nikczemnemu. Jeœli wiêc sprawa istotnie tak siê ma, to ¿¹danie po¿yczki nie jest s³uszne, jeœli
zaœ ludzie tylko myœl¹, ¿e jest tak, a w rzeczywistoœci jest inaczej, to nie mo¿na
s¹dziæ, ¿e postêpuj¹ niedorzecznie. Jak wiêc ju¿ o tym nieraz by³a mowa, rozwa¿ania dotycz¹ce namiêtnoœci i postêpowania s¹ w tym stopniu œcis³e, w jakim okreœlone s¹ ich przedmioty.
Jasne wiêc, ¿e nie wszystkim nale¿y odp³acaæ równ¹ miar¹ i ¿e nie we wszystkim nale¿y ojcu dawaæ pierwszeñstwo, jak nie wszystko ofiarowuje siê Zeusowi;
a skoro w ró¿ne sposoby nale¿y odwdziêczaæ siê rodzicom i rodzeñstwu, i kolegom,
i dobroczyñcom, to nale¿y ka¿demu z nich odwdziêczaæ siê w sposób w³aœciwy
i odpowiedni. I tak te¿ zdaj¹ siê ludzie postêpowaæ: zapraszaj¹ na œlub krewnych
(ci bowiem s¹ cz³onkami tej samej rodziny, a wiêc bior¹ udzia³ w zdarzeniach,
które jej dotycz¹); z tego samego powodu uwa¿aj¹ te¿, ¿e w pogrzebach powinni
braæ udzia³ przede wszystkim krewni. I mo¿na by przypuszczaæ, ¿e nale¿y dbaæ
o po¿ywienie przede wszystkim dla rodziców, poniewa¿ jest siê ich d³u¿nikiem
pod tym wzglêdem i jest rzecz¹ piêkniejsz¹ czyniæ to dla tych, którym zawdziêcza
siê ¿ycie, ani¿eli dla siebie samego. Ale i czeœæ powinno siê ¿ywiæ dla rodziców tak
jak dla bogów, nie wszelk¹ jednak: bo nawet inn¹ dla ojca, a inn¹ dla matki; i nie
czeœæ nale¿n¹ mêdrcowi lub wodzowi, ale tak¹, jaka nale¿y siê ojcu czy matce.
I dla ka¿dego starca, ¿ywiæ trzeba czeœæ odpowiedni¹ jego wiekowi, wstawaæ na
jego powitanie, wyznaczaæ mu najlepsze miejsce przy stole, itp. Z kolegami zaœ
i braæmi powinno siê byæ szczerym i pozwalaæ im na u¿ywanie wszystkiego, co siê
posiada. I trzeba zawsze usi³owaæ oddawaæ krewnym i cz³onkom tej samej fyli,
i wspó³obywatelom, i wszystkim innym to, co im siê nale¿y, a os¹dzaæ, co ka¿demu
z nich siê nale¿y wedle stopnia pokrewieñstwa z nimi, wedle ich dzielnoœci etycznej i u¿ytecznoœci. Owó¿ os¹dzenie tego w odniesieniu do osób tego samego pochodzenia jest ³atwiejsze, w odniesieniu zaœ do osób dalszych — trudniejsze. Nie
nale¿y jednak daæ siê tym odstraszyæ, lecz w miarê mo¿noœci rozstrzygaæ odnoœne
kwestie.
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J. Locke: Dwa traktaty o rz¹dzie. T³um. Z. Rau.
Warszawa 1992, s. 165-170.
O STANIE NATURY
Musimy te¿ rozwa¿yæ stan równoœci, w którym ca³a w³adza i jurysdykcja jest
wzajemna, nikt nie ma jej wiêcej od innych. Nie ma bowiem nic bardziej oczywistego ni¿ to, ¿e istoty tego samego rzêdu i gatunku, które rodz¹ siê, by wykorzystaæ takie same udogodnienia natury i takie same zdolnoœci, powinny byæ tak¿e
równe miêdzy sob¹ bez podporz¹dkowania i podleg³oœci, chyba ¿e wszystkie one
ustanowi³y w sposób oczywisty i dobrowolny w³adzê jednego nad drugim, a nad
wszystkimi pana i w³adcy na mocy jasnej i przekonywaj¹cej nominacji, jaka stanowi jego niew¹tpliwe uprawnienie do panowania i suwerennoœci.
Tê naturaln¹ równoœæ ludzi rozumny Hooker uwa¿a za tak oczywist¹ sam¹ w sobie
i pozostaj¹c¹ poza wszelk¹ dyskusj¹, ¿e czyni j¹ podstaw¹ zobowi¹zania do wzajemnej mi³oœci miêdzy ludŸmi, na której opiera obowi¹zki jednych wobec drugich i wyprowadza z niej wielkie zasady sprawiedliwoœci i mi³oœci bliŸniego. Oto jego s³owa:
Te same, naturalne pobudki doprowadzi³y ludzi do przekonania, i¿ nie mniejszym ich obowi¹zkiem jest kochaæ bliŸnich ni¿ siebie samych, poniewa¿ rzeczy,
które s¹ równe, musz¹ mieæ bezwzglêdnie jedn¹ miarê. Jeœli mam ¿yczyæ sobie
uzyskania z rêki ka¿dego innego cz³owieka tak wielu dóbr, ile ka¿dy cz³owiek
mo¿e w sercu sobie ¿yczyæ, to jak¿e mogê spodziewaæ siê nawet czêœciowego tylko
spe³nienia moich oczekiwañ, gdy sam nie uwzglêdniê takich samych d¹¿eñ innych
ludzi, które bez w¹tpienia maj¹ miejsce, skoro jesteœmy tej samej natury? Zaoferowanie im przecie¿ czegoœ niezgodnego z tym d¹¿eniem musi bezwzglêdnie
boleæ ich tak samo jak mnie. Tak wiêc, jeœli wyrz¹dzê komuœ krzywdê, muszê spodziewaæ siê poniesienia uszczerbku, nie ma bowiem powodu, dla którego inni
mieliby okazywaæ mi wiêcej mi³oœci, ni¿ ja im okaza³em. Zatem moje pragnienie,
które z natury równe jest pragnieniom innych, by byæ kochanym, nak³ada na mnie,
tak dalece jak to mo¿liwe, naturalny obowi¹zek obdarzania ich w pe³ni takimi samymi uczuciami. Co zaœ dotyczy stosunków równoœci miêdzy nami a tymi, którzy s¹
jak my sami, to ich ró¿ne zasady i kanony wskazuj¹ce drogi ¿ycia, nakreœlone przez
naturalny rozum, s¹ ka¿demu znane.
Jakkolwiek jest to stan wolnoœci, nie jest to jednak stan, w którym mo¿na czyniæ, co siê komu podoba. Cz³owiek posiada w tym stanie niemo¿liw¹ do kontrolowania wolnoœæ dysponowania sw¹ osob¹ i maj¹tkiem, nie posiada jednak wolnoœci
unicestwienia samego siebie ani ¿adnej istoty znajduj¹cej siê w jego posiadaniu,
je¿eli nie wymagaj¹ tego szlachetniejsze cele ni¿ tylko jego samozachowanie.
W stanie natury ma rz¹dziæ obowi¹zuj¹ce ka¿dego prawo natury. Rozum, który jest
tym prawem, uczy ca³y rodzaj ludzki, jeœli tylko ten chce siê go poradziæ, ¿e skoro
wszyscy s¹ równi i niezale¿ni, nikt nie powinien wyrz¹dzaæ drugiemu szkód na
¿yciu, zdrowiu, wolnoœci czy maj¹tku. Ludzie, bêd¹c stworzeni przez jednego,
wszechmog¹cego i nieskoñczenie m¹drego Stwórcê, s¹ wszyscy s³ugami jednego,
suwerennego Pana, zostali przys³ani na œwiat z Jego rozkazu i na Jego polecenie,
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s¹ Jego w³asnoœci¹, Jego dzie³em, zostali stworzeni, by istnieæ tak d³ugo, jak Jemu,
a nie komukolwiek innemu, bêdzie siê podobaæ. Wszyscy oni zostali wyposa¿eni
w takie same zdolnoœci i wszyscy nale¿¹ do wspólnoty natury. Nie mo¿na wiêc zak³adaæ istnienia wœród nas takiej podleg³oœci, która upowa¿nia³aby do unicestwienia
jeden drugiego tak, jak gdybyœmy zostali stworzeni jeden dla po¿ytku drugiego,
jak gdyby chodzi³o tu o stworzone dla nas istoty ni¿szego rzêdu. Ka¿dy, tak jak jest
zobowi¹zany do zachowania siebie samego i nieopuszczania rozmyœlnie swego miejsca,
wtedy, kiedy jego w³asne samozachowanie nie jest wystawione na szwank, powinien tak¿e, wed³ug swych mo¿liwoœci, zachowaæ resztê rodzaju ludzkiego. Nie powinien
on ograniczaæ b¹dŸ pozbawiaæ innego ¿ycia ani niczego, co s³u¿y jego zachowaniu,
a wiêc wolnoœci, zdrowia, cia³a czy dóbr, chyba ¿e w ten sposób ma zostaæ wymierzona sprawiedliwoœæ przestêpcy.
A zatem wszyscy ludzie maj¹ powstrzymywaæ siê od naruszania uprawnieñ
innych, od wyrz¹dzania jeden drugiemu krzywd i przestrzegaæ postanowienia prawa natury, które nakazuje pokój i zachowanie ca³ego rodzaju ludzkiego. W tym stanie
wykonywanie prawa natury spoczywa w rêku ka¿dego cz³owieka, ka¿dy jest uprawniony do ukarania przestêpcy wobec tego prawa w takim stopniu, w jakim mo¿e
to powstrzymaæ jego pogwa³cenie. Prawo natury, jak wszystkie inne prawa, które
dotycz¹ cz³owieka na tym œwiecie, istnia³oby na pró¿no, gdyby nie by³o nikogo,
kto w stanie natury nie posiada³by w³adzy jego wykonywania, a tym samym ochrony niewinnych i powœci¹gania przestêpców. Skoro zaœ choæ jeden mo¿e karaæ
innego za z³o, które ten wyrz¹dzi³, tak mo¿e te¿ uczyniæ ka¿dy. W tym stanie zupe³nej równoœci, gdzie naturalnie nie ma ¿adnej zwierzchnoœci ani jurysdykcji jednego nad drugim, ka¿dy musi byæ bezwzglêdnie uprawniony do czynienia tego, na
co pozwala siê ka¿demu, kto dochodzi tego prawa.
Tak wiêc w stanie natury jeden cz³owiek uzyskuje w³adzê nad drugim. Nie jest
to jednak w³adza absolutna czy arbitralna, któr¹ móg³by on zbrodniczo wykorzystaæ, kiedy przestêpca znajdzie siê w jego rêkach, kieruj¹c siê porywczymi popêdami lub nieograniczonymi szaleñstwami w³asnej woli. Mo¿e go ukaraæ tylko tak
dalece, jak spokojnie dyktuje mu to rozum i sumienie, odpowiednio do pope³nionego przestêpstwa. Kara ta jest tak wysoka, by mog³a s³u¿yæ powetowaniu szkody
i powstrzymaniu przestêpcy. S¹ to dwa powody, dla których jeden cz³owiek mo¿e
wyrz¹dziæ krzywdê drugiemu, a co okreœlamy mianem kary. Gwa³c¹c prawo natury
przestêpca sam deklaruje, i¿ w ¿yciu chce siê rz¹dziæ innymi zasadami ni¿ zasady
rozumu i powszechnej sprawiedliwoœci, które ustanowi³ Bóg, by ludzie postêpowali wed³ug nich dla ich wzajemnego bezpieczeñstwa. Staje siê on zatem niebezpieczny dla rodzaju ludzkiego, gdy¿ narusza b¹dŸ lekcewa¿y wiêzi, które maj¹
zabezpieczaæ go przed krzywd¹ i gwa³tem. To zaœ stanowi wykroczenie przeciwko
ca³emu gatunkowi, jego pokojowi i bezpieczeñstwu zapewnionemu przez prawo
natury. St¹d te¿ ka¿dy cz³owiek, który na mocy swego uprawnienia do zachowania
ca³ego rodzaju ludzkiego mo¿e powstrzymaæ, lub, gdzie to jest konieczne, zniszczyæ wszystko, co jest dla rodzaju ludzkiego szkodliwe oraz wyrz¹dziæ z³o temu,
kto pogwa³ci³ to prawo, jak te¿ mo¿e sk³oniæ go do okazania skruchy za to, co uczyni³ i powstrzymaæ go, a za jego przyk³adem innych, od wyrz¹dzenia takiej szkody.
W tym wypadku na tej podstawie ka¿dy cz³owiek jest uprawniony do ukarania przestêpcy i wykonania prawa natury.
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Nie w¹tpiê, i¿ niektórym ludziom bêdzie wydawaæ siê to bardzo dziwn¹ doktryn¹. Zanim jednak j¹ potêpi¹, proszê, aby wyjaœnili mi, na mocy jakiego uprawnienia jakiœ ksi¹¿ê czy pañstwo mo¿e skazaæ na œmieræ lub inaczej ukaraæ cudzoziemca za jakieœ przestêpstwo, które ten pope³ni³ w ich kraju? Prawa, na mocy
których tak czyni¹, wynikaj¹ z og³oszonej woli legislatywy. Nie dotycz¹ one cudzoziemca, nie zwracaj¹ siê do niego, a nawet, gdy tak czyni¹, nie jest on zobowi¹zany
ich s³uchaæ. Autorytet legislatywy, moc¹ którego obowi¹zuj¹ one wœród poddanych we wspólnocie, nie stanowi ¿adnej w³adzy nad nim. Ci, którzy maj¹ najwy¿sz¹ w³adzê tworzenia praw w Anglii, Francji czy Holandii s¹ dla Indianina, podobnie jak reszta œwiata, ludŸmi bez autorytetu. Gdyby ka¿dy cz³owiek nie mia³ na
mocy prawa natury w³adzy karania przestêpstw pope³nionych przeciwko temu
prawu tak, jak on rzeczowo os¹dzi, i¿ sprawa tego wymaga, to nie rozumiem, jak
zwierzchnia w³adza jakiejœ spo³ecznoœci mog³aby, ukaraæ kogoœ z innego kraju,
skoro w stosunku do niego nie mo¿e mieæ ona wiêcej w³adzy ni¿ ka¿dy cz³owiek
posiada z natury nad innym.
Prócz przestêpstwa, które sprowadza siê do pogwa³cenia praw i odejœcia od
uprawnieñ wynikaj¹cych z zasad rozumu, wskutek czego cz³owiek staje siê zwyrodnialcem i deklaruje, ¿e porzuci³ zasady ludzkiej natury i sta³ siê istot¹ szkodliw¹, ma jeszcze miejsce wyrz¹dzenie szkody tej czy innej osobie, a zatem jeszcze
inni w wyniku tego przestêpstwa ponosz¹ uszczerbek. W takiej sytuacji ten, komu
wyrz¹dzono szkodê, posiada, prócz wspólnego z innymi uprawnienia do ukarania,
osobiste uprawnienie do domagania siê naprawienia szkody przez tego, kto j¹ wyrz¹dzi³. Ka¿dy, kto uzna to za s³uszne, mo¿e równie¿ przy³¹czyæ siê do tego, kto
zosta³ skrzywdzony i pomóc mu przy uzyskaniu od przestêpcy tego, co mog³oby
wynagrodziæ krzywdê, jak¹ on wyrz¹dzi³.
Z tych dwóch ró¿nych uprawnieñ, jednego do karania zbrodni, dla powstrzymywania i zapobiegania przestêpstwom, które to uprawnienie posiada ka¿dy, z drugiego do naprawienia szkody, które nale¿y tylko do strony skrzywdzonej, zwierzchnia
w³adza, z racji pe³nienia swej funkcji, posiada z³o¿one w jej rêce przez wspólnotê
uprawnienie do karania. Mo¿e ona czêsto, gdy dobro publiczne nie wymaga wykonania prawa, darowaæ karê za zbrodnicze przestêpstwo moc¹ w³asnego autorytetu,
nie mo¿e jednak darowaæ naprawienia szkody nale¿nego prywatnej osobie, która
dozna³a uszczerbku. Ten, komu wyrz¹dzono szkodê, jest uprawniony do ¿¹dania
naprawienia szkody we w³asnym imieniu i tylko on sam mo¿e je darowaæ. Osoba
poszkodowana posiada w³adzê zajêcia dóbr b¹dŸ pozbawienia s³u¿by przestêpcy
na mocy uprawnienia do swego samozachowania, tak jak ka¿dy cz³owiek ma w³adzê
ukarania zbrodni, by zapobiec jej ponownemu pope³nieniu na mocy uprawnienia do
zachowania ca³ego rodzaju ludzkiego i dokonania wszelkich rozs¹dnych rzeczy, za
pomoc¹ których mo¿e ten cel osi¹gn¹æ. A zatem w stanie natury ka¿dy cz³owiek
posiada w³adzê zg³adzenia zabójcy, by w wyniku przyk³adnego ukarania, powstrzymaæ innych od wyrz¹dzenia podobnej krzywdy, której ¿adne zadoœæuczynienie
nie mo¿e rekompensowaæ, a która to w³adza ma siê odnosiæ do ka¿dego, a tak¿e,
by zabezpieczyæ ludzi przed zamachami zbrodniarza, którzy wyrzekaj¹c siê rozumu,
wspólnych zasad i wytycznych, jakie Bóg nada³ rodzajowi ludzkiemu, przez niesprawiedliwe gwa³ty i rzezie, jakie pope³ni³, wypowiedzia³ wojnê ca³ej ludzkoœci.
Tym samym mo¿e on zostaæ zniszczony jak lew czy tygrys, jedna z tych dzikich,
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rozwydrzonych bestii, po których nikt nie mo¿e spodziewaæ siê bezpiecznego
¿ycia w spo³eczeñstwie. Na tym to zosta³o oparte wielkie prawo natury: Kto przeleje krew ludzk¹, przez ludzi ma byæ przelana krew jego. Kain by³ tak przekonany,
i¿ ka¿dy jest uprawniony do zg³adzenia takiego zbrodniarza, ¿e po zabiciu swego
brata zakrzykn¹³: Ka¿dy, kto mnie spotka, bêdzie móg³ mnie zabiæ. Tak g³êboko zosta³o
ono wyryte w sercach ca³ego rodzaju ludzkiego.

J. Locke: Dwa traktaty o rz¹dzie. T³um. Z. Rau.
Warszawa 1992, s. 199-200.
O NATURALNEJ RÓWNOŒCI
Mimo ¿e powiedzia³em wy¿ej w rozdziale drugim, i¿ wszyscy ludnie s¹ z natury
równi, nie nale¿y przyjmowaæ, i¿ rozumiem przez to wszelkie postacie równoœci.
Wiek i prawoœæ s³usznie mog¹ dawaæ pierwszeñstwo. Znakomite talenty i zas³ugi
mog¹ zapewniaæ wy¿sz¹ ni¿ przeciêtna pozycjê. Urodzenie mo¿e jednym przynieœæ
koligacje i dobrodziejstwa, innym zaœ nakazywaæ szacunek dla tych, dla których
natura, wdziêcznoœæ czy inne wzglêdy czyni¹ go nale¿nym. Wszystko to jednak
³¹czy siê z równoœci¹ wszystkich ludzi zarówno pod wzglêdem jurysdykcji, jak
i panowania jednego nad drugim. Jest to równoœæ, któr¹ omówi³em ju¿ wy¿ej zajmuj¹c siê t¹ kwesti¹. Sprowadza siê ona do równego uprawnienia, jakie ka¿dy
cz³owiek ma do swej naturalnej wolnoœci, by nie podlegaæ woli ani w³adzy innego
cz³owieka.
Przyznajê, i¿ dzieci nie rodz¹ siê w stanie pe³nej równoœci, chocia¿ s¹ do niej
przyrodzone. Kiedy przychodz¹ na œwiat, a tak¿e przez pewien czas potem, rodzice maj¹ nad nimi pewn¹ w³adzê i jurysdykcjê. Jest ona czasowo ograniczona, gdy¿
jej wiêzy podleg³oœci s¹ jak powijaki, które otulaj¹ i chroni¹ w okresie bezradnoœci
dzieciñstwa. Gdy zaœ dzieci podrastaj¹, wiek i rozum rozluŸniaj¹ je, a¿ zupe³nie
zanikn¹ i cz³owiek bêdzie zale¿ny od swych w³asnych, wolnych decyzji.

G. Orwell: Jak mi siê podoba. T³um. A. Husarska.
Warszawa 2002, s. 71-73.
NOTATKI W DRODZE
Gdy kilka dni temu przeczyta³em s³owa doktora Leya, ¿e „rasy ni¿sze, takie
jak Polacy i ¯ydzi” nie musz¹ jeœæ tyle, co Niemcy, nagle przypomnia³em sobie
pierwszy widok, jaki ujrza³em, kiedy postawi³em stopê na azjatyckiej ziemi — czy,
œciœlej bior¹c, zanim to uczyni³em.
Transatlantyk, którym p³yn¹³em zawin¹³ do Colombo, po czym na pok³ad
wszed³ jak zwykle t³um kulisów, ¿eby znieœæ na l¹d baga¿e. Nadzorowa³o ich kilku
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policjantów, w tym bia³y sier¿ant. Jeden z kulisów podniós³ z ziemi pod³u¿ny metalowy pojemnik, lecz zrobi³ to tak niezgrabnie, ¿e zagrozi³ bezpieczeñstwu g³ów
osób znajduj¹cych siê w pobli¿u. Ktoœ go za to zwymyœla³. Wtedy sier¿ant obejrza³
siê, podbieg³ do kulisa i wymierzy³ mu potê¿nego kopniaka w siedzenie, po którym cz³owiek ów a¿ siê zatoczy³. Kilku pasa¿erów, w tym kobiety, wyrazi³o pomrukiem aprobatê.
Przenieœmy jednak tê scenê na dworzec Paddington do liverpoolskich doków.
Coœ takiego w ogóle nie mia³oby prawa siê tam zdarzyæ. Angielski tragarz odda³by
kopniaka, a przynajmniej nale¿a³oby siê z tym liczyæ. Policjant by go nie kopn¹³
z tak b³ahego powodu, a przynajmniej nie przy œwiadkach. Przede wszystkim zaœ
przygl¹daj¹ce siê osoby by³yby oburzone. Gdyby nawet najbardziej egoistyczny
brytyjski milioner zobaczy³, ze ktoœ kopie tak brutalnie jego rodaka, odczuwa³by
bodaj chwilowe wzburzenie. A jednak wtedy w Colombo zwykli, przyzwoici, przeciêtni ludzie o dochodach oko³o piêciuset funtów rocznie obserwowali to zdarzenie niemal beznamiêtnie — tylko z lekk¹ aprobat¹. Oni byli biali, a kulis ciemnoskóry. Innymi s³owy, by³ podcz³owiekiem, innym gatunkiem zwierzêcia.
Zdarzy³o siê to bez ma³a dwadzieœcia lat temu. Czy takie incydenty nadal
maj¹ miejsce w Indiach? Myœlê, ¿e raczej tak, choæ zapewne rzadziej ni¿ niegdyœ.
Sk¹din¹d prawie na pewno w tej w³aœnie chwili jakiœ Niemiec — tu albo tam —
kopie Polaka. Na pewno inny Niemiec — tu lub tam — kopie ¯yda. Równie¿ na
pewno (vide niemieckie gazety) niemieccy gospodarze otrzymuj¹ kary wiêzienia
za okazywanie „karygodnej ¿yczliwoœci” zatrudnionym u nich polskim robotnikom przymusowym. Albowiem z³owrogim nastêpstwem ostatnich dwudziestu lat
jest szerzenie siê na europejskiej ziemi rasizmu.
Rasizm jest nie tylko osobliwym wymys³em zwariowanych profesorów, ale te¿
nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Ten ostatni jest prawdopodobnie w pewnych granicach po¿¹dany; w ka¿dym razie jest nieunikniony. Narody o rozwiniêtej
kulturze nie lubi¹, gdy rz¹dz¹ nimi obcy, zaœ fakt ów znajduje wyraŸne odbicie
w dziejach takich krajów jak Irlandia i Polska. Jeœli zaœ chodzi o teoriê g³osz¹c¹,
¿e „proletariat nie ma ojczyzny”, w praktyce zwykle okazuje siê ona wierutn¹
bzdur¹. Ostatnio przyk³adem tego by³y wydarzenia w Finlandii.
Rasizm jest jednak zjawiskiem zupe³nie odmiennym. Nie jest wynalazkiem
narodów podbitych, lecz tych, które podbija³y. Prowadzi do wyzysku ponad zwyk³¹ miarê, stwarza bowiem pozór, ¿e wyzyskiwani nie s¹ ludŸmi.
Niemal wszystkie arystokracje dysponuj¹ce realn¹ w³adz¹ uzasadnia³y swoje
prawo do niej istnieniem ró¿nic rasowych: Normanowie rz¹dzili Saksonami, Niemcy
— S³owianami, Anglicy — Irlandczykami, biali — czarnymi i tak dalej, i tak dalej.
Nawet dziœ mo¿na znaleŸæ w naszym jêzyku œlady dominacji normandzkiej. Arystokracie zaœ daleko ³atwiej byæ brutalnym i bezlitosnym, jeœli uzna, ¿e ró¿ni siê od
swojego poddanego „krwi¹ i koœci¹”. St¹d te¿ bierze siê sk³onnoœæ do wyolbrzymiania ró¿nic rasowych: te najnowsze brednie dotycz¹ce kszta³tu czaszek, koloru
oczu, liczby krwinek i tak dalej, i tak dalej. W Birmie pozna³em teorie rasistowskie
mniej okrutne ni¿ teorie Hitlera dotycz¹ce ¯ydów, niew¹tpliwie jednak nie mniej
od nich kretyñskie.
Anglicy stworzyli w Indiach ca³¹ mitologiê, której osnow¹ s¹ rzekome ró¿nice
miêdzy cia³em cz³owieka bia³ego a cia³em mieszkañców Wschodu. S³ysza³em
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czêsto na przyk³ad opiniê, ¿e ¿aden bia³y cz³owiek nie potrafi usi¹œæ na piêtach
w takiej pozycji jak tubylcy — nawiasem mówi¹c, pozycjê tê przybieraj¹ górnicy
spo¿ywaj¹cy posi³ek w kopalnianych korytarzach.
Ludzi niepe³nej krwi, nawet gdy s¹ zupe³nie biali, mo¿na podobno rozpoznaæ
na podstawie jakichœ tajemniczych i szczególnych cech paznokci. Jeœli zaœ chodzi
o najrozmaitsze przes¹dy dotycz¹ce podatnoœci na udar s³oneczny, dawno ju¿ powinny by³y doczekaæ siê specjalnej monografii. Bezsprzecznie te oraz podobne
bzdury u³atwiaj¹ nam, Anglikom, wyciskanie soków z Indii. W dzisiejszych czasach nie mo¿emy traktowaæ angielskich robotników przemys³owych tak jak traktujemy robotników hinduskich — nie dlatego, ¿e by nie pozwolili na to, lecz dlatego, ¿e sami byœmy do tego nie dopuœcili (powy¿ej pewnych granic). W¹tpiê, czy
dziœ znalaz³by siê w Anglii ktoœ, kto uwa¿a, i¿ dopuszczalne jest zatrudnianie
w fabrykach szeœcioletnich dzieci. Jednak w Indiach wielu biznesmenów chêtnie
by je zatrudni³o, gdyby tylko pozwala³o na to prawo.

H. Arendt: O przemocy. Niepos³uszeñstwo obywatelskie.
T³um. A. £agodzka, W. Madej.
Warszawa 1999, s. 188-191.
O SEGREGACJI RASOWEJ
Niemal sto piêædziesi¹t lat temu Tocqueville przepowiedzia³, ¿e „najpowa¿niejszym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym przysz³oœci Stanów Zjednoczonych”
jest nie niewolnictwo, którego zniesienie przewidywa³, lecz „obecnoœæ czarnych”.
Móg³ on przewidzieæ przysz³oœæ Murzynów i Indian na ponad sto lat naprzód,
poniewa¿ — a fakt to prosty i przera¿aj¹cy — ludzie ci nigdy nie zostali w³¹czeni
w pierwotny consensus universalis republiki amerykañskiej. Ani w Konstytucji, ani
w intencjach jej twórców nie by³o niczego, co mo¿na by by³o tak zinterpretowaæ,
by w pierwotn¹ umowê w³¹czyæ niewolników.
Nawet ci, którzy postulowali ostateczne zniesienie niewolnictwa, myœleli
o segregacji lub, chêtniej, o deportacji Murzynów. Tak by³o w przypadku Jeffersona
— „Nic nie jest pewniej wypisane w ksiêdze przeznaczenia ni¿ to, ¿e ludzie ci maj¹
byæ wolni; ale równie pewne jest to, ¿e dwie rasy o równych swobodach nie mog¹
¿yæ w tym samym pañstwie” — podobnie jak w przypadku Lincolna, który próbowa³, i to w roku 1862 „kiedy przysz³a doñ delegacja kolorowych, nak³oniæ ich do
za³o¿enia kolonii w Ameryce Œrodkowej”. Tragedia ruchu abolicjonistycznego,
który z pocz¹tku równie¿ proponowa³ deportacjê i kolonizacjê (w Liberii), by³o to,
¿e móg³ on odwo³ywaæ siê tylko do sumienia jednostki, a nie do prawa czy opinii
publicznej kraju. Byæ mo¿e dlatego ruch ten cechowa³o silne uprzedzenie do wszelkich instytucji, abstrakcyjna moralnoœæ, potêpiaj¹ca wszystkie instytucje jako z³o,
poniewa¿ tolerowa³y z³o niewolnictwa; z pewnoœci¹ nie pomog³o to w krzewieniu
tych elementarnych œrodków reformy humanitarnej, za pomoc¹ których we wszystkich innych krajach niewolnicy byli stopniowo wyzwalani i przyjmowani do wol-
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nego spo³eczeñstwa. Wiemy, ¿e tego pierworodnego wystêpku nie mog³y naprawiæ
Czternasta i Piêtnasta Poprawka; przeciwnie, milcz¹ce wy³¹czenie z milcz¹cego konsensusu sta³o siê jeszcze bardziej widoczne, poniewa¿ rz¹d federalny nie potrafi³ lub
nie chcia³ wprowadziæ w ¿ycie w³asnych praw, a z biegiem czasu i nap³ywem kolejnych fal imigrantów coraz bardziej oczywiste by³o to, ¿e czarni, ju¿ wolni, urodzeni
i wychowani w tym kraju, byli jedynymi, których nie dotyczy³y s³owa Bancrofta
„Podwoje Wspólnoty otwarto na oœcie¿”. Rezultat znamy i nie powinniœmy siê dziwiæ, ¿e obecne spóŸnione próby przyjêcia ludnoœci murzyñskiej do milcz¹cego dot¹d
consensus universalis ca³ego narodu nie ciesz¹ siê zaufaniem. (Poprawka konstytucyjna odnosz¹ca siê specjalnie do ludnoœci murzyñskiej Stanów Zjednoczonych mog³aby podkreœliæ tê wielk¹ zmianê dobitniej, zapewniaj¹c tych, którzy nigdy nie zostali
zaakceptowani, o ostatecznoœci postanowienia. Decyzje S¹du Najwy¿szego s¹ interpretacjami konstytucji, zaœ jedn¹ z nich jest decyzja w sprawie Dreda Scotta z 1857
roku, wedle której „Murzyni nie s¹ i nie mog¹ byæ obywatelami w rozumieniu
Konstytucji federalnej”. Fakt, ¿e Kongres nie zaproponowa³ takiej poprawki, jest
zastanawiaj¹cy, jeœli zwa¿yæ, ¿e w zdecydowany sposób przeg³osowano poprawkê
konstytucyjn¹ maj¹c¹ na celu eliminacjê nieskoñczenie ³agodniejszych praktyk
dyskryminacyjnych wobec kobiet). W ka¿dym razie, próby integracji czêsto spotykaj¹ siê z odpraw¹ ze strony organizacji murzyñskich, zaœ wielu ich przywódców
nie przejmuje siê zbytnio zasadami niestosowania przemocy w niepos³uszeñstwie
obywatelskim, podobnie jak nie obchodz¹ ich czêsto równie¿ same sprawy bêd¹ce
przedmiotem protestu — wojna wietnamska, specyficzne wady naszych instytucji —
poniewa¿ otwarcie buntuj¹ siê przeciw wszystkiemu. Potrafili oni wprawdzie przyci¹gn¹æ do swej sprawy skrajny od³am radykalnego niepos³uszeñstwa, który bez nich
znikn¹³by przypuszczalnie dawno temu, ale instynkt nakazuje im uwalniaæ siê
nawet od tych zwolenników, których, pomimo ich buntowniczego ducha, obejmuje
pierwotna umowa, z której powsta³ milcz¹cy consensus universalis.

S. Weil: Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism.
Oprac. A. Wielowieyski. Kraków 1961, s. 189-191.
RÓWNOŒÆ
Równoœæ jest ¿yciow¹ potrzeb¹ duszy ludzkiej. Polega ona na publicznym,
ogólnym, skutecznym i wyra¿onym konkretnie w instytucjach i zwyczajach uznaniu, ¿e tyle samo szacunku i wzglêdów nale¿ne jest ka¿dej istocie ludzkiej, poniewa¿ szacunek nale¿ny jest istocie ludzkiej jako takiej i nie zna on stopni.
W wyniku tego nieuniknione ró¿nice miêdzy ludŸmi nie powinny nigdy oznaczaæ ró¿nicy w stopniu szacunku. Aby ludzie nie odczuwali ró¿nic w ten sposób,
potrzebna jest pewna równowaga miêdzy równoœci¹ a nierównoœci¹.
Swoist¹ kombinacjê równoœci z nierównoœci¹ wytwarza równy start. Jeœli ka¿dy mo¿e osi¹gn¹æ pozycjê spo³eczn¹ odpowiedni¹ do funkcji, któr¹ jest zdolny
wykonywaæ, i je¿eli oœwiata jest tak dalece rozpowszechniona, ¿e nikt nie zostanie
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tylko z tytu³u urodzenia pozbawiony mo¿noœci wykorzystania swych uzdolnieñ,
wszystkie dzieci maj¹ tak¹ sam¹ szansê. W ten sposób ka¿dy cz³owiek ma równy
start z innymi, za m³odu — dla siebie samego, a póŸniej — dla w³asnych dzieci.
Jednak¿e kombinacja ta, gdy wystêpuje sama, a nie jako jeden z czynników,
nie stwarza równowagi i zawiera w sobie znaczne niebezpieczeñstwo.
Przede wszystkim dla ludzi, którzy s¹ w gorszej sytuacji i cierpi¹ z tego powodu, œwiadomoœæ, ¿e przyczyn¹ tego jest brak zdolnoœci i ¿e wszyscy dooko³a
o tym wiedz¹, nie jest ¿adnym pocieszeniem, ale, odwrotnie, potêguje ona ich gorycz, i — zale¿nie od charakterów — niektórych przyprawia o zgnêbienie, innych zaœ
prowadzi do zbrodni.
Poza tym jest rzecz¹ nieuniknion¹, ¿e wytwarza siê w ¿yciu spo³ecznym, niby
w pompie ss¹cej, sta³y ruch ku górze. Je¿eli nie równowa¿y go odpowiedni ruch
w odwrotnym kierunku, wytwarza siê stan chorobliwy. W tym samym stopniu,
w którym jest rzeczywiœcie mo¿liwe, ¿eby dziecko parobka wiejskiego zosta³o ministrem — powinno byæ równie¿ mo¿liwe, aby syn ministra móg³ zostaæ parobkiem.
Prawdopodobieñstwo tej drugiej mo¿liwoœci nie mo¿e byæ du¿e bez zastosowania
nader niebezpiecznego przymusu spo³ecznego.
Ten rodzaj równowagi, je¿eli jest jedyny i wystêpuje bez ograniczeñ, stwarza
zbytni¹ p³ynnoœæ, która rozk³ada ¿ycie spo³eczne.
S¹ jednak subtelniejsze metody ³¹czenia równoœci i ró¿nic. Pierwsz¹ z nich
jest metoda proporcji. Proporcja polega na po³¹czeniu równoœci z nierównoœci¹
i jest ona wszêdzie w œwiecie jedynym czynnikiem równowagi.
Zastosowana do równowagi spo³ecznej nak³ada³aby na ka¿dego cz³owieka
obowi¹zki odpowiednie do posiadanej w³adzy i dobrobytu oraz ryzyko odpowiedzialnoœci na wypadek nieudolnoœci lub b³êdów. Na przyk³ad, nieudolny lub
winny jakiegoœ wykroczenia w stosunku do robotników pracodawca powinien cierpieæ duchowo i fizycznie znacznie wiêcej ni¿ nieudolny lub winny jakiegoœ wykroczenia w stosunku do pracodawcy zwyk³y robotnik. Co wiêcej, wszyscy robotnicy powinni dobrze o tym wiedzieæ. Zak³ada to z jednej strony okreœlony system
odpowiedzialnoœci, z drugiej — koncepcjê karania w prawie karnym polegaj¹c¹ na
tym, ¿e wysoka pozycja spo³eczna jako okolicznoœæ obci¹¿aj¹ca odgrywa³aby du¿¹
rolê przy wyznaczaniu kary. Wykonywanie wysokich funkcji publicznych powinno tym bardziej ³¹czyæ siê z powa¿nym ryzykiem osobistym.
Innym sposobem godzenia równoœci i ró¿nic jest w mo¿liwie najwiêkszym
stopniu odjêcie ró¿nicom ich charakteru iloœciowego. Nie ma nierównoœci tam,
gdzie istnieje tylko ró¿nica w samej naturze, a nie w stopniu.
Czyni¹c z pieni¹dza wy³¹czny lub prawie wy³¹czny bodziec dzia³ania i miarê
wszystkich rzeczy, rozpowszechniono wszêdzie truciznê nierównoœci. Jest ona wprawdzie zmienna, nie przywi¹zana do osób, bo pieni¹dz zdobywa siê i traci; nie jest
jednak przez to mniej rzeczywista. Istniej¹ dwa rodzaje nierównoœci, które wywo³uj¹
dwa rodzaje ró¿nych bodŸców. Nierównoœæ, mniej wiêcej ustalona, jak we Francji
ancien regime’u, wywo³uje ubóstwianie mo¿nych i poddanie siê ich w³adzy — jednak
nie bez zmieszanej z tym, t³umionej nienawiœci. Nierównoœæ zmienna, p³ynna wywo³uje pragnienie wzniesienia siê. Nie jest ona bynajmniej bli¿sza równoœci ni¿
nierównoœæ sta³a, a jest równie niezdrowa. Rewolucja 1789 r., wysuwaj¹c na czo³o has³o
równoœci, w rzeczywistoœci poœwiêci³a tylko jedn¹ formê nierównoœci dla drugiej.
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Im wiêcej jest równoœci w spo³eczeñstwie, tym s³abiej dzia³aj¹ bodŸce zwi¹zane z dwiema formami nierównoœci, i w wyniku tego potrzeba innych bodŸców.
Równoœæ jest tym wiêksza, im wyraŸniej stanowiska spo³eczne oceniane s¹ nie
jako wy¿sze lub ni¿sze, lepsze lub gorsze, ale po prostu jako odmienne. Niech
zawód górnika czy te¿ ministra nie oznacza nic innego, tylko dwa ró¿ne powo³ania,
tak jak zawód poety czy matematyka. Niech twardy los górników dodaje w oczach
innych godnoœci tym, którzy go musz¹ znosiæ.
Je¿eli w czasie wojny panuje w armii w³aœciwy duch, ¿o³nierze s¹ szczêœliwi
i dumni z tego, ¿e s¹ w ogniu, a nie w sztabie; genera³owie s¹ szczêœliwi i dumni
z tego, ¿e ich myœl rozstrzyga o losach bitwy — i równoczeœnie ¿o³nierze podziwiaj¹
genera³ów, a genera³owie ¿o³nierzy. Tego rodzaju równowaga oznacza równoœæ.
W warunkach takiej równowagi istnia³aby tak¿e równoœæ w ¿yciu spo³ecznym.
Winna siê ona wyra¿aæ w nale¿nych i wolnych od zak³amania dowodach szacunku dla ka¿dego stanowiska spo³ecznego.

M. Friedman: Wolny wybór. [B.m.w.] 1985, s. 89-90.
STWORZENI RÓWNYMI
Co dok³adnie znacz¹ s³owa równoœæ i wolnoœæ z Deklaracji Niepodleg³oœci?
Czy idea³y, które wyra¿aj¹, mog¹ byæ w praktyce realizowane? Czy równoœæ daje
siê pogodziæ z wolnoœci¹, a wolnoœæ z równoœci¹, czy s¹ to idea³y, które pozostaj¹
ze sob¹ w konflikcie?
Ju¿ od czasów sprzed deklaracji Niepodleg³oœci pytania te odgrywa³y znacz¹c¹
rolê w historii Stanów Zjednoczonych. Próba udzielenia na nie odpowiedzi kszta³towa³a atmosferê przekonañ intelektualnych, doprowadzi³a do krwawej wojny
i spowodowa³a istotne przekszta³cenie instytucji gospodarczych i politycznych.
Bêdzie kszta³towaæ nasz¹ przysz³oœæ jak czyni³a to w przesz³oœci.
Na pocz¹tku istnienia Republiki równoœæ oznacza³a równoœæ przed Bogiem;
wolnoœæ — swobodê kszta³towania w³asnego ¿ycia. W centrum uwagi pojawi³ siê
wiêc konflikt miêdzy Deklaracj¹ Niepodleg³oœci a instytucj¹ niewolnictwa. Konflikt ten zosta³ ostatecznie rozwi¹zany poprzez wojnê domow¹. Debata przenios³a
siê wówczas na inn¹ p³aszczyznê. Równoœæ zaczêto coraz czêœciej interpretowaæ
jako „równoœæ szans”, co mia³o oznaczaæ, i¿ nie powinny istnieæ arbitralne przes³anki,
które by utrudnia³y komukolwiek wykorzystanie jego zdolnoœci do osi¹gania w³asnych celów. I takie jest dominuj¹ce znaczenie tego pojêcia w umys³ach wiêkszoœci Amerykanów.
Ani równoœæ przed Bogiem, ani równoœæ szans nie wchodz¹ w ¿aden konflikt
z wolnoœci¹ kszta³towania swego w³asnego ¿ycia. Wrêcz przeciwnie. Równoœæ
i wolnoœæ by³y dwiema stronami tej samej podstawowej wartoœci — ka¿da jednostka
powinna byæ uznawana za cel sam w sobie.
Ca³kowicie odmienne znaczenie równoœci pojawi³o siê w Stanach Zjednoczonych w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Jest nim równoœæ pozycji. Ka¿dy
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powinien mieæ taki sam poziom ¿ycia lub dochodu, ka¿dy powinien koñczyæ bieg
w tym samym czasie. Tak rozumiana równoœæ pozycji pozostaje w jawnej sprzecznoœci
z wolnoœci¹. D¹¿enie do jej realizacji sta³o siê podstawow¹ przyczyn¹ ci¹g³ego
wzrostu rz¹du i nak³adanych przezeñ ograniczeñ na nasz¹ wolnoœæ.

J. Rawls: Prawo ludów. T³um. M. Koz³owski.
Warszawa 2001, s. 231-232.
O IDEI ROZUMU PUBLICZNEGO RAZ JESZCZE
Poniewa¿ demokracja d¹¿y do pe³nej równoœci wszystkich swoich obywateli,
a wiêc tak¿e kobiet, musi wiedzieæ, jak tê równoœæ zapewniæ. Jeœli pierwszym —
o ile nie g³ównym — powodem nierównoœci kobiet jest ich wiêkszy udzia³ w wychowywaniu dzieci i w opiece nad nimi w tradycyjnym podziale pracy w obrêbie
rodziny, to trzeba podj¹æ kroki w celu wyrównania ich udzia³u lub kompensacji.
Sposób, w jaki mo¿na to uczyniæ najlepiej w danych warunkach historycznych, nie
jest spraw¹ filozofii politycznej. Na ogó³ proponuje siê, ¿eby prawo, jako norma
lub wytyczna, wycenia³o pracê ¿ony w wychowywaniu dzieci (je¿eli ponosi ona
ten ciê¿ar, co jest wci¹¿ powszechne), upowa¿niaj¹c j¹ do równego udzia³u w dochodach w czasie trwania ma³¿eñstwa. W wypadku rozwodu powinna ona mieæ
równy udzia³ w powiêkszonej od momentu zawarcia zwi¹zku wartoœci aktywów
rodziny.
Ka¿de odejœcie od tej normy wymaga³oby szczegó³owego i jasnego uzasadnienia. Sytuacja, w której m¹¿ opuszcza ¿onê, zabieraj¹c ze sob¹ zgromadzony
maj¹tek, i pozostawia j¹ wraz z dzieæmi w warunkach mniej korzystnych, wydaje
siê niedopuszczalnie niesprawiedliwa. Zmuszeni do samodzielnego zaspokajania
w³asnych potrzeb opuszczeni cz³onkowie rodziny znajduj¹ siê czêsto na skraju
ubóstwa. Spo³eczeñstwo, które do tego dopuszcza, nie dba o kobiety, nie dba o ich
równoœæ, a nawet nie dba o dzieci, które s¹ jego przysz³oœci¹.
Trzeba sobie uœwiadomiæ, co dok³adnie obejmuj¹ instytucje oparte na p³ci.
Jak zarysowane s¹ ich ramy? Jeœli powiemy, ¿e system p³ci zawiera wszystkie
urz¹dzenia spo³eczne, które ze swej strony wp³ywaj¹ na równe podstawowe wolnoœci i szansê kobiet oraz dzieci jako przysz³ych obywateli, to zapewne system ten
stanowiæ bêdzie przedmiot krytyki z pozycji zasad sprawiedliwoœci. Powstaje
jeszcze pytanie, czy wiernoœæ tym zasadom wystarczy jako remedium na wady systemu p³ci. Remedium zale¿y czêœciowo od teorii spo³ecznej i ludzkiej psychiki,
nie mo¿na go oprzeæ na samej tylko koncepcji sprawiedliwoœci.
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