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Marek J. Siemek

Logos i polis. Nowoczesność wobec 
antycznych wzorców społecznego rozumu

Głośne hasło o „pierwszeństwie demokracji wobec filozofii”, jakie niedawno 
wysunął Richard R orty1, niewątpliwie jeden z najwybitniejszych dziś filozoficz
nych teoretyków i krytyków nowoczesności, ma znaczenie nie tylko świadomie 
prowokacyjnej tezy programowej w całkiem współczesnych sporach wokół 
filozofii i jej miejsca w demokratycznym ładzie nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego, Hasło to także czyni na nowo aktualnym namysł nowoczes
nego rozumu nad sensem jego historycznych i kulturowych źródeł, z których 
najważniejszym jest duchowy i społeczny świat greckiego antyku. To bowiem 
z pewnością tam, w starożytnej Grecji, rodzą się obie, tak filozofia jak 
i demokracja. Otóż właśnie ta więź wspólnych narodzin w jednym czasie 
i miejscu, jaka najwyraźniej łączy filozoficzny logos europejskiej kultury 
z demokratyczną praktyką politycznego wyrażania i kształtowania się zbioro
wej woli rozwiniętą po raz pierwszy w greckiej polis, będzie przedmiotem 
poniższych uwag. Nie rozstrzygając z góry o „pierwszeństwie” którejkolwiek 
z nich, zamierzam rozważyć demokrację i filozofię w tym ich siostrzanym 
związku wspólnego rodowodu i wzajemnego uzależnienia -  oczywiście tylko 
w niektórych wybranych jego aspektach.

1 R. Rorty, The Priority of Democracy to Philosophy, w: M. Peterson, R. Vaughan (red.), The 
Virginia Statue of Religious Freedom, Cambridge 1988, R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec 

filozofii, tłum. P. Dehnel, „Odra” 1992, nr 7-8).
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I

Intymna więź łącząca logos i polis oczywiście nie jest czymś odkrytym dopiero 
przez nas, „nowoczesnych”. Wyraźnie dostrzegali ją  już sami „starożytni”. 
Wystarczy przypomnieć, że właśnie tę więź wypowiada oczywista równoważność, 
jeśli nie wręcz równoznaczność obu najbardziej znanych -  „klasycznych”
-  formuł definicyjnych, które określają istotę człowieka w filozofii Arystotelesa: 
zoon politikon, czyli „zwierzę polityczne”2, i zoon logon echon, a więc „zwierzę 
rozumne”, ale także -  zważywszy zasadniczą dwuznaczność greckiego logos jako 
„rozum u” i zarazem „słowa” -  „zwierzę rozumnie mówiące”, istota racjonal-  
no- językowa. Dopiero obie te formuły wzięte razem wyczerpują grecki wzorzec 
człowieczeństwa, wskazując przestrzeń społeczną polis, demokratycznej państwo
wości miejskiej antyku, jako topos -  macierzyste „miejsce” albo środowisko
-  narodzin i dojrzewania tego szczególnego kształtu ludzkiej rozumności, którego 
pierwszym urzeczywistnieniem był myślący i mówiący logos greckiej filozofii.

Sami starożytni dobrze wiedzieli również o tym, że choć tak logos, jak i polis 
za swe jeszcze głębsze źródło wspólne mają mythos, tę pierwotną moc niegdyś 
scalającą ludzki świat z ponadiudzkim ładem bogów i herosów, to jednak moc 
ta  bezpowrotnie znikła z samego życia, odchodząc w odległą, już nie- pamiętną 
przeszłość. Filozofia i demokracja są rodzeństwem również w tym, że obie, choć 
poczęte z mitu, żyją jego kosztem: to, że są, znaczy jego nie- obecność. Obie 
poruszają się w społecznej i duchowej przestrzeni właśnie opuszczonej przez mit; 
obie zajmują miejsce mitu i na swój sposób go zastępują, gdyż są dwiema 
bliźniaczymi figurami powstającymi z jego rozpadu.

Wspólne narodziny filozoficznej racjonalności i politycznej albo obywatel
skiej formy uspołecznienia mają więc swoje miejsce gdzieś w takim dla nas już 
niepojętym, bo przedhistorycznym przejściu od mitycznego, bosko- naturalnego 
ładu prawieków do systemu swoiście ludzkich, tj. społeczno- kulturowych pojęć, 
norm i reguł porządkujących świat. Świeże jeszcze ślady pamięci o tym 
przełomie zachowali Grecy w jednym z najważniejszych kategorialnych odróż
nień swego języka: mianowicie w różnicy, a nawet przeciwieństwie między 
światem physis, czyli odwiecznym porządkiem boskiej i mitycznej „natury” jako 
„przyrody” i wszystkiego, co „przyrodzone”, a światem thesis, czyli właśnie 
nie - „naturalnym”, gdyż dopiero przez samych ludzi sztucznie wytworzonym 
porządkiem ich własnych „założeń” i „ustanowień”. Tę grecką różnicę pojęcio
wą, w której polu semantycznym dopiero powstają (są „ustanawiane”) obie, 
racjonalność filozofii i polityczność demokracji, nasza epoka nowożytna 
i nowoczesna dość wiernie wyraża poprzez zaczerpnięte z odpowiedniej ter
minologii łacińskiej odróżnienie i przeciwstawienie „natury” i „kultury”.

2 W polskim przekładzie Polityki: „istota stworzona do życia w państwie”. Por. Arystoteles, 
Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, 1253a, s. 6-7.
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Logos i polis rodzą się razem w „ustanowionym”, kulturowo wytworzonym 
świecie thesis. Same współtworzą ten świat i zarazem są jego najbardziej 
własnymi wytworami. To w nich bowiem ten świat ustanawia i wypowiada 
różnicę, jaka już oddzieliła go od świata physis; a więc ustanawia i wypowiada 
siebie. Tę nową i już siebie świadomą „tetyczność” jako przeciwstawną dawnej 
„fizyczności” reprezentuje w wymiarze politycznym nomos, suwerenne prawo 
i prawodawstwo państwowych „ustaw” , ale także świadomie i dobrowolnie 
przez ludzi zawieranych „umów”. Takie stanowione i spisane, na wskroś 
„ludzkie” prawo przez swą racjonalną obliczalność, jawność i bezwyjątkową 
powszechność obowiązywania systematycznie wypiera i zastępuje dawną moc 
praw „boskich” albo „naturalnych”, których święta, ale tajemna i dla człowieka 
nieprzenikniona „sprawiedliwość”, dike, objawiała się niegdyś we wszech
władzy nadludzkich potęg chtonicznych, w boskim dyktacie nieubłaganego 
przeznaczenia, wreszcie w „przyrodzonej” sile plemiennych więzów krwi3. 
Dojrzała epoka polityczna Aten „złotego wieku” słyszy ten kiedyś tak donośny 
głos boskiej dike w jej tragicznym konflikcie z ludzkim nomos już tylko odległym 
i stłumionym echem przedstawionej, a więc estetycznie zneutralizowanej tragi
czności osobistego losu dawnych bohaterów bezpośrednio uwikłanych w ten 
konflikt. Przejmujące perypetie Elektry, króla Edypa czy zwłaszcza Antygony 
są w klasycznej greckiej tragedii jedynie zapisanym śladem tamtych jeszcze 
przed- politycznych dramatów i katastrof.

Podobnie wygląda rzecz w wymiarze filozoficznym. Świat thesis buduje tu 
swe własne królestwo przez to, że logos w pełni ustanawia siebie jako dia-logos. 
Przestrzeń myślowa i etyczna filozofii tworzy się dopiero jako dialogowa 
przestrzeń społecznej komunikacji. Jej właściwymi architektami bynajmniej 
więc nie są owi na poły mityczni protofilozofowie jońscy, których zwykło się 
określać mianem „presokratyków”, a którzy ledwo budzący się logos pojęcio
wego myślenia mogli znajdować tylko jako całkowicie jeszcze pogrążony 
w świecie physis, w kosmicznej i ponadludzkiej „przyrodzie”. Są nimi raczej 
dopiero historyczni rzecznicy rozumu już przytomnego, tzn. żywo obecnego 
jako rozumne s ł o w o  -  mówione i słuchane, przekazywane i wymieniane 
w intersubiektywnym, argumentacyjnym dyskursie roz- mowy, debaty i sporu: 
a więc oczywiście Sokrates, który z tej racji całkiem słusznie uchodzi za 
właściwego „ojca- założyciela” europejskiej tradycji filozoficznej, ale także ci 
jego duchowi partnerzy i równi mu mistrzowie w językowo- komunikacyjnej 
grze „retoryki” i „dialektyki”, którym współcześni nadali niezasłużenie pogard

3 Polityczny aspekt tej różnicy dzielącej nomos jako racjonalne prawo ludzi od dike jako 
władczej i ślepej sprawiedliwości bogów znakomicie przedstawił J.P. Vemant, Źródła myśli greckiej, 
tłum. J. Szacki, Warszawa 1969, r. IV, VI. Natomiast antytezę nomos-physis jako opozycję „prawa 
natury” i „umowy społecznej” w klasycznej epoce demokracji ateńskiej (zwłaszcza w myśli sofistów) 
poddała gruntownej analizie J. Gajda. Prawo natury i umowa społeczna w myśli przedsokratejskiej, 
Wrocław 1986, r. VII-IX.
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liwe miano sofistów. Toteż całą tak zwaną „myśl przedsokratyczną” (i tym 
samym także „przedsofistyczną”) należy w tym sensie zasadniczo uznać za myśl 
również przed- iliozoficzną, dokładnie tak samo i z tych samych powodów, 
z jakich np. tragedia Antygony jest splotem wydarzeń niewątpliwe dramatycz
nych, ale przed- politycznych. Obie należą do starożytności bajecznej, estetycz
nie nader atrakcyjnej, ale myślowo i historycznie pozbawionej większego 
znaczenia4.

Starożytność historyczna -  intelektualnie i kulturowo znacząca -  to świat 
klasycznej Grecji jako miejsce swoistych narodzin filozofii z ducha polityki. Jest 
to świat -  by posłużyć się nadzwyczaj celnym określeniem Maxa Webera
-  zasadniczo już „odczarowany”: opuszczony i porzucony nie tylko przez 
sacrum religii i mitu, lecz także przez tradycyjne systemy wartości „dawnych 
obyczajów”, które żyją już tylko w estetycznej krainie cieni, jako heroiczne 
piękno wielkiego eposu lub wzniosły patos klasycznej tragedii. Rzeczywisty 
horyzont tego świata wyznacza bowiem jednorodna, właśnie „świecka” prze
strzeń duchowa profanum, która zarazem jest na wskroś nie- heroiczna i zgoła 
nie- poetyczna: filozofia i polityka działają w trzeźwym żywiole prozy , tj. tego, 
„czym mówi” każdy. Toteż obie są dla każdego: w przeciwieństwie do 
elitarnych, „arystokratycznie” ekskluzywnych zasad rządzących zhierarchizo
waną społecznością rodowo- plemienną, polityczna i filozoficzna racjonalność 
otwartego społeczeństwa obywatelskiego ma z istoty swej charakter jawnie 
egalitarny i „demokratyczny”.

II

Dialogowo- komunikacyjna przestrzeń społeczna, w której razem powstają 
i działają logos i polis, wyłania się dopiero dzięki historycznym procesom 
indywidualizacji, rozsadzającym przedspołeczne więzi i struktury tradycyjnych 
wspólnot rodowo- plemiennych. Przejście od „fizycznego” do „tetycznego” 
porządku ludzkiego świata polega przede wszystkim na tym, że „naturalna” 
forma pierwotnego uspołecznienia, w której miejsce i funkcja każdego pojedyn
czego członka jakiejś wspólnoty są już z góry i w całości określane bezpośrednio 
przez same tylko jego „przyrodzone” właściwości (takie jak płeć, wiek, fizyczna

4 Trzeba więc także z krytycznym dystansem traktować obecną modę na presokratyków, 
w nowoczesnej filozofii wylansowaną jeszcze przez Nietzschego, a następnie zwłaszcza Heideggera 
(jej wybitnym rzecznikiem jest współcześnie np. G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, 
Warszawa-Kraków 1991). Z punktu widzenia europejskiego rozumu tak filozoficznego, jak 
i politycznego tzw. „myśl” presokratyczna jest równie mało znacząca jak np. rozmaite „filozofie” 
starożytnego Wschodu, estetycznie też niekiedy bardzo urodziwe i z pewnością godne zainteresowa
nia kulturowych archiwistów i bibliotekarzy. Sam Heidegger zresztą upatrywał w tej „myśli” raczej 
piękną poezję, Dichtung, niż intelektualną pracę myślenia we właściwym sensie.
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siła, uroda, a zwłaszcza pochodzenie, czyli relacje pokrewieństwa wyznaczające 
jego przynależność do rodu, kasty czy klanu), pod naciskiem rosnącego 
zróżnicowania ulega dezintegracji i rozpada się, ustępując miejsca „sztucznym” 
stosunkom uspołecznienia pośredniego, w których związki ludzkiego życia 
zbiorowego dopiero są „składane” z wielorakich wzajemnych powiązań i od-  
ddziaływań pomiędzy już wyodrębnionymi i usamodzielnionymi jednostkami.

Taka pośrednia, czyli polityczna forma uspołecznienia przez ujednost-  
kowienie jest po raz pierwszy wyraźnie widoczna właśnie w strukturze greckiej 
polis, gdzie występuje przede wszystkim jako swoista więź tworząca wspólnotę 
obywatelską lub obywatelski związek, czyli to, co Grecy nazywali koinonia 
politike. Słowo koinonia -  wspólnota albo związek -  pochodzi od koinon, 
wyrażenia oznaczającego właśnie to, co wspólne, co łączy, ale jednocześnie -  jak 
zobaczymy dalej -  odgranicza i rozdziela. W istocie jest to więc bardziej 
„związek” niż „wspólnota” : od tradycyjnych wspólnot rodowych Grecji przed-  
klasycznej zasadniczo różni się swym charakterem świadomego i celowego 
zjednoczenia wyodrębnionych jednostek, świadczącym o daleko już posuniętym 
procesie społecznej indywidualizacji. Obok właściwego związku obywatel
skiego, koinonia politike, Grecy znali zresztą jeszcze inny rodzaj „związku" 
w tym znaczeniu: koinonia symmachia, czyli takie zjednoczenie, która ma 
charakter raczej stowarzyszenia czy zrzeszenia (to, co potem w łacinie będzie się 
zwać societas -  a więc stowarzyszenie i także „społeczeństwo”, ale w pierwo
tnym znaczeniu związku, sojuszu czy przymierza świadomie zawartego dla 
osiągnięcia pewnego określonego celu, który jest wspólny dla wszystkich 
„stowarzyszonych” jednostek. I choć ten ostatni sens „związku” pierwotnie m a 
w sobie coś ze „sprzysiężenia” czy wręcz „spisku” i o tyle zabarwiony jest 
negatywnie, co wyraźnie go przeciwstawia jednoznacznie pozytywnemu znacze
niu „związku obywatelskiego” , to jednak różnica ta dotyczy raczej oceny 
samych interesów i celów, jakim służą te dwa rodzaje zjednoczenia, niż wspólnej 
im formy celowego związku zainteresowanych jednostek5. Należy o tym 
pamiętać, gdy poniżej będziemy -  głównie z uwagi na polski obyczaj językowy
-  obydwa te określenia, „wspólnotę” i „związek”, stosować jednak na ogół 
zamiennie.

Obywatelski związek lub wspólnota polityczna, koinonia politike, stanowi 
więc u Greków właściwą substancję więzi społecznej tworzącej klasyczną polis.

5 Ze względu na formę więzi społecznej grecka koinonia politike  jest więc podług klasycznej 
typologii Tönniesa zdecydowanie bliższa „stowarzyszeniu”, Gesellschaft, niż „wspólnocie”, Ge

meinschaft (Por. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1988), 
choć oczywiście nie całkiem spełnia również i ten model, obejmujący wszak w intencji Tönniesa 
przede wszystkim nowoczesne „społeczeństwo” (Gesellschaft). Ten jej zasadniczo „stowarzyszenio
wy” charakter jako „obywatelskiego związku” właśnie, Bürgerbund, bardzo mocno też podkreśla 
ostatnio M. Riedel, W  poszukiwaniu ,,związku obywatelskiego". Idea tego, co polityczne i problem  

demokracji europejskiej, w: Obywatel. Odrodzenie pojęcia, red. B. Markiewicz, Warszawa 1993.
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Ten szczególny związek, wyraźnie już rozpoznawany i wypowiadany w myśli 
filozoficznej sofistów, Sokratesa i Platona, a dokładnie opisany w pismach 
etycznych i politycznych Arystotelesa, jest wspólnotą „wolnych i równych”, 
wspólnotą wzajemnie na siebie oddziałujących podmiotów i jednocześnie 
przestrzenią tego ich wzajemnego oddziaływania. M ożna powiedzieć, że jest 
przestrzenią ich transcendentalnego „Między”, która zawiązuje się poprzez 
współdziałanie, a jeszcze wcześniej poprzez dialog. Dlatego Grecy tę przestrzeń 
obywatelskiej wspólnoty często określają jako sferę „pięknych słów i czynów”. 
„Piękne czyny” to sama polityczna aktywność, owa praxis uczestnictwa 
w rozumnym współdecydowaniu i współrządzeniu. Ale „pięknych czynów” nie 
ma bez „pięknych słów”. Praxis i jej polityczna etyczność jest nierozerwalnie 
związana z lexis: z mową, mówieniem, a przede wszystkim roz- mową. Mówić
-  legein, to roz- mawiać -  dia-legein\ sam logos, jako rozum, który jest słowem, 
tworzy się poprzez dia-logos, wspólnotę mówienia i słuchania, otwartego 
wypowiadania się i przekonywania innych, perswazji, krytyki i racjonalnej 
argumentacji.

Dlatego ta przestrzeń „pięknych słów i czynów” jest z istoty swej 
przestrzenią publiczną -  światem jawności i otwartej samoprezentacji wszyst
kich uczestników, z których każdy jest w tej wspólnocie czynny, jest jej 
uczestnikiem i współtwórcą, a zarazem podporządkowuje się temu, co zostaje 
przez nią wyłonione jako zespół rozumnych ustaleń wspólnych, czyli dobro 
ogółu -  to, co słuszne i sprawiedliwe, przez wszystkich jako takie uznane 
i akceptowane. Mówiąc językiem bardziej współczesnym można tę jawną 
przestrzeń publicznego dyskursu nazwać obszarem rzeczywistej inter subiektyw 
ności, czyli komunikacyjno- dialogowej intcrakcji wiciu podmiotow, połączo
nych i zarazem ściśle od siebie oddzielonych w swym konkretnym zróż
nicowaniu. Istotą takiej przestrzeni jest bowiem również to, że tworzące ją
nn H m in tv  7  ipHnpi ctrnn v  l a r v a  cip 7P cnhn w  h a r m n n i i n a  t n t a l r m ć r .  w c n ń l-
J T - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^  M

działania, z drugiej jednak każdy z nich jest jednocześnie oddzielony od innych, 
jest odrębną jednostką o własnej tożsamości, wyposażoną we własną świado
mość, wolę i zdolność osądu. Ponieważ każda z takich jednostek wysuwa 
zasadne roszczenia do tego, by za prawdziwe i słuszne uznawać tylko te 
poglądy i racje, co do których ona sama może się upewnić w swym 
wewnętrznym przekonaniu lub „mniemaniu”, doxa, tedy ogólność tego, co 
rozumne i o tyle dla wszystkich obowiązujące, wyłania się właśnie poprzez 
indywidualne „słowa i czyny” tych jednostek, czyli poprzez ich rozmowę, 
debatę, spór odbywany co dnia na agorze, rynku miasta, który zarazem 
stanowi centrum życia politycznego. Agora -  ten publiczny amfiteatr „mnie
m ań” i ich jawnej gry -  jest więc jednocześnie areną retoryczno- erystycznych 
popisów i zmagań, które ożywia agon, duch indywidualnej rywalizacji. 
I dopiero w tym dwoistym medium komunikacyjnego dialogu, a zarazem 
współzawodnictwa ludzie tworzą tu i nieustannie podtrzymują — jakby wciąż
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na nowo wytwarzając -  obszar tego, co wspólne, koinon. Jest to ten sam obszar, 
który potem Rzymianie określą jako res publica, „rzecz pospolitą”, czyli 
wspólną sprawę wszystkich.

Oczywiście, ta obywatelska wspólnota „rzeczy pospolitej” , koinonia politike, 
jest tożsama z politia, z państwem. Na pierwszy plan wysuwa się zatem 
zdecydowanie polityczność tej etycznej wspólnoty. Należy jednak pamiętać, że 
polis jako państwo jest jednocześnie, i przede wszystkim, miastem. Klasyczna 
demokracja grecka jest demokracja miejską. Obok polityczności zatem pierwo
tną i strukturalną cechę tworzącego ją  związku obywatelskiego stanowi -  by tak 
rzec -  urbaniczność. Nowa przestrzeń politycznej i filozoficznej jawności 
publicznego mówienia i działania, której środek wyznacza agora, jest ściśle 
zlokalizowana w obrębie miejskich ulic i placów, publicznych budowli, a nawet 
zewnętrznych murów miasta, które wcale jej nie zamykają, lecz przeciwnie, 
dopiero czynią otwartą, mianowicie przez to, że ją ostro i wyraziście od
graniczają od ciasnoty i właśnie zamknięcia agrarnej, „wiejskiej” przestrzeni 
życia nie- publicznego, które za swą prymitywną „naturalność” płaci zasadniczą 
nie- rozumnością, czyli obcością wobec obu, tak polityki, jak i filozofii. Tę 
endemiczną „miejskość” myślącego i działającego rozumu, która najwyraźniej 
należy do samej istoty publicznego dyskursu w jego komunikacyjno- dialogowej 
racjonalności, nieraz mocno podkreśla Sokrates w Platońskich dialogach. 
Przypomnijmy choćby znany fragment z Fajdrosa, gdzie na wyrzuty młodego 
przyjaciela, iż Sokrates właściwie nie zna pięknej przyrody podmiejskich okolic 
(„Ty się w ogóle nigdzie z miasta w okolice nie ruszasz i bodaj żeś jeszcze nigdy 
nie był za m uram i”), ten odpowiada: „No, wybacz mi, mój kochany. Ja się 
przecież lubię uczyć. A okolice i drzewa niczego mnie nie chcą nauczyć, tylko 
ludzie na mieście”6.

Grecka polis to państwo, które jednocześnie jest miastem, i odwrotnie. Tę 
tożsamość zresztą dokładnie zachowuje również termin łaciński: civiias. Pierwo
tnie oznacza on tak samo i miasto, i państwo. Civitas to polis, tak samo jak 
grecki polites, czyli właśnie obywatel, ten „człowiek polis”, ma swego dokład
nego odpowiednika w łacińskim cives. Obydwa te wyrażenia oznaczają mniej 
więcej to samo: obywatela państwa, który jednocześnie jest mieszkańcem 
miasta, „mieszczaninem”. Jak widać zatem, w pierwotnym, klasycznie greckim 
i nawet republikańsko- rzymskim kształcie społecznego rozumu jako jedni 
etyczności i polityczności nie ma jeszcze rozdziału, który pojawi się dopiero 
potem i będzie właśnie jednym ze znaków doniosłego przełomu, jaki daje 
początek epoce nowożytnej i nowoczesnej. W obu wyrażeniach -  i greckim, 
i łacińskim -  mamy tę żywą, jeszcze nieodróżnialną jedność „obywatela” 
i „mieszczanina”, mieszkańca miasta. Mamy więc jedność tego, co potem, 
u progu świata nowoczesnego -  w doktrynach racjonalnego „prawa natury”,

6 Platon, Fajdros, V, C-D, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 43.
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w myśli Oświecenia, w ideach zachodnich, euroamerykańskich rewolucji -  zo
stanie właśnie odróżnione i przeciwstawione: mianowicie obywatela jako 
citoyen i mieszczanina jako bourgeois. Otóż tak grecki po lii es, jak i rzymski cives 
jest jednocześnie citoyen i bourgeois. Występuje tu więc -  by użyć formuły 
ogólniejszej -  jeszcze niezróżnicowana, bezpośrednia jedność państwa i społe
czeństwa obywatelskiego; tak to bowiem później zostanie nazwane.

Nowoczesne społeczeństwo obywatelskie albo cywilne nosi w sobie jeszcze 
czytelne ślady tamtej rzymskiej „cywilności” czy też greckiej „polityczności” . 
Widać to choćby w samej etymologii wyrażeń. Języki zachodnioeuropejskie
-  przede wszystkim angielski i języki romańskie -  zachowują wiernie ten 
źródłosłów, oddając „społeczeństwo obywatelskie” przez civil society czy societe 
civile\ również Niemcy mówią: bürgerliche Gesellschaft, co oznacza właśnie 
społeczeństwo „obywatelskie”, ale równocześnie też i „mieszczańskie” . Niemie
cki Bürger jest jednym i drugim naraz, obywatelem i mieszczaninem, właśnie tak 
jak grecki polites lub łaciński cives. Również tu zatem ta jedność została 
zachowana. Ale też została zachowana tylko w języku. W samej rzeczywistości 
ludzkiego świata uległa właśnie rozbiciu wraz z rozpadem greckiej polis, której 
wierną kontynuacją była rzymska res publica. W każdym razie tam ta antyczna 
struktura „etycznej polityczności” ustąpiła miejsca nowoczesnemu rozdwojeniu 
obu porządków ukształtowanych jako odrębne: państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego względnie cywilnego, czyli porządku „politycznego” w węż
szym sensie oraz tego, który potem zostanie nazwany „społecznym” lub, 
dokładniej, „społeczno- ekonomicznym”.

Przełom, jaki tu nastąpił u progu nowoczesności, można też określić jako 
ostateczne wyodrębnienie się systemu społecznej pracy w jego samoistnej 
pozycji wobec zastanych form politycznej władzy, a zwłaszcza w jego rosz
czeniach do równoprawnego udziału w nowym kształcie obywatelskiej jawności 
i racjonalności życia publicznego. W stosunku do antycznego wzorca dokonuje 
się tu więc istotne przesunięcie wewnątrz samej relacji między wytwórczą pracą 
a wolnością politycznego działania; ale pełny zakres i sens tego przesunięcia staje 
się zrozumiały dopiero w świetle szczególnego sprzężenia negatywnego, jakie 
w tamtym wzorcu łączyło obydwie te sfery ludzkiej aktywności.

III

Była już mowa o tym, że ta swoiście polityczna etyczność greckiego świata 
od początku tworzy również swą filozoficzną formułę w klasycznej myśli 
greckiej. Z dojrzałym kształtem takiej formuły mamy niewątpliwie do czynienia 
w filozofii praktycznej Arystotelesa. Zarówno w Etykach, jak zwłaszcza 
w Polityce można znaleźć nie tylko dość dokładny opis samych struktur 
antycznej państwowości ufundowanej na wspólnocie „związku obywatelskie
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go”, lecz także systematyzację pojęciowych i normatywnych zasad ucieleś
nionego w niej społecznego rozumu. Jednym z najważniejszych elementów tej 
systematyzacji jest ogólna -  właśnie filozoficzna -  teoria ludzkich działań, 
stanowiąca trzon Arystotelesowskiej filozofii praktycznej.

Otóż Arystoteles w sposób bardzo klarowny i konsekwentny wprowadził 
fundamentalne odróżnienie pomiędzy dwoma zasadniczymi typami ludzkiego 
działania w ogóle. Nazwał je odpowiednio greckimi terminami (występującymi 
zresztą już wcześniej, np. u sofistów): poiesis oraz praxis. Różnica ta jest 
pomyślana jako odmienność, a nawet przeciwieństwo dwóch form racjonalno
ści ludzkich działań, a także dwóch całościowych systemów przestrzeni społecz
nej, do której one należą i którą ze swej strony także współtworzą. Poiesis -  to 
mówią najkrócej krąg działań instrumentalnie sprawczych; dosłownie -  w pol
skich przekładach Arystotelesa -  „wytwarzanie”. Natomiast praxis tłumaczy się 
jako „działanie” we właściwym, ścisłym sensie. W podobnym duchu oddają to 
przekłady Arystotelesa na inne europejskie języki.

Zasadnicza różnica między tymi dwoma typami działań polega na tym, że 
poiesis obejmuje wszystkie działania -  jak powiedzielibyśmy dziś -  instrumen
talne, czyli takie, w których działanie nie jest samo swoim celem, lecz jest tylko 
środkiem, tj. służy do czegoś, właśnie do wytworzenia czegoś. Cel działania leży 
tu poza działaniem samym, wykracza poza ta działanie; działanie samo jest 
tylko środkiem, instrumentem do sprowadzenia celu, do jego realizacji. Chodzi 
tu oczywiście przede wszystkim o całą sferę wytwórczości materialnej, produk
cji; wytwarzanie zresztą -  i to także jest zawarte w greckim terminie poiesis -  ma 
przede wszystkim właśnie ten sens „sprowadzania” czegoś i „do - prowadzania 
do” czegoś, który tak samo dobrze oddaje łacińskiepro-ductio. Sens ten oznacza 
powoływanie do życia czegoś, czego przedtem nie było, co więc nie istnieje samo 
przez się bądź „z natury” -  czyli oznacza budowę, konstrukcję świata tworów 
sztucznych, ludzkich artefaktów. Właściwą domeną poiesis jest więc również 
thesis, ten sam „nie - naturalny” świat społecznych i kulturowych wytworów 
człowieka, w którym swój wspólny horyzont mają logos i polis1.

Najwłaściwszym modelem tego typu „produkcyjnych” działań jest dla 
Arystotelesa wytwórczość rzemieślnicza -  rękodzieło, jako ten w starożytności 
najbardziej rozpowszechniony i właściwie bodaj jedyny typ pracy produkcyjnej 
człowieka. Ale takim rzemieślnikiem jest też artysta: poiesis to przecież także 
źródłosłów dla „poezji” . Wprawdzie to, co dziś nazywamy sztuką, a co 
Rzymianie nazywali ars, Grecy zwali techne, a więc pewną sprawnością, 
pewnym kunsztem; stąd też pochodzą nowożytne terminy „technika” i „tech
niczny”. Dla Greków sztuka była więc przede wszystkim „techniką” tworzenia

1 Polski termin „stwarzanie”, stosowany czasem przez L. Piotrowicza w jego przekładzie 
Polityki (np. I, 1254a, op. cit., s. 11) zamiennie z „wytwarzaniem”, jeszcze mocniej oddaje tę 
zasadniczo „tetyczną”, kulturową istotę działań instrumentalnych w sensie poiesis.



190 Marek J. Siemek

dzieł i w tym sensie należała również do dziedziny „wytwarzania”, poiesis, obok 
wytwórczości rzemieślniczej we właściwym znaczeniu, która u Arystotelesa także 
m a swą odrębną nazwę: ergon, czyli produkcja sztucznego świata artefaktów.

Obok tych dwu swoich warstw „wyższych” albo „właściwych”, techne 
i ergon, dziedzina poiesism a także warstwę trzecią, „najniższą”, w której ludzka 
praca wytwórcza i przetwórcza dopiero rodzi się ze swych przyrodniczych 
źródeł w organicznej reprodukcji żywego osobnika i gatunku. Jest nią to, co 
u Arystotelesa nosi nazwę ponoś, czyli również „praca”, ale w znaczeniu właśnie 
nie- produkcyjnym. W przeciwieństwie do ergon, który jest świadomym i celo
wym działaniem na rzecz opanowania zewnętrznej natury, przez co należy do 
porządku thesis, tego świata ludzkich ustanowień i tworów, a nie physis, świata 
„natury”, ponoś oznacza pracę rozumianą jako ciężki trud i znój fizycznej 
roboty, która od tamtego wytwarzania w węższym sensie różni się tym, że 
właśnie niczego nie wytwarza, lecz tylko odtwarza -  w nieskończoność, 
w zamkniętym kole -  czysto biologiczną egzystencję człowieka, czyli zaspokaja 
jego najbardziej elementarne potrzeby związane z przeżyciem, z samoza-  
chowaniem żywych osobników. Jest to ów mozół ciężkiej pracy, która nie 
wytwarza żadnych „dzieł”, lecz służy tylko bieżącemu zaspokajaniu potrzeb, 
a więc bezpośredniej -  czyli bezproduktywnej -  konsumpcji. Stanowi on z jednej 
strony nieusuwalny wymiar ludzkiej więzi ze ślepą koniecznością naturalną; jest 
wymiarem skończonej natury człowieka, jego ułomności i zależności od 
zewnętrznej przyrody, jego śmiertelności wreszcie. Z drugiej zaś strony właśnie 
dlatego jest żywiołem jeszcze nie rozbudzonego człowieczeństwa, czyli surowe
go, elementarnego życia, w którym człowiek jeszcze nie ustanawia swej 
samoistnej podmiotowości, swej wolności.

Oczywiście taką pracę, ponoś, w polityczno- etycznej totalności polis wyko
nują jedynie ludzie nie- wolni, tj. niewolnicy. Oni więc najpierw są wykluczeni ze 
wspólnoty obywatelskiej. Ale obok nich ta ekskluzja obejmuje również ludzi 
z natury przeznaczonych do uprawiania innego aspektu tej uwarunkowanej 
biologicznie, a więc koniecznej i tym samym wymuszonej, nie- wolnej działalno
ści człowieka jako istoty przyrodniczej, jakim jest podtrzymywanie samego 
gatunku, jego biologiczna reprodukcja: rodzenie nowych ludzi. A zatem drugim 
nie- obywatelem politycznej wspólnoty, tak samo z niej wyłączonym, jest obok 
niewolnika kobieta. Tak samo jak dla niewolnika nie ma dla niej miejsca w tym 
prawdziwie ludzkim świecie, jakim jest obywatelska wspólnota polis, choć 
„praca” kobiety jako żony i matki w stopniu nie mniejszym niż fizyczna praca 
niewolnika, ponoś, stanowi niezbędną podstawę i konieczny warunek samego 
powstania i funkcjonowania tej wspólnoty. Rodzenie dzieci, ich wychowanie, 
dbałość o rodzinę i tak zwane ognisko domowe -  wszystko to należy, tak samo 
jak niewolnicza praca dostarczająca niezbędnych środków do życia, do wy
kluczonej z polis sfery „dom u” i „gospodarstwa domowego”, oikos. I ta granica 
między polis a oikos wytyczona jest przez Arystotelesa niezmiernie ostro.
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Oczywiście, ekskluzja ze wspólnoty obywatelskiej polis dotyczy także innych 
grup ludności: barbarzyńców (czyli obcych, nie- Hellenów), metojków (czyli 
przybyszów z legalnym prawem pobytu, lecz bez praw obywatelskich), wreszcie 
wyzwoleńców, a często też dzieci urodzone z nieprawych związków. Co więcej, 
obejmuje też właściwie wszystkich, którzy utrzymują się z pracy również 
w sensie ergon: „rzemieślników i wyrobników”. Albowiem „cnota obywatela,
o której mówiliśmy, nie znamionuje każdego, ani też tylko wolnego, lecz tych, 
którzy są wolni od pracy dla koniecznego utrzymania (...). K to bowiem życie 
rzemieślnika lub wyrobnika prowadzi, nie może uprawiać dzieł z cnotą 
związanych”8. Z udziału w publicznej przestrzeni dyskursu i działania politycz
nego wykluczona jest więc właściwie cała sfera ludzkiej aktywności o strukturze 
poiesis.

Sfera ta jest, jak widać, nader pojemna. Obejmuje przynajmniej trzy różne 
obszary i typy ludzkich działań instrumentalnych. Gdyby je ustawić w hierarchii 
od „najniższych” do „najwyższych”, tworzyłyby taką sekwencję: ponos-er- 
gon-techne. Na samym dole -  „biologiczna” praca niewolnika i kobiety. 
Następnie wytwarzanie we właściwym sensie, czyli produkcyjna praca „rzemieś
lników i wyrobników”. (Produkcyjna i produktywna zarazem. Tę różnicę 
między ergon a ponoś podkreśla Arystoteles bardzo mocno: ponoś niczego nie 
wytwarza, nie pozostawia po sobie żadnych „dzieł”, jest wysiłkiem bezproduk
tywnym, trudem daremnym, wiecznie ponawianym i zamkniętym w sobie 
ciągiem czynności beznadziejnie żmudnych i nudnych, które na dobrą sprawę są 
poniżające dla człowieka jako istoty wolnej i rozumnej). Wreszcie techne 
- k u n sz t artysty, traktowany jednak głównie w aspekcie „technicznej” sprawno-  
sci tworzenia.

Wszystkie te trzy typy nie- politycznej poiesis dzieli od politycznej praxis 
nieprzekraczalna granica, jaka biegnie między otwartą jawnością życia publicz
nego a odosobnieniem i zamknięciem prywatności. Ludzie uprawiający wyłącz
nie aktywność o strukturze poiesis nigdy nie są polites, obywatelami, lecz zawsze 
tylko idiotes, osobami prywatnymi. Oczywiście, osobami prywatnymi są także 
obywatele; ale obywatelami są oni tylko dzięki temu, że swą prywatność 
szczelnie zamykają za głucho zatrzaśniętymi bramami swych „domów”. Inni 
natomiast, jak choćby „rzemieślnicy i wyrobnicy”, którzy z wytworami swej 
prywatnej, „domowej” pracy wychodzą na zewnątrz, gdyż utrzymują się z ich 
sprzedaży, wystawiają na widok publiczny to, co powinno być ukryte w m ro
kach prywatności. Także z tego punktu widzenia podstawowe, niejako modelo
we znaczenie ma różnica między polis a oikos: wolny obywatel, polites, zamyka 
w oikos całą wstydliwą i poniżającą sferę swego życia, całą tę „idiotyczność” , 
czyli inność od wszystkich innych, która stanowi nieusuwalny wymiar jego 
słabości i kruchości, jego fundamentalnego uzależnienia od „ślepych mocy”

8 Arystoteles, Polityka, III, 1278a, op. cit., s. 106-107.
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naturalnych, nad którymi nie panuje. Dlatego wyzwala się spod ich władzy 
opanowując samą tę konieczność poprzez zapanowanie nad innymi, którzy
-  dla niego i za niego -  muszą ją wziąć na siebie9.

IV

Oikos jest również swoistą wspólnotą. Ale ta wspólnota domowa czy 
rodzinna, oikia, różni się zasadniczo od koinonia politike, wspólnoty oby
watelskiej, właśnie przede wszystkim tym, że w całości oparta jest na zasadzie 
bezpośredniego panowania. Pan domu jest władcą, archon, którego władza 
nad pozostałymi członkami tej wspólnoty opiera się na „naturalnym au
torytecie siły, a więc w ostatecznym rachunku na fizycznej przemocy. Pod
ległość i posłuszeństwo „domowników” wynika tu z asymetrycznych sto
sunków przymusu i osobistej zależności, a prawem, które włada, jest prawo 
silniejszego. Arystoteles nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. 
Już w i księdze Polityki, gdzie mowa o strukturze oikos, ta właśnie zasada 
bezpośredniego panowania wysunięta jest na pierwszy plan, i to we wszy
stkich trzech podstawowych relacjach tworzących tę strukturę: pana i nie
wolnika, mężczyzny i kobiety czy też męża i żony, wreszcie rodziców i dzie
ci10. Wszędzie tu Arystoteles podkreśla asymetrię i nieprzechodniość tych 
relacji, brak wzajemności i ekwiwalencji, zasadniczą nie- równość między 
ich członami. Zatem brak tego właśnie, co stanowi istotę wzajemnego od
działywania „wolnych i równych” we wspólnocie obywatelskiej polis: brak 
izonomii, równości wszystkich wobec prawa, nomos, wszystkich bez wyjątku 
obowiązującego, bo przez wszystkich swobodnie i na równi współstano-  
wionego.

Zasada bezpośredniego panowania, zepchnięta przez publiczną wspólnotę 
obywatelską polis w podziemny świat prywatnego oikos, ma jednak swą 
pośrednią kontynuację również poza obrębem tego świata. Taką kontynuacją 
jest dominacyjno- władcza struktura samej racjonalności znamiennej w ogóle 
dla wszelkich działań o typie poiesis. Należy zauważyć -  wychodząc już poza 
samego Arystotelesa -  że jest to ogólna struktura racjonalności ze względu na 
cel (w sensie Zweckrationalitat Maxa Webera) właściwa ludzkim działaniom 
instrumentalnym, a więc takim, które same nie są swoim celem, lecz tylko 
środkiem do celu leżącego zawsze poza działaniem samym. Racjonalność takich 
działań polega zawsze na optymalizacji ich instrumentalnej skuteczności ze 
względu na urzeczywistnienie zadanego celu. Są to więc -  z kolei w rozpo

9 Znakomitej i do dziś niezrównanej analizy tak filozoficznych, jak politycznych wymiarów tej 
wielowątkowej relacji między społeczną pracą w jej różnych odmianach a wolnością politycznego 
działania dokonał H. Arendt, The Humań Condition, New York 1958.

10 Arystoteles, Polityka, I, 1253a-1255b oraz I, 1258a-1260b, op. cit., s. 9-18 i 31-36.
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wszechnionej dziś terminologii Jurgena Habermasa11 -  działania „strategiczne”, 
skierowane na maksymalizację ludzkiego rozporządzania zewnętrznym świa
tem przedmiotowym, czyli skutecznego zawładnięcia nim, poddania go pod
miotowej dyspozycji i kontroli ze strony tego, kto działa.

Źródłem i pierwotną domeną takich swoistych działań strategiczno- in-  
strumentalnych jest oczywiście środowisko ludzkiej pracy -  zarówno tej 
prymitywnie fizycznej, w sensie ponoś, jak i tej techniczno- wytwórczej, w sensie 
ergon i techne. Ludzka praca w obydwu tych znaczeniach jest działaniem, które 
rządzi się prawami wyznaczanymi przez jakąś konieczność. Z jednej strony jest 
to konieczność przyrodnicza, określana przez biologiczne wymogi samoza-  
chowania, reprodukcji człowieka jako żywego organizmu i utrzymania go przy 
życiu; z drugiej zaś strony jest to konieczność logiczno- techniczno- pragmatycz-  
na, która determinuje warunki sprawnego działania instrumentalnego w sensie 
ergon. Tu też bowiem mamy do czynienia z pewną koniecznością, oczywiście 
inną niż tam ta czysto biologiczna konieczność „nagiej” przyrody z jej brutal
nym. przymusem samozachowania; ale i tu rządzą wszak pewne nienaruszalne, 
żelazne reguły, mianowicie reguły sprawności i skuteczności ludzkich działań, 
które również wywierają pewien szczególny przymus: można go nazwać 
przymusem strategicznej racjonalności. Otóż przymus i konieczność, które 
bezwzględnie panują w obu tych kręgach poiesis jako aktywności instrumental
nej, są niewątpliwie nie do pogodzenia z samą istotą politycznej praxis'. 
z wolnością. Patrząc na rzecz od tej strony etyczno- politycznej mielibyśmy 
w całym obszarze poiesis do czynienia ze sferą bezpośredniego, niczym nie 
przesłoniętego, chciałoby się rzec -  bezwstydnego -  panowania, i tym samym 
także ze sferą nieskrywanej i niczym nie maskowanej przemocy.

Natomiast praxis, czyli działanie we właściwym sensie albo działanie wolne, 
tworzy swą własną, odrębną sferę racjonalności nie- instrumentalnej lub -  znow 
w terminologii Habermasa -  komunikacyjnej. Sferę tę wyznacza krąg ludzkich 
interakcji, czyli wzajemnych oddziaływań zapośredniczonych symbolicznie, 
przez językowe porozumiewanie się. Jest to więc naprzód intersubiektywna 
sfera dialogu, gdzie „wolne i równe” podmioty obcują ze sobą we wspólnocie 
„pięknych słów i czynów”, dokonując nieustannej i wciąż ponawianej wymiany: 
przede wszystkim wymiany inicjatyw, myśli i argumentów, wezwań i od
powiedzi, wątpliwości i ocen; ale następnie, i wraz z tym, wymiany swojej 
podmiotowości. I dopiero ta wymiana podmiotowości -  wymiana w pełni 
„ekwiwalentna”, czyli taka, która rządzi się powszechną zasadą równoważności 
czy też równowartościowości obustronnych świadczeń i oczekiwań, a więc 
zasadą pełnej symetrii i wzajemności -  jest wolna, i stanowi właściwą przestrzeń 
ludzkiej wolności.

11 Por. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968; Theorie des kommu
nikativen Handelns, Frankfurt am Main 1981.
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Tak też rozumie praxis już Arystoteles. Praxis to działanie nie- instrumental-  
ne, nie będące środkiem do czegoś innego poza samym sobą, a więc sa-  
m o- celowe, autoteliczne. W Polityce mamy właściwie tylko jeden przykład 
takiego typu ludzkiej aktywności: jest nim właśnie działanie polityczne. Ono też, 
wraz z właściwą sobie przestrzenią publicznego dyskursu i jego komunikacyjnej 
racjonalności, stanowi sam rdzeń etycznej substancji greckiego świata. W „czys
tym” modelu politycznej praxis niezwykle ważny jest zwłaszcza jeden moment. 
Praxis jest mianowicie działaniem komunikacyjnym, tj. zachodzącym w me
dium komunikacji symbolicznej, zapośredniczonej przez słowo, przez mowę 
i rozmowę. Swoista przestrzeń jego racjonalności jest więc wyznaczana przez 
dialog -  w wyraźnym odróżnieniu od instrumentalnej racjonalności działań
0 strukturze poiesis, którą można zasadnie nazwać racjonalnością monologicz-  
ną. Stanowi to zresztą tylko inny aspekt tej charakterystyki, o której była mowa 
wyżej: iż jest to dominacyjno- władcza „racjonalność panowania”, tj. oparta na 
panowaniu i ze swej strony również panowanie umacniająca. Panowanie 
bowiem -  zarówno panowanie człowieka nad innymi ludźmi, jak i nad rzeczami
-  jest, jako forma dyskursu, z istoty swej właśnie „monologiczne”. Podlegli
1 posłuszni „nie mają głosu”, jak niewolnicy, kobiety i dzieci; ich mowa jest 
tylko wyrazem posłuszeństwa i uległości, nie musi więc być wysłuchiwana. 
W każdym razie nie jest mowa w sensie lexis, wolnego słowa dialogowego, które 
tworzy publiczną przestrzeń dyskursu prawdziwie komunikacyjnego. Dlatego 
lexis i praxis nieodłącznie do siebie należą; każda z nich implikuje tę pozostałą, 
i dopiero obie razem tworzą istotę dialogowej racjonalności komunikacyjnej, 
którą za Habermasem można zasadnie nazwać racjonalnością „wolną od 
panowania”.

Nowoczesny rozum wyraźnie dostrzega, jak wąskie były granice takiej 
racjonalności w samym greckim antyku. Od początku też szuka innej, szerszej
i niC LjiAAj jutgai^y w ucj lu m i  ui^ u ia  lc ia i j i  uiJLęuz^y wuinua^icj. a  pia^4? ^ u p u w it u -

nio do nowego kształtu samej pracy, w nowoczesnym społeczeństwie obywatel
skim wyzwolonej już od tradycyjnych from bezpośredniego panowania. Ale to 
oznacza, że właśnie nasz świat zwolna spełniającej się nowoczesności musi 
jednak przyznać filozoficznemu rozumowi jeśli nie „pierwszeństwo”, to przy
najmniej równorzędne współtwórstwo w politycznym dziele wolnościowej 
i obywatelskiej demokracji.


