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WSTĘP
Filozofia jako najogólniejsza wiedza i refleksja o świecie i człowieku
zawiera w swym obszarze poznawczym elementy uniwersalne, dotyczące każdej jednostki ludzkiej. Elementy te to prawda i obiektywizm,
a co za tym idzie – rozwój i wzrost bezpieczeństwa człowieka. Nie
zestarzały się one od czasów Platona i Arystotelesa. Człowiek dąży
do rozpoznawania, rozumienia i oceniania zarówno siebie, jak i tego,
co go otacza, wbrew systemom ograniczającym się do egoistycznego
myślenia i pogoni za skutecznością za wszleką cenę.
Heidegger, a przedtem już Sokrates, Platon i Kant twierdzili, że
człowiek jest istotą filozofującą. Heidegger na przykład używał takich
określeń jak homo metaphisicus, homo philosophicus. Są one związane
z zagadnieniami sensu i celu życia, śmierci, miłości, sprawiedliwości,
wierności, prawdy, a wreszcie z problemami dotyczącymi rozpoznania
i pokonywania zagrożeń na drodze rozwoju, podnoszącej próg odporności i bezpieczeństwa człowieka.
Karl Jaspers zwraca uwagę, że
filozofia jest wszędzie, gdzie ludzie, myśląc, uświadamiają sobie
swój byt. Jest ona wszechobecna, nie będąc nazwaną po imieniu,
ponieważ człowiek, który myśli, również filozofuje – prawdziwie
albo opacznie, powierzchownie albo głęboko, spazmatycznie albo
z powolną gruntownością. Gdziekolwiek jest jakiś świat [w tym
świat społeczny], gdzie obowiązują jakieś maniery, gdzie wydaje
się oceny, tam jest filozofia 1.
Filozofia nie jest prywatnym poznananiem zdroworozsądkowym,
czyli nie jest tak zwaną filozofią kawiarnianą, luźnym myśleniem opartym na własnych przeżyciach i doświadczeniach. Są trzy zasadnicze
1

K. Jaspers, Die Aufgabe der Philosophie in der Gegenwart, [w:] idem, Wahrheit und Leben,
Stuttgard 1964, s. 56 (tłum. fragm. Z.H. Mazurczak).
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różnice między prywatną, zdroworozsądkową filozofią potoczną a filozofią, którą można uznać za filozofię przez duże F:
1. Cel filozofowania potocznego jest praktyczny, natomiast cel filozofowania systematycznego to teoria, która w efekcie powinna
podnieść na wyższy poziom praktykę.
2. Potoczna filozofia jest filozofią nieuporządkowaną, chaotyczną,
filozofią subiektywną, natomiast Filozofia jest uporządkowana
strukturalnie, w jednolity sposób.
3. Filozofia prywatna zawiera wiele elementów irracjonalnych,
takich jak pragnienia, ambicje, popędy, przeczucia, przesądy,
odczucia czy marzenia. Są to składniki zwykle niekontrolowane
przez rozum.
Filozofia nie jest nauką szczegółową, taką jak biologia, matematyka,
historia czy fizyka. Istnieje przede wszystkim różnica aspektu pomiędzy
filozofią a naukami szczegółowymi. Każda z nauk szczegółowych ma
swą własną specyfikę, z którą wiąże się określony aspekt. Na przykład
biologia bada rzeczywistość w aspekcie życia, a chemia – w aspekcie
składu chemicznego, natomiast żadna z tych nauk nie bada rzeczywistości w aspekcie istnienia. Żadna z nauk szczegółowych nie zajmuje
się sensem ludzkiej egzystencji (psychologia może się zająć poczuciem
sensu życia, pewnymi motywacjami czy psychospołecznymi okolicznościami tego poczucia).
Obiektywnym sensem egzystencji ludzkiej, który niewątpliwie istnieje bez względu na to, co sobie każdy z nas myśli, nie zajmuje się
ani psychologia, ani socjologia – lecz właśnie filozofia. Jest to istotna
różnica – różnica aspektu, w tym również aspektu bezpieczeństwa.
Trzeba jednak stwierdzić, że istnieje pokrewieństwo nauk szczegółowych i filozofii. Powinnowactwo to zachodzi głównie w aspekcie
inspiracji do podejmowania badań pewnych problemów. Na przykład problem techniki – będącej częścią nauk szczegółowych – oraz
zagrożenia człowieka przez technikę, który dwieście lat temu nie był
tak istotny jak teraz i którym filozofia się nie zajmowała, dziś został
podjęty na miarę wielkich problemów filozoficznych. Przykładowo
Heidegger w swoich głównych dziełach zajmuje się problemem techniki wraz z problemem bytu. Istnieje również inspiracja nauk szczegółowych filozofią. Stwierdzenie Kartezjusza, że człowiek posiada
8
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dwa wymiary: rzeczy myślącej i rzeczy rozciągłej, doprowadziło do
rozwoju medycyny, pozwoliło traktować ciało jako rzecz odrębną
w człowieku. Medycyna mogła już bezpieczenie, w sposób ideowo
uzasadniony dokonywać wiwisekcji, bez obaw o naruszenie duszy
ludzkiej. Twierdzenie filozoficzne doprowadziło więc do rozwoju
nauk medycznych, bez którego m.in. kultura bezpieczeństwa byłaby
dzisiaj bardzo ułomna.
Filozofia nie jest religią czy ideologią – to kolejna odpowiedź na
pytanie, czym nie jest filozofia. Różnice między religią a filozofią są
podobne do różnic między poznaniem zdroworozsądkowym a filozofią.
Religia zawiera w sobie elementy duchowe, oznacza wyjście poza obszar
czystego rozumu. Filozof nie może ufać, filozof musi wiedzieć, musi
wyjaśnić, zrozumieć – na tym polega siła uprawianej przezeń filozofii.
Bez tej siły nie ma bezpieczeństwa, w myśl słynnej dewizy plus ratio
quam vis (łac. „więcej znaczy rozum niż siła”). Analogiczne różnice
występują między filozofią a ideologią.
W Polsce przełomowe wydarzenia z roku 1989 – a w ślad za nimi
także w innych krajach dawnego bloku socjalistycznego – miały swoje
korzenie w „solidarnościowym zrywie sumień” lat 1980–1981, który
George Weigel określił swego czasu mianem „ostatecznej rewolucji” 2.
Powody użycia tego określenia są głębokie, sięgające tego, co „wieczne
w człowieku”. Znamienne cechy tej rewolucji przywołał Jan Paweł II
w ogłoszonej w 1991 roku encyklice Centesimus annus, która bez wątpienia stanowi jego odpowiedź na te wydarzenia.
Wystarczy przypomnieć, że jeden z rozdziałów tej encykliki nosi
tytuł Rok 1989. Oto co pisał w nim Papież:
Na podkreślenie zasługuje fakt, że do upadku […] imperium
[komunistycznego] doprowadza prawie wszędzie walka pokojowa, która posługuje się jedynie bronią prawdy i sprawiedliwości.
Podczas gdy marksizm uważał, że jedynie zaostrzając sprzeczności społeczne, można je rozwiązać poprzez gwałtowne starcie.
To walka, która doprowadziła do upadku marksizmu, poszukuje
wytrwale wszelkich dróg pertraktacji i dialogu, daje świadectwo
2

G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań 1995.
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prawdzie, odwołuje się do sumienia przeciwnika i usiłuje rozbudzić w nim poczucie wspólnej ludzkiej godności.
Wydawało się, że porządkiem europejskim, który wyłonił się
z II wojny światowej i został usankcjonowany przez układy jałtańskie mogła wstrząsnąć jedynie kolejna wojna. Tymczasem
został on przezwyciężony wysiłkiem ludzi, którzy nie uciekali się
do przemocy, zaś odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed
potęgą siły, zawsze umieli znaleźć skuteczne formy świadczenia
prawdzie  3.
***
Filozofia bezpieczeństwa w naszych czasach jest już inna aniżeli ta,
która obowiązywała do połowy XX wieku. Zjawisko to jest powiązane
z zerwaniem z tradycją i pewnymi formami zakorzenionymi w przeszłości. Obecnie kultura stanowi zasób, z którego człowiek może czerpać
bez ograniczeń, czy to terytorialnych, czy chronologicznych. Swoboda
ta daje wolność myślenia, co jest z jednej strony komfortowe, z drugiej
natomiast niebezpieczne, gdyż ze względu na zbytni woluntaryzm może
prowadzić do postaw nihilistycznych.
Autorzy niniejszego opracowania, chcąc rozwijać swobodny wykład
filozoficzny na gruncie istniejącej literatury przedmiotu, za podstawę
uznali kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w kontekstach filozoficznych odnoszących się do takich dyscyplin i subdyscyplin jak nauki
o bezpieczeństwie, polemologia i irenologia  4.
Jak zauważa Józef Niżnik, „wśród podziałów, jakim ulega nauka
w rezultacie rosnącej specjalizacji […] rozdział filozofii i socjologii –
3

4
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Jan Paweł II, Rok 1989, w: idem, Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę Encykliki
„Rerum novarum”, 1 maja 1991, Warszawa 1991.
Nauki o bezpieczeństwie w Rzeczpospolitej Polskiej od początku 2011 r. uznano za
odrębną dyscyplinę naukową, najpierw w obszarze nauk humanistycznych, potem
w obszarze nauk społecznych. Zob. Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
z dn. 28.01.2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie dziedzin nauki i dziedzin sztuki
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dn. 8.08.2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065). W 2018 roku nastąpiła
kolejna zmiana w kategoryzacji nauk – wyodrębniono dziedziny i dyscypliny naukowe
(zrezygnowano z określania obszarów nauki). Nauki o bezpieczeństwie pozostały odrębną
dyscypliną naukową w ramach dziedziny nauk społecznych.
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wraz z pozostałymi naukami społecznymi, do których należy też gałąź
nauk o bezpieczeństwie – okazał się szczególnie niefortunny. Tym bardziej niefortunny, że nigdy nie był on zupełny w płaszczyźnie merytorycznej” 5.
Ponieważ w przedmiotowej problematyce dużym zainteresowaniem cieszyły się prace opublikowane przez Witolda Pokruszyńskiego 6
i Juliusza Piwowarskiego 7, badacze ci postanowili połączyć siły, tworząc
niniejszą monografię w ten sposób, aby mogła ona jednocześnie odgrywać rolę podręcznika przydatnego między innymi dla osób uczęszczających na kierunki studiów związane z bezpieczeństwem. Zamiarem
autorów było dokonanie przeglądu refleksji dotyczących problematyki
wojny i pokoju w aspekcie współczesnym, a także sformułowanie podstawowych problemów filozofii w ujęciu pragmatycznym, zważywszy na
ich bezpośredni związek z bezpieczeństwem personalnym oraz bezpieczeństwem strukturalnym w wymiarze państwa narodowego czy grupy
państw sojuszniczych.
We Wstępie autorzy chcieli zaznaczyć, iż obecnie istnieją dwa
zasadnicze nurty prezentacji problemów filozoficznych. Zwolennicy
pierwszego uważają, że najwłaściwszą drogą w filozofii jest poznanie
jej historii i docieranie na tej podstawie do prawdy dotyczącej naszej
rzeczywistości. Inni badacze preferują systematyczne rozważanie istniejącego problemu i stopniowe dochodzenie do jego istoty. Zarówno jeden,
jak i drugi nurt ma uzasadnienie w odniesieniu do badania przeszłości.
Aktualnie, w przekonaniu autorów, optymalną drogą dochodzenia
do znajomości natury zagrożeń oraz prawdy o istocie kultury bezpieczeństwa konstruowanej w świecie społecznym jest umiejętne łączenie
wiedzy historycznej z poznaniem bieżących wyzwań, szans, zagrożeń
oraz ryzyk dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. Bezpieczeństwo jest bowiem dla ludzkości najwyższą wartością w niespokojnym
XXI wieku. Wbrew istnieniu odmiennych opinii filozofia bezpieczeństwa jako przedmiot poznania jest czymś więcej niż sama teoria nauk
o bezpieczeństwie. Rozsądek (pochodna roztropności, jednej z cnót
5
6
7

J. Niżnik, Przedmiot poznania w naukach społecznych, Warszawa 1979, s. 5.
W. Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa, Józefów 2013.
J. Piwowarski, Police Officer’s Ethics, Podhajska 2013; idem, Fenomen bezpieczeństwa.
Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Kraków 2014.
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kardynalnych), który wnosi filozofia do kultury bezpieczeństwa, przygotowuje podmiot bezpieczeństwa do sformułowania odpowiedzi na
nurtujące go pytania, ważne dla jego rozwoju i przetrwania. Wyróżniane są trzy lub cztery wielkie tradycje filozoficzne, z których każda
ma charakterystyczny dla własnej kultury styl uprawiania filozofii bezpieczeństwa:
1. tradycja europejska
2. tradycja indyjska
3. tradycja chińska oraz – niezależna od niej, ale mająca z nią cechy
wspólne –
4. tradycja japońska.
Systemy intelektualne kultywowane na obszarach Środkowego
i Dalekiego Wschodu8, pomimo tamtejszych odczuć na temat ich odrębności od innych dziedzin ludzkiego poznania, długo nie funkcjonowały jako samodzielna nauka określana na Zachodzie mianem filozofii.
Elementy myśli filozoficznej były tam tradycyjnie wplecione w nurty
religijne, tworząc systemy społeczno-filozoficzno-religijne. Należały
do nich między innymi buddyzm, taoizm i konfucjanizm. Tradycje te
oddziałują na sposób filozofowania, szczególnie na Dalekim Wschodzie,
do dziś. Autorzy, trzymając się wcześniej zadeklarowanych założeń
co do przystępności i wprowadzającego charakteru tej pracy, skoncentrują się głównie na systemie filozofii zachodniego i wschodniego
kręgu kulturowego. Należy zauważyć, że bardzo wielu ojców założycieli
nauk społecznych, do których obszaru należą nauki o bezpieczeństwie,
to równocześnie filozofowie, na przykład August Comte (1798–1857)
i Émile Durkheim (1858–1917).
Filozofia, traktowana jako matka wszystkich innych nauk, umożliwia
człowiekowi zastosowanie skutecznych metod dochodzenia do prawdy
w wielu skomplikowanych kwestiach, jakie pojawiają się w każdej rzeczywistości społecznej. To właśnie filozofia pozwala nam znajdować
logiczne odpowiedzi na to, dlaczego tak a nie inaczej się potoczyły
określone sprawy, w czym leży przyczyna takiego a nie innego przebiegu
określonych wydarzeń, a wreszcie – jak można właściwie prognozować
lub kształtować bezpieczną przyszłość i rozwój jednostek ludzkich oraz
8

12

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Kraków 2005.
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całych społeczeństw tworzących narody organizujące się w państwa
(indywidualne i kolektywne podmioty bezpieczeństwa).
Odpowiedzi na postawione w taki sposób pytania autorzy usiłują
udzielić w tej książce dlatego, że filozofia jest niekończącym się procesem wglądu we współczesną rzeczywistość z coraz nowszej perspektywy
i z coraz głębszym jej rozumieniem. W filozofii, jak zauważa wybitny
polski myśliciel Józef Tischner, nie chodzi o to, by wiedzieć, jak inni
postrzegają problemy, ale o to, by samemu formułować problemy oraz
poszukiwać i znajdować związane z nimi odpowiedzialne rozstrzygnięcia. Te słowa wybitnego uczonego i jednocześnie wybitnego polskiego
autorytetu moralnego mają również bezpośredni wpływ na kształt
filozofii bezpieczeństwa w trzecim tysiącleciu naszej ery, co jest przedmiotem dociekań autorów niniejszego opracowania.
Jednym z ważniejszych celów monografii jest wprowadzenie w świat
filozofii bezpieczeństwa Czytelnika, który nie miał możliwości przejścia podstawowego kursu filozofii ogólnej i nie uczestniczył w cyklu
wykładów z zakresu podstaw filozofii bezpieczeństwa. Książka może być
pomocna w poszukiwaniu zwyczajnej mądrości, która będzie niezbędna
w implementacji teorii bezpieczeństwa. Ponadto czytająca tę pracę osoba
będzie mogła zdobyć wiedzę pozwalającą znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak zdobyć umiejętności samodzielnego stawiania
problemów i szukania dróg odpowiedzialnych rozstrzygnięć. Szczegółowe problemy badawcze poruszone w tej pracy określają poniższe
pytania badawcze:
1. Jak należy rozumieć pojęcie bezpieczeństwa i jakie funkcje może
pełnić filozofia bezpieczeństwa?
2. W jaki sposób kwestie dotyczące problematyki bezpieczeństwa
przedstawiali wybrani filozofowie starożytni?
3. W jaki sposób problemy bezpieczeństwa przedstawiali reprezentatywni myśliciele średniowieczni?
4. Jak zagadnienia bezpieczeństwa prezentowali wybrani nowożytni
przedstawiciele filozofii?
5. W jaki sposób problemy bezpieczeństwa przedstawiali reprezentatywni myśliciele współcześni?
6. Na czym polega i co oferuje pragmatyczna współczesna perspektywa filozofii bezpieczeństwa?
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7. J akie wyzwania i zagrożenia występują w XXI wieku?
8. Jakie są istota i charakter filozofii bezpieczeństwa personalnego
i filozofii bezpieczeństwa strukturalnego?
9. Jakie są istota, charakter i specyfika wschodniego myślenia o bezpieczeństwie?
Przedstawione opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Każdy
z tych rozdziałów związany jest z jednym z problemów dotyczących
filozofii bezpieczeństwa oraz teorii bezpieczeństwa, rzutujących na praktykę tych działań człowieka, które mają ofiarować mu bezpieczną egzystencję (trwanie), przetrwanie sytuacji trudnych i związanych z nimi
zagrożeń oraz zapewnić nieskrępowany rozwój tworzonych przez niego
nowoczesnych społeczeństw. Dlatego też każdy czytelnik może zacząć
przeglądać książkę w dowolnym miejscu, ponieważ dla autorów sama
logika wykładu nie jest najważniejsza, a pojęcia takie jak bezpieczeństwo, zagrożenia, pokój, wolność są równie istotne.
Autorzy czują się też w obowiązku wyjaśnić Czytelnikowi, dlaczego
rozdział 6, będący jednocześnie drugą częścią opracowania, wydaje się
tematycznie odbiegać od pozostałych rozdziałów, a według autorów
stanowi niezbędne dopełnienie podejmowanych na kartach tej książki
refleksji.
Jeżeli mianowicie uważnie przeczytamy należące do kanonu polskiej literatury przedmiotu dzieło Władysława Tatrarkiewicza Historia
filozofii, dojdziemy do wniosku, że – poniekąd wbrew tytułowi – nie
jest to historia filozofii, lecz historia filozofii zachodniej. A przecież
historia filozofii zachodniej to de facto tylko część światowej tradycji
mądrościowej.
Co więcej, profesor Kishore Mahbubani, ceniony politolog i filozof
z Singapuru zauważył, że
w I wieku naszej ery Azja wytwarzała 76,3 procent światowego
PKB, a Europa Zachodnia zaledwie 10,8 procent […] awans
Zachodu nastąpił bardzo szybko, w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Przez większą część udokumentowanych dziejów ludzkości
Azja, najludniejszy kontynent świata, miała zarazem największą
gospodarkę. W świetle tych faktów nie powinna nas zaskakiwać
następująca prognoza […]: w 2050 roku w pierwszej czwórce
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największych gospodarek świata znajdą się – obok Stanów Zjednoczonych – trzy państwa azjatyckie, a mianowicie Chiny, Indie
i Japonia 9.
W świetle tych słów nie możemy zapominać, że dorobek ludzkości –
czy to gospodarczy, czy filozoficzny, czy też dotyczący wszelkich innych
dziedzin aktywności człowieka – nie jest wyłącznie zasługą cennej, ale
jednak w perspektywie globalnej niewystarczającej myśli europejskiej.
Taka optyka postrzegania filozofii i filozofii bezpieczeństwa skłoniła autorów do tego, żeby druga część książki miała nieco odmienny
charakter, tak by w większości niewyrobionemu w tej problematyce
Czytelnikowi europejskiemu pokazać genezę dalekowschodniego klimatu bezpieczeństwa i uświadomić jego znaczenie dla filozofii jako
nauki w ogóle.

9

K. Mahbubani, Zachód traci przywództwo w świecie, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia /artykuly/74597,azjatycka-ekspansja.html (dostęp: 20.02.2016).
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ROZDZIAŁ 1.
PROLEGOMENA DO FILOZOFII BEZPIECZEŃSTWA
Filozofia to nauka dająca pogląd na świat oraz jego funkcjonowanie, której zakres jest najobszerniejszy i najogólniejszy ze wszystkich
nauk  1. W przeszłości gałęziami tej uniwersalnej nauki były matematyka,
fizyka, socjologia czy ekonomia. W ciągu wielu stuleci swego rozwoju
różnicowała się ona jednak coraz bardziej. Powstawały nowe nurty,
trendy oraz kierunki myślenia2.
Obecnie filozofię uzupełniają takie jej subdyscypliny, jak m.in. filozofia państwa i prawa, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia
kultury, filozofia estetyki i wreszcie filozofia bezpieczeństwa. Ta ostatnia obejmuje najważniejsze okresy rozwoju ludzkości – od starożytności
(m.in. filozofowie jońscy, Sokrates, Platon, Arystoteles, Augustyn Aureliusz) przez średniowiecze (przykładowo Tomasz z Akwinu, Franciszek
z Asyżu), okres oświecenia (m.in. Kartezjusz, Thomas Hobbes, John
Locke, Monteskiusz, Immanuel Kant) i dalsze epoki aż do dzisiaj.
Koncepcja filozofii bezpieczeństwa jako koncepcja określonej filozofii szczegółowej zrodziła się z prób przezwyciężenia filozofii wojny
i pokoju w obliczu wyzwań, które pojawiły się w dwóch ostatnich
dekadach XX wieku 3. Przedmiotem badań tego nurtu jest bezpie1

2

3

Zob. G.W.F. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, Oxford 1967; R.K. Sawyer, Emergence in
Sociology: Conterporary Philosophy of Mind and Some Implications Socjological Theory,
„American Journal of Sociology” 2001, No. 107 (3); P. Engel, Truth (Central Problems of
Philosophy), Montreal 2002; T. de Montbrial, Działanie i system świata, Warszawa 2011.
J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999, s. 20;
P. Tyrała, Wielowymiarowość współczesnej problematyki bezpieczeństwa, [w:] Zarządzanie
bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, L. Korzeniowski (red.), Kraków 2001.
Zob. Z. Kędzia, Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe”,
lipiec–wrzesień 2003; R. Koehane, J.S. Nye, Jr., Power and Interdependence in the Information Age, „Foreign Affairs”, September/October 1998; R. Kagan, Potęga i raj: Ameryka
i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003; W. Carlsnaes, C. Sjursen, B. White,
D.J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych,
Toruń 2011; R. Zięba, Leksykon pokoju, Warszawa 1987; Zarządzanie bezpieczeństwem –
wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (red.), Warszawa 2008.
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czeństwo identyfikowane z formą istnienia. Co więcej, dla człowieka
współczesnego odgrywa ono rolę czynnika będącego wysokiej jakości
substytutem szczęścia, jak zauważył Z. Freud 4.
Współcześnie istnieją dwie zasadnicze koncepcje filozofii: realizm,
biorący pod uwagę głównie materię, oraz idealizm, skupiający się na
sferze duchowej. Co do współczesności zarówno tomizm, jak i koncepcje pokartezjańskie (realizm, idealizm) są obecne w naszej świadomości. Istnieje jeszcze filozofia analityczna, która stanowi drugi wielki
prąd filozofii współczesnej. Jej korzenie sięgają dziewiętnastowiecznego
pozytywizmu, a kolebką tej myśli były Wiedeń i Cambridge  5.
Podejmując problemy filozofii jako nauki i filozofii bezpieczeństwa,
spróbujmy przybliżyć wstępnie samą istotę filozofii. Zadaniem filozofii
jest stawianie pytań także o to, co wydaje się oczywiste. Filozofia musi
sięgać tak głęboko, jak tylko się da, a czasem również zakwestionować
to, co tylko się da. Musi ona stanąć ponad pragmatycznym sposobem
funkcjonowania w świecie. Problematyka bezpieczeństwa w aspekcie
filozoficznym nie może też obyć się bez odniesienia do przeszłości,
tj. do myśli klasyków filozofii.
Można dostrzec, że filozofia jest akademicką dyscypliną naukową,
niezbyt zrozumiałą dla przeciętnego człowieka, ponieważ przedmiotem jej zainteresowań jest to, co ma niewiele wspólnego z prozaicznymi codziennymi aspektami życia i funkcjonowania. Trzeba ponadto
zauważyć, że filozofia jest często postrzegana jako dzielenie włosa na
czworo, co kojarzy się z pejoratywnym określeniem, jakim jest „mędrkowanie”. Formułowanie założeń filozoficznych powoduje powstawanie
relacji między ontologią, epistemologią i aksjologią6, w starożytnej
Grecji określanymi jako fizyka, logika i etyka 7. Dyscypliny te zajmują
się odpowiednio ogólną nauką o bycie 8, nauką o poznaniu 9 i nauką
o wartościach10.
4
5
6
7
8
9
10
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Zob. S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, [w:] idem, Pisma społeczne, Warszawa 1998.
Filozofia analityczna, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3: E–Gn, Lublin 2002.
A. Węgrzecki, Zarys filozofii, Kraków 2002, s. 22–23.
J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza Policji. Źródła, motywacje, realizacja, Kraków 2012.
J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972.
Zob. J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2007.
Zob. Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2009; T. Ślipko, Spacerem po etyce,
Kraków 2010; idem, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.

Rozdział 1. Prolegomena do filozofii bezpieczeństwa

Przykładowo ontologia pluralistyczna Romana Ingardena mówi
o trzech postaciach bytu, jakimi są rzeczy „trwające” w czasie, procesy,
które „rozpościerają się” w czasie, i zdarzenia „dokonujące się” w danej
chwili 11. Pojęcia epistemologiczne 12, przydatne w dociekaniach dotyczących nauki organizacji, to np. cechy, które określają, jaki jest dany obiekt
badań13. Do tych epistemologicznych kategorii zaliczamy także pojęcie stanu, np. stan braku zagrożenia, który oznacza bezpieczeństwo 14.
Kolejną kategorią epistemologiczną, bez której trudno jest podejmować
rozważania dotyczące np. socjologii (także socjologii bezpieczeństwa),
jest pojęcie struktury lub inny szeroko znany w wysoko rozwiniętych
cywilizacjach termin – system.
W filozofii istotne jest także podejście aksjologiczne, które ma również wiele wspólnego z subdyscypliną nauk o bezpieczeństwie, jaką
jest kultura bezpieczeństwa 15. Podejście aksjologiczne ma decydujące
znaczenie zarówno dla postaw moralnych jednostek, jak też dla kultury
organizacyjnej, którą wytwarzają one zespołowo w swym środowisku
zawodowym16. Podążając w tym kierunku, można stwierdzić, że „nie
sposób […] podejmować się choćby zarysowania tylko założeń aksjologicznych nauk o kierowaniu organizacjami bez nadania znaczenia
centralnemu pojęciu w tych rozważaniach, jakim jest wartość” 17. Pojęcie
to ma interdyscyplinarny, społeczno-kulturowy charakter  18. „Wartość
jest sprecyzowaną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co
godne pożądania, charakterystyczną dla jednostki lub grupy i wywie11

12
13
14
15

16

17
18

Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1: Ontologia egzystencjalna, wyd. 3, Warszawa 1987.
Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008.
T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978, s. 31.
Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1979, s. 147.
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011; J. Piwowarski, Three pillars
of security culture, „Security Dimensions. International & National Studies” 2015, No. 14,
s. 10–16; idem, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, nr 19, s. 21–33; idem, L.I. Sopilnyk, Polish School of Security Culture
and Defense. An outline of the conception of Marian Cieślarczyk, „Security, Economy & Law”
2013, No. 2, s. 5–18.
E.H. Schein, Organisational Culture and Leadership. A Dynamic View, San Francisco 1985;
G. Hofstede, The Cultural Consequences. International in World – Related Values, Beverly
Hills – London 1980.
L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994, s. 199.
Zob. M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
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rającą wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, środków i celów
działania” 19.
Jeszcze inaczej należy pojmować filozofię, gdy uwzględniamy podejście antropologiczne 20. Antropologia filozoficzna to dziedzina, której
przedmiotem jest wieloaspektowa refleksja filozoficzna odniesiona do
człowieka, np. w aspekcie ontologicznym, moralno-etycznym, estetycznym, psychologicznym, społeczno-kulturowym. Ujęcie to próbuje dać
holistyczną 21 odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, określając przy
tym jego strukturę ontyczną i miejsce pośród innych bytów.
Nie trzeba szczególnego wysiłku, aby uświadomić sobie, że stawiane
przez filozofię pytania dotyczą każdego człowieka. Zagadnienia szczęścia, dobra i zła, sensu życia i śmierci, wolności dokonywanych wyborów
i odpowiedzialności za nie, miejsca i roli człowieka we wszechświecie
– to wszystko stanowi pierwszoplanowe kwestie, których nikt nie może
pominąć, jeżeli chce w sposób głębszy zastanowić się nad sobą, a przez
to nad człowieczeństwem i jego istotą. Warto podkreślić, że kwesie te
nie tylko odgrywają kluczową rolę w filozofii, jej historii i współczesności, ale także przejawiają się nieustannie w ludzkiej kulturze: na
kartach wybitnych dzieł literatury światowej i w utworach wielkich
kompozytorów oraz w dziełach mistrzów malarstwa. Chociaż na problemy filozoficzne i światopoglądowe z pewnością bardziej wyczuleni
są intelektualiści czy artyści, to większość ludzi w różnych momentach
swojego życia zadaje sobie pytania filozoficzne. Zdarza się to zwłaszcza
wtedy, gdy człowiek doświadcza tzw. sytuacji granicznych, do których
należą śmierć, cierpienie, walka 22.
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C. Kluckholm, Values and Value – Orientations in the Theory of Action. An Exploration in
Definition and Classification, [w:] Toward a General Theory of Action, T. Parsons, E.A. Shils
(red.), New York 1962, s. 395, podaję za: L. Krzyżanowski, Podstawy nauk…, op. cit.
Antropologia (gr. ánthropos – człowiek, logos – nauka) to nauka o człowieku jako istocie
społecznej.
Holizm – filozoficzna koncepcja rozwoju, według której świat stanowi hierarchiczną całość,
złożoną z całości niższego rzędu, oraz podlega dynamicznej, twórczej ewolucji, która
prowadzi do powstawania coraz to nowszych jakościowo różnych całości, niedających
się zredukować do sumy swych części; za twórcę koncepcji holizmu uważa się Johna
Smutsa (1870–1950) – wybitnego wojskowego, polityka i filozofa. Zob. J.C. Smuts, Holism
and Evolution, London 1927.
W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii
filozofii i filozofii polityki, Warszawa 2012, s. 25.

Rozdział 1. Prolegomena do filozofii bezpieczeństwa

Filozofię i jej istotę możemy przybliżyć albo na drodze długich rozważań, albo lapidarnie. Na potrzeby naszych rozważań, które dotyczą
głównie filozofii bezpieczeństwa, uczynimy to w zwięzły sposób:
Filozofia jest medytacją nad ważnymi sprawami nurtującymi
umysł człowieka oraz nauką dającą pogląd na funkcjonowanie
naszego świata i na sens naszego istnienia we wszechświecie.
Filozofia to najogólniejsza refleksja nad światem i człowiekiem.
Francuski myśliciel Pierre Hadot (1922–2010) zwrócił z kolei uwagę
na sprawę szczególnie istotną dla filozofii bezpieczeństwa. Uważał on,
że przyjęcie określonej wizji filozofii (tak jak to miało miejsce już w starożytności) zobowiązuje do dostosowania własnego stylu życia bądź
postępowania do wyznawanej idei. Chodzi o to, by codzienna praktyka była zgodna z tym, co jest naszym ideałem życiowym – dzięki
mądrości, jaką zgromadziła dla nas filozofia. Jeśli natomiast filozofia ze
swego obszaru wybiera jakiś określony przedmiot, jakąś istotną część
rzeczywistości, np. bezpieczeństwo, to fakt ten potwierdza, że nauka
ta stanowi dla ludzkości szczególnie cenioną wartość.
1.1. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa – bezpieczeństwo
jako najwyższa wartość
Gdy próbuje się zdefiniować i zredefiniować (rozszerzyć) współczesne pojmowanie bezpieczeństwa23, należy mieć na uwadze trudności,
jakie wynikają z faktu, że jest ono zjawiskiem społecznym obejmującym
przynajmniej kilka dyscyplin oraz specjalności naukowych. Tomasz
Aleksandrowicz idzie o krok dalej w kwestii specyfiki nauk o bezpieczeństwie. Uważa, że „interdyscyplinarność znacznie wykraczająca
poza obszar wiedzy nauk społecznych jawi się […] jako konstytutywny
element tożsamości nauk o bezpieczeństwie” 24. Aktualnie można spotkać
co najmniej kilkadziesiąt definicji tego niebagatelnego dla bytu czło23
24

J. Mathews, Redefining Security, „Foreign Affairs” 1989, Vol. 68, No. 2, s. 162.
T.R. Aleksandrowicz, Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red.), Toruń 2015, s. 56.
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wieka fenomenu społecznego (w różnych opracowaniach mających charakter zarówno prac naukowych, jak i szkiców popularnonaukowych)25.
Większość z nich wyraźnie wskazuje, że bezpieczeństwo, podobnie
jak pokój, nie jest stanem, który można uznać za dany człowiekowi
bezwarunkowo i raz na zawsze.
Definicje słownikowe określają bezpieczeństwo jako zjawisko utożsamiane najczęściej z takim stanem państwa narodowego lub grupy
państw, który czyni je zdolnymi do skutecznego przeciwstawienia się
zagrożeniom wywołanym przez działania człowieka lub siły natury.
W opracowaniach z obszaru nauk społecznych możemy zetknąć się
z pojęciem bezpieczeństwa, które pojmowane jest jako zdolność do
przetrwania podmiotu, niezależność (podmiotowość, suwerenność),
tożsamość, możliwości nieskrępowanego rozwoju jednostki (osoby
ludzkiej). Według Michela Wieviorki pojęcie podmiotu wiąże się ze
„zdolności[ą] jednostki ludzkiej do działania w celu przetrwania […]” 26;
drugim aspektem podmiotu jest z kolei jego zdolność do „konstruowania swego doświadczenia” 27 i, jak mówi niemiecki socjolog Hans Joas,
wpływa na „twórczy charakter jednostki ludzkiej” 28.
Ile zatem wspólnego mają ze sobą wyżej wymienione i inne, niewymienione, przypadki „mutacji” kategorii bezpieczeństwa?
Czy można w aspekcie teoretycznym zgłębić znaczenie i istotę współczesnego bezpieczeństwa?
Należy przyjąć, że istotę tę stanowi brak zagrożenia lub nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia względem kogoś lub czegoś.
Natomiast państwo narodowe pozostaje bezpieczne wówczas, gdy nie
jest ono zagrożone czynnikami zewnętrznymi, a także kiedy nie desta25
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Zob. np. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996; J. Konieczny, O pojęciu bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1/2012; M. Brzeziński,
Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane
zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009; B. Buzan, New Patterns
of Global Security in the twenty-first century, „International Affairs” 1991, Vol. 67, No. 3,
s. 431–451; idem, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in
the Post-Cold War Era, 2nd ed., Hemel Hempstead 1991.
M. Wieviorka, Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków 2011, s. 19.
Ibidem, s. 20.
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bilizują go zagrożenia mające charakter wewnętrzny. Bezpieczeństwo
dowolnego podmiotu, obiektu czy stanu rzeczy występuje zatem wtedy,
gdy obiekt bezpieczeństwa lub określony stan rzeczy może trwać bez
większego ryzyka zniszczenia lub naruszenia własnej integralności.
W myśl tego stanowiska żaden indywidualny lub kolektywny podmiot
bezpieczeństwa, inny obiekt czy system nie może się właściwie rozwijać,
gdy permanentnie znajduje się w stanie zagrożenia czy w sytuacji trudnej  29, w której znacząco wzrasta prawdopodobieństwo zniszczenia lub
naruszenia jego struktury i przeszkody w wykonywaniu określonych
zadań i osiąganiu celów. Ma to bezpośredni związek z samorealizacją
jednostki ludzkiej (osoby ludzkiej)30, z jej twórczym nastawieniem
i idącym w ślad za nim rozwojem 31 tego podmiotu bezpieczeństwa.
Zawarte w teorii problemu  32 potrzeby rozwoju podmiotu działania, jako
elementy korelujące z bezpieczeństwem, należy badać zarówno w indywidualnym, jak i w zespołowym wymiarze podmiotów bezpieczeństwa.
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zakłada jego szerokie
spektrum, znacznie wykraczające poza sferę militarną. Dlatego też
bezpieczeństwo należy rozpatrywać w trzech aspektach: podmiotowym, przedmiotowym i perspektywicznym. W aspekcie podmiotowym
możemy wyróżnić bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa)
29

30

31

32

Sytuacja trudna – położenie podmiotu bezpieczeństwa, w którym równowaga między
potrzebami, działaniami a warunkami działania podmiotu bezpieczeństwa jest naruszona;
rozróżnia się sytuacje trudne obiektywne i subiektywne; sytuacje trudne obiektywne
zachodzą, gdy warunki, w których przebiega działanie, znacznie przekraczają stopniem
trudności warunki normalne dla tego typu działania – taka sytuacja jest trudna dla
każdego podmiotu; sytuacje trudne subiektywne zachodzą, gdy pomimo normalnych
warunków podmiot nie może zaspokoić swoich potrzeb. Zob. T. Tomaszewski, Człowiek
w sytuacji, [w:] Psychologia, idem (red.), Warszawa 1982, s. 17–36; idem, O sytuacjach trudnych, [w:] Higiena psychiczna i nerwice dziecięce, I. Belicka (red.), Wrocław 1965; M. Tyszkowa,
Sytuacyjno-poznawcza koncepcja odporności psychicznej, „Przegląd Psychologiczny” 1978,
nr 1, s. 3–15; idem, Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986.
Boecjusz w VI w. sprecyzował znaczenie terminów „osoba” oraz „natura”; J. Pieper, Scholastyka, Warszawa 2000, s. 22. Translatio jest jedną z form duchowego dziedzictwa średniowiecza.
A. Maslow, A Theory of Human Motivation, New York 1970; N. Tsagourias, N.D. White, Collective Security: Theory, Law and Practice, Cambridge 2013.
W. Chojnacki, Bezpieczeństwo a nauka, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśniewski (red.), Szczytno 2011, s. 89 i nast.; N. Tsagourias, N.D. White, Collective
Security…, op. cit.
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i bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym 33, ale także bezpieczeństwo osobiste (jednostkowe, personalne).
Bezpieczeństwo, które jest rozpatrywane w aspekcie przedmiotowym,
oznacza kreowanie możliwości i warunków do zachowania tożsamości,
swobody działania i autonomii podmiotu bezpieczeństwa w środowisku
międzynarodowym. W wymiarze perspektywicznym oznacza tworzenie systemów bezpieczeństwa zdolnych do reagowania w obliczu
zagrożeń trzeciego tysiąclecia na obszarze jednego państwa lub grupy
państw (sojuszy) przy uwzględnieniu dynamiki, zmienności oraz nieprzewidywalności uwarunkowań bezpieczeństwa. Wyróżniamy trzy
znaczenia bezpieczeństwa w aspekcie jego charakteru:
ӹ w pierwszym znaczeniu jest to stan spokoju, pewności egzystencji
i ciągłości rozwoju podmiotu bezpieczeństwa, swobody działania
tego podmiotu, która wynika z wolności od niebezpieczeństw
(zagrożeń) i od pojawiających się obaw (lęku);
ӹ drugie znaczenie to proces, w którym stan bezpieczeństwa i jego
organizacja podlegają permanentnym, dynamicznym zmianom,
stosownie do naturalnych oddziaływań i uwarunkowań; innymi
słowy, bezpieczeństwo oznacza tu ciągłą działalność człowieka:
jednostek ludzkich, społeczności lokalnych, państw narodowych
i różnych międzynarodowych organizacji w tworzeniu stanu bezpieczeństwa;
ӹ w trzecim znaczeniu kategoria bezpieczeństwa to naczelna
potrzeba, a tym samym również wartość dla człowieka, niezbędna do jego istnienia i rozwoju.
Można założyć, że podstawowymi elementami bezpieczeństwa są
gwarancje nienaruszalności podmiotu i swoboda jego rozwoju – dążenie do samorealizacji 34. To zaś oznacza, że bezpieczeństwo obejmuje
zespolenie dwóch istotnych składników, a mianowicie zapewnienia
przetrwania i swobody rozwoju podmiotów: jednostki lub państwa.
Nie są to dwa równorzędne składniki systemu bezpieczeństwa. Zapew33
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Zob. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., D.B. Bobrow, E. Haliżak,
R. Zięba (red.), Warszawa 1997.
Zob. A. Maslow, A Theory of Human Motivation, op. cit.; A. Murray, Explorations in personality, Oxford 1938; K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb – psychologia dążeń ludzkich,
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nienie przetrwania podmiotu stanowi podstawę bezpieczeństwa, dając
możliwość fizycznego trwania, podczas gdy w pojęciu swobody rozwoju
mieszczą się warunki ochrony istotnych wartości i interesów danego
podmiotu w szeroko rozumianym rozwoju kulturowo-cywilizacyjnym.
Współczesne pojmowanie zjawiska bezpieczeństwa, umieszczone na
tle całego systemu pojęć, zajmuje pierwszorzędną pozycję w losach
jednostki ludzkiej, społeczności lokalnej oraz społeczeństw-narodów
i ich państw. Sformułowanie jednoznacznej definicji bezpieczeństwa
w aspekcie filozoficznym nie jest prostym zadaniem. Możliwości zdefiniowania jest wiele, co nietrudno zauważyć w różnych opracowaniach
naukowych.
Janusz Świniarski stwierdza, że „bezpieczeństwo to stan, który
zapewnia człowiekowi warunki samorealizacji” 35. Z kolei Jan Szmyd,
zajmujący się m.in. filozofią praktyczną 36, podaje, że „bezpieczeństwo
wiąże się z poczuciem stabilności i trwałości określonego stanu rzeczy,
odczuciem braku zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego, a ponadto
także z doznawaniem pewności i spokoju w codziennym bytowaniu,
ufności i zaufaniu do przyszłości” 37. W tym miejscu powstaje konieczność wyrażenia opinii autorów w bardzo ważnej kwestii. Uwzględniając
filozoficzny (w tym aksjologiczny) kontekst, zjawisko bezpieczeństwa
można zdefiniować jako stan i proces trwania, przetrwania i rozwoju
każdej formy bytu. Wszystkie zatem sytuacje, które nie sprzyjają tym
trzem elementom, należy uznać za zagrożenia bezpieczeństwa. Cechami
bezpieczeństwa są między innymi optymizm i zaufanie. To one dają
nam przekonanie, że będziemy nadal mogli cieszyć się naszymi dobrem
i szczęściem.
Wyżej wskazana ranga bezpieczeństwa w systemie wartości i jej utylitarne znaczenie powinny skłaniać do refleksji nad twierdzeniem, że
bezpieczeństwo jest konieczne i nie można go zastąpić innym stanem
lub procesem oraz że jest ono również potrzebą o uniwersalnym wymia35
36
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J. Świniarski, Filozoficzne podstawy…, op. cit., s. 13.
J. Szmyd, Filozofowanie użyteczne, Bydgoszcz 2003.
Idem, Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna, Kraków 2000, s. 46. Zob.
J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość. Materiały z II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo jako wartość” z 18 kwietnia 2010,
Kraków 2010.
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rze. Oznacza to zatem, że filozofia jest nauką o zakresie najogólniejszym
i najobszerniejszym, a przy tym ma ona znamiona pragmatyzmu. To
z kolei oznacza, że filozofia zajmuje znaczące miejsce i odgrywa istotną
rolę w całym systemie rozwoju w trzecim tysiącleciu.
Powyższe rozważania nie powinny pozostawać w sferze deklaracji
teoretycznych, lecz winny znaleźć się w praktycznych wymiarach egzystencji jednostek ludzkich (wymiar personalny), narodowym i międzynarodowym. Jest to konieczne, gdyż bezpieczeństwo jest zjawiskiem
dynamicznym, podobnie jak jego obecne zagrożenia.
Czym zatem jest filozofia praktyczna, czyli nauka o działaniu i twórczości człowieka? To przede wszystkim etyka i refleksja nad polityką.
Obie służą cnocie i sprawiedliwości. Filozofia pragmatyczna stara się
określić, czym jest dobro, prawda i piękno, jak powinniśmy postępować,
aby nasze życie było szczęśliwe i jednocześnie abyśmy nie krzywdzili
innych, zachowując uznane normy życia społecznego  38.
Jeśli potrafimy już określić, czym jest zjawisko bezpieczeństwa
w trzech aspektach – podmiotowym, przedmiotowym i przyszłościowym, to w następnej kolejności odpowiedzmy na pytanie, czy bezpieczeństwo w trzecim tysiącleciu jest wartością najwyższą dla ludzkości
wobec licznych wyzwań i zagrożeń?
Jedną z klasycznych dyscyplin filozoficznych jest aksjologia  39, czyli
filozofia wartości (aksis znaczy po grecku „godny”, „cenny”). Mówimy
niekiedy, że jest to teoria wartości. Tych trzech pojęć często używa
się synonimicznie, niektórzy myśliciele stawiają wręcz znak równości
pomiędzy filozofią a aksjologią. Ich zdaniem każda nauka bada to, co
już jest, abstrahując od wartości. Natomiast filozofia ma się zajmować
tym, co ma być. W potocznym rozumieniu należałoby przyjąć założenie,
że aksjologia stawia pytania: czym są wartości? jakie rodzaje wartości
już istnieją? w jaki sposób należałoby je hierarchizować? w jaki sposób wartości istnieją – subiektywnie czy obiektywnie, absolutnie czy
relatywnie? w jaki sposób poznajemy wartości? Należy przy tym rzecz
38
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jasna przyjąć, że nie są to jedyne pytania dotyczące filozofii wartości,
ponieważ w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.
W aksjologii jako ogólnej teorii wartości, mającej odniesienia do zjawiska moralności, wyróżniamy dwie dyscypliny zajmujące się pewnymi
rodzajami wartości, tj. etykę i estetykę. Etyka zajmuje się analizowaniem
wartości (kategoryzacja: dobro albo zło), wyborami etycznymi (decyzjami), czynami i postawami podmiotów (sprawiedliwością, odwagą,
współczuciem).
Przez moralność rozumiemy taki zespół reguł postępowania,
który jest uznawany za właściwy przez ogół członków danej społeczności. Reguły te pozwalają na budowę utrwalonych norm
oraz wzorów postępowania, tym samym umożliwiając w różnych
okolicznościach odróżnianie dobra od zła. Etyka jest natomiast
teorią moralności. Znamienne jest to, że ów dział filozofii nazywany jest także filozofią praktyczną 40.
Jak zauważył Józef Bocheński, „jako nauka normatywna, etyka bada
przede wszystkim, jaki jest cel ogólny ludzkiego postępowania i jaki
być powinien”41.
Zasadniczy kształt myśli etycznej nadali trzej filozofowie: Arystoteles,
Immanuel Kant i Max Scheler. Do etyków można zaliczyć powszechnie
znanych polskich myślicieli, takich jak Kazimierz Twardowski, Tadeusz
Kotarbiński czy Jan Paweł II.
Odrębnego omówienia wymaga w przekonaniu autorów historia
filozofii, która odegrała i nadal odgrywa istotną rolę w zgłębianiu filozoficznego aspektu istoty bezpieczeństwa. W naukach ścisłych badania
można niekiedy z powodzeniem prowadzić bez znajomości historii tych
nauk. Nie jest to możliwe w przypadku filozofii, w tym filozofii bezpieczeństwa. Ten przedmiotowy rodzaj filozofii wymaga przywołania
wydarzeń z historii, ponieważ to one ją kształtowały. Doświadczenie
pokazuje, że przez dwadzieścia pięć wieków żaden samouk, żaden
człowiek nieznający dzieł swoich poprzedników nie był zdolny do
40
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J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji…, op. cit., s. 10.
J.M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Warszawa 1999, s. 33.
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wniesienia cennego wkładu w rozwój filozofii. „Pojawia się refleksja, iż
uzyskanie długofalowej, dającej satysfakcję i nadzieję na pomyślność
wizji przyszłości jest możliwe tylko w kontekście ciągłości. Ciągłość
ta powinna być wyrażona poprzez zestawienie wizji przyszłości z jej
»odpowiednikiem« będącym wizją najlepszych dokonań człowieka
w przeszłości”42.
Bez znajomości historii bezpieczeństwa nie jest możliwe budowanie
filozofii bezpieczeństwa w obecnym świecie społecznym 43. Przejdźmy
zatem do krótkiego przeglądu historii filozofii.
Odkąd istnieje nauka, podejmuje się wysiłki, aby wyjść poza rozważania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje. Nie ustają
próby, aby obok nauk specjalnych zbudować naukę, która da pogląd
na świat. Tą jedyną nauką jest filozofia. To dziedzina wiedzy, której
zakres jest najobszerniejszy ze wszystkich nauk, a pojęcia – najogólniejsze 44. Jeśli więc filozofia traktuje o jakimś obszarze specjalnie, to,
jak już wspomniano, dzieje się tak ze względu na jego szczególną wagę
i wartość. Jest to zatem nauka o tym, co dla ludzkości najważniejsze
i najcenniejsze.
Przedmiot filozofii ulegał ciągłym zmianom w miarę tego, jak rozszerzał się zakres znanych i badanych przedmiotów oraz jak zmieniała się ocena ich wartości. Był okres, kiedy jedynie przyroda była
przedmiotem filozofii. Nie zwracano wówczas uwagi na żadne inne
zjawiska poza przyrodniczymi. Były również czasy, kiedy głównym
przedmiotem jej zainteresowań były normy moralne, Bóg i dusza, bo
tylko ich zbadanie wydawało się ważne i wartościowe dla ludzkości.
Było i tak, że filozofia traktowała niemal wyłącznie o psychologii, ponieważ w niej upatrywano podstaw wszelkiego poznania. Tak samo zmieniano tematykę filozofii w zależności od tego, jak poszerzano granicę
wiedzy. Gdy pierwotnie za przedmiot filozofii uważano rzeczywisty
świat, to później niejednokrotnie ograniczano się do zjawisk lub do
myśli ludzkich o świecie. Nawet to, że filozofia jest nauką, nie zawsze
było uznawane przez osoby, które ją uprawiały. Byli tacy myśliciele,
42
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którzy uważali filozofię za bliższą poezji niż nauce. Istnieli też inni,
którzy filozofowanie uznawali za czynność praktyczną, zaspokajającą
pewne ludzkie potrzeby, lecz niezapewniającą prawdziwego poznania.
Wśród tych, którzy nie wierzyli w naukowe posłannictwo filozofii,
znaleźli się ci, którzy je spełniali, tyle że nie traktowali go jako zamierzenia naukowego, inni zaś umniejszali to znaczenie, ograniczając je
do przedmiotów mniej cennych, do zasad mniej powszechnych, ale za
to poznawalnych naukowo.
Filozofia nie od razu objęła taki zakres zainteresowań, z jakiego
jest znana obecnie. Dokonało się to dopiero w klasycznym okresie
filozofii greckiej. Termin filozofia jest wyrazem pochodzenia greckiego.
Oznacza dosłownie (literalnie) umiłowanie mądrości. Początkowo
termin ten nie miał ścisłego znaczenia, oznaczał mądrość w ogóle,
wiedzę ogólną i towarzyszące jej wykształcenie o charakterze ogólnym.
Dopiero mędrcy greccy, w szczególności Sokrates (ok. 470–399 p.n.e.)
oraz jego uczeń i następca Platon (427–347 p.n.e.), obaj pochodzący
z Aten, nadali filozofii nowe znaczenie.
Po odróżnieniu podlegających zmianom zjawisk od niezmienności
bytu filozofia rozdzieliła się na dwa nurty: wiedzę o zjawiskach (tzw.
fenomenach) oraz wiedzę o bycie. Wiedzę tę i tylko tę Platon nazywał
filozofią. Jednak i dla Platona filozofia nie była jeszcze ściśle określoną
dyscypliną naukową. Oznaczała jedynie szczególny rodzaj wiedzy, który
człowiek może rozpoznać jako dla niego najistotniejszy, najbardziej
ogólny – to znaczy uniwersalny i kompletny – oraz najbliższy prawdy
i trwalszy od innych.
Kontynuując to, co Platon zapoczątkował, Arystoteles ze Stagiry
(384–322 p.n.e.) uporządkował wiedzę o filozofii okresu starożytności.
Zachował Platońskie zamiłowanie do zagadnień najogólniejszych,
chociaż nie zrezygnował z badań szczegółowych. Jego różnorodne
prace i rozważania musiały wzbudzić w nim poczucie konieczności
dokładniejszego oddzielenia filozofii od innych nauk. Nie wyrzekając
się dawnego przedplatońskiego pojmowania filozofii jako obejmującej wszelką wiedzę, wyodrębnił z niej „filozofię pierwszą” – tę, która
traktuje o najogólniejszych właściwościach rzeczy, o „bycie jako takim”
i szuka dla niego „pierwszych zasad i przyczyn”. Przeciwstawił jej
wszystkie inne nauki, jako nauki szczegółowe. „Odtąd nazwa »filo31
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zofia« była już ściślej określona i jej zakres odgraniczony od innych
nauk”45. Tym zakresem jest filozofia europejska – stanowiąca zwartą
całość od początku aż do naszych czasów. Filozofia średniowieczna
korzystała z filozofii starożytnej, a filozofia nowożytna – ze średniowiecznej.
Rozwój filozofii europejskiej na przestrzeni dwudziestu pięciu wieków daje podstawę do dokonania jej podziału na epoki. Najważniejszą
granicę epok stanowi powstanie filozofii chrześcijańskiej, ponieważ
chrześcijaństwo wprowadziło nową postawę człowieka wobec świata
i życia. Z tego punktu widzenia filozofia europejska dzieli się na dwie
wielkie ery: starożytną i chrześcijańską. Inny podział dokonał się z kolei
w obrębie filozofii europejskiej. Według tego podziału wyróżniamy
trzy następujące epoki: filozofia starożytna (VI w. p.n.e.– VI w. n.e.),
filozofia średniowieczna (VI – XIV w.), filozofia nowożytna, której
początek przypada na XV wiek. Te trzy wielkie epoki filozofii przeszły
okres rozwoju, krytyki i oświecenia, okres systemów i okres szkół.
Tu należy zaznaczyć i wyraźnie zakomunikować, że do starożytnej
filozofii europejskiej, zwłaszcza do jej początku i nadania jej naukowego charakteru, najwięcej wnieśli starożytni greccy myśliciele, tacy
jak wspomniani Sokrates, Platon i Arystoteles. To oni jako pierwsi
odkryli istotę filozofii i jej zasadniczą rolę w życiu człowieka. Ich dorobek stanowi dziś w znacznej części podstawę do prowadzenia rozważań
dotyczących szczególnego zakresu filozofii społecznej, jaki obejmuje
filozofia bezpieczeństwa.
1.2. Miejsce bezpieczeństwa wśród wartości uniwersalnych – definiowanie bezpieczeństwa
Na początek wyjaśnijmy, czym jest wartość uniwersalna, a dopiero
w drugiej kolejności będziemy szukać miejsca dla bezpieczeństwa z filozoficznego punktu widzenia i odpowiedzi na pytanie, czy bezpieczeństwo ma cechy uniwersalne. Jeśli przyjmiemy, że słowo „uniwersalny”
oznacza „powszechny”, można powiedzieć, że bezpieczeństwo jest wartością uniwersalną. Ale jeśli tę samą wartość będziemy rozpatrywać
45
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w aspekcie filozoficznym, to podejście to może okazać się bardzo płytkie,
nieoddające pełnej istoty zjawiska.
Filozofia jest nauką uniwersalną, bada bowiem całość rzeczywistości,
a nie jej wybrany element, za pomocą określonej metody. Przedmiotem
badań filozoficznych jest całość tego, co filozofa spotyka, a zatem tego,
co jest na zewnątrz niego, a także w nim samym. Stwierdzenie to można
odnieść do badania filozofii bezpieczeństwa za pomocą już istniejących
metod, dochodząc do fundamentu tego, co empiryczne. Dlatego w literaturze przedmiotu możemy spotkać stwierdzenie: „bezpieczeństwo
jest fundamentem wszystkiego, co czynimy”. Te słowa wypowiedział
Henry Kissinger jako doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do
spraw bezpieczeństwa, przemawiając w londyńskim Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych w końcu XX wieku. Czy ta
myśl wybitnego męża stanu USA może stanowić określoną wartość?
Po krótkim wprowadzeniu do filozofii jako nauki uniwersalnej dokonajmy próby znalezienia miejsca dla bezpieczeństwa w obszarze wartości uniwersalnych. Tu znowu dochodzimy do punktu wyjścia, czyli do
określenia znaczenia wartości, jednak już wartości uniwersalnej, a nie
tylko wartości jako takiej.
Najwyższym rodzajem wartości są wartości absolutne. Przysługują
one temu, co święte, są godne najwyższego szacunku i czci. Negatywne
wartości absolutne to wartości demoniczne, odnoszące się do zła absolutnego. Obiektywna hierarchia wartości jest w przekonaniu Maxa
Schelera podstawą etyki 46, ponieważ skoro wiadomo, co jest lepsze,
to wiadomo też, jak należy postępować. Scheler uważał, że jego koncepcja prowadzi do akceptacji moralności religijnej, katolickiej. Chcąc
umiejscowić bezpieczeństwo w systemie wartości Schelera, należałoby
je zaliczyć przede wszystkim do wartości witalnych. Jeśli tak, to należy
określić, co przyjmujemy za wartość witalną. Wartość witalna obejmuje
wszystko to, co wiąże się z życiem i zdrowiem. Ponadto występują
jeszcze wartości ostateczne, które dotyczą pożądanych stanów życia,
są ostatecznymi celami życiowymi. Do wartości ostatecznych zalicza się: dostatnie życie, równość, ekscytujące życie, bezpieczeństwo
własnej rodziny, wolność, zdrowie, harmonię wewnętrzną, dojrzałą
46

Zob. M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990.
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miłość, bezpieczeństwo narodowe, przyjemność, zbawienie, szacunek do samego siebie, poczucie osiągania ważnych celów, szacunek
społeczny, prawdziwą przyjaźń, mądrość, pokój, piękno. A jeśli tak,
to znaczy, że mają one wiele wspólnego z wartością powszechną, czyli
z wartością uniwersalną. I na pytanie, czym jest wartość uniwersalna,
można odpowiedzieć bez ryzyka większego błędu, że jest to wartość
bezwzględna, wyrażająca wartość osoby, dzieła, rzeczy, zjawiska.
W naszym przypadku dotyczy ona bezpieczeństwa jako wartości bezwzględnej i nieprzemijającej.
Odpowiadając na pytanie o to, jakie miejsce zajmuje bezpieczeństwo
wśród wartości uniwersalnych, możemy dać odpowiedź jednoznaczną
i twierdzącą: centralne, ponieważ jest jedną z głównych wartości ludzkości XXI wieku. Na takie twierdzenie składa się wiele przytaczanych
już wcześniej argumentów, a ponadto bezpieczeństwo oznacza wszystko
to, co cenne i co ma sens w życiu człowieka – byt. Przecież każdy z nas,
obojętnie jakie miejsce zajmuje w społeczeństwie, pragnie być bezpieczny wszędzie tam, gdzie się znajduje, i w każdym czasie, w kraju i za
granicą. Człowiek jako jednostka społeczna zajmuje miejsce centralne
i jest wartością absolutną wśród innych wartości uniwersalnych. W ten
sposób należałoby wskazywać miejsce bezpieczeństwa – wśród wartości
uniwersalnych w ujęciu filozoficznym i aksjologicznym.
Przystępując do wyznaczenia lub określenia treści jakiegoś terminu
czy pojęcia, sięgamy głęboko do jego istoty, czyli do ontologii. Następnie staramy się wyznaczyć kryteria, według których zaczynamy badać
zjawisko w dziedzinie, w której ono występuje. Poprawność definiowania pojęcia filozofii bezpieczeństwa będzie zależała od tego, w jakim
aspekcie i według jakich kryteriów będziemy je określać. Należy także
uwzględnić służebną rolę społeczną tego zjawiska i działanie podmiotu
(człowieka) w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa. Z uwagi na
to, że bezpieczeństwo jest dla człowieka jedną z najwyższych wartości, filozoficzna definicja tego zjawiska powinna odzwierciedlać jego
istotę w sensie jednoznacznie pozytywnym. W tym kontekście każda
próba zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa w ujęciu filozoficznym
musi uwzględnić kryteria, wyzwania i zagrożenia XXI wieku i może
być przyjęta, pod warunkiem że będzie filozoficznie uzasadniona,
merytorycznie poprawna, a jej zasadnicza treść społecznie użyteczna
34
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w dzisiejszej rzeczywistości, pełnej dynamicznych zmian i nieprzewidywalności.
Obecnie definicji bezpieczeństwa jest wiele, a może nawet za wiele,
co niekiedy sprawia kłopot w ich rozumieniu i opanowaniu. Każdy
z autorów starał się zdefiniować pojęcie bezpieczeństwa na miarę swojej
wiedzy lub doświadczenia. Niektóre z definicji są tak obszerne i zawiłe,
że nawet dla osób o dobrej pamięci – trudne do zapamiętania. Ponadto
w niektórych definicjach nie uwzględnia się hierarchii wartości, a przecież, jak wiemy, wartości mają obiektywny charakter, istnieją realnie,
są bytami idealnymi, niezależnymi od ludzkiej świadomości. W tym
przypadku najwyższym rodzajem wartości są wartości absolutne, inaczej religijne. Wartości te w sensie pozytywnym przysługują temu, co
święte, są godne najwyższego szacunku i czci.
Ponieważ filozofia bezpieczeństwa jest wciąż nowym działem przedmiotowym filozofii, nie do końca ukształtowanym, ciągle przechodzącym proces formowania, zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa w ujęciu
filozoficznym wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń nie należy do
najprostszych. Filozoficzna refleksja nad bezpieczeństwem jest związana
z takimi dyscyplinami filozoficznymi, jak aksjologia, filozofia społeczna,
filozofia polityki, ontologia, gnoseologia, a może i jeszcze inne.
Musimy uznać, że cechą bezpieczeństwa jest również optymizm,
ponieważ daje nam ono nadzieję na to, że będziemy się cieszyć naszym
bytem i szczęściem. Natomiast społeczne znaczenie bezpieczeństwa
wyraża się w możliwościach kooperacyjnych we wszystkich możliwych
wymiarach, tj. w skali mikro i makro. Ma to kolosalne znaczenie dla
procesu socjalizacji, niezbędnego do rozwoju jednostki (personalnego)
i współżycia społecznego.
Ze względu na egzystencjalne znaczenie bezpieczeństwo jako wartość uniwersalna (powszechna) wymaga filozoficznego zdefiniowania uwzględniającego wszystkie te uwarunkowania, które poprzedziły
jej treść. Autorska definicja bezpieczeństwa w aspekcie filozoficznym
ma następującą treść: bezpieczeństwo to stan i proces trwania, przetrwania i rozwoju w warunkach zapewniających samorealizację podmiotu. Wszystkie sytuacje, które zakłócają samorealizację podmiotu,
bez względu na rodzaj i rozmiary będą uznawane za zagrożenia dla
bezpieczeństwa zarówno personalnego, jak i strukturalnego.
35
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1.3. Kultura bezpieczeństwa
Treść tego podrozdziału służy ukazaniu transdyscyplinarnej platformy
naukowej (teoretycznego modelu naukowego) rozumianej jako jedna
z subdyscyplin nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko,
jak zakładano dawniej, militarne, ale głównie niemilitarne aspekty
bezpieczeństwa. Położono nacisk na holistyczną wizję kultury bezpieczeństwa z ideą trzech strumieni jej energii: mentalno-duchowego,
społeczno-prawno-organizacyjnego i strumienia energii, który reprezentuje wymiar fizyczny (materialny) rzeczywistości społecznej. Strumienie energii, jakie niesie ze sobą kultura bezpieczeństwa, kojarzone są
z genezą tej idei, która narodziła się w środowisku naukowym eksplorującym niezwykle istotny dla rozwoju człowieka obszar nauk społecznych.
Ważną rolę odegrał tu amerykański antropolog Alfred Louis Kroeber
(1876–1960). Składowe elementy kultury w koncepcji Kroebera stanowią rzeczywistość materialna, kultura społeczna oraz kultura etyczna
i powiązany z nią system wartości. A.L. Kroeber zaproponował tę typologię w swym słynnym dziele, które zatytułował The Nature of Culture  47.
Podobnie kwestię kultury ujął znany polski socjolog Kazimierz
Dobrowolski (1894–1987). Uczynił to w pracy noszącej tytuł Studia z pogranicza historii i socjologii, która ukazała się w 1967 roku 48.
Wyróżnił on tutaj trzy następujące wymiary kultury: niematerialny,
społeczny i materialny. Jak zauważa antropolog bezpieczeństwa Stanisław Jarmoszko 49, gdy mówimy o subobszarze kultury, który pozwala
człowiekowi na unikanie zagrożeń i ich neutralizację, stanowi on
kulturosferę bezpieczeństwa (najczęściej w elitarystycznym formacie).
Mamy tu na myśli sferę symboliczną, związaną nierzadko z tak zwaną
kulturą wysoką, określaną także jako kultura elitarna lub kultura wyższa 50. Można wyróżnić również swoistą dla danej narodowej kultury
47
48
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A.L. Kroeber, The Nature of Culture, Chicago 1952.
K. Dobrowolski, Studia z pogranicza historii i socjologii, Wrocław 1967.
S. Jarmoszko, O kulturze bezpieczeństwa z perspektywy antropologicznej, [w:] Kultura
bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, t. 3: Kultura i wychowanie, M. Fałdowska,
A.W. Świderski, G. Wierzbicki (red.), Siedlce 2016, s. 27.
Kultura wysoka – najwartościowsza część kultury danego społeczeństwa, elitarna część
zasobów kultury narodowej, stanowiąca rdzeń przekazu tradycji narodowej oraz całości
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bezpieczeństwa semiosferę bezpieczeństwa. Semiosfera bezpieczeństwa
umożliwia indywidualnym i kolektywnym podmiotom bezpieczeństwa
prowadzenie skutecznych działań ochronnych, obronnych i prorozwojowych dzięki sprawnemu oraz właściwie umotywowanemu posługiwaniu się symbolami narodowymi. Mają one wpływ na indywidualną,
społeczną, a nawet na materialną sferę egzystencji człowieka. Według
autora to świadomość podmiotu działania określa jego byt, choć próbowano kiedyś zakładać inaczej.
Zauważmy, iż codzienne funkcjonowanie podmiotów bezpieczeństwa
przebiega na ogół w dwojakim kontekście. Są to, po pierwsze, kontekst
indywidualny, w którym dany podmiot działania buduje (tworzy oraz
bezustannie gromadzi) własne zasoby, dbając o swój rozwój i powiększanie dobrostanu. Po wtóre, kontekst społeczny, w którym podmiot ten
mniej lub bardziej uświadamia sobie, że działać skutecznie w świecie
społecznym można głównie albo przez kooperację, albo rywalizację
z innymi podmiotami. Sposoby, wzory oraz reguły funkcjonowania
społecznego wyznacza z kolei kultura.
Polski socjolog Marian Golka uważa, iż „kultura jest własnością
danej zbiorowości. Poznawanie kultury to przekraczanie jej społecznych i przestrzennych granic” 51. Rzeczywistość społeczna, w której
funkcjonują ludzkie zbiorowości, jest ukazana przez Petera Bergera
i Thomasa Luckmanna w pracy Społeczna konstrukcja rzeczywistości  52.
Świat społeczny  53 to wynik konstruowania go wspólnymi wysiłkami
społeczeństwa, w taki sposób, że dane fakty społeczne  54 „pokrywają
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niematerialnego i materialnego dorobku decydującego o kształcie obecnego i przyszłego bytu określonego społeczeństwa-narodu.
M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 1980, s. 40.
P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of
Knowledge, New York 1966.
Zob. A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt…, op. cit., s. 159–161.
„Faktem społecznym jest wszelki sposób postępowania, utrwalony lub nie, zdolny do
wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu; […] taki, który jest w danym społeczeństwie powszechny, mający jednak własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych manifestacji” – E. Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa
2006, s. 41. Faktami społecznymi są np. zjawiska dotyczące religii, prawa, moralności
i obyczajowości, zaś zadaniem socjologii jest ich odkrywanie i wyjaśnianie, jak zauważa
Piotr Sztompka – P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 232.
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się z [odpowiadającymi im] pojęciami, a ludzie świadomie zaczynają
dążyć do objęcia mniejszej lub większej kontroli nad tym światem” 55.
Nieocenioną wartość podczas analizowania kwestii dotyczących
problematyki kultury bezpieczeństwa ma podjęcie refleksji nad samym
zjawiskiem kultury. Kultura bowiem stanowi tego rodzaju fenomen
społeczny, który determinuje rozwój człowieka traktowanego jako
podmiot bezpieczeństwa z jego twórczą działalnością widzianą w kontekście stojących przed nim wielu wyzwań 56, szans, ponoszonych ryzyk
i grożących mu niebezpieczeństw  57.
Podmiot bezpieczeństwa to „każdy świadomie istniejący
i celowo działający podmiot (indywidualny lub zbiorowy), rozpatrywany z punktu widzenia jego bezpieczeństwa” 58.
Działania twórcze w sposób kumulatywny, który jest uwarunkowany dobrą znajomością dotychczasowego dorobku społeczeństwa,
kreują nowe efekty, w tym nowe metody działania, mające odkrywczy
charakter dla podmiotu bezpieczeństwa. Jest to także pewnego rodzaju
odniesieniem uczynionym w duchu deklaracji programowej transdyscyplinarnej platformy naukowej Naukowo-Wydawniczego Instytutu
Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie  59.
Autorom tej deklaracji chodzi o taki rodzaj naukowego konsensusu,
który pozwalałby na uzyskanie określonej spójności, stanu swobodnego
wzajemnego korespondowania przedstawianych efektów badań bezpieczeństwa w transdyscyplinarnej ofercie redagowanego w Instytucie
periodyku „Kultura Bezpieczeństwa”, ukształtowanej zgodnie z ideą,
którą przekazuje sentencja e pluribus unum. Proponowaną platformą
ma być kategoria naukowa określana jako kultura bezpieczeństwa wraz
z trzema strumieniami jej energii: indywidualnym, społecznym i mate55
56
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F. Inglis, Kultura, Warszawa 2007, s. 10.
Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Warszawa 2006.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
Ibidem, s. 247.
J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczwństwa, op. cit.
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rialnym, nawiązującymi do idei takich postaci nauki jak Alfred Louis
Kroeber, Marian Cieślarczyk, Stanisław Jarmoszko czy Jan Czaja.
Zespół naukowy, który wspiera moc eksplanacyjną przedstawionego tu modelu badawczego, czyli kultury bezpieczeństwa, działający
z ramienia krakowskiego Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań
Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” stanowią dziś następujący badacze: Witold Pokruszyński 60, Juliusz Piwowarski 61, Andrzej
Zachuta 62, Wojciech Czajkowski 63, Wojciech M. Hrynicki 64, Paweł Pajorski 65, Jolanta Wąs-Gubała66, Dorota Szczeblowska67, Jerzy Ochmann68
oraz Tadeusz Ratusiński69.
Kultura jest ważna. Filozof i socjolog Roger Scruton70 broni tradycyjnych zasad i wartości kultury Zachodu zarówno przed krytyką
wewnętrzną, jak i przed oponentami atakującymi ją z zewnątrz. Scruton
sądzi, że głosy o wyczerpaniu się formuły kulturowej Europy są bezpodstawne. Ukazuje on, że zachodnia kultura wciąż pozostaje źródłem
sprawdzonych moralnych oraz społecznych kompetencji, i polemizuje
z oponentami traktującymi ją jako spuściznę o przestarzałym charak60
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terze. Uważa też, że społeczeństwo może być dobrze zorganizowane
dzięki mądrze działającym władzom oraz stosowaniu rządów prawa.
Tak R. Scruton widzi właściwe podejście do tworzenia siły drugiego,
społecznego strumienia kultury bezpieczeństwa. Prawo oznacza według
niego przede wszystkim prawo do posłuszeństwa, ale nie wobec anarchizującej wersji praw człowieka i obywatela, które przesłaniają tradycyjną
kulturę obowiązku. Posłuszeństwo jest dla Scrutona główną cnotą istot
politycznych, pozwala im zarówno rządzić, jak też się podporządkowywać. Bez posłuszeństwa energia społeczna słabnie. Społeczeństwo,
które dysponuje prawdziwą, dobrze rozumianą wolnością, nie może
sobie pozwolić na samobójczy konflikt z posłuszeństwem, wynikającym
z tradycyjnej kultury wraz z jej zasobami prawno-organizacyjnymi 71.
Scruton głosi więc, iż „kultura jest ważna” 72, jednak w dobie globalizacji
wysoki poziom kultury zaczyna być tak bardzo odczuwalnie brakującym elementem codziennej rzeczywistości, że należy jeszcze częściej
o tym mówić i prowadzić działania  73 na rzecz jego przywrócenia.
Gdy idzie o zachodni krąg kulturowy, obowiązek ten powinien być
wyjątkowo mocno podejmowany przez mieszkańców Europy, będącej kolebką służących całej ludzkości osiągnięć zachodniej cywilizacji,
mającej nadal ogromne znaczenie dla współczesnego świata. Chcąc
jednak posiadać moralną i społeczną legitymację do głoszenia wobec
innych, iż „kultura jest ważna”, trzeba zawsze najpierw zaczynać od
siebie. Obecnie zachodnie trendy społeczne, wychowawcze i polityczne często stanowią poważnie zafałszowaną interpretację sposobu
korzystania z przestrzeni wolności człowieka, co powoduje obniżanie
poziomu wielu obszarów kultury i działa również destrukcyjnie na
filary narodowej kultury bezpieczeństwa. Egoistyczna i anarchizująca,
z gruntu fałszywa „wolność” miałaby uwalniać człowieka od rzekomo
krępujących go „więzów kultury”: od powinności przestrzegania reguł,
71
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jakie człowiekowi wyznacza system generowanej przez niego kultury,
od przestrzegania obowiązków i od ponoszenia odpowiedzialności.
W dzisiejszej sytuacji, kiedy szeroko popularyzuje się anarchizującą
wersję pseudo-wolności, w której nieproporcjonalnie mało w stosunku do praw człowieka mówi się o jego obowiązkach, niepomiernie
wzrasta zagrożenie roztrwonienia europejskiej kultury. W ślad za tym
moralność ze szkodą dla narodowej kultury bezpieczeństwa może
zostać zepchnięta do sfery anachronizmów i ustąpić ponowoczesnej
mało cywilizowanej obyczajowości. Oczywistość ta wskazuje na trend
spychający nas do poziomu barbarzyńców, dysponujących co prawda
zaawansowaną techniką, ale ułomnych pod względem moralnym,
społecznym oraz intelektualnym. Trzeba temu trendowi, dla zachowania wysokiego poziomu mocy kultury bezpieczeństwa, zapobiec.
Istotnym, a nawet dominującym subobszarem zjawiska kultury, który
jest konstruowany przez społeczeństwa podczas historycznych procesów, jest kultura bezpieczeństwa narodowego. Jest to transparentnie
zarysowująca się domena kultury. Antropolodzy z Bronisławem Malinowskim na czele zauważyli, że zapewnienie bezpieczeństwa leżało
u podstaw humanizacji i stanowiło conditio sine qua non nie tylko
przetrwania gatunku ludzkiego, ale także rozwoju wielu płaszczyzn
ludzkiej kultury  74.
Wpływ społeczny i kapitał społeczny. Dzięki zjawisku wpływu społecznego zbiorowości społeczne stają się czymś więcej niż zbiorami
jednostek ludzkich. Poprzez oddziaływanie wpływu społecznego tworzone są normy grupowe, a pojedyncze osoby potrafią wykroczyć poza
zawężoną, egoistyczną perspektywę własnego interesu i swoje działania
ukierunkować na realizację dobra społecznego. Wpływ społeczny jest
istotną siłą, będącą fundamentem zjawisk społecznych, które warunkują postęp kultury narodowej, a wraz z nią – kultury bezpieczeństwa
narodowego. Psychologia społeczna wykorzystywana na potrzeby transdyscyplinarnych badań nad istotą narodowej kultury bezpieczeństwa
potrafi wywierać skuteczny wpływ na społeczność kształtującą przyszłą
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rzeczywistość społeczną, dla której nie bez znaczenia są takie kategorie
jak kapitał ludzki i kapitał społeczny.
Stanisław R. Domański określa, że kapitał ludzki to „zasób wiedzy,
umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawartej w danym społeczeństwie (narodzie). Kapitał ludzki jest zasobem, który jest źródłem przyszłej satysfakcji czy też, ogólnie mówiąc – usług o jakiejś wartości” 75.
Józef Penc dodaje tu jeszcze jedną istotną uwagę: „kapitał ludzki nie
zmienia się dokładnie tak, jak liczba ludności: kraj liczebnie słaby może
posiadać potężny […] zasób kapitału ludzkiego […]” 76. Socjolog Pierre
Bourdieu z kolei definiuje kapitał społeczny jako
zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są
z posiadaniem [przez ludzkie grupy społeczne] trwałej sieci mniej
lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków, wspartych na
wzajemnej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc – z członkostwem w grupie, która dostarcza każdemu ze swych członków
wsparcia w postaci posiadanego przez kolektyw potencjału 77.
Zakłada się, że problematyka dotycząca wpływu społecznego w sposób zasadniczy łączy się z podejmowaną problematyką znaczenia kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. Jest to szczególnie istotne
w perspektywie interpretacji zmiennych społecznych odniesionych
do problematyki bezpieczeństwa. W interpretacjach odniesionych do
kategorii kapitału ludzkiego i społecznego zwraca się uwagę na tzw.
polski paradoks. Sprowadza się on do tego, że pomimo bardzo słabego
kapitału społecznego polska gospodarka dynamicznie wzrasta. Zjawisko to próbuje się tłumaczyć znaczeniem kapitału ludzkiego, w który
się inwestuje, co prowadzi do dynamizowania gospodarki. Psycholog
społeczny Janusz Czapiński, próbując wyjaśniać ten specyficzny trend
rozwojowy, występujący w gospodarce polskiej po roku 1989, zwraca
uwagę na intensywne inwestowanie Polaków w samych siebie, co prze75
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łożyło się na rozwój gospodarczy. Wskazuje na inwestowanie w zdrowie,
kompetencje i dobrostan psychiczny. Warto także zwrócić uwagę na
rozróżnienie dotyczące współczesnej, niezbyt szczęśliwej, „greckiej”
drogi rozwoju powiązanej z niskim kapitałem społecznym i – dla kontrastu – „irlandzkiej” drogi rozwoju, która powiązana została z wysokim
poziomem kapitału społecznego  78. Porównanie tych dwóch dróg pokazuje casus Polski, w której nastąpił intensywny wzrost kapitału ludzkiego,
ale jak dotychczas nie idzie z nim w parze wzrost kapitału społecznego.
Taki stan rzeczy odnosi się do specyfikacji związanej z pojęciem zaufania społecznego, pozostającego w swoistym niedorozwoju wobec wzrostu składowych kapitału ludzkiego, zoperacjonalizowanych poprzez
poziom wykształcenia i doświadczenie zawodowe dowodzące kompetencji, zdrowia, pochodzenia społecznego i dobrostanu psychicznego.
Kapitał społeczny często jest rozumiany jako sieci społeczne regulowane
poprzez normy moralne, system wartości i zwyczaje wiążące jednostkę
ze społeczeństwem i pozwalające jej na współdziałanie z innymi w celu
uzyskiwania dobra wspólnego 79.
Działania w obszarze wspomnianych sieci społecznych stanowią
obszar dotyczący wpływu wywieranego na innych oraz wpływu, jakiemu
się poddaje podmiot. Przy czym dokonywanie takiego wpływu rozumiane jest w tym kontekście w kategoriach konstruktywnych, wykluczających manipulowanie zachowaniem innych osób w celu uzyskiwania
korzyści przez jednostkę. Podejmowanie takich działań jest bowiem
sprzeczne z normą dobra wspólnego i zaprzecza regule zaufania w relacjach społecznych opartych na zasadzie otwartości i wzajemności 80.
Wpływ społeczny interpretuje się jako stałą, nieodłączną charakterystykę relacji interpersonalnych. W sytuacjach związanych z polityką
istotną konkretyzacją tej charakterystyki jest realizacja celów politycznych. Podleganie wpływowi społecznemu prowadzi do zmiany
w zachowaniu wynikającej z wyobrażonej bądź realnej presji ze strony
innych. Intensywność tej presji i rodzaj kontekstu, w którym zachodzi
78
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wpływ społeczny, prowadzi do zaktywizowania jednej z trzech form
ulegania innym ludziom, jakimi są:
ӹ konformizm,
ӹ podporządkowywanie się,
ӹ posłuszeństwo.
W każdej z powyższych trzech form podlegania wpływowi społecznemu jednostka ludzka kieruje się jednym z trzech motywów tłumaczących zachowanie podmiotu w relacjach społecznych. Pierwszy
z nich dotyczy potrzeby dokonywania właściwych wyborów, które nie
zawsze mogą być przez podmiot dokonywane samodzielnie. W pewnych warunkach potrzebuje się przewodnika, lidera, doradcy, którego
uznaje się za bardziej kompetentnego od siebie. Drugim motywem stanowiącym o uleganiu presji jest potrzeba aprobaty społecznej. Możemy
zachowywać się konformistycznie, dążąc do prezentowania wzorów
zachowań akceptowanych i podzielanych w określonej grupie społecznej. Trzecim równie istotnym motywem ulegania presji jest utrzymywanie obrazu własnej osoby na względnie stabilnym poziomie.
Wskazanie trzech form działania wpływu społecznego oraz zidentyfikowanie głównych motywów skłaniających jednostkę do ulegania presji
prowadzi do sformułowania zgeneralizowanego sposobu interpretowania relacji międzyludzkich. Otóż możemy założyć, że wpływ społeczny
stanowi niezbywalny element relacji interpersonalnych i zachodzi również wtedy, gdy presja ze strony innych ma tylko postać wyobrażoną.
Konstatacja ta ma również znaczenie w kontekście polityki, w której,
jak się wydaje, wywierany wpływ społeczny jest w większym stopniu
niż gdzie indziej intencjonalny i uświadamiany. Spostrzegany u polityków stopień intencjonalności działań stanowiących formę wpływu
społecznego skłania do rozważenia dylematu, w jakim stopniu stanowi
to szansę, a w jakim może być zagrożeniem we współczesnych warunkach życia politycznego.
W sygnalizowanej problematyce wpływu społecznego należy wskazać – co jest istotne również dla perspektywy badawczej, jaką oferuje
konstrukt teoretyczny określany jako kultura bezpieczeństwa – dwie
jego postaci:
ӹ Po pierwsze będzie to wpływ społeczny rozumiany konstruktywnie. W tak zarysowanym kontekście relacja społeczna rozumiana
44
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jest jako współdziałanie dwóch podmiotów równoprawnych
w warstwie psychologicznej. Stwarza to możliwość nawiązania
konstruktywnych relacji społecznych, dających obydwu partnerom równoważne możliwości prezentowania zachowań mogących prowadzić do zmiany zachowania partnera.
ӹ Po drugie odmienną i niekonstruktywną formą wpływu społecznego będzie manipulowanie dotyczące sytuacji sprowadzających
się do realizowania własnych celów podmiotu z dopuszczaniem
intencjonalnego traktowania drugiego partnera w sposób przedmiotowy. Istotne jest również to, że drugi partner w typowej
sytuacji tak rozumianej manipulacji nie zdaje sobie sprawy z tego,
że jest poddawany manipulowaniu.
Powyższe kwestie posiadają także odniesienia do problematyki
poczucia bezpieczeństwa, które może być istotnie zaburzone w sytuacji wejścia w kontakt z osobą manipulującą zachowaniem podmiotu
bezpieczeństwa  81. Zaburzenie poczucia bezpieczeństwa będzie w dużej
mierze wynikało ze złamania reguły wzajemnego zaufania w relacjach
społecznych, które w takich warunkach nie mogą prowadzić do wzrostu dobra wspólnego. Wskazany kontekst nadużycia zaufania będzie
stanowił podstawę do prezentowania działań obronnych przez osobę,
której zaufanie zostało nadużyte. „Dobro wspólne – jak czytamy w Encyklopedii katolickiej – to wartość wynikająca z wrodzonych zadatków
natury człowieka, obejmująca doskonałość wielu osób, którą osiągają
one we wzajemnym współżyciu i współdziałaniu poprzez korzystanie
ze społecznych urządzeń i środków” 82. Inna definicja określa dobro
wspólne jako podstawowy czynnik życia społecznego, motywujący
działania społeczne osób tworzących daną społeczność. Dobro to jest
rzeczywistym celem każdego człowieka i zarazem całej społeczności.
Tworzenie dobra wspólnego w toku istnienia relacji społecznej było
opisywane także przez przedstawicieli psychoterapii i filozofii dialogu,
którzy analogicznie interpretowali relacje międzyludzkie. Carl Rogers
i Martin Buber, niezależnie od specyfiki działalności, w swoich obsza81
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rach aktywności przyjmowali podobne założenia dotyczące relacji
zachodzących pomiędzy dwoma osobami. Najbardziej istotna zbieżność poglądów Rogersa i Bubera dotyczy sposobu rozumienia relacji
Ja – Ty jako relacji osobowej pomiędzy dwoma podmiotami działania 83.
Rogers podkreśla podstawowe znaczenie bezwarunkowej akceptacji
partnera społecznego. Pisząc o relacji, rozumie przez nią relację Ja – Ty,
a nie relację Ja – To. Relacja Ja – To stanowi klasyczny przykład relacji
uprzedmiotawiającej, sprowadzającej się do aktów nadużycia zaufania
partnera społecznego poprzez podejmowanie prób manipulowania jego
zachowaniem. Zasadniczy warunek kontaktu, który może zyskać wówczas znaczenie terapeutyczne i rozwijające, to traktowanie innego człowieka w sposób osobowy, stanowiący zaprzeczenie kontaktu, w którym
partner traktowany jest tylko jak przedmiot. Osobowe, podmiotowe
traktowanie partnera w danej relacji stanowi podstawę dla doświadczania poczucia bezpieczeństwa podczas relacji społecznej.
Zarówno Rogers, jak i Buber podnosili kwestię wzajemności podczas kontaktu, sprowadzającej się do konsekwentnego, podmiotowego
traktowania partnera, postrzegania go w sposób indywidualny oraz
prezentowania siebie samego w tej relacji w sposób otwarty i zgodny
z prawdą. Ta interpretacja relacji międzyludzkich oparta na zaufaniu
i wzajemności może być drogą do tworzenia sieci społecznych skoncentrowanych na budowaniu wspólnego dobra 84.
Problem występowania wzajemności w relacjach społecznych
(II strumień kultury bezpieczeństwa) znajduje swoje odzwierciedlenie
w relacjach półformalnych, formalnych, służbowych, towarzyskich
i przyjacielskich. Wiąże się to niejednokrotnie z realizacją elementów
dotykających problematyki zbieżnej z kategorią przywództwa oraz ze
sposobami wchodzenia w relacje społeczne podczas zależności społecznych. Pojęcie przywództwa można definiować na różne sposoby,
w zależności od kontekstu, w jakim prowadzi się analizę tych relacji.
W szerokim rozumieniu można interpretować przywództwo jako umie83

84

46

M. Buber, The knowledge of man: A philosophy of the interhuman, New York 1966; M.S. Friedman, Carl Rogers and Martin Buber: self-actualization and dialogue, „Person-Centered
Review” 1987, No. 4, s. 409–436.
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jętność oddziaływania na jednostki ludzkie lub grupę społeczną celem
uzyskania określonych efektów  85. Takie ujęcie problemu przywództwa
odsyła nas do poniższych interpretacji:
ӹ można rozumieć przywództwo jako atrybut przypisany do pozycji
społecznej, wynikający z zajmowania jej przez daną jednostkę
ludzką,
ӹ przywództwo może być również interpretowane w kategoriach
cech i właściwości danego podmiotu działania jako osoby ludzkiej,
ӹ przywództwo dotyczyć może także szczególnie użytecznych
kategorii zachowania jednostki stanowiących istotny warunek
skuteczności wpływu społecznego 86.
W pierwszym znaczeniu odnosimy się do formalnego rozumienia
przywództwa, nawiązującego do koncepcji nakreślonej przez Johna
Frencha i Bertrama Ravena, dotyczącej źródeł władzy w organizacji, m.in. budowania jej podstaw na bazie mocy, którą nadaje prawo
(a także innych źródeł, wiążących się ze wzmacnianiem negatywnym
i pozytywnym)87. Relacje społeczne uporządkowane z mocy prawa
dają jednostkom ludzkim określone możliwości wpływania na innych,
wynikające z zajmowanej pozycji i odgrywanej roli społecznej. Właściwie realizowane przywództwo prowadzi do poczucia bezpieczeństwa,
a niewłaściwie realizowane przywództwo – do poczucia zagrożenia.
Istotne jest uwzględnianie poziomu kompetencji społecznych przywódcy
i poziomu jego zdolności rozumienia emocjonalnych aspektów relacji 88
w kontekście sprawności budowania kapitału społecznego wyrastającego
z indywidualnych i kolektywnych zasobów społecznych. Ważne jest
w tym miejscu również wskazanie na sposób rozumienia pojmowania
dychotomii zagrożenie – bezpieczeństwo.
W interpretacji psychologicznej poczucie zagrożenia należałoby
definiować jako subiektywny stan podmiotu działania sprowadzający
się do odczuwania negatywnych emocjonalnie doznań wynikających
85
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Zob. S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001, s. 142.
D. Katz, R.L. Kahn, Społeczna psychologia organizacji, Warszawa 1979, s. 467.
Ibidem.
Zob. W. Czajkowski, Poczucie bezpieczeństwa w relacji społecznej, [w:] Realizacja zadań
bezpieczeństwa. Jakość, prakseologia, praworządność, J. Piwowarski, A. Czop, J. Kaleta
(red.), Kraków 2014, s. 7–24.
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z działających na ten podmiot określonych bodźców  89. W tym właśnie kontekście należy rozumieć interpretację pojęcia bezpieczeństwa
w kategoriach zawartych w wymiarze, który nakreśla elementarna sekuritologiczna dychotomia bezpieczeństwo – zagrożenie  90. Rozwojowi
człowieka oraz codziennemu funkcjonowaniu tworzonych przez niego
grup, zbiorowości społecznych, instytucji i innych organizacji – rodzin,
społeczności lokalnych, w tym grup zawodowych – towarzyszy bezustanne wznoszenie gmachu kultury.
Kultura i bezpieczeństwo. Fenomen kultury stanowi całokształt
materialnych i niematerialnych elementów składających się na utrwalony dorobek człowieka. W 1871 roku angielski antropolog Edward
Tylor (1832–1917) sformułował definicję pojęcia kultura  91, według której
obejmuje ono wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje
i inne możliwości zdobyte przez człowieka jako członka danego społeczeństwa. Antropolog kulturowy i socjolog Alfred Louis Kroeber podał
z kolei koncepcję będącą inspiracją dla idei trzech strumieni energii
kultury bezpieczeństwa. Według Kroebera trzema składowymi kultury
są rzeczywistość materialna, kultura społeczna i kultura etyczna, czemu
dał wyraz w pracy The Nature of Culture  92.
Zauważmy, że zjawiska społeczne, jakimi są kultura oraz bezpieczeństwo, funkcjonują w bardzo zbliżony sposób:
ӹ zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla kultury znaczenie mają dwa
występujące jednocześnie wyróżniki: przestrzeń i czas,
ӹ fizyczna przestrzeń daje pole do powstania regionów bezpieczeństwa czy obszarów zagrożeń i pozwala, by kultura mogła się rozszerzać i zajmować coraz większe terytorium,
ӹ czas tworzy układ odniesienia, w którym na pewnym terytorium
trwa proces budowania kultury, bliźniaczy do procesu rozwoju
jednostek ludzkich, grup społecznych oraz całych narodów –
rozwój ten determinuje poziom ich bezpieczeństwa,
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ӹ p
 roces rozwoju jest najpotężniejszym mechanizmem prewencji,
przeciwdziałającym wszelkim zagrożeniom, a nawet – zgodnie
z definicją bezpieczeństwa – może być uznany za analogię zjawiska bezpieczeństwa ujmowanego procesualnie,
ӹ kultura nie tylko jest pewną „wartością dodaną”, lecz także stanowi autonomiczny potencjał obronności podmiotów – na polu
militarnym, politycznym, społeczno-kulturowym, ekonomicznym, ekologicznym, zdrowotnym i w takich sferach aktywności,
jak prawno-organizacyjna, technologiczna lub cybernetyczna,
ӹ kultura w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących w obszarze
jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej, aż po skalę
społeczną, stanowi mechanizm, który może wpływać na postawy
i zachowanie tychże podmiotów w określonych sytuacjach, procesach czy zdarzeniach niosących ze sobą różne wyzwania: szanse,
ryzyka i zagrożenia,
ӹ kultura może służyć także badaczowi problematyki społecznej
jako bardzo użyteczny model teoretyczny, posiadający moc eksplanacyjną przydatną między innymi w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
Zwrot kulturowy w badaniach problemów bezpieczeństwa. Zwrot
kulturowy upowszechniła praca stanowiąca zbiór esejów amerykańskiego socjologa Fredrica Jamesona (ur. 1934) The Cultural Turn 93,
wydana w 1998 roku. Postmodernizm wskazał na kulturę jako główną
ideę dyskursów dotyczących kwestii społecznych. Kultura to „całokształt
materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany
i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie […]” 94, a jej składowymi są takie czynniki redukujące zagrożenia
jak principia społecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia
93
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F. Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998, London
1998; idem, Globalization and Political Strategy, „New Left Review” 2000, No. 4; idem,
Postmodernism and Cultural Theories. Lectures in China (Houxiandaizhuyi he Wenhualilun),
Xi’an 1987; idem, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham 1991.
Zob. G. Steinmetz, State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, New York 1999;
M. Jacobs, L. Spillman, Cultural sociology at the crossroads of the discipline, „Poetics. Journal
of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts” 2005, No. 33, s. 1–14; V.E. Bonnell,
L. Hunt, Beyond the Cultural Turn, Berkeley 1999.
Kultura [hasło], [w:] Mała encyklopedia PWN, Warszawa 1996, s. 445.
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moralne właściwych dla określonej zbiorowości społecznej zachowań.
W konsekwencji wpływa ona na powstawanie faktów społecznych oraz
artefaktów należących do tego subobszaru kultury, którym jest kultura
bezpieczeństwa.
Z czasem ten kierunek badań naukowych uzyskiwał coraz większe
znaczenie opisowe, poznawcze i wartościujące oraz praktyczne i prognostyczne, a co za tym idzie – również autonomię. Dziś inspirują go
między innymi tak istotne nurty myśli człowieka jak np. realizm czy
idealizm – dzięki transdyscyplinarnemu przełomowi konstruktywistycznemu, który nastąpił w latach 80. ubiegłego stulecia.
W badaniach bezpieczeństwa, inspirujących aktualnie również wielu
uczonych zajmujących się naukami o bezpieczeństwie, badając podmioty bezpieczeństwa, można stosować każdą skalę i nie ograniczać
się tylko do państwowocentrycznej perspektywy naukowo-badawczej.
Sekuritologiczna eksploracja naukowa przebiega tu już począwszy od
skali indywidualnych podmiotów bezpieczeństwa poprzez wymiar podmiotów grupowych aż po skalę społeczeństw-narodów i ich państw oraz
ponadnarodowych kręgów kulturowych. Te ostatnie dziś trudno byłoby
nazwać aktywnymi podmiotami bezpieczeństwa, mają one jednak szanse
stać się nimi, jeśli zaistnieje taka potrzeba, chociażby w dobie kryzysu
emigracyjnego. Wąska definicja pojęcia kultury bezpieczeństwa autorstwa Juliusza Piwowarskiego brzmi następująco:
Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych elementów utrwalonego dorobku człowieka służących
kultywowaniu, odzyskiwaniu i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa określonych podmiotów. Można analizować ją
w wymiarach: indywidualnym (mentalno-duchowym), społecznym (psychologiczno-organizacyjno-prawnym) i fizycznym
(materialnym) 95.
Rozbudowaną, tak zwaną spektralną wersję definicji kultury bezpieczeństwa, ukazującą rangę, jaką dla przedmiotowej problematyki
95
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przedstawia poziom świadomości podmiotu bezpieczeństwa  96, sformułowano poniżej.
Kultura bezpieczeństwa to ogół utrwalonego niematerialnego oraz
materialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozamilitarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności określonych podmiotów. Fenomen ten jest trychotomią, skomponowaną
przez trzy wymiary odnoszące się do jego trzech strumieni energii:
ӹ strumienia mentalno-duchowego (wymiar indywidualny),
ӹ strumienia organizacyjno-prawnego (wymiar społeczny:
prawny, psychologiczny oraz organizacyjny),
ӹ strumienia fizycznego (wymiar materialny).
Kultura bezpieczeństwa jest pomocna człowiekowi przy osiąganiu
i realizacji poniższych celów i potrzeb:
ӹ skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmierzająca do uzyskania stanu o nikłym poziomie zagrożeń,
ӹ odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone,
ӹ optymalizacja (harmonia) danego podmiotu, poziomu wielosektorowo pojmowanego bezpieczeństwa,
ӹ pobudzanie w społecznej i personalnej świadomości ludzi
przekonań o potrzebie ciągłego samodoskonalenia i trychotomicznego (mentalny, społeczny, materialny) rozwoju oraz
uaktywniania motywacji, przekonań i postaw skutkujących
indywidualnymi i zespołowymi działaniami powodującymi
rozwój indywidualnych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autonomicznego bezpieczeństwa 97.
Prekursorem badań kultury bezpieczeństwa i obronności w Polsce jest
Marian Cieślarczyk. Należy przy tym zauważyć, że obronność w jego
koncepcji jest pojęciem znacznie wykraczającym poza schematyczne
96
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Zob. A. Zduniak, N. Majchrzak, Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach
badawczych bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 3,
Warszawa 2012.
Jest to efekt polsko-ukraińskiej współpracy i wynik wymiany poglądów naukowych
w Cracow Research Institute for Security and Defence Skills „Apeiron” (obecnie: Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie).
Autorami definicji są Juliusz Piwowarski oraz Vasyl Zaplatyński.
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kojarzenie go wyłącznie ze sferą militarną. Obronność w teorii Cieślarczyka oznacza równocześnie potencjał o znaczeniu pozamilitarnym. Potencjał ten umożliwia skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom
i zapobieganie ich zaistnieniu oraz przeciwstawienie się zagrożeniom
z chwilą ich realnego wystąpienia. Definicja kultury bezpieczeństwa
autorstwa Mariana Cieślarczyka brzmi następująco:
Kultura bezpieczeństwa i obronności to rodzaj matrycy, określonego wzoru społecznego, który służy do tworzenia „podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, symboli i przekonań,
wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans i (lub)
zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia o nim oraz związany z tym sposób zachowania i działań
(współdziałania) podmiotów, w rożny sposób przez te podmioty wyuczonych i wyartykułowanych w procesach szeroko
rozumianej edukacji, w tym również w naturalnych procesach
wewnętrznej integracji i zewnętrznej adaptacji oraz w innych
procesach organizacyjnych, a także w procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) rozumianej obronności, służących
w miarę harmonijnemu rozwojowi tych podmiotów i osiąganiu
przez nie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, z pożytkiem
dla siebie, ale i otoczenia” 98.
Koncepcja ta pokazuje, iż kultura bezpieczeństwa i obronności
manifestuje się w trzech następujących wymiarach:
ӹ pierwszy wymiar obejmuje określone idee, wartości i duchowość
człowieka,
ӹ drugi wymiar zawiera oddziaływania społeczne, organizacje
i systemy prawa,
ӹ trzeci wymiar mieści materialne aspekty egzystencji ludzkiej.
Powyższe składowe Marian Cieślarczyk nazywa filarami kultury
bezpieczeństwa. Badacz kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy, filar organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych
filarów, pomimo swojej specyfiki, również się przenikają. Na przykład
98
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wiedza, występująca jako składnik pierwszego filaru, jest w znacznym
stopniu także elementem wpływającym na siłę filaru drugiego, mającego charakter organizacyjno-prawny oraz innowacyjno-techniczny.
Koncepcja kultury bezpieczeństwa umożliwia w wielu przypadkach
ponowne zintegrowanie wyników wielodyscyplinarnych badań dotyczących skomplikowanej problematyki bezpieczeństwa i obronności.
Koncepcja ta zawiera też emocjonalny i racjonalny ładunek, neutralizujący pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do generowania
kontrolowanej, uzasadnionej potrzebami człowieka agresji przeciwko
zaistniałym zagrożeniom. Zwracając uwagę na definicję fenomenu
kultury bezpieczeństwa, widzimy, iż wskazuje ona na to, że opisywane
zjawisko łączy w sobie przejawy wszystkich aspektów życia społecznego: duchowość, kompetencje społeczne, materialność i ich spójną,
holistyczną realizację.
Sprzyja ona bezpieczeństwu rozumianemu jako wartość (I strumień
kultury bezpieczeństwa), jako pożądany stan (I, II i III strumień kultury
bezpieczeństwa) oraz jako proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa pokoleń, odtwarzanego i wciąż ewoluującego nieprzerwanie
w trzech sferach dotyczących jednostki ludzkiej, zbiorowości społecznej
oraz materialnego wymiaru egzystencji ludzkiej dzięki funkcjonowaniu
intersubiektywnego zjawiska będącego międzypokoleniowym przekazem
narodowym 99. Bezpieczeństwo realizowane jest poprzez funkcję obronności – także rozumianej bardzo szeroko, a nie widzianej tylko jako kategoria rozważań militarnych. Jak pisze o wynikach swoich badań Marian
Cieślarczyk, „dziś, ale i w dającej się przewidzieć przyszłości, myślenie
o obronności tylko w kategoriach militarnych jest niewystarczające” 100.
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Pokolenie – pojęcie to możemy rozpatrywać ze względu na następujące determinanty
tego zjawiska społecznego: a) genealogiczne następstwo dzieci po rodzicach – występuje
na przykład w zapisach Biblii czy drzewach genealogicznych, b) paragenealogiczne –
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w humanistyce, [w:] Fragmenty filozoficzne, seria II, T. Kotarbiński (red.), Warszawa 1959.
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Całkiem podobną myśl zawarła Emma Rothschild (ur. 1948) w artykule Czym jest bezpieczeństwo?  101, postulując potrzebę redefinicji terminu bezpieczeństwo w procesie zmierzającym do przedmiotowego
oraz podmiotowego rozszerzania jego transdyscyplinarnej koncepcji.
Z kolei kategoria obronności jako potencjał rozpatrywany zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze kolektywnym (społecznym i strukturalnym) jest w opinii autorów niemalże tożsama z pojęciem kultury bezpieczeństwa.
Można mówić o spójnej, ale i wielowątkowej narodowej kulturze bezpieczeństwa, pamiętając, że na jej poziom wpływ mają przede wszystkim
takie elementy jak edukacja, tożsamość i siła więzi społecznych oraz
podejmowanie wyzwań związanych ze świadomym wysiłkiem mającym
na celu samodoskonalenie człowieka.
Na tak rozumianej, właściwie budowanej bazie możliwe jest doskonalenie tworzonych przez człowieka organizacji społecznych, działających na rzecz określonej ludzkiej wspólnoty. Propozycje w tym duchu
przedstawia amerykański badacz społeczny Amitai Etzioni (ur. 1929)102.
Człowiek, jak zauważa Amitai Etzioni, właściwie nie istnieje, dopóki
nie istnieje społecznie; to, czym jest, całkowicie zależy od jego bytu
społecznego, zaś jego użytek z tego społecznego bytu jest w sposób
niepodważalny związany z tym, kim się on staje. Posiada zdolność
do kontrolowania swego bytu wewnętrznego, zaś główna droga do
samokontroli prowadzi przez połączenie się z innymi, podobnymi
do niego indywidualnymi podmiotami bezpieczeństwa w działaniach
społecznych103.
Posługiwanie się kategorią kultury bezpieczeństwa odnotowuje się
wśród sporej liczby badaczy transdyscyplinarnej, bardzo pojemnej
problematyki, podejmowanej przez przedstawicieli dyscypliny nauk
o bezpieczeństwie i pokrewnych jej dyscyplin naukowych. Do takich
autorów należy Nick Pidgeon104.
101
102
103
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Kwestia naukowej przydatności terminu kultura bezpieczeństwa do
badań prowadzonych przez sekuritologów, jak podaje Leszek F. Korzeniowski, potwierdza się „za sprawą Zohara” 105. W USA Dove Zohar
wprowadził do literatury własne pojęcie oraz odpowiadającą mu kategorię – ekwiwalent pojęcia bezpieczeństwa – klimat bezpieczeństwa.
Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois, kierowani przez Hui Zhanga,
przebadali sto siedem artykułów, w których zawarto sformułowania
kultura bezpieczeństwa albo klimat bezpieczeństwa. Efektem analizy
było to, że wykazano równoważność zakresów pojęciowych obu terminów  106. „Dodać należy, że obydwa pojęcia w zakresie przedmiotu
i metod badawczych wpisują się w sekuritologię, rozumianą dziś jako
nauki o bezpieczeństwie” – konkluduje Korzeniowski 107.
W tym kontekście nawiązywanie np. do problematyki przywództwa pozwala doszukiwać się w nim możliwości sięgania do zasobów
indywidualnych oraz do zasobów grupowych osób tworzących określony zespół. W zależności od preferowanego stylu przywództwa
i kompetencji społecznych zarówno po stronie lidera, jak i po stronie
członków grupy obydwa wymienione wyżej zasoby mogą być uaktywniane, wykorzystywane i wciąż rozwijane na różnych poziomach
efektywności. W interpretacji kategorii kapitału społecznego Robert
Putnam zwraca uwagę na równoznaczne sieci społeczne, regulowane
przez normy i zwyczaje wiążące jednostkę ludzką ze społeczeństwem,
co umożliwia jej prowadzenie razem z innymi działań na rzecz dobra
wspólnego 108. Operacjonalizacja kapitału ludzkiego w postaci poziomu
wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia, kapitału
kulturowego powiązanego z pozycją społeczną środowiska rodzinnego

105

106

107
108

s. 272–284; M.D. Cooper, Towards a model of safety culture, „Safety Science” 2000, No. 36,
s. 111–136.
L. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, Kraków 2008, 37–38. Zob. D. Zohar, Safety climate in industrial organizations:
Theoretical and applied implications, „Journal of Applied Psychology” 1980, No. 65,
s. 96–102.
H. Zhang, D.A Wiegmann, T.L. von Thadden, Safety Culture: a concept in chaos?, „Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting” 2002, Vol. 46 (15),
s. 1404–1408.
L. Korzeniowski, Securitologia…, op. cit., s. 39.
J. Czapiński, Kapitał ludzki…, op. cit., s. 6.
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i dobrostanu psychicznego pozwala na bardziej precyzyjne analizy,
a także na podejmowanie badań empirycznych w tym zakresie.
Opierając się na pojęciach kapitału ludzkiego i kapitału społecznego,
można programować projekty badawcze służące wyjaśnianiu i interpretacji polskiego paradoksu sprowadzanego do nierównomierności
rozwoju kapitałów ludzkiego i społecznego, powiązanego z typowym dla
Polaków niskim poziomem zaufania w relacjach społecznych. Poprawa
tej sytuacji zapewne pozwalałaby na podniesienie w Polsce narodowej
kultury bezpieczeństwa. Jest to w kontekście zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa interesujący problem. Niezaspokojenie można tu kojarzyć
z brakiem zaufania wynikającym z niezadowalającego stanu rozbudowania sieci społecznych, w których działa jednostka ludzka i na podstawie
których mogłaby podejmować działania zorientowane na dobro wspólne.
Kwestia budowania postaw prowadzących do rozwijania kapitału
społecznego powinna stanowić istotny element opisu i wyjaśniania
zagadnień dotyczących szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa.
Działania takie są istotnie powiązane z wyróżnianą i transdyscyplinarnie wyjaśnianą przez autorów kategorią naukową, jaką stanowi kultura
bezpieczeństwa. Budowanie kapitału społecznego jest uwarunkowane
rodzajem i wielkością mocy zasobów zawartych w strumieniu mentalno-duchowym kultury bezpieczeństwa danego podmiotu bezpieczeństwa, na przykład członków danego narodu. Właściwie postępujący
proces konstruowania kapitału społecznego winien być silnie osadzony
w kontekście społeczno-kulturowym, związanym z drugim, społecznym strumieniem kultury bezpieczeństwa, w obrębie którego jednostki
ludzkie wywierają wpływ i same podlegają wpływowi społecznemu,
w znaczący sposób regulowanemu przez funkcjonowanie zasad wzajemności i kooperacji.
Trzeba zauważyć, stosując ważne dla nauk o bezpieczeństwie podejście transdyscyplinarne, że bezpieczeństwo narodowe pozwala rozwijać
potęgę i determinuje pozycję państwa w środowisku międzynarodowym. Należy traktować to jako efekt oddziaływania zasobów kultury
bezpieczeństwa narodowego oraz wypadkową czterech komponentów
wpływających na ewolucję narodowej kultury bezpieczeństwa:
ӹ zewnętrznych aspektów zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
które mają swe źródło w otoczeniu danego państwa,
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ӹ w
 ewnętrznych aspektów zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
ӹ pozycji państwa w międzynarodowym (i regionalnym) systemie
bezpieczeństwa,
ӹ potęgi państwa; zgodnie z poglądami Johna G. Stoessingera
(1927–2017), potęga państwa „jest to zdolność danego państwa
do użycia swoich materialnych i niematerialnych zasobów
w taki sposób, który wpłynie znacząco na zachowanie innych
państw” 109.
Interesujące koncepcje badania potęgi państwa przedstawili Leszek
Moczulski (ur. 1930) oraz wspomniany John G. Stoessinger. Moczulski
nawiązał do modelu potęgi, który w połowie lat 70. XX wieku skonstruował Ray S. Cline (1918–1996)110. Polski badacz twierdzi, że ogólna
potęga państwa równa się iloczynowi wartości następujących składowych potęgi narodowej: potencjału materialnego – M, potencjału duchowego – D, oraz potencjału intelektualnego – I 111. Stoessinger podzielił
wskaźniki potęgi państwa na niematerialne i materialne, w tym psychologiczne i polityczne oraz gospodarcze. Koncepcja ta jest bardzo bliska
idei określonej jako kultura bezpieczeństwa i mocy https://www.facebook.
com/dejmamhoromcurke/photos/a.1684734634884078/2701934433164088
/?type=3&theater https://www.facebook.com/dejmamhoromcurke/photos
/a.1684734634884078/2701934433164088/?type=3&theater  112. Bardziej
eksponuje ona immanentny aspekt idei potęgi państwa niż wcześniejsza
polska koncepcja kultury bezpieczeństwa i obronności, której autorem
jest Marian Cieślarczyk. Głównym powodem prowadzenia badań nad
potęgą jest optymalne kierowanie państwem, stanowiącym podmiot
bezpieczeństwa egzystujący w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym, nastawiony na osiąganie trzech celów. Przez wieki tymi celami
pozostają: bezpieczeństwo, rozwój i chwała 113, te zaś nie mogą obyć się
bez pozytywnej roli spójności i więzi narodowej, tworzonych dzięki
109
110

111
112
113

J.G. Stoessinger, The might of nations: World politics in our time, New York 1962, s. 27.
R.S. Cline, World Power Assessment: A Calculus of Strategic Drift, Boulder 1975; idem, World
Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980, Boulder 1980; idem, The Power of Nations
in the 1990s: A Strategic Assessment, Lanham 1995.
L. Moczulski, Geopolityka – potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 402–403.
Jej autorem jest Juliusz Piwowarski.
M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 115.
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rozwojowi narodu przy udziale wpływu społecznego, funkcjonującego
na bazie kultury bezpieczeństwa narodowego.
1.4. Funkcje filozofii bezpieczeństwa
Aby rozpocząć rozważania na temat współczesnych funkcji bezpieczeństwa w kontekście filozoficznym, postarajmy się najpierw ustalić, jakie
są funkcje filozofii jako dyscypliny naukowej. Znając funkcje filozofii
jako takiej, łatwiej nam będzie sprecyzować funkcje filozofii bezpieczeństwa jako pewnej wartości w ujęciu aksjologicznym. Ten podstawowy
warunek może być spełniony, jeśli jeszcze raz uświadomimy sobie, czym
jest filozofia. W książce Andrzeja L. Zachariasza pt. Filozofia – jej istota
i funkcje znajduje się jedna z propozycji odpowiedzi na to pytanie. Autor
wyjaśnia, czy mamy do czynienia jedynie z wielością autonomicznych
systemów filozoficznych, a zatem z filozoficznymi koncepcjami różnych filozofów, czy z dziedziną teoretycznego poznania. Okazuje się,
że o filozofii możemy mówić w obu wymienionych wyżej znaczeniach.
Mając jednak na myśli filozofię jako wielość poszczególnych systemów,
nie będziemy podzielać poglądów, że niektóre z nich to wyłącznie
indywidualne ekspresje autorów. Poszczególne koncepcje powstają
bowiem w ramach całości, jaką jest filozofia będąca dziedziną naukową.
Uwzględniają one zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia
przeszłości i formułują nową, bardziej pogłębioną i lepiej uzasadnioną
perspektywę, pozwalającą na rozumienie świata, człowieka i jego współczesnych potrzeb. W innych przypadkach będą to tylko pewne próby
intelektualne, które nie wytrzymując konkurencji różnego rodzaju
racjonalizacji, nie czynią rzeczywistości bardziej i pełniej wyjaśnioną.
Filozofia jest to zatem systematyczna refleksja zajmująca się ogólnymi
rozważaniami. Jej przedmiot zainteresowań obejmuje całość struktury
świata oraz relacji pomiędzy człowiekiem a światem, tak przyrodniczym,
jak ludzkim.
Mając wiedzę dotyczącą istoty filozofii, postarajmy się określić
i sprecyzować jej funkcje w obecnej rzeczywistości po to, aby w drugiej
kolejności sformułować funkcje filozofii bezpieczeństwa. Powszechnie
uznawane są dwie funkcje filozofii, tj. funkcja teoretyczna i funkcja
praktyczna.
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Funkcja teoretyczna polega na formułowaniu problemów i próbie
odpowiedzi na nie poprzez tworzenie określonych koncepcji filozoficznych. Filozofia zaspokaja tym samym nasze potrzeby poznawcze
i dopełnia obrazu tworzonego przez nauki szczegółowe, takie jak np.
fizyka, biologia, psychologia, socjologia. Filozofia odgrywa też rolę
nauki teoretycznej wobec nauk szczegółowych, interpretując wyniki
ich badań w sposób jak najbardziej ogólny i jednocześnie wskazując
na światopoglądowe konsekwencje tych teorii. Filozofia stara się tym
samym zaproponować ogólne teorie dotyczące struktury rzeczywistości
oraz sposobów poznawania i uprawiana nauki w postaci refleksji metodologicznej. Tak więc filozofia teoretyczna spełnia przede wszystkim
funkcję poznawczą.
Filozofia praktyczna, czyli nauka o działaniu i twórczości człowieka,
to przede wszystkim etyka i refleksja nad polityką, obie służące głównie
cnocie i sprawiedliwości. Filozofia praktyczna stara się określić, czym
jest dobro, jak powinniśmy postępować, aby nasze życie było szczęśliwe,
i jakie normy oraz zasady dotyczące życia społecznego i politycznego
tworzyć (np. jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie). Filozoficzne
funkcje bezpieczeństwa należą w przekonaniu autorów do grupy drugiej, do ogólnej funkcji praktycznej, w której możemy wyróżnić takie
funkcje jak poznawcza, społeczna, aksjologiczna i ideologiczna.
Funkcja poznawcza filozofii bezpieczeństwa polega na badaniu problemów zagrożeń i sposobów ich minimalizacji lub eliminacji w skali
makro i mikro na obszarze jednego państwa lub grupy państw (sojuszy). Ponadto chodzi tu o wykrywanie „białych plam” i formułowanie uogólnień wyników badań w zakresach poszczególnych dyscyplin
naukowych.
Funkcja społeczna filozofii bezpieczeństwa wyraża się w służbie dla
jednostki (człowieka) i całej społeczności. Pomaga w najważniejszych
kwestiach, w dochodzeniu do istoty bezpieczeństwa. Analizuje i ocenia poglądy błędne lub zafałszowane, niemające podstaw naukowych,
pomaga dochodzić do prawdy obiektywnej.
Funkcja aksjologiczna filozofii bezpieczeństwa wykrywa prawidłowości, bada naturę wartości bezpieczeństwa, ustala i określa kryteria
wartościowania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa
pod kątem jego efektywności oraz przydatności na danym etapie roz59
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woju ludzkości. Ocenia wartość bezpieczeństwa na danym obszarze
występowania.
Funkcja ideologiczna filozofii bezpieczeństwa zajmuje się przede
wszystkim wykorzystywaniem filozofii jako instrumentu do kształtowania i upowszechniania danego systemu wartości uniwersalnych
i poglądów w celu pozyskania szerokiego grona zwolenników dla podejmowanych działań.
Zadaniami filozofii bezpieczeństwa są z kolei 114: wzbogacanie wiedzy o wojnie i pokoju, o istocie bezpieczeństwa, jego zagrożeniach,
determinantach i gwarancjach (politycznych, prawnych, etycznych,
ekonomicznych, militarnych, społecznych i religijnych); wprowadzanie
ludzi w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, sprzyjających
przestrzeganiu tolerancji, pluralizmu, demokracji, praw i wolności
oraz wspólnot ludzkich; formułowanie ogólnych reguł, norm działania
służących realizacji wyżej wymienionych wartości związanych z bezpieczeństwem jednostki i grup społecznych.
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Zob. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.

ROZDZIAŁ 2.
BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU WYBRANYCH MYŚLICIELI
STAROŻYTNYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH
Starożytność
Okres starożytny należy rozpatrywać w kontekście bezpieczeństwa
wynikającego z danego systemu czy poglądów filozoficznych. Należy
też mieć na uwadze fakt, że myśliciele w starożytności nie zajmowali
się bezpieczeństwem w rozumieniu dzisiejszym, ponieważ nie było
ani takiej uświadomionej potrzeby, ani takiej konieczności, a bezpieczeństwo traktowano jako wartość oczywistą. Bezpieczeństwo w tych
czasach rozpatrywano w kategoriach przede wszystkim polemologii
(filozofii wojny) i irenologii (filozofii pokoju)1. W tych czasach bezpieczeństwo utożsamiano z pokojem, który dawał możliwości przetrwania
i samorealizacji jednostki. Pokój był niezbywalną wartością człowieka
i państwa. Zarówno irenologia, jak i polemologia narażone są na pewną
jednostronność. Irenologii może zagrażać bowiem utopijny pacyfizm,
a polemologii przede wszystkim nadmierny militaryzm.
Filozofia bezpieczeństwa powinna korzystać w sposób umiarkowany
z wyników obu tych dyscyplin, a jednocześnie je przekraczać, tworząc
naukę wyższego rzędu, zbliżoną do realiów współczesności. Jednocześnie należy pamiętać, że pokój w każdym okresie rozwoju ludzkości był
i jest warunkiem podstawowym bezpieczeństwa. Filozoficzna refleksja
nad bezpieczeństwem jest związana nie tylko z istotą wojny i pokoju,
lecz także z innymi dyscyplinami filozoficznymi. Na przykład związek
aksjologii 2, a zwłaszcza etyki z filozofią bezpieczeństwa jest oczywisty,

1

2

Idem, Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa na tle europejskiej myśli polemologicznej i irenologicznej, Siedlce 2009; M. Huzarski, Polemologiczne aspekty badań bezpieczeństwa
narodowego, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 3, Warszawa 2012.
B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od
czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.
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bo nie da się pominąć problemu wartości  3. Do głównych przedstawicieli
filozofii bezpieczeństwa tego okresu należy zaliczyć m.in. Heraklita
z Efezu, Hippiasza z Elidy, Sokratesa, Platona i Arystotelesa.
W poprzednim rozdziale zostały omówione podstawowe pojęcia
dotyczące bezpieczeństwa z punktu widzenia filozoficznego i aksjologicznego. W tym rozdziale dokonamy z kolei próby wydobycia dorobku
czołowych myślicieli starożytności dotyczącego bezpieczeństwa. Ale
dlaczego właśnie ich? Kim są owi filozofowie starożytni? Jakie głosili
teorie? Filozofowie tego okresu starali się przede wszystkim przedstawiać model państwa idealnego, doskonałego, a wojnę traktowali zwykle
jako sposób (środek) osiągania pokoju.
Rozważania wybitnych filozofów starożytności na temat polityki,
wojny i pokoju oraz bezpieczeństwa można potraktować jako swoistą propedeutykę filozofii bezpieczeństwa, jej podstawę do określania
poszczególnych kategorii. Historyczna refleksja nad bezpieczeństwem
z tego okresu jest bardzo istotna dla współczesnej filozofii bezpieczeństwa, ponieważ historia filozofii ma inne uwarunkowania niż historia
nauki 4. Przecież powszechnie wiadomo, że można uprawiać naukę, nie
znając jej historii 5. Natomiast, jak już stwierdziliśmy, nie można uprawiać filozofii bez odwoływania się do jej historii. Zatem poglądy starożytnych filozofów, zwłaszcza Sokratesa, Platona i Arystotelesa, stanowią
trwały dorobek kultury, z którego można czerpać w wielu przypadkach
i który zadziwia swoją ponadczasową aktualnością w takich sprawach
jak wojna i pokój, model państwa i polityki, istnienie i byt oraz bezpieczeństwo. Każda filozofia wyrasta z określonej sytuacji historycznej,
a jej przemyślenia adresowane są do ludzi żyjących w konkretnych
warunkach. Rozwijając się na przestrzeni dziejów i tworząc kulturę,
człowiek zmienia sposób rozumienia rzeczywistości. Zmieniają się sytuacje i problemy dotyczące ludzi w nich żyjących. O wielkości filozofii
świadczy jej adresat i to, czy jest to jakiś ponadhistoryczny, abstrakcyjny
„człowiek w ogóle”, czy też „człowiek konkretny”, żyjący w określonej
3
4
5
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sytuacji, chociaż podzielający do pewnego stopnia los istot ludzkich
wszystkich epok i kultur.
2.1. Myśl filozoficzna Heraklita z Efezu i Hippiasza z Elidy
Heraklit z Efezu (540–480 p.n.e.) był potomkiem najznamienitszego rodu efeskiego. Spędził życie w koloniach Azji Mniejszej, podobnie jak pierwsi filozofowie przyrody. Lata jego dojrzałości przypadają
na przełom VI i V w. p.n.e. Odstąpiwszy wysoką godność dziedziczną
bratu, odsunął się od czynnego życia, pełen pesymizmu i niechęci do
ludzi. Dzieło jego składało się z trzech traktatów – kosmologicznego,
politycznego i teologicznego. Ze względu na sposób wyrażania własnych
myśli, przenośny i eliptyczny, uzyskał przydomek „ciemnego filozofa”.
Z dzieła jego, dzięki późniejszym sprawozdawcom, stoikom i sceptykom, przechowało się stosunkowo dużo, bo około 130 fragmentów. Już
nie tylko obserwacja świata zewnętrznego, jak u pierwszych Jończyków,
lecz także introspekcja stanowiła podłoże jego teorii. Był umysłem
usposobionym krytycznie i polemicznie. Jako pierwszy z filozofów nie
tylko snuł własne myśli, ale również zwalczał cudze.
Heraklit wytworzył doktrynę podobną do jońskiej. Szukał i znalazł
ją w innym rodzaju materii, w ogniu, który staje się dla niego morzem,
powietrzem, ziemią i znów z powrotem ogniem. Przemiany ognia
według filozofa odbywają się na dwóch drogach, tj. „w dół” i „w górę”.
Spływając z górnych siedzib, ogień zmienia się w powietrze, dalej, opadając, skrapla się w wodę, a woda spływa na ziemię i wsiąka w nią.
Ale znów ziemia paruje, wyziewy jej tworzą wodę, ta przetwarza się
w chmury i wraca wreszcie do górnej ojczyzny jako ogień6.
Heraklit twierdził, że przyroda ma własność zmienności. Obrazem
rzeczywistości jest rzeka. Wszystko płynie, nic nie trwa, niepodobna
wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki, bo już do niej napłynęły inne wody.
Następnym nowatorskim twierdzeniem Heraklita było to, że nie
ma rzeczy o stałych własnościach; nie ma bytu, jest tylko staranie się. Ta
teoria powszechnej zmienności, ten powszechny wariabilizm, jest najbardziej znanym poglądem Heraklita, nazwanym heraklityzmem, choć
6

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, op. cit., s. 18.
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zawiera jedną tylko część jego filozofii. Ponadto Heraklit był tym, który
skierował refleksję ku zagadnieniom humanistycznym i wprowadził do
filozofii czynnik introspekcyjny.
Zgodnie z uznawaną przez Heraklita ontologiczną zasadą jedności i walki przeciwieństw, powszechnej sprzeczności i zmienności
rzeczy również wojna i pokój stanowią dwa ściśle ze sobą powiązane
przeciwieństwa, a ich walka ma doprowadzić do utworzenia harmonijnego społeczeństwa złożonego z niewolników, ludzi wolnych i władców. Filozof nie tylko stwierdza, że wojna jest powszechna, spór prawy,
a wszystko powstaje przez spór i zawinienie, ale także wskazuje społeczne skutki wojny. Znane jest jego stwierdzenie: wojna jest wszystkiego
ojcem, wszystkiego władcą.
W koncepcji Heraklita odnajdujemy myśli o stosunkach i potrzebach
systemu niewolnictwa klasycznego, w którym wojny były środkiem rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów oraz zdobywania niewolników
dla funkcjonowania tego systemu. W tym okresie jedynym środkiem
i sposobem rozwiązywania konfliktów były wojny, a nie dyplomacja.
Hippiasz z Elidy (V w. p.n.e.) reprezentował odmienne poglądy
od Heraklita, a także od dominującej u większości sofistów idei homo
homini lupus, prowadzącej do bellum omnium contra omnes (z łac.
„wojna wszystkich przeciwko wszystkim”). Hippiasz twierdził, że główną
przyczyną wojen jest istnienie podzielonych granicami państw i przeniesienie na płaszczyznę międzypaństwową konfliktów między ludźmi  7.
Dowodził, że jedyną drogą wyeliminowania wojen z życia społecznego
jest zniesienie granic i przyznanie każdemu człowiekowi prawa do obywatelstwa światowego. Jego idee i koncepcje żywe są również w czasach
współczesnych, gdyż na nich oparte są założenia bezpieczeństwa państw
Unii Europejskiej –
 państw bez granic. Dzisiaj z pewnością możemy
określić Hippiasza jako prekursoa kosmopolitycznej idei pacyfizmu.
2.2. Myśl filozoficzna Sokratesa
Sokrates (470–399 p.n.e.) urodził się w Atenach jako syn rzeźbiarza
Sofroniskosa i matki akuszerki Fajnarete. Rodzinne miasto opuszczał
7
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tylko na wyprawy wojenne. Jako żołnierz brał udział w bitwach podczas
wojen peloponeskich, w których Ateny walczyły przeciwko Sparcie
o hegemonię nad miastami greckimi. Jego dewizą było żyć bardzo
skromnie: „Ileż to jest rzeczy, których ja nie potrzebuję!” 8, mawiał.
Z Ksantypą, której imię przeszło do historii jako synonim kłótliwej
żony, miał trzech synów. Twierdził, że kto da sobie radę z Ksantypą, poradzi też sobie bez trudu z innymi ludźmi. Był człowiekiem krępym, o wielkiej głowie, okrągłej twarzy i płaskim nosie. Dbał o swoją tężyznę fizyczną,
uprawiał gimnastykę, nieobca mu była też sztuka tańca. Z łatwością znosił
wszelkie trudy i niewygody, boso chodził po mieście i po lodzie.
Działalność nauczycielską połączył ze służbą wojskową i urzędniczą. Podczas wojny dawał dowody męstwa, podczas pokoju – rozwagi
i odwagi cywilnej, występując sam przeciw roznamiętnionemu tłumowi.
Uczył ludzi przede wszystkim cnoty i rozumu. Był wszędzie tam, gdzie
mógł znaleźć rozmówców. Miał wielu uczniów, m.in. Platona. Oprócz
zwolenników Sokrates miał też jednak surowych krytyków. Niektórzy
widzieli w nim osobowość wręcz niebezpieczną. Gdy ukończył 70 lat,
publicznie oskarżono go o szkodliwą działalność – bezbożność i demoralizację młodzieży. Sąd uznał winę Sokratesa. Z powodów religijnych
wyrok śmierci nie mógł być wykonany natychmiast i Sokrates spędził
30 dni w więzieniu. Jego uczniowie chcieli ułatwić mu ucieczkę, którą
można było łatwo przeprowadzić. Sokrates jednak odmówił, twierdząc,
że należy być posłusznym wobec państwa i jego praw. Wyrok został
wykonany zgodnie z ówczesnym zwyczajem: skazanemu podano do
wypicia kielich trucizny – cykutę.
Potomni widzieli w Sokratesie ideał filozofa, a w jego życiu i śmierci
doskonałe wypełnienie obowiązków filozofa i myśliciela. Chłodny
umysł łączył się w nim w przedziwny sposób z gorącym sercem. Silna,
raczej zmysłowa natura była opanowana przez szlachetną duszę. Cechowała go harmonia i pogoda usposobienia, humor i łagodność. Pism nie
zostawił, uczył tylko ustnie. O jego naukach wiemy z pism uczniów,
głównie z dialogów Platona i innych filozofów  9.
8

9

Cyt. za: Sokrates o zakupach, Nowa Akropolis, https://www.nowa-akropolis.pl/czytelnia/a-to-ciekawe/filozoficzne (dostęp: 12.03.2019).
Zob. W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa…, op. cit., s. 39–48.
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Nauki Sokratesa dla wielu pokoleń były i nadal są bezcenne. Poglądy
Sokratesa cechują się nie tylko absolutyzmem etycznym i moralizmem,
ale również intelektualizmem. Sokrates uważał, że cnota jako moralna
doskonałość jest tym samym co wiedza. Intelektualizm etyczny pociągał za sobą ważną konsekwencję praktyczną: skoro cnota jest wiedzą,
to – tak jak wiedzy – można jej nauczyć innych. Stąd taką wagę przywiązywał do bezpośredniego nauczania, do wspólnego dochodzenia
do wiedzy moralnej w dialogu. Punktem wyjścia dociekań Sokratesa
było uświadomienie sobie własnej niewiedzy, co oddaje powiedzenie
„wiem, że nic nie wiem”. A to oznaczało, że w nauczaniu innych nie
przypisywał sobie szczególnej mądrości.
Do myśli Sokratesa odwoływali się nie tylko jego uczniowie.
Wyznawcy różnych ideologii politycznych czy religijnych widzieli w nim
a to myśliciela, a to wzór krytycznego racjonalisty. Niektórzy uważali
go za „tarczę herbową” nad bramą prowadzącą do nauki oraz „punkt
zwrotny” w historii świata. Metoda, jaką posługiwał się filozof w poszukiwaniu wiedzy i dochodzeniu do prawdy, nazywana jest sokratyczną.
Był to sposób dyskusji, dialogu z drugą osobą. Metoda ta składała
się z dwóch części, a mianowicie: metody elenktycznej (negatywnej,
krytycznej) i majentycznej (pozytywnej, konstruktywnej). Umiejętnie stawianymi pytaniami Sokrates wykazywał swoim uczniom albo
też zwykłym obywatelom Aten, których spotykał na spacerach, że
się mylą, ukazywał im ich niewiedzę. Filozof z czasem zrozumiał, co
chciała powiedzieć wyrocznia poprzez słowa, że mądry jest tylko Bóg,
a mądrość ludzka polega na uświadomieniu sobie niewiedzy. Swoją
działalność Sokrates zaczął od tego momentu traktować jako misję,
służbę bożą.
Wielkość Sokratesa w filozofii starożytnej widoczna jest w jego
naukach i jego obronie podczas procesu. Czytając Obronę Sokratesa,
napisaną przez Platona, solidaryzujemy się z filozofem, podziwiamy
jego postawę. Historia Sokratesa może inspirować każdego do postawienia sobie pytania o własny system wartości, dla którego byłby w stanie
poświęcić życie. Tu należałoby się odnieść do przykładów, które wskazują, że postawa Sokratesa nie jest odosobniona. Wielu ludzi dobrowolnie oddawało życie w imię wartości, które dla nich były najwyższe,
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np. honor, godność, wolność, wiara, niepodległość czy ratowanie życia
drugiemu człowiekowi.
Sokrates, jako filozof i jako żołnierz, ma swoje zasługi w dziedzinie
bezpieczeństwa, głównie personalnego i strukturalnego. Jego postawa
wskazuje na istotną rolę bezpieczeństwa strukturalnego, zwłaszcza bezpieczeństwa państwa. Zarówno w teorii, jak i w praktyce udowadniał, że
należy sumiennie wypełniać obowiązki wobec państwa. Trzeba to czynić
także wtedy, gdy może to grozić śmiercią. Sam brał udział w bitwach
wojny peloponeskiej, a kiedy pełnił urząd państwowy, szanował prawo
bez względu na grożące mu konsekwencje.
2.3. Wojna i pokój w filozofii Platona
Jakościowo nowy etap na drodze socjalizacji wojen i pokoju stanowią
myśli Platona w okresie rozkwitu niewolnictwa klasycznego. Platon
(427–347 p.n.e.) wywodził się z ateńskiej arystokracji, a niektórzy jego
krewni wywierali istotny wpływ na funkcjonowanie państwa. W młodym wieku był uczniem Kratylosa, co wpłynęło na jego przekonanie
o tym, że zmienny, nieokreślony świat zmysłowego doświadczenia nie
jest rzeczywistym przedmiotem poznania. Jednak największy wpływ na
poglądy filozoficzne Platona wywarł jego najdoskonalszy nauczyciel –
Sokrates, po którego śmierci Platon na pewien czas opuścił Ateny i udał
się do Megary. W wieku 40 lat odwiedził Sycylię i Italię. W latach późniejszych utworzył Akademię – szkołę filozoficzną w Atenach poświęconą herosowi Akademosowi. Oprócz filozofii w Akademii nauczano
także m.in. matematyki i astronomii.
W dziełach filozofa znajdujemy wiele rozważań z zakresu źródeł i istoty
wojen, ich charakteru, rodzajów i skutków społecznych. Platon sam brał
czynny udział w bitwach podczas trwających wówczas wojen. Określił
genezę armii, istotę powinności żołnierskich i etyki walki. Zagadnienia
te ujmował w szerokim kontekście ontologicznym i etycznym, usiłując
dogłębnie wyjaśnić genezę i istotę wojen, a także pokoju oraz ich rolę
w życiu ówczesnych społeczeństw. Wiele twierdzeń oparł na studiowaniu
wojen, które w owym czasie greckie miasta-państwa prowadziły między
sobą (konflikt Sparty i Aten) albo z innymi państwami, na przykład z Persją.
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W swoich rozważaniach i dialogach dużo uwagi poświęcał państwu
i prawu, ale również zagadnieniom wojny i pokoju10. Do najważniejszych przyczyn konfliktów zbrojnych zaliczał: naruszenie porządku
ustanowionego w świecie i człowieku, nieprzestrzeganie w życiu zasad
sprawiedliwości i norm moralnych oraz prawnych, a także naturalną
wrogość plemion wywodzących się z odrębnych pni etnicznych, która
rozciągnęła się na stosunki międzypaństwowe. Podejmował również
problem przeludnienia przekraczającego możliwości egzystencjalne
poszczególnych państw w tym okresie historycznym11.
Bardzo krytycznie i konsekwentnie odnosił się do działań barbarzyńców w czasie wojen. Mówił o poszanowaniu godności pobitych
wrogów, jeńców, poległych na polu bitwy żołnierzy przeciwnika, którzy
po śmierci przestawali być wrogami dla kogokolwiek. Przekonywał, że
tak jak w życiu publicznym i prywatnym, tak w czasie działań wojennych należy kierować się szlachetnością, poczuciem umiaru i zasadami
sprawiedliwości.
Z kolei w kwestii kształcenia strażników państwa (żołnierzy) Platon
uważał, że aby dobrze spełniali swoją powinność, konieczne jest ich
odpowiednie wykształcenie. Nie każdy też nadaje się na strażnika, bo
do tego wymagany jest zarówno odpowiedni temperament połączony
z odwagą, jak i mądrość. Strażnicy powinni być kształceni w zakresie
literatury, sztuki i gimnastyki, co obejmuje m.in. naukę opowiadań
w formie mitów oraz pieśni. Platon szczegółowo analizuje, jaka powinna
być treść opowiadań przekazywanych młodym ludziom – jeśli chce
się wychować dzielnych i mądrych strażników, to nie warto rozpowszechniać mitów, w których mówi się źle o bogach i bohaterach. Uważał, że tradycyjne greckie mity przekazane przez Hezjoda i Homera
nie spełniają swojej funkcji wychowawczej. Postaci mitycznych nie
należy przedstawiać jako walczących ze sobą, dopuszczających się
kłamstw i oszustw, podstępnych, ambitnych, targanych gwałtownymi
namiętnościami i uczuciami. Człowiek, naśladując w ten sposób bogów
i bohaterów, mógłby dokonywać takich samych czynów i uznawać je za
usprawiedliwione. Mity i opowiadania powinny być zatem wyłącznie
10
11
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piękne i budujące, a przedstawiani w nich bogowie muszą być prawdomówni i czynić tylko dobro. Nie mogą też okazywać jakiegokolwiek
nieumiarkowania w przyjemnościach zmysłowych i wychwalać takich
przyjemności. Idzie bowiem o to, aby obywatele państwa panowali nad
sobą, korzystając z uciech zmysłowych w sposób rozważny i umiarkowany. Strażnik nie może bać się śmierci, zatem to, co po niej następuje,
trzeba chwalić jako coś dobrego. Wędrówka duszy po opuszczeniu ciała
nie może być więc kojarzona z otchłanią, pustką, skargą i lamentem, jak
to często przedstawiały greckie mity o Hadesie. Przyzwoity człowiek,
stwierdza filozof, nie może uważać śmierci innego przyzwoitego człowieka za jakieś nieszczęście i lamentować z tego powodu, nawet gdyby
zmarły był jego przyjacielem czy też krewnym (bratem, siostrą, ojcem).
Platon wychodził z założenia, że jeden człowiek nie powinien wykonywać wielu zawodów jednocześnie, a ponieważ walka w czasie wojny
wymaga szczególnych umiejętności, należy wydzielić specjalną grupę
ludzi, zadbać o rozwój sztuki wojennej, o przygotowanie do rzemiosła
wojennego, a co za tym idzie – mieć dobrze wyszkoloną armię. Wartość
takiej grupy (armii) jest znacząca wówczas, gdy dobrze wykonuje ona
rzemiosło wojenne. Nie należy wychowywać jednostronnie, należy dbać
zarówno o stronę duchową, jak i fizyczną, dążąc do ukształtowania harmonijnej osobowości. Istnienie wojska jest także potrzebne w sytuacji,
gdy państwo nie dąży do ekspansji. Trzeba bowiem bronić własnego
terytorium przed ewentualnymi najeźdźcami z zewnątrz i pilnować
porządku wewnątrz państwa12. Wojsko powinno więc istnieć także
w idealnym państwie, a służbę wojskową uznaje Platon za wyjątkowo
ważną, nazywając tych, którzy ją pełnią, strażnikami państwa (dziś –
żołnierzami, obrońcami państwa).
Ukształtowanie pożądanych cech osobowości strażników państwa
jest wynikiem nie tylko odpowiedniego wychowania, lecz także właściwego zorganizowania ich życia. Strażnicy powinni być utrzymywani przez obywateli (państwo), ale ich życie ma być bardzo proste
i surowe. Powinni zamieszkiwać we wspólnych kwaterach (koszarach)
i wspólnie spożywać posiłki. Nie mogą posiadać żadnej własności
oprócz niewielkiego żołdu, który wydawaliby w całości bez możli12

Ibidem, s. 19–21.
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wości poczynania jakichkolwiek oszczędności. Taki tryb życia jest
niezbędny do tego, aby nic nie przeszkadzało im w obowiązkach. Jeśli
natomiast strażnicy będą posiadali własną ziemię, domy, pieniądze, to
zamiast być strażnikami i wykonywać obowiązki, staną się gospodarzami i panami, a poprzez pragnienie pomnażania dóbr także wrogami
innych obywateli. Żaden strażnik państwa nie może też mieć rodziny
w tradycyjnym znaczeniu. Platon wysuwa tutaj propozycję swoistej
wspólnoty żon i dzieci wśród strażników, która jednak nie ma nic
wspólnego z wolną miłością. Przeciwnie, sprawy kontaktów seksualnych oraz wydawania na świat potomstwa powinny być poddane
ścisłej kontroli. Państwo będzie organizowało uroczyste, uświęcone
obrzędy, którym mają towarzyszyć modlitwy i ofiary. Podczas tych
„zaślubin” będą losowane pary przeznaczone do współżycia i płodzenia potomstwa. Biologiczni rodzice nie powinni znać biologicznych
dzieci i odwrotnie, gdyż po narodzeniu dzieci będą zabierane przez
specjalnie do tego powołany urząd. Dzieci „lepszych” ludzi mają być
chowane w ochronce w wydzielonej dzielnicy miasta, natomiast dzieci
ludzi „gorszych”, gdyby się urodziły ułomne, zostaną ukryte w „jakimś
miejscu, o którym się nie mówi i nie bardzo wiadomo, gdzie by ono
było” 13. Za grzech będzie poczytane wydanie na świat potomstwa
niezgodnie z oficjalną procedurą.
I jeszcze jeden bardzo ważny postulat Platona: organizm państwowy
powinna spajać jednolita, obowiązująca wszystkich religia. Codziennie powinno odbywać się święto państwowe o charakterze religijnym,
aby każdego dnia składano bogom ofiarę za państwo i jego obywateli.
Ateizm i herezja powinny być karane, a jakiekolwiek kulty religijne
wykraczające poza oficjalną religię – zabronione.
2.4. Bezpieczeństwo w systemie filozoficznym Arystotelesa
Arystoteles (384–322 p.n.e.) uznawany jest często za najwszechstronniejszego myśliciela i uczonego starożytności. Urodził się w Stagirze
w Tracji. Był synem Nikomacha, lekarza króla Macedonii Amyntasa II. Mając 17 lat, Arystoteles udał się do Aten na studia w Akade13
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mii Platońskiej, w której spędził ponad 20 lat. Za życia Platona nie
było przykładu na większy rozdźwięk pomiędzy poglądami ucznia
i nauczyciela. Jednak to dopiero w późniejszych latach doszło do
poważnych różnic w poglądach między nimi, kiedy to Arystoteles
rozwinął zainteresowania odbiegające od idealizmu swojego mistrza,
zmierzając w swych badaniach w kierunku świata materialnego. Po
śmierci Platona (347 p.n.e) opuścił Ateny i udał się do Assos, gdzie
założył filię Akademii. Po kilku latach wytężonej pracy udał się do
Mityleny na wyspie Lesbos, a już w 343 roku został nauczycielem syna
Filipa II Macedońskiego, Aleksandra, który zdobył później miano
Wielkiego. Po wstąpieniu Aleksandra na tron Arystoteles przeniósł
się najpierw do Stagiry, a następnie powrócił do Aten. Założył własną
szkołę, która znajdowała się w części miasta poświęconej Apollonowi – Lykeios, stąd nazwa szkoły, Liceum. Liceum było rodzajem
uniwersytetu czy instytutu naukowego. Panował w nim duch empiryzmu, co wyrażało się w prowadzonych tam badaniach przyrodniczych
i humanistycznych.
Zainteresowania Arystotelesa były wszechstronne: z jednej strony
ukierunkowane empirycznie, z drugiej obejmujące problemy filozoficzne daleko wykraczające poza świat faktów. Zamierzeniem Arystotelesa było dokonanie syntezy dotychczasowej wiedzy w duchu unikania
skrajności i dążenia do rozstrzygnięć kompromisowych na podstawie
rozumu i doświadczenia. Arystotelesa odróżniało od Platona podejście
do zagadnienia poznania, odrzucał on wszelkie czynniki mistyczne,
poetyckie, symboliczne, opowiadając się za poznaniem czysto racjonalnym.
Etyka Arystotelesa miała inny charakter niż etyka Platona. Była zdroworozsądkowa i unikała skrajności. Punktem wyjścia było pytanie, do
czego faktycznie dążą ludzie, co uważają za dobro. Takim dobrem, do
którego każdy dąży, jest zdaniem Arytsotelesa szczęście. Ludzie jednak
różnie pojmują szczęście, ponieważ dla jednych leży ono w przyjemności, dla innych w bogaceniu się, dla jeszcze innych szczęściem jest poważanie wśród ludzi. Szczęścia jednak należy szukać w aktywności, która
jest właściwa tylko człowiekowi i która odróżnia go od innych istot,
a taką aktywnością jest działanie rozumu. Działanie zgodne z rozumem należy więc uznać za szczęście, cnotę, a jednocześnie swoistą
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doskonałość, do której człowiek powinien dążyć 14. Najwyższe szczęście
daje człowiekowi działalność rozumu w zakresie poznania filozoficznego. Teoretyczna wiedza dotycząca tego, co wieczne i doskonałe, jest
bowiem najwyższym aktem rozumu. Daje najwięcej przyjemności, nie
jest środkiem do jakiegoś celu, tylko stanowi cel sam w sobie, a filozof
jest bardziej samowystarczalny od innych ludzi. Poznanie prawdy dla
niej samej uznawał Arystoteles za najwyższą wartość, mniej ceniąc
ewentualne praktyczno-techniczne zastosowanie wiedzy. W celu dochodzenia do prawdy stworzył i rozwinął logikę, ustalając reguły myślenia.
Wyodrębnił ją jako oddzielną dyscyplinę. Sam filozof nazywał ją analityką, jako naukę o prawidłowym myśleniu. Ponadto zajmował się fizyką,
zoologią, etyką, metafizyką, polityką i bezpieczeństwem.
Arystoteles twierdził, „że wszystkim ludziom właściwy jest z natury
pęd do życia we wspólnocie, a ten, kto ją pierwszy zestroił, jest twórcą
największych dóbr” 15. Uczestnictwo we wspólnocie jest ważne także ze
względu na kwestie bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Ponadto Arystoteles wielką wagę przywiązywał do państwa jako instytucji rozstrzygającej o tym, czym jest najwyższe dobro, co jest sprawiedliwe, a co
niesprawiedliwe, co cnotliwe i godne, a co nikczemne i złe. Za naczelną
naukę uznawał politykę, czyli naukę o państwie. Arystoteles z dużą
wnikliwością starał się opisać instytucje niezbędne do funkcjonowania
państwa. Wśród tych instytucji znajdują się zarówno te, które czuwają
nad bezpieczeństwem w mieście, jak i te, które zajmują się sprawami
wojennymi, takimi jak pobór czy przydzielenie żołnierzy do poszczególnych oddziałów. Państwo zgodnie z jego twierdzeniami powinno być
na tyle bogate, aby mogło obronić się przed napaścią, ale nadmierne
bogactwo też nie jest wskazane, bo wzbudza u obcych państw chęć jego
zagarnięcia16. Pożądane jest ograniczenie majątku państwa do takiej
miary, aby ewentualny najeźdźca skłonny był uznać, że wojna mu się nie
opłaci, gdyż straty z jej powodu mogłyby przewyższyć zyski. Korzystny
dla państwa jest dostęp do morza i posiadanie floty wojennej, bo budzi
14

15
16
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to strach i szacunek zarówno u własnych obywateli, jak i u obcych. Na
wypadek wojny morze pozwala też na otrzymanie dodatkowej pomocy
od sojuszników. Dostęp do morza łączy się także z korzyściami, które
bezpośrednio nie mają natury militarnej: głównie z ułatwieniem handlu, który jest korzystny dla państwa, gdy prowadzony jest z umiarem.
Arystoteles radził, aby przy budowie miast brać pod uwagę ich bezpieczeństwo i możliwość obrony przed agresorem. Powinny one być
położone tak, aby były trudne do zdobycia. Warto zadbać o to, żeby
ulice nie przebiegały wzdłuż linii prostej, tylko nieregularnie, bo wtedy
napadającemu trudniej jest znaleźć właściwą drogę lub wycofać się
z miasta. Miasta powinny być także wyposażone w mury, bo choć nie
jest szczególnym powodem do chwały chronienie się za murami, gdy
broniących się i atakujących jest równa liczba, to jednak w przypadku
znacznej przewagi najeźdźców dzięki murom można uniknąć klęski
i hańby. Technika obronna powinna być przy tym ciągle dostosowywana do rozwijającej się techniki oblężniczej, bo niechętnie zaczepia
się ludzi, którzy są dobrze uzbrojeni 17.
Arystoteles wychodził z założenia, że celem każdej wojny jest osiągnięcie pokoju, a celem pracy – odpoczynek. Wojownicze państwa utrzymują
się tak długo, jak długo prowadzą wojny, a gdy zdobędą panowanie, giną.
Podsumowując rozważania na temat Arystotelesowskiej koncepcji wojny jako środka do pokoju, należy zgodzić się z opinią, że nie
traktuje on wojny jako najważniejszego ogniwa życia zbiorowego,
choć nie wyklucza jej prowadzenia, a wręcz zakłada taką konieczność
w określonych warunkach i w konkretnym celu, na przykład dla obrony
niepodległości i suwerenności państwa oraz szczęścia jego obywateli.
W rozważaniach Arystotelesa nie wykrywamy tak wyraźnego jak u Platona podziału wojen na zewnętrzne i wewnętrzne (domowe), ale można
zauważyć występowanie w jego twórczości jednych i drugich. Geneza
tych pierwszych wiąże się z istnieniem państw wojowniczych, w tym
usiłujących zniewolić wolnych Greków. Przyczyny takich konfliktów
Arystoteles uważa za niesprawiedliwe. Wojny zaś w obronie niepodległości Grecji uznaje Arystoteles za konieczne i usprawiedliwione 18.
17
18

Zob. ibidem.
Zob. np. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, op. cit., s. 22–29.
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Na zakończenie powyższych rozważań należy zaznaczyć, że oddziaływanie Arystotelesa było równie potężne jak Platona. Zarówno Akademia, jak i Liceum istniały jeszcze długi czas po śmierci ich założycieli,
a wpływy Platona i Arystotelesa wykraczały poza utworzone przez nich
szkoły. Oddziaływanie Arystotelesa było wielowymiarowe, widoczne
w rozwoju zarówno filozofii, jak i nauk empirycznych. Schyłek starożytności i pierwszy okres filozofii średniowiecznej pozostawały przede
wszystkim pod wpływem myśli Platona, ale od XIII wieku nastąpił renesans arystotelizmu, a w systemie św. Tomasza z Akwinu filozofia Arystotelesa została przystosowana do potrzeb chrześcijaństwa i niebawem
zyskała przewagę nad platonizmem. Niektórzy twierdzą, że cała filozofia
europejska to „przypisy” do Platona, inni zaś – że do Arystotelesa.
Mając na uwadze nauki Arystotelesa należy zauważyć, że w XXI wieku
odnotowujemy podobne do wskazanych przez niego przyczyny powstawania wojen, już nie pomiędzy państwami, ale wewnątrz państw, na
różnym tle (etnicznym, religijnym, ekonomicznym, społecznym). Chociaż metody i środki oraz koncepcje strategiczne są odmienne, to cel
główny konfliktu jest ten sam – pokonanie przeciwnika i dążenie do
zawarcia pokoju.
2.5. Wątki polemologiczne i irenologiczne w filozoficzno-teologicznej
myśli św. Augustyna
Święty Augustyn żył w latach 354–430 i przez jednych zaliczany jest
do filozofów starożytnych, a przez drugich – do średniowiecznych.
A dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że jego myśl filozoficzna wywarła
wielki wpływ na całą filozofię średniowieczną, zwłaszcza do XIII wieku,
ponadto został on uznany za najważniejszego Ojca Kościoła, nadano
mu również tytuł doktora Kościoła.
Urodził się w Tagaście w Numidii, która w owym czasie była prowincją rzymską. Ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką. W Kartaginie studiował retorykę, gdzie pod wpływem lektury Cycerona
zainteresował się filozofią. Tam też poznał kobietę, z którą później
miał syna Adeodata. W poszukiwaniu prawdy Augustyn zwrócił się
ku manicheizmowi, tj. doktrynie filozoficzno-religijnej zakładającej
skrajny dualizm dobra i zła, Światła i Ciemności, które są odwieczne.
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Był przekonany, że manicheizm lepiej niż chrześcijaństwo tłumaczy
istnienie zła w świecie oraz naturę samego człowieka, która jest dwoista,
tj. duchowa i zmysłowa. Siłę tej zmysłowej odczuwał w sobie samym. Od
374 roku św. Augustyn prowadził szkołę retoryki w Kartaginie, a później
w Rzymie. Po dziesięciu latach, w 384 roku, zajął stanowisko nauczyciela
retoryki w Mediolanie. Wtedy poznał filozofię platońską i jednocześnie
zmienił swój negatywny stosunek do chrześcijaństwa. Zaczął sięgać
do Nowego Testamentu, podejmować kontakty z wyznawcami chrześcijaństwa, a w 386 roku nastąpiło jego nawrócenie. Odtąd powstają
jego pierwsze dzieła zabarwione neoplatonizmem. W 387 roku przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego. Wówczas powstały jego kolejne pisma,
m.in. O wielkości duszy i O wolnej woli. Po roku udał się do Tagasty,
gdzie założył niewielką wspólnotę zakonną, potem został kapłanem,
a po kilku latach (396 rok) biskupem. Funkcję biskupa sprawował
aż do śmierci. Przez cały czas kierowania diecezją łączył obowiązki
biskupa z pracą pisarską, koncentrując się głównie na tematyce teologiczno-filozoficznej, przy czym wiele jego pism było poświęconych
walce z ówczesnymi herezjami i manicheizmem, który sam wcześniej
wyznawał. Bogata twórczość św. Augustyna nie ma charakteru systematycznego, co wynikało z jego temperamentu intelektualnego i ciągłych
poszukiwań, a może także z tego, że nie tworzył systemu filozoficznego,
a tylko pragnął zbliżać ludzi do Boga.
W zasadzie św. Augustyn nie oddzielał filozofii od teologii, obie te
dziedziny zrastały się w jego mniemaniu w jedną całość. Widział człowieka jako konkretną jednostkę pozostającą w określonym stosunku do
Boga. I choć przyjmował definicję filozofii jako umiłowania mądrości,
to nie istniała dla niego mądrość czysto filozoficzna, oderwana od
wiary chrześcijańskiej. Dla niego wiedza i wiara nie są od siebie niezależne, tylko przeplatają się wzajemnie i warunkują, ale decydującą rolę
odgrywa wiara. Poznanie prawdy nie ma czysto racjonalnego charakteru, bo wiara zależy nie tylko od rozumu, ale od takich pozarozumowych czynników, jak wola, uczucia, autorytet religijny.
Myśliciel poszukiwał prawdy w podmiocie poznania19, we wnętrzu
człowieka – wbrew postawie starożytnych Greków, którzy szukali jej
19

Zob. np. H. Arendt, Wola, Warszawa 1996.
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przede wszystkim w świecie. Taka postawa nie była obca Platonowi,
dlatego też jest on tak bliski Augustynowi. Przedmiotem poznania nie
jest zmienny świat dany w zmysłach, tylko to, co wieczne, niezmienne.
Do prawd wiecznych należą na przykład reguły logiki i matematyki
oraz prawdy na nich oparte. Prawdy te nie zależą od doświadczenia
zmysłowego. Wieczne prawdy i wzorce nie istnieją niezależnie i nie
są ostateczną, najwyższą rzeczywistością, tak jak uważał Platon, tylko
istnieją w Bogu. Prawdziwe poznanie jest więc uzależnione od Boga,
a jednocześnie on sam jest najwyższym przedmiotem tego poznania.
Aby w ogóle móc uznać istnienie Boga, niezbędna jest wola takiego uznania, czyli uprzednia pozytywna postawa gotowości do przyjęcia wiary.
Święty Augustyn wyrażał także poglądy na temat pokoju i wojny,
twierdząc, że pokój jest pewną uporządkowaną zgodą poszczególnych
składników jakiejś całości, wojna natomiast jest czymś przeciwnym –
brakiem zgody elementów całości, ich wzajemną wrogością i walką.
Dlatego przeznaczeniem potępionych jest stan wiecznych wojen. Wojna
ta polegać będzie na przeciwieństwie woli i męki – odłączeni od Boga
nie będą chcieli doznawać karzącego bólu, który jednak towarzyszyć im
będzie przez całą wieczność. Problem wojny i pokoju ma więc w rozumieniu św. Augustyna wymiar zarówno doczesny, jak i wieczny. Ten
drugi wymiar jest ważniejszy, bo wszystko, co jest skończone w czasie,
blednie w wieczności. Biskup uznawał doktrynę prymatu Kościoła nad
państwem, papiestwa nad cesarstwem. Bóg jest doskonalszy od państwa
i powinien kształtować państwo.
Tak jak nie istnieje mądrość oderwana od wiary, tak też nie może
istnieć sprawiedliwe i dobrze zorganizowane państwo, które nie byłoby
państwem chrześcijańskim. Władca powinien kochać bardziej królestwo niebieskie niż ziemskie i rządzić w taki sposób, aby pomnażała
się chwała Boża. Idea podporządkowania się władzy świeckiej była
zgodna z wezwaniem Jezusa, aby oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co
cesarskie. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy.
Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Kto więc
przeciwstawia się władzy, tym samym przeciwstawia się porządkowi
Bożemu.
W koncepcji św. Augustyna dotyczącej wojen sprawiedliwych („autoryzowanych” przez Boga) i wojen niesprawiedliwych można dostrzec na
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podstawie dzieła De Civitate Dei (O państwie Bożym), że zdecydowany
prymat zostaje przyznany pokojowi pojmowanemu jako szczególny dar
Boży, traktowanemu jako cel i reguła, podczas gdy wojna jest wyjątkiem i środkiem do celu – pokoju 20. Stąd też należy zabiegać nie tylko
o pokój wieczny, Boski, ale i o ziemski, w warunkach którego stosować
można zasady wiary chrześcijańskiej. Pokój dla św. Augustyna to harmonia panująca pomiędzy poszczególnymi elementami bytu, mająca się
urzeczywistnić w przyszłości w państwie Bożym, ale również mogąca
się realizować, przynajmniej częściowo, w konkretnych warunkach
historycznych na ziemi.
Istotę pokoju w civitas terrena (w państwie ziemskim) św. Augustyn
rozpatruje w wymiarze doczesnym i wyróżnia, podobnie jak wielu
innych filozofów, pokój wewnętrzny, wyrażający się w harmonii duszy
i ciała u poszczególnych jednostek, następnie pokój w państwie – rozumiany jako harmonijne współistnienie i współpraca wszystkich obywateli przestrzegających słusznych praw regulujących stosunki między
nimi, a także pokój między narodami, które współistnieją, nie krzywdząc się, lecz udzielając sobie wzajemnej pomocy. Mówi też w swoich
rozważaniach filozoficznych nie tylko o pokoju, ale również o bezpieczeństwie, które zapewnia byt i szczęście na ziemi. Dobro i pokój na
ziemi traktował św. Augustyn jako dar pochodzący od Boga.
Średniowiecze
W rozważaniach poświęconych koncepcjom bezpieczeństwa, wojny
i pokoju w filozofii starożytnej wskazywano, że dociekania nad ich źródłami, istotą, charakterem i funkcjami społecznymi sięgają początków
filozofii, która przez wieki starała się zrozumieć oraz wyjaśnić te zjawiska, poszukując zarazem dróg wiodących do zapewnienia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego w realnej rzeczywistości. Problemy
bezpieczeństwa, a także wojny i pokoju były aktualne również w okresie
późniejszym. W średniowieczu kontynuowano i twórczo rozwijano
koncepcje filozofów starożytnych (Sokrates, Platon, Arystoteles).
20

Zob. W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa…, op. cit., s. 103–111. Zob. także:
R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, op. cit., s. 46–50.
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2.6. Bezpieczeństwo w filozofii św. Tomasza z Akwinu
Święty Tomasz z Akwinu urodził się w 1225 roku w arystokratycznej
rodzinie na zamku Roccasecca w pobliżu Neapolu. Wychowanie małego
Tomasza powierzono benedyktynom z pobliskiego klasztoru Monte
Cassino. Następnie w Neapolu kształcił się w sztukach wyzwolonych.
Gdy wstąpił do dominikanów, zakon wysłał go na Uniwersytet Paryski,
gdzie Tomasz został uczniem Alberta Wielkiego, za którym podążył do
Kolonii. Po powrocie sam zaczął nauczać na paryskiej uczelni. Był tam
przez trzy lata magistrem teologii. Z polecenia swojego zakonu Tomasz
dziesięć lat pracował naukowo jako nauczyciel w Rzymie i na dworze
papieskim w Orvieto, gdzie poznał Wilhelma z Moerbecke. Wilhelm,
również dominikanin, był postacią wybitną, autorem przekładów na
łacinę licznych dzieł myślicieli greckich, przede wszystkim Arystotelesa.
W późniejszych latach w uznaniu dla zasług i sławy Tomasza
z Akwinu jeszcze raz skierowano go na trzy lata do pracy nauczycielskiej
na Uniwersytecie Paryskim. Ówcześnie była to rzecz rzadko spotykana,
ponieważ w tym czasie o stanowisko na uniwersytecie zabiegało wielu
kandydatów, a kwestia jego obsadzenia była powodem nieustannych
sporów pomiędzy duchownymi świeckimi i zakonnymi. Ostatnie lata
życia Tomasz poświęcił na organizowanie dominikańskiej uczelni
w Neapolu. Zmarł w 1274 roku podczas podróży na II Sobór Lyoński,
w klasztorze opackim Fossanuova. W swojej bogatej działalności na
przestrzeni dwudziestu lat stworzył rozmaite koncepcje w różnych
dziedzinach, które można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1. Syntezy teologiczne. Celem było przekazanie wiedzy z określonej
dziedziny. Znajdują się tu trzy główne dzieła: Scriptum super libros
sententiarum (Komentarz do sentencji), Summa contra gentiles
(Summa filozoficzna) i Summa theologiae (Summa teologiczna).
2. Dysputy akademickie. Dysputy te magistrzy prowadzili w ramach
zajęć. Poświęcone były konkretnym zagadnieniom. Ogółem
zachowały się 63 prace monograficzne, a najważniejsze z nich
to: De vertate (O prawdzie), De potentia (O sile), De malo (O złu)
i De anima (O duszy).
3. Komentarze. Duże znaczenie filozoficzne ma dwanaście komentarzy do dzieł Arystotelesa, między innymi na temat jego logiki,
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metafizyki, fizyki i etyki. Ponadto Tomasz zostawił jeszcze inne
komentarze, np. do Pisma Świętego. Poza tym wykładem jego
filozofii jest traktat De ente et essentia (O bycie i istocie).
Dla Tomasza najwyższym autorytetem w kwestiach filozoficznych
był Arystoteles. Jego naukę cenił nie dlatego, że była spuścizną wielkiego
myśliciela starożytności. Nie miały również znaczenia względy związane
z jej popularnością w XIII wieku. Przyjmował ją, ponieważ uważał ją
za prawdziwą i słuszną. Sam zaś nauczał, że wiara i wiedza nie mogą
sobie przeczyć – gdyż jedna i druga pochodzi od Boga. Prawda wiary
jest doskonalsza od prawdy rozumu, niemniej wiara zakłada poznanie
naturalne. Najważniejszą częścią filozofii jest metafizyka, gdyż przedmiotem jej dociekań jest poznanie istoty rzeczy, co prowadzi nas do
wiedzy o Bogu i duszy.
Przejdźmy teraz do innego aspektu rozważań św. Tomasza, mianowicie do bezpieczeństwa21. Wojny prowadzone przez państwa chrześcijańskie (w których każdy był przekonany o swoim właściwym działaniu)
maksymalnie starano się ograniczyć przez wymóg poprzedzenia działań
zbrojnych rokowaniami pokojowymi. Ukaranie agresorów przestało być
najważniejszym problemem w stosunkach międzynarodowych. Pomijając w tym miejscu szersze rozważania na temat ewolucji myśli chrześcijańskiej wraz z głębokimi przemianami społeczno-gospodarczymi
i politycznymi, które doprowadziły do ugruntowania się stosunków
feudalnych, przypomnijmy tylko, iż w porównaniu ze św. Augustynem
św. Tomasz złagodził opozycję między niebem a ziemią, wprowadzając
m.in. „ideę jednolitego systemu praw rządzących światem stworzonym
przez Boga” 22. Według niego najdoskonalszym rodzajem prawa jest
prawo wieczne ustanowione przez Stwórcę. Jest ono źródłem wszystkich
innych praw, w tym naturalnego i ludzkiego (pozytywnego), które mają
zastosowanie w życiu społecznym. Jak mówi św. Tomasz, przestrzeganie tych praw oraz ustalonej hierarchii bytów zapewnia ład i porządek
panujący w świecie, w tym także w hierarchicznie zorganizowanym
społeczeństwie, „podczas gdy ich naruszenie zagraża bezpieczeństwu,
21
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Por np. W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa…, op. cit., s. 118–121. Zob. także:
R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, op. cit., s. 50–53.
Encyklopedia PWN, A. Krupa (red.), Warszawa 2003, s. 596.
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rodzi anarchię i wojny. Można przyjąć, że każda jednostka ma ściśle
wyznaczone miejsce w społeczeństwie stanowym i jeśli poszczególne
»części jej całości« dobrze spełniają swoje zadania, panuje w niej harmonia i ład zgodny z ustalonymi przez Stwórcę prawami” 23. Tu św. Tomasz
nawiązuje do filozofii Arystotelesa, do jego koncepcji człowieka jako
stworzenia politycznego, które swoje cele osiągnąć może tylko w dobrze
zorganizowanym państwie. Wskazuje także, że państwo jest dziełem
Stwórcy oraz że życie w takiej wspólnocie jest dla ludzi czymś naturalnym. Wyróżnia pewne formy ustrojowe, które w różnym stopniu
zapewniają człowiekowi szczęście, bezpieczeństwo i dobro. Takie cele
jego zdaniem najlepiej może osiągnąć państwo, w którym występują
elementy monarchiczne, arystokratyczne i demokratyczne.
Św. Tomasz nakazuje zabieganie o zachowanie powszechnego pokoju
pod pewnymi warunkami: po pierwsze – jeśli jest to możliwe, i po
drugie – gdy zależy od nas. Natomiast mówiąc o Królestwie Bożym,
wskazuje na sprawiedliwość i pokój. Sprawiedliwość odnosi się do
czynów zewnętrznych i polega na dobrowolnym oddaniu każdemu tego,
co należy do niego; to zaś, co jest pokojem i radością, może osiągnąć
szczęście wieczne. Tylko pokój zasługuje na miłość i łaskę Bożą oraz
uznanie innych ludzi.
Cel rządzenia i obowiązki rządzącego Akwinata sprowadza do
zapewnienia bezpieczeństwa wspólnocie, obrony jej całości i niepodległości oraz zachowania pokoju. Podkreśla wyraźnie, że dobry
władca powinien troszczyć się głównie o trzy rzeczy, a mianowicie, aby
w poddanej sobie społeczności tworzyć warunki do dobrego życia, by
zachowywać je i by zmieniać je na lepsze 24. Warunki te powinny umożliwiać zarówno kształtowanie cnót, jak i zdobywanie dostatecznej ilości
dóbr doczesnych, które umożliwiają realizację owych cnót. Według
św. Tomasza dobrze zorganizowana społeczność powinna zmierzać do
ustalenia jedności pokoju, czynić dobro w różnych obszarach, unikać
zła, poszerzać dobrobyt swoich członków w każdej sytuacji. Akwinata
rozważa także problematykę cnót i celów wojennych. Dzieli męstwo
23
24
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na wojenne i domowe, przeciwstawia się tym wszystkim, którzy wyżej
cenią sprawy militarne od cywilnych, ukazuje wyższość działań pokojowych. Twierdzi, że wojnę toczy się dla pokoju i że właściwym celem
walki zbrojnej jest dążenie do utrzymania doczesnego pokoju społeczeństwa25. Ponadto nie należy pomijać jego stwierdzenia, że wojny
dzielą się na słuszne i niesłuszne (sprawiedliwe i niesprawiedliwe). Za
sprawiedliwą uznaje taką wojnę, która ma na celu obronę dobra społeczeństwa, a przy tym spełnia trzy warunki: prowadzą ją prawowici
władcy, zaistniała jej słuszna przyczyna, sama intencja wojującego jest
słuszna. Ale nawet od takiej wojny Tomasz wyżej cenił pokój, który jest
dobrem samym w sobie, sprzyja jedności społeczeństwa i umacnianiu
jego dostatku.
Już w 1278 roku zakon dominikański podniósł św. Tomasza do rangi
oficjalnego nauczyciela, choć na przykład zakon franciszkański ciągle
trzymał się augustynizmu. Słabnące ataki na doktrynę Tomasza ustały
z chwilą jego kanonizacji.
2.7. Polscy myśliciele okresu średniowiecza a bezpieczeństwo
Na początek postarajmy się umiejscowić średniowiecze polskie w czasie,
a następnie wskazać czołowych filozofów tego okresu, którzy prezentowali idee i koncepcje bezpieczeństwa, wojny i pokoju. W literaturze przedmiotu możemy spotkać podział średniowiecza na: wczesne
średniowiecze (koniec V wieku – koniec X wieku), pełne średniowiecze (koniec X wieku – koniec XIII wieku), schyłek średniowiecza
(XIV wiek – XV wiek). Każdy z tych okresów wyróżniał się własną
specyfiką w myśleniu o państwie, społeczeństwie, bezpieczeństwie
wewnętrznym i zewnętrznym, wojnach i pokoju. Wszystkich polskich filozofów łączyła jednak wierność i oddanie sprawie państwa,
bez względu na grożące niebezpieczeństwo lub możliwość utraty pozycji
społecznej. Niektórzy poświęcali swe majątki, a nawet życie, aby ratować honor, wiarę i ojczyznę. Inni natomiast tworzyli znane szkoły, by
edukować polską młodzież.
25

Zob. R.E. Rogowski, Pokój w aspekcie znaków czasu, [w:] Teologia pokoju, S.C. Napiórkowski
(red.), Niepokalanów 1988.

81

CZĘŚĆ PIERWSZA

Marcin Boduła (zm. w 1279 r.) – duchowny i filozof, zwany
również Marcinem Polakiem lub Marcinem z Opawy, upowszechnił
pojęcia wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, broniąc Polski w sporze z Krzyżakami. Wystąpił ze śmiałą jak na owe czasy tezą, mówiącą
o tym, że wojny nie mają charakteru boskiego, lecz są dziełem wyłącznie
ludzi. Potępiając ekspansję zakonu krzyżackiego jako sprzeczną z religią
chrześcijańską, usiłował udowodnić, że wszelkie wojny prowadzone
w celach zdobycia bogactw, podboju ludów i nowych terytoriów są
niesprawiedliwe. Równocześnie wysunął ideę wojen sprawiedliwych,
których celem jest poskromienie krzywdzicieli, obrona własnej ziemi
i bogactw, pomoc krzywdzonym. Takie stanowisko w tym konkretnym
czasie było czymś nowym, dla większości zaskakującym, ponieważ
w kwestii wojen pomijało czynnik boski 26. Wielki postęp w dziedzinie refleksji nad wojną i pokojem nastąpił w Polsce w wieku XIV, po
założeniu w 1364 roku Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego. Uczelnia skupiła uczonych polskich, wykształconych za granicą,
a działających dotychczas w odosobnieniu. Utworzyło się środowisko
naukowe. Dynamika tego procesu wzmogła się w wieku XV, po reaktywowaniu Akademii Krakowskiej przez Władysława Jagiełłę w 1400 roku.
W tym czasie uczeni różnych dyscyplin, a przede wszystkim teologowie
i filozofowie zajęli się głównie naukami społecznymi i politycznymi,
w tym problemami wojny i pokoju oraz bezpieczeństwem. Odtąd życie
naukowe Polski rozwinęło się znakomicie w wielu obszarach. Niebawem wszystkie formacje dojrzałej scholastyki, zarówno via moderno,
jak i via antiqua, znalazły rzeczników wśród magistrów krakowskich.
Mateusz z Krakowa, powołując się na filozofów i teologów chrześcijańskich, głosił chrześcijańską teorię bezpieczeństwa, wojny i pokoju.
Był to znany w Europie profesor, od 1396 roku rektor Uniwersytetu
w Heidelbergu i biskup Wormacji, wychowawca pierwszych profesorów krakowskich, głównie w naukach filozoficznych. Za panowania
Władysława Jagiełły współtworzył Uniwersytet Krakowski 27. Skutecznie
przyczynił się do rozpowszechnienia w Polsce kierunku via moderna.
Zakwestionował nie tylko liczne twierdzenia scholastyki, ale i sam
26
27
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sposób jej uprawiania. Wychodził z założenia, że wszelki byt jest konkretny i jednostkowy, a poznaje się go bezpośrednio i intuicyjnie, nie
zaś poprzez pojęcie rozumu, któremu rzekomo miałyby odpowiadać
formy czy istoty rzeczy. Głosił także chrześcijańską filozofię bezpieczeństwa i pokoju.
Paweł Włodkowic z Brudzewa (1370–1435), powołując się
na filozofów i teologów chrześcijańskich, stał na stanowisku tworzenia warunków bezpieczeństwa jako wartości i gwarantowania pokoju
niezbędnego do rozwoju i bytu jednostki oraz społeczeństwa28. Jako
humanista, zwracał się ku człowiekowi, uznając go za najwyższą
wartość, za istotę wolną i niezależną, która ma godność i autonomię
w kształtowaniu swojego losu i która ma prawo do samorealizacji oraz
szczęścia w życiu doczesnym. Choć nigdy nie kwestionował istnienia
Boga, to jednak odrzucał ideę prymatu religii, a zwłaszcza Kościoła,
w życiu jednostkowym i społecznym. Nie akceptował idei człowieka
jako istoty grzesznej, niedoskonałej, której ostateczne dobro jest uzależnione wyłącznie od łaski Boga. Osłabienie autorytetu religii katolickiej
związane było między innymi z kryzysem, jaki przechodził Kościół na
skutek schizmy w latach 1378–1417, a także z ogólnym upadkiem obyczajów wśród duchowieństwa. Włodkowic głosił potrzebę powrotu do
starożytnej kultury, literatury i filozofii, które ujmowały człowieka jako
istotę autonomiczną, rozumną, zdolną do mądrości. Przeciwstawiał
się polityce nawracania ludów pogańskich siłą, podkreślając równość
państw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, prawo każdego ludu
do korzystania z własnego terytorium oraz ustanowienia niezależnego bytu państwowego i jego obrony. Był wielkim przeciwnikiem
wojen zaborczych, uważając, że wiarę należy szerzyć słowem, a nigdy
mieczem.
Stanisław ze Skarbimierza (ok. 1365–1431) – był profesorem
i pierwszym rektorem Akademii Krakowskiej. Poczesne miejsce w jego
twórczości zajmują rozważania nad wojną i bezpieczeństwem Polski
oraz jej suwerennością. W dojrzały sposób wyrażał swój stosunek do
genezy wojen, do ich podziału na sprawiedliwe i niesprawiedliwe oraz
28

T. Brzostowski, Paweł Włodkowic, Warszawa 1954; E.A. Wesołowska, Paweł Włodkowic –
współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Toruń 1997.
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do prawa wojennego 29. Wskazywał, że nie wolno prowadzić wojny
z nienawiści, chciwości czy też chęci przelewania krwi, gdyż takie wojny
są sprzeczne z prawem natury. Uznawał konieczność walk sprawiedliwych dla przewrócenia pokoju między narodami, odzyskania utraconej
własności i suwerenności. Ta warunkowa aprobata niektórych wojen
wynikała z prawa natury, które oznacza dążenie do utrzymania się
przy życiu, oraz prawa do samoobrony przed przemocą i gwałtem.
Konsekwencją takiego stanowiska jest przekonanie, że nawet wojnę
sprawiedliwą powinno się wstrzymać aż do wyczerpania wszystkich
innych możliwości rozstrzygnięcia konfliktów pomiędzy państwami
i narodami. Według Stanisława ze Skarbimierza, jeśli istnieje zagrożenie ze strony sąsiadów, wówczas należy przygotowywać się do wojny
w czasie pokoju 30.
Wkład wymienionych uczonych z Akademii Krakowskiej w rozwój
filozofii i rozważań o wojnie, bezpieczeństwie i pokoju trafnie ocenił
Z. Kuderowicz, podkreślając fakt, że w dziełach tych mistrzów został
wykreowany system wartości, w którym pokojowi przyznano miejsce
najwyższe w życiu zbiorowym. Okazuje się bowiem, że pokój między
narodami jest podstawowym warunkiem czynienia dobrych uczynków
i zasłużenia na zbawienie. To on usuwa chęć przywłaszczania sobie
mienia i zniewolenia słabszych narodów. Pokój jest czymś naturalnym, a wynika to z zasady miłości bliźniego. Jak łatwo zatem zauważyć,
w poglądach polskich filozofów właściwe miejsce zajmuje humanizm.
Problemy wojny i pokoju stały się jeszcze bardziej widoczne w twórczości wielkich myślicieli polskiego odrodzenia, takich jak Andrzej
Frycz Modrzewski, Jakub Przyłuski czy Sebastian Petrycy z Pilzna.
Studiując myśli polskich filozofów, można zauważyć, że następował
w nich dynamiczny wzrost zainteresowania problematyką bezpieczeństwa w wielu wymiarach, nie tylko militarnym, choć w tym okresie
historycznym sprawy wojny i pokoju znajdowały się na pierwszym
miejscu. Było to odpowiedzią na wzmagające się poczucie niepewności i niebezpieczeństwa w różnych sferach życia. Uczeni doskonale
29
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wiedzieli, że trzeba nieustannie troszczyć się o bezpieczeństwo. Mieli
świadomość, że zagrożenia są nieustanną cechą egzystencji człowieka,
wynikającą przede wszystkim z jego śmiertelności, z kruchości jego
istnienia, które wymaga nieustannej troski i opieki. Trzeba pamiętać,
że człowiek, jako istota żywa, mająca nie tylko ciało, ale i duszę, ma
różne potrzeby materialne i niematerialne. Może warto w tym miejscu sięgnąć do myśli filozofów starożytnych, choćby do słów Marka
Aureliusza: „Sztuka życia ma większe podobieństwo z atletyką niż
z tańcem, bo trzeba być w pogotowiu i stać bez trwogi wobec wypadków, nawet nieprzewidzianych” 31. Co w takim razie filozof mógłby
poradzić tym, którzy pragną bezpieczeństwa? Jedną z możliwych
odpowiedzi niech będzie rzymska maksyma: „Jeśli chcesz pokoju,
szykuj się do wojny”, czyli: „Jeśli chcesz być bezpiecznym, przygotuj
się na niebezpieczeństwo”.
***
Należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy człowiek na przestrzeni
wieków się zmienił. Często zadajemy pytanie o to, jakie znaczenie mają
filozofia starożytna i średniowieczna oraz jej przedstawiciele w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie i świecie. Czy poglądy filozoficzne
czołowych myślicieli tych okresów znajdują swoje odzwierciedlenie we
współczesnej filozofii wojny, pokoju i bezpieczeństwa?
Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć w sposób filozoficzny.
Człowiek, jako istota żywa, mająca ciało i duszę, w zasadzie się nie zmienił. Podobnie jak kiedyś, wciąż czuje potrzebę bytu, godnych warunków
egzystencjalnych, miłości, pokoju, bezpieczeństwa. Odczuwa cierpienie, potrzebuje radości i szczęścia oraz mocnej wiary w sens istnienia.
Oczywiście zmieniły się warunki życia na ziemi, wynalazki ułatwiły
zdobywanie dóbr doczesnych, ale to wcale nie zmniejszyło zagrożeń,
z którymi współczesny człowiek musi się uporać, bez względu na miejsce i czas przebywania. Człowiek nadal prowadzi wojny, jedynie innymi
środkami i metodami, podobnie walczy o pokój i o wartości wyższe.
W rozdziale dotyczącym filozofii starożytnej i średniowiecznej wskazywaliśmy, że dociekania nad źródłami, istotą, charakterem i funkcjami
31

Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1984, s. 83.
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społecznymi wojen i pokoju sięgają zarania myśli ludzkiej. Przez całe
wieki filozofia usiłowała zrozumieć i wyjaśnić, a następnie opisać te
złożone zjawiska, poszukując zarazem dróg i sposobów wiodących do
zapewnienia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Ale czy tak
się stało? Takie filozoficzne stawianie problemu można z powodzeniem
odnieść do renesansu i wieku XVII, stanowiących nie tylko kontynuację, ale i twórcze rozwinięcie wcześniejszych założeń. Podobnie jak
w epokach minionych tak i współcześnie koncepcje polemologiczne
były (i są) zawarte w pracach traktujących o ogólnych kwestiach filozoficznych i społecznych. Stanowiły (i stanowią) integralną część dociekań
o kształtujących się typach społeczeństw, państw, kultur oraz cywilizacji
w Europie i świecie.
Dokonana analiza i jedynie powierzchowna ocena powyższych
wybranych koncepcji potwierdza pewną prawidłowość mówiącą o tym,
że były one ściśle związane z konkretnymi ówczesnymi uwarunkowaniami historycznymi. Nie przekreśla to jednak zawartych w nich
wartości ogólnoludzkich, których wydobycie i stosowanie w nowych
warunkach historycznych jest zasadniczym celem dalszych poszukiwań
naukowych.

ROZDZIAŁ 3.
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA W FILOZOFII
NOWOŻYTNEJ
wiele wartościowych myśli filozofów starożytnych, średniowiecznych
i renesansowych dotyczących zarówno wojen, pokoju, jak i bezpieczeństwa zostało opublikowanych, a następnie zweryfikowanych w skomplikowanych dziejach w wieku XVIII, zwanym wiekiem oświecenia.
W tym okresie żyło wielu znanych filozofów europejskich: angielskich,
francuskich, niemieckich, polskich, rosyjskich. To do ich poglądów
będziemy się odwoływać w sprawach wojny, pokoju i bezpieczeństwa
w okresie nowożytnym.
Okres humanizmu w historii filozofii można określić jako czas,
w którym występował proces wyzwalania się ze scholastyki, z myślenia teocentrycznego i szukania dróg wiodących do wiedzy rozumnej,
a także filozofii zrywającej z wiarą i religijnym irracjonalizmem. Pod
tym względem renesans i humanizm przygotowały grunt dla filozofii
nowożytnej. Na rozwój składało się wiele czynników, z których jedne
tkwiły już w racjonalistycznych dążeniach „nominalizmu i terministycznego konceptualizmu” 1. Inne wyrastały jako postulaty przeobrażeń
społeczno-gospodarczych i politycznych, jeszcze inne były podyktowane potrzebami kulturalnymi i pogłębianiem się indywidualnej i klasowej świadomości człowieka emancypującego się narodowościowo
i żyjącego życiem własnego społeczeństwa, państwa i tworzonej przez
siebie kultury, nauki, filozofii, a nawet religii. W tych warunkach filozofia stała się nowa. Uwarunkowana współczesną sytuacją, zakładała sobie
cele, które społecznie i doktrynalnie różnie determinowały filozofów
(przynajmniej niektórych) z tego okresu. Mając już niejako za sobą
programową negację scholastyki (jałowego dociekania)2, przystępuje
się do pracy konstruktywnej, polegającej na próbach zakładania czy1
2

S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 454–459.
C. Mercier, A Manual of Modern Scholastic Philosophy, t. 2, [b.m.w.] 2013.
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sto rozumowych i naukowych podstaw dla filozofii. Zmienia się więc
przede wszystkim sam przedmiot filozofii, o którym decyduje wzrost
potrzeb społeczno-gospodarczych i związany z nimi rozwój wiedzy
i nauki o świecie i człowieku, jego życiu oraz działalności. Człowiek
zdobywa prawo do wątpienia i niezależnej myśli, które pozwalają mu
wyzwalać się spod wpływu kleru i samodzielnie rozwiązywać swoje problemy życiowe. Zaczyna się powrót do filozofii klasycznej, do filozofii
antyscholastycznej. Cały ruch humanistyczny zapoczątkował filozofię
nowożytną w Europie i na świecie  3.
3.1. Historyczne i uniwersalne wymiary wartości bezpieczeństwa
w epoce oświecenia
Dokonując analizy bezpieczeństwa jako wartości uniwersalnej, należałoby umieścić je w konkretnym okresie historycznym – czyli w okresie
oświecenia. Był to nurt kulturalny, często nazywany wiekiem rozumu,
przypadający na lata 1688–1789 4. W szerszym rozumieniu ten historyczny okres to epoka w dziejach kultury europejskiej pomiędzy barokiem a romantyzmem. To czasy sekularyzacji państw europejskich oraz
formułowania praw człowieka.
Do najważniejszych wydarzeń związanych z oświeceniem należy
przede wszystkim Wielka Rewolucja Francuska, która rozpoczęła się
w 1789 roku. Był to przewrót ustrojowy i polityczny, który obalił monarchię absolutną i ustrój stanowy we Francji 5. Idea republiki rządzonej
przez wybrany w wolnych wyborach parlament stała się zaczynem
zmian zachodzących w Europie. W tym samym okresie Stany Zjednoczone Ameryki były jednym z bardziej udanych przykładów wprowadzenia pomysłów wieku rozumu i idei liberalizmu (wolności) w życie 6.
W Polsce idee oświecenia doprowadziły do uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz do koniecznych, choć nieudanych prób budowy nowoczesnego państwa, opartego na nowych zasadach oświeceniowych, co
3
4
5
6
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zostało drastycznie przerwane przez rozbiory. Polska po trzecim rozbiorze utraciła niepodległość aż do 1918 roku. Powszechnie na podstawie
literatury przedmiotu przyjmuje się, że ramy czasowe polskiego oświecenia obejmują okres od lat 40. XVIII wieku do roku 1822, z zastrzeżeniem, że niektóre jego przejawy przetrwały do połowy XIX wieku.
W czasach oświecenia za pomocą doświadczenia i rozumu starano
się poznać głębiej świat, odkryć istotę porządku panującego w przyrodzie i społeczeństwie. W dziedzinie polityki filozofowie tego okresu
w większości sceptycznie odnosili się do istniejących stosunków społecznych i głosili hasła reform. Walnie przyczynili się do tego, że wiek
XVIII zakończył się wielką rewolucją, usiłującą wprowadzić nowy
porządek społeczny, „rozumny i zgodny z naturą […] [mający] gwarantować szczęście jednostki oraz harmonię interesów indywidualnych
i zbiorowych, […] [a] człowiek ma być w nim wolny” 7. Taka odważna
koncepcja, na owe czasy niezmiernie oryginalna, należała do holenderskiego filozofa Barucha Spinozy.
Baruch Spinoza (1632–1677) urodził się w Holandii (w Amsterdamie), w żydowskiej rodzinie pochodzącej z Portugalii. Jego wykształcenie objęło zatem piśmiennictwo żydowskie, w tym nauki żydowskiej
filozofii średniowiecza i filozofów nowożytnych, takich jak Hobbes,
Kartezjusz, Kopernik, Galileusz 8. Jako dwudziestoczteroletni mężczyzna Spinoza w 1656 roku został wykluczony z gminy żydowskiej za
odwrócenie się od ortodoksyjnej nauki żydowskiej. To nadzwyczajne
wydarzenie stanowiło punkt zwrotny w jego życiu, od tej pory stał się
samotnikiem. Po kilku przeprowadzkach osiadł na stałe w Hadze, gdzie
utrzymywał się ze szlifowania soczewek optycznych.
Już jemu współcześni zadawali sobie pytanie, czy Spinoza jest świętym, czy ateistą. Stosunek do jego poglądów był krańcowo różny. Idee,
które wyrażał, wywoływały ostre polemiki. Spinoza stał się obiektem
najostrzejszej krytyki. Najbardziej krytykowany był za dzieła filozoficzne, m.in. za Traktat ideologiczno-polityczny, który nawoływał
do tolerancji religijnej i politycznej. Dzieło jego autorstwa obejmuje
7
8

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. 1, Warszawa 1983, s. 97.
Theological-Political Treatise (Cambridge Texts in the History of Philosophy), J. Israel (red.),
Cambridge 2007.
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wyraźnie krytykę Biblii oraz naukę o państwie. W swojej twórczości
Spinoza opierał się na aksjomatach, które jednak nie są jednoznaczne,
a także na definicjach, których nie trzymał się konsekwentnie. Duże
znaczenie mają również dowody – nie zawsze prawidłowo przeprowadzone. Utrudnieniem odbioru Traktatu jest jego skromna zawartość
treściowa. W zaledwie pięciu krótkich księgach Spinoza przedstawia
esencję swojej myśli filozoficznej, czyli rozważań na temat Boga, przyrody i etyki.
Filozofia Spinozy skupia się wokół Boga i człowieka. Poznanie
samego Boga jest dla niego zadaniem nie tyle teologii, ile właśnie samej
filozofii. Spinoza dochodzi do wniosku, że Bóg, przyroda i substancja
są jednością, a sam Bóg jest bytem wiecznym, nieskończonym, doskonałym, jest on jedyną substancją 9.
Według Spinozy Bóg składa się z nieskończonej liczby atrybutów.
Człowiek, który sam jest częścią natury, a więc i Boga może pojąć
jedynie z tych cech, gdyż odpowiadają jego własnemu, złożonemu z ciała i ducha istnieniu. Jest rozciągłość, z której wywodzi się uniwersum, oraz myślenie, z którego wywodzą się idee.
Ciało nazywa Spinoza modyfikacją rozciągłości Substancji (Boga,
Natury). Duszę, którą przypisuje także skałom (przyrodzie nieożywionej), roślinom, zwierzętom, nazywa modyfikacją atrybutu
myślącego Substancji (Boga)10.
Także w swojej teorii poznania filozof głosi konieczność istnienia
Boga. Wiedzę empiryczną, która odnosi się zawsze do innych ciał,
a więc do doświadczenia, wspomnień albo mniemań, określa jako
nieadekwatną, niedostosowaną, ciemną i zawikłaną. Przeciwstawia
się jej rozum, który ujmuje wszystko w odwiecznych związkach oraz
bezpośrednio przekazuje istotę rzeczy.
Początkowo nauka Spinozy wywołała sprzeciw u niektórych filozofów francuskich i niemieckich, a nawet zakazano publikowania jego
dzieł. Dopiero w XVIII w. zaczęto doceniać filozofię Spinozy i jego
9
10
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samego. Hegel zanotował: „albo spinozyzm, albo żadna filozofia” 11. Spinoza był przekonany, że z natury człowiekowi wolno czynić wszystko, co
uważa za pożyteczne. Dla utrzymania harmonii społecznej ludzie muszą
rezygnować przynajmniej z części przysługujących im praw, tworząc
państwo, którego zadaniem jest zachowanie porządku, niezbędnego
warunku bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa. Co więcej, Spinoza
miał na myśli państwo zbudowane na zasadach demokratycznych. Żyjąc
w społeczeństwie, człowiek z pobudek rozumnych musi w pewnej mierze zrezygnować z dążenia do samorealizacji, które jest jego naturalnym
prawem 12. Powinien też zrezygnować z władzy prywatnej i używania
siły w zamian za opiekę i pomoc państwa, chociażby w zapewnieniu
jednostce bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Prawo państwa z kolei
jest jedynie prawem natury. W Etyce, swoim głównym dziele, Spinoza
odrzuca dualizm duszy i ciała głoszony przez Kartezjusza oraz definiuje Boga, którego utożsamia z naturą tworzącą, jako jedną substancję
(monizm)13.
Można podać wiele innych przykładów świadczących o tym, że problemy bezpieczeństwa filozofowie tego okresu rozpatrywali w szerokim
kontekście, dążąc do propagowania wolności, równości i sprawiedliwości tak w stosunkach między jednostkami, jak między narodami
oraz państwami.
Thomas Hobbes (1588–1679) to angielski filozof, który studiował
w Oksfordzie, a następnie, jako nauczyciel syna lorda Cavendisha, lata
1608–1610 spędził na podróżach po Francji i Włoszech. Po powrocie do
Anglii prowadził działalność publicystyczną. Utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z Francisem Baconem. Następne podróże doprowadziły
go do spotkania z Galileuszem i zapoznania się z filozofią Kartezjusza.
Szczególne zainteresowanie Hobbesa filozofią nastąpiło wówczas, gdy
zaczął zajmować się teorią polityki. W roku 1640 ponownie wyjechał
do Francji, tuż przed rewolucją angielską. Do Anglii powrócił dopiero
w 1652 roku i do końca swego życia prowadził tu działalność intelek11

12
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tualną. Hobbes zmarł, mając 91 lat. Pozostawił kilka bardzo ciekawych
dzieł: Elementy prawa naturalnego i politycznego, O ciele, O człowieku i O obywatelu oraz traktat polityczny Lewiatan, czyli materia,
forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, wydany w Londynie
w 1651 roku. Hobbes oprócz filozofii zajmował się teorią polityki, historią Anglii i optyką 14.
Filozofia, jak twierdził Hobbes, dzieli się na filozofię natury i filozofię
społeczną, ponieważ są dwa rodzaje ciał: naturalne i ustanowione przez
ludzką wolę. Filozofia społeczna natomiast dzieli się na etykę, która
mówi o ludzkich obyczajach, afektach, usposobieniu, oraz na politykę,
która traktuje o prawach i obowiązkach obywateli, a także o prawach
i obowiązkach władzy. Na filozofię natury składają się takie działy, jak
filozofia dotycząca ruchu i ilości jako takich, matematyka, która bada
ruch ujęty w kształt i liczbę, oraz astronomia, badająca szczególnego
rodzaju ciała. Badanie konsekwencji wynikających z całości ciał to
fizyka, która rozpada się na wiele działów, w zależności od rodzaju
badanych ciał, na przykład konsekwencje wynikające z ludzkich uczuć
bada etyka. Hobbes był zainspirowany kartezjańskim racjonalistycznym
modelem wiedzy opartym na matematyce. Podobnie jak Kartezjusz,
podkreślał znaczenie matematyki dla rozwoju nauk i umiejętności,
twierdząc, że gdyby filozofowie potrafili opisać ludzkie uczucia i działania z takim stopniem pewności, jaki znajdujemy w matematyce, wtedy
dałoby się uniknąć wojen i uzyskać trwały pokój. Thomas Hobbes,
podobnie jak Bacon, kładł nacisk na praktyczne wykorzystanie rezultatów nauki. Uważał, że wiedza powinna wzmacniać moc człowieka.
Wojny domowe Hobbes uznawał za największe nieszczęście i stwierdzał,
że są one świadectwem braku rozumienia przez ludzi reguł polityki.
Polityka dla Hobbesa była kolejną koncepcją uzasadniającą rządy
absolutne. Uznawał on państwo za wytwór ludzkich działań i uwarunkowań. Podobnie jak autor Księcia, oceniał ludzką naturę jako egoistyczną, samolubną, mściwą, próżną, a władcy przyznawał daleko
idące uprawnienia wobec poddanych. Filozof zmierzał do zbudowania teorii politycznej, która, wychodząc z założeń mechanistycznej
14
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i racjonalistycznej filozofii, ujmowała także istotę władzy i uzasadniała
jej uprawnienia. Wbrew przekonaniom Tomasza z Akwinu Hobbes
uznawał, że państwo nie jest tworem naturalnym, tylko sztucznym,
powstałym na skutek umowy społecznej lub przemocy. Umowa taka
jest aktem racjonalnym, ponieważ rozum wskazuje, że naturalny stan
wojny wszystkich przeciwko wszystkim jest gorszy od pokoju, który
może być osiągnięty przez ustanowienie państwa. Rozum wskazuje
przy tym zasady, dzięki którym państwo może funkcjonować w sposób zapewniający pokój i bezpieczeństwo 15. W nawiązaniu do takiego
stwierdzenia Hobbesa pojawiły się inne, alternatywne teorie stanu
naturalnego i umowy społecznej, m.in. Johna Locke’a i Jeana Rousseau.
Powstaje pytanie odnoszące się do teorii Hobbesa: czy jego długoletnie
rozważania dotyczące problemu wojny, pokoju i bezpieczeństwa mają
odniesienie do XXI wieku? Dokonując głębokiej analizy jego dzieła
jako filozofa, można znaleźć wiele stwierdzeń, które mają odniesienie
do czasów obecnych. Do nich należy zaliczyć teorię państwa, wskazanie
źródeł zagrożeń jednostki, pojęcie prawa międzynarodowego, politologii, problem wojen i pokoju, a wreszcie także zagadnienie bezpieczeństwa. Hobbes dobrze wiedział, że wojna jest złem i rodzi wielkie
cierpienia, a pokój i bezpieczeństwo dają możliwość trwania, rozwoju
i budowania szczęścia.
3.2. Bezpieczeństwo w filozofii brytyjskiego oświecenia
Znaczny wkład w filozofię bezpieczeństwa niewątpliwie wnieśli myśliciele francuscy, co wynikało z silnej roli politycznej i kulturalnej Francji
w Europie, zwłaszcza po Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 roku.
Natomiast kolebką oświeceniowej myśli filozoficznej były w owym czasie Niderlandy i Szkocja. Co zatem tak ważnego się stało, że za początek
oświecenia przyjmujemy datę związaną z Anglią? Wynika to przede
wszystkim z panującej w owym czasie sytuacji społeczno-politycznej
związanej ze skutkami rewolucji angielskiej (1688–1689) i z ustanowieniem w Anglii ustroju parlamentarnego. W powstającej sytuacji
filozofowie brytyjscy (w odróżnieniu od myślicieli francuskich) nie
15
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musieli już poświęcać całej uwagi określeniu naturalnych uprawnień
człowieka i ich gwarancji ustrojowych. Mogli się zatem koncentrować
wyłącznie na wyjaśnianiu i usprawnianiu już istniejącego społeczeństwa obywatelskiego, uważanego za główną fazę postępu społecznego
w tej części Europy. Do tych filozofów można zaliczyć kilku znanych
myślicieli.
John Locke (1632–1704) urodzony w Wrington, w Somerset. Był
umysłem uniwersalnym, uważanym w swoich czasach za współczesnego Arystotelesa. Zakres jego prac i zainteresowań był ogromny,
o czym świadczą jego dzieła z teorii poznania, ekonomii, teologii, filozofii państwa i prawa, matematyki, pedagogiki oraz medycyny. Jego
publikacje były przy tym zwykle poparte wiedzą praktyczną, gdyż imał
się on różnorodnych zajęć i prowadził dynamiczny tryb życia. Bardzo
dużo podróżował i spisywał relacje z tych podróży  16.
Locke studiował w Oksfordzie logikę, metafizykę oraz medycynę
i chemię. Przez jakiś czas był wykładowcą na macierzystym uniwersytecie. W 1683 roku wraz z Lordem Shaftesburym udał się na wygnanie
do Holandii. Oprócz służby u Shaftesbury’ego sprawował różne urzędy
polityczne. Jednak największe uznanie zyskał dzięki pracy z zakresu
teorii poznania pt. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Wielką
popularnością cieszyły się również Dwa traktaty o rządzie, w których
Locke podtrzymuje swoje liberalne poglądy dotyczące teorii państwa,
wyrażone już wcześniej w anonimowym Liście o tolerancji dotyczącym
religii. Locke wyraził w nim pogląd, że lud, któremu Bóg dał przywilej
wolności i dbania o swoje sprawy, ma prawo obalić niesprawiedliwy
rząd, co faktycznie stało się w Anglii w roku 1647 i 1688.
Locke wiązał problemy wojny, bezpieczeństwa i pokoju z organizacją
życia społecznego. Uważał, że podstawą porządku społecznego jest
własność prywatna, będąca prawem naturalnym, wcześniejszym od
państwa, które zostało powołane do jego ochrony. W jego rozumieniu
państwo pełni funkcję ochroną i obronną wobec osób i ich mienia.
Dalej Locke twierdzi, że jeśli państwo utworzy odpowiednie warunki
bezpieczeństwa, w których człowiek będzie mógł być w pełni aktywny,
to można będzie mówić o względnie harmonijnym rozwoju stosunków
16
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wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych. To oznacza, że Locke
widział zależność bezpieczeństwa obywateli i państwa od poprawnych
stosunków społecznych i międzypaństwowych17.
Takie stanowisko Locke poprzedza uwagami o źródłach i istocie poznania zjawiska wojny i pokoju. Rozpoczął badania na temat,
jakimi drogami umysł dochodzi do tego, że zdobywa pojęcia o rzeczach. Stwierdził w konsekwencji, że są dwa źródła poznania, z których
pochodzą wszystkie idee, jakie mamy lub możemy posiadać naturalnym
sposobem. Dla pełnego zrozumienia istoty tych i innych zjawisk wojny
i pokoju oraz zjawisk społecznych niezbędne jest rozumienie wolności
i konieczności. Ponadto Locke uważa, że tam, gdzie człowiek nie ma
mocy działać wedle swojej woli, tam nie ma wolności, lecz jest się
pod naciskiem konieczności. Dalej stwierdza, że wolność (zwłaszcza
duchowa) ma wielką wartość nie tylko praktyczną, ale i naukową –
chroni bowiem przed bezkrytycznym uleganiem autorytetom.
Filozof wolność społeczną wiąże z aktywistyczną i społeczną koncepcją człowieka, którego Bóg uczynił istotą towarzyską, zdolną do
życia w zorganizowanej społeczności, która powinna tak funkcjonować,
aby jednostkom umożliwić osiąganie dobra najwyższego. Dla jednych
będzie to bogactwo lub sława, dla innych cnota lub uznanie, a dla
kolejnych mądrość. Szczęściem natomiast może być posiadanie rzeczy,
które sprawiają największą przyjemność, oraz unikanie tego, co zakłóca
spokój lub wywołuje cierpienie. To oznacza, że szczęściem może być
ogólnie pojęte bezpieczeństwo, brak wojen, głodu i cierpienia. Dalej
Locke twierdzi, że państwa tego świata zawdzięczają pokój, wolność
i bezpieczeństwo mężom stanu, czyli mądrym rządom, jednocześnie
eksponuje pracę i podział własności uzyskanej dzięki własnej działalności oraz doskonalenie rzemiosła 18.
W jego koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa i szczęścia ludzi
możemy dostrzec wyraźny wątek aksjologiczny, wartościujący pewne
zjawiska jako słuszne bądź niesłuszne. Do słusznych Locke zalicza
m.in. przyjaźń, sprawiedliwość, miłość do drugiego człowieka, prawdę,
męstwo, równość, wiarygodność. Praktykowanie takiej koncepcji jest,
17
18
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jego zdaniem, niezbędne do zachowania „społeczeństwa, pokoju i bezpieczeństwa” 19.
Dawid Hume (1711–1776) – Szkot, który urodził się w Edynburgu,
w ziemiańskiej rodzinie. Jako jeden z wybitnych empirystów zamyka
wielką epokę filozofii angielskiej. Nawiązywał do tradycji brytyjskiego
empiryzmu, podkreślając wielką rolę doświadczenia i budowania nauki
o człowieku, społeczeństwie i państwie. Usiłował przeciwstawić się
skrajnemu racjonalizmowi oderwanemu od realiów, który uniemożliwiał osiągnięcie zasadniczego celu, jakim było oświecenie ludzkości
i wzbogacenie jej życia nowymi odkryciami i technologiami. Pragnął
przez doświadczenie i obserwację zbadać istotę ludzkiej natury i podstawowe zasady nią rządzące. Jednak jego filozoficzny debiut i zarazem główne dzieło – Traktat o naturze ludzkiej – wydane w 1740 roku,
przeszło bez echa. Sławę zyskał w końcu jako autor dzieła o historii
angielskiej 20.
Podobnie jak jego wielcy angielscy poprzednicy, próbuje on zgłębić
kwestię tego, na czym polega poznanie i jaką drogą dochodzimy do
wiedzy. Jego empiryzm przejawia się w traktowaniu filozofii jako pola
do rozważań nad sprawami zwykłego, realnego życia, bez spekulacji na
temat kwestii nadzmysłowych. Jeśli już filozofować, to jedynie wychodząc ze sceptycznych podstaw – uważał Hume.
Zdaniem angielskiego filozofa natura okazała się okrutna dla człowieka, obciążyła go bowiem niezliczonymi potrzebami i pragnieniami,
które musi bezwzględnie zaspokoić dla swojej egzystencji, a jednocześnie dała mu ona skromne środki na zaspokojenie tych potrzeb, co
często prowadzi do sporów pomiędzy ludźmi. Przez to, że łączymy swe
siły, nasza siła się wzmaga. Dzieląc zatrudnienie, zwiększamy naszą
sprawność. Pomagając sobie wzajemnie, mniej jesteśmy wystawieni na
los i przypadek. Dzięki tej dodatkowej sile, sprawności i bezpieczeństwu
życie społeczne staje się korzystne dla człowieka 21.
Hume wyróżnia trzy rodzaje dóbr posiadanych przez człowieka:
wewnętrzne zadowolenie naszych umysłów, zewnętrzne przymioty
19
20
21
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naszego ciała i zadowolenie z rzeczy, które zdobyliśmy na własność
naszą pilnością i pracą. Stwierdza jednocześnie, że najmniej bezpieczni
jesteśmy, gdy chodzi o owe dobra zewnętrzne, ze względu na ich niewystarczającą ilość, egoizm i chciwość tych, którzy zapominają o potrzebach innych ludzi, o tym, że własność prywatna nie powinna pogwałcać
praw sprawiedliwości i słuszności moralnej. Hume jest stawiany w rzędzie wielkich humanistów walczących o najważniejsze wartości ludzkie – wolność i sprawiedliwość.
W filozofii praktycznej Hume jest także w pełni empirykiem
i uznaje za moralne to, co daje się pogodzić z ludzką naturą. W niej
zaś dominują dwie cechy, a mianowicie miłość własna oraz sympatia, którą Hume pojmuje w pierwotnym znaczeniu tego słowa, jako
współczucie. Uznajemy za dobre, akceptujemy to, co przynosi nam
korzyść, lecz aby nie kierować się wyłącznie egoizmem, skłonni jesteśmy dzielić się z innymi ludźmi, gdyż potrafimy właściwie ocenić ich
potrzeby. Filozofia Hume’a (nacechowana sceptycyzmem i podkreślaniem prymatu osobistego doświadczenia) wpłynęła szczególnie
na Immanuela Kanta. Za pośrednictwem pozytywizmu Comte’a myśl
Hume’a oddziałuje do dziś 22.
3.3. Bezpieczeństwo w filozofii francuskiego oświecenia
Wielką rolę w spopularyzowaniu idei filozoficznych i społecznych epoki
oświecenia odegrali myśliciele i filozofowie francuscy. Tym bardziej,
że działo się to przed Wielką Rewolucją Francuską (1789–1799). Do
czołowych filozofów francuskich tego okresu można zaliczyć kilkunastu myślicieli, lecz w tej części rozdziału zostaną omówione koncepcje
tylko tych, którzy najwięcej wnieśli do filozofii bezpieczeństwa. Do nich
można zaliczyć: François-Marie Aroueta (Woltera), Denisa Diderota
i Jeana-Jacques’a Rousseau. Podejmują oni tematy dotyczące rozumu
ludzkiego, genezy społeczeństwa, natury człowieka, istoty własności,
roli władzy politycznej, funkcjonowania państwa, stosunków społecznych i sprawiedliwości, a także dobra i szczęścia wszystkich żyjących
w bezpiecznym państwie.
22

Ibidem.
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Wolter (1694–1778) urodził się w Paryżu. W zasadzie nie był samodzielnym filozofem, lecz raczej utalentowanym eklektykiem potrafiącym
umiejętnie łączyć różne poglądy, nauki w jedną całość. Po mistrzowsku
przedstawiał przyjęte poglądy i myśli, ujmując je w literacką formę
powiastki filozoficznej bądź sztuki teatralnej 23.
Jako filozof, poeta i historyk wydał szereg interesujących prac przepojonych wiarą w potęgę rozumu ludzkiego, opierającego swe sądy na
doświadczeniu. Udowadniał, że dzięki poznaniu panującego we wszechświecie porządku i prawidłowości człowiek jest zdolny do doskonalenia
siebie i otaczającego go świata. To człowiek, twierdził Wolter, powinien
dążyć do łagodzenia występującego w społeczeństwie cierpienia, do
realizacji zasad sprawiedliwości gwarantujących pomyślność, wolność
i bezpieczeństwo jednostek, narodów oraz państw. Wolter objaśniał
nie tylko miejsce i rolę człowieka w świecie przyrody i społeczeństwie,
lecz również jego naturalne uprawnienia i obowiązki wobec innych
ludzi, zmierzające do ustanowienia zasad harmonii i pokoju. Wolterem
kierowało silne pragnienie wywierania wpływu i szerzenia nowych
idei. W swoich utworach, w niezmiernie obfitej i rozległej korespondencji występował niezmordowanie, nie licząc się z konsekwencjami
osobistymi, przeciwko nietolerancji, ograniczaniu wolności osobistej
i przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Zawsze opowiadał się za
ideałami oświecenia. Po wyprowadzeniu się z Paryża do Cirei w Szampanii napisał wiele utworów, m.in. Traktat metafizyczny. Jako deista,
Wolter wierzył w Boga z rozsądku i twierdził: „Gdyby nawet Boga nie
było, należałoby Go wymyślić” 24. W religii widział natomiast instancję
moralną i dlatego w licznych pismach nawoływał do oddzielenia władzy
świeckiej od duchownej, do wyrzeczenia się fanatyzmu i uprzedzeń.
Istotą religijności było dlań czynienie dobra, a do tego nie są potrzebne
ani dogmaty, ani ceremonie i rytuały.
W roku 1758 Wolter osiadł w Ferney, po francuskiej stronie Jeziora
Genewskiego, w zamku nabytym dzięki wzbogaceniu się na korzystnych
interesach. Stąd nadal żarliwie i z oddaniem walczył o prawa człowieka
23
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i sprawiedliwość, mimo że wojna siedmioletnia (1756–1763), a wcześniej
jeszcze straszliwe trzęsienie ziemi w Lizbonie wywarły na nim silne
wrażenie. Wolter parał się także pisarstwem historycznym, lecz nie
zajmował się jak jego poprzednicy opisywaniem zdarzeń, a historią
„ducha ludzkiego”, czyli historią kultury. Cieszył się wielką powagą
i autorytetem, a wizyta w Paryżu, którą odbył na kilka miesięcy przed
śmiercią, stała się prawdziwym pochodem triumfalnym.
Denis Diderot (1713–1784) to francuski filozof będący autorem
Encyklopedii, czyli słownika rozumowanych nauk, sztuk i rzemiosł.
Pierwszy tom Encyklopedii został opublikowany w roku 1751, a do
1757 roku ukazało się kolejnych sześć tomów. Wydaniu kolejnych tomów
Encyklopedii przeciwstawił się rząd francuski, zarzucając wydawcom
negatywny stosunek do władzy królewskiej i religii 25. Kolejnych dziesięć
tomów ukazało się o wiele później, bo dopiero w 1765 roku. Natomiast
całość pierwszego wydania Encyklopedii (1751 – 1780) liczyła 35 tomów.
Encyklopedia znacząco oddziaływała na opinię publiczną z powodu
obecnych w niej poglądów i idei oświeceniowych, takich jak materializm, ateizm, rozum, wolność, byt, szczęście.
Diderot był początkowo zwolennikiem religii naturalnej, lecz później
porzucił to stanowisko na rzecz ateizmu i ogłosił potrzebę wyzwolenia
się od religii. Miał skłonność do materializmu, ale jego zapatrywania
nie były stałe, swoje poglądy w sprawie wiary zmieniał dosyć często. Był
przekonany, że sama przyroda jest zmienna i dlatego trudno wskazać
stały pogląd na nią. Z drugiej strony uznawał, że istnieją niezmienne
prawa moralne i przeciwstawiał się sprowadzaniu wszelkich pobudek
ludzkiego działania do motywów egoistycznych.
Stał na stanowisku, że filozofia i nauka tylko wtedy okażą swoją moc,
kiedy staną się użyteczne dla człowieka. Pozwolą mu lepiej poznać
przyrodę i społeczeństwo oraz wskażą drogi prowadzące do szczęścia. „Cele te są możliwe do osiągnięcia, bowiem dysponujemy trzema
głównymi środkami: obserwacją natury, refleksją i doświadczeniem.
Obserwacja gromadzi fakty, refleksja je kojarzy, doświadczenie sprawdza rezultat owego kojarzenia. Wszystkie te środki, o ile są rzetelne
25
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i dokładne, prowadzą do poznania prawdy, do eliminacji błędnych
poglądów i zabobonów” 26.
Diderot jako filozof i pisarz starał się przekazać prawdziwą wiedzę
jak największej liczbie osób. Wyrażał nieustanną troskę o oświecenie
ludzi i doskonalenie ich zdolności poznawczych, mając nadzieję, że
przyczynią się one do przezwyciężenia chaosu, do udoskonalenia stosunków społecznych, które zapewniają pokój i bezpieczeństwo. Potępiał
zdecydowanie wojny prowadzone w interesach panujących dynastii,
przekształtające gospodarkę, rujnujące handel i warstwy nieuprzywilejowane. Sprzeciwiał się także wcielaniu obywateli do wojska, podkreślając równocześnie, że wielkie namiętności mogą prowadzić do wielkich
czynów, tj. do poświęceń w imię ocalenia ojczyzny, udzielenia pomocy
przyjaciołom, podczas gdy umiarkowane czynią ludzi pospolitymi.
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) urodził się w Genewie, był
obywatelem Republiki Genewskiej. Był wędrowcem i samoukiem, nie
miał wykształcenia. Zaznajomiony z encyklopedystami, opracował dla
nich kilka artykułów, m.in. z teorii muzyki. Ale wielki zwrot w jego
życiu nastąpił, gdy wziął udział w konkursie Akademii w Dijon dotyczącym tego, czy odnowienie nauk i sztuk, poczynając od renesansu,
przyczyniło się do poprawy obyczajów. Rousseau na to pytanie odpowiedział jednoznacznie negatywnie w pracy pt. Rozprawa o naukach
i sztukach i w 1749 roku wygrał konkurs 27.
Filozof postawił tezę, że dane ludziom naturalne poczucie wspólnoty
zostało zniszczone przez posiadanie, podział pracy i rozwój techniki.
Stąd wziął się jego postulat „powrotu do natury”, czyli do naturalnego
stanu człowieka, w którym więcej aniżeli rozum waży uczucie i naturalne popędy. Te popędy uważał bowiem Rousseau za dobre. Zakładał,
że człowiek charakteryzuje się wrodzoną dobrocią – inaczej niż Hobbes, który przypisywał człowiekowi złe zamiary. Nakreślił „niebiański”
wizerunek naszych praojców, których, według niego, dopiero własność
przywiodła do mordowania i wojen, zmusiła do ustanowienia zwierzchności, a także spowodowała przemoc silniejszych. A to oznaczało, że
siła jako kryterium bezpieczeństwa zaczęła odgrywać rolę znaczącą.
26
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W kolejnym dziele Rousseau, Umowa społeczna, zostały wyłożone
zasady, na jakich w jego rozumieniu powinno opierać się państwo.
Filozof traktuje je jako stowarzyszenie wolnych i świadomych ludzi,
którzy na mocy umowy zrzekają się swojej wolności na rzecz woli
powszechnej, która jest zawsze słuszna i zmierza ku pożytkowi ogółu.
Wszyscy biorą udział w stanowieniu państwa, gdyż – zgodnie z poglądami wyrażonymi w traktacie Emil, czyli o wychowaniu – zostali wychowani tak, aby dobrze rozumieli problem odpowiedzialności społecznej.
Utworzenie państwa nie jest zatem sprawą organizacji, ale wychowania.
„Sztuka nie istnieje bez zbytku – dodaje Rousseau – nauka prawa bez
niesprawiedliwości, historia bez tyranów, wojen i spiskowców. Nauki
rodzą wiele pomyłek, które sprawiają, że ostatecznie pożytek dotarcia
do prawdy jest niewielki w porównaniu ze szkodami, które wyrządzają
popełnione błędy” 28. Nauki rozwijają się z nieróbstwa i nieróbstwu służą,
stwierdza Rousseau, gdyż tak naprawdę nie przynoszą społeczeństwu
żadnego pożytku, nie mają praktycznego zastosowania. Pochłaniają
jedynie dużo czasu, który można byłoby wykorzystać lepiej 29. Rousseau
twierdził dalej, że w szczególności bezużyteczne są poglądy filozofów,
którzy formułują fantastyczne, oderwane od rzeczywistości teorie albo,
co gorsza, głoszą w sposób szkodliwy, że dobre czyny nie różnią się od
złych, zaprzeczają istnieniu Boga, gardzą religią i ojczyzną, które są
rzeczami świętymi. Na domiar złego uprawianie nauk, sztuk i filozofii
stało się dostępne dla ludzi miernych, dla „motłochu”, jak wyraża się
Rousseau. Tacy ludzie powinni według niego raczej uprawiać inne
zajęcia, pożyteczne dla społeczeństwa.
Rousseau dostrzegał silny związek pomiędzy cywilizacją a możliwościami militarnymi państwa i doskonaleniem rzemiosła wojennego,
choć uważał, że wraz z rozpowszechnianiem się wygód i zbytku oraz
doskonaleniem się sztuki zanikają cnoty wojenne i prawdziwa dzielność. Podobnie zajmowanie się nauką zmniejsza i rozhartowuje ducha
zamiast go wzmacniać i rozgrzewać do czynu. Rousseau stwierdza m.in.:
„U Rzymian, jak się do tego sami przyznawali, cnota żołnierska wygasła,
w miarę jak zaczynali znać się na obrazach, na dziełach rysownictwa,
28
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na wazach wykonanych sztuką złotniczą i sami sztuki piękne uprawiać
[…]” 30. Inny przykład to wyniesienie na tron rodu Medyceuszy i odrodzenie włoskiej literatury, co zniweczyło sławę wojenną Italii zyskaną
podczas zwycięskiej wojny o niepodległość miast północnowłoskich
z cesarzem Fryderykiem Barbarossą w XII wieku.
Należy przyznać, że poglądy wyrażone przez filozofa w Rozprawie
o naukach i sztukach zawierają duży ładunek emocji, zaangażowania
i szczerości, choć w dużej mierze są skrajne i nie do końca uzasadnione.
Jego poglądy rodziły się w okresie oświecenia, kiedy wielu filozofów głosiło radykalne idee pod wpływem bieżącej sytuacji. Negatywny stosunek
Rousseau do cywilizacji został później w dużej mierze złagodzony, a sam
autor przyznał krytykom rację co do braków w swojej argumentacji.
Na pewno poglądy Rousseau w czasie oświecenia były nowotarskie
i pouczające, zaś braki w jego rozumowaniu wynikały prawdopodobnie
z nieświadomości, że to nie wiedza tworzy naukę, lecz nauka tworzy
wiedzę. Gdyby zatem ten wielki filozof żył w XXI wieku, na pewno
w wielu sprawach musiałby zająć inne stanowisko, chociażby w sprawie
nauki czy też w sprawach społecznych oraz dotyczących roli państwa
i bezpieczeństwa.
Idee społeczne i polityczne głoszone przez Rousseau wywołały silny
oddźwięk w okresie oświecenia. Bardzo nośne było hasło naturalnej
wolności i równości wszystkich ludzi, a także twierdzenie, że wyłącznie
rząd ludowy jest prawowitym rządem. Duże znaczenie w nauczaniu
tego filozofa miała również krytyka istniejących władz. Rousseau wzywał do sprawiedliwego opodatkowania wszystkich warstw społecznych,
którego wysokość powinna być uzależniona od posiadanego majątku.
Piętnował nadużycia, oszustwa i zbytek rządzących, wskazując jednocześnie na nędzę mas. Mocno akcentował, że życie, mienie i wolność
obywateli nie mogą być zdane na łaskę możnych, tylko muszą być
chronione przez prawo, a naród jako całość powinien zapewnić bezpieczeństwo każdemu ze swoich członków.
Rousseau mocno atakował ustrój feudalny, twierdząc, że jest on najbardziej niedorzecznym systemem, całkowicie niezgodnym z zasadami
prawa naturalnego. „Żadnemu człowiekowi wspólnoty państwowej nie
30
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należą się szczególne przywileje: możnowładca – pisał – ma bowiem
dwie nogi tak samo jak pastuch i, tak jak on, jeden tylko żołądek” 31.
To wszystko nie mogło pozostać bez echa. Poglądy Rousseau zaczęły
oddziaływać na całe społeczeństwo, a głównie na przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej, m.in. na Robespierre’a, który stwierdzał,
że wola jakobinów jest wolą powszechną, a rewolucyjny rząd nazywał
despotyzmem wolności. Ciemną stroną praktycznego zastosowania
poglądów Rousseau był terror, mający na celu zwalczanie wrogów rewolucji. Innym obszarem jego oddziaływania była pedagogika i literatura.
3.4. Bezpieczeństwo w filozofii niemieckiego oświecenia i XIX wieku
Niemałą rolę w filozofii bezpieczeństwa w okresie oświecenia odegrali
filozofowie niemieccy. Należałoby do nich zaliczyć m.in. Immanuela
Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Ich koncepcje były często
nowe i nie odpowiadały żadnym istniejącym ówcześnie szkołom filozofii. Dzieła obejmowały różne obszary rozważań, w tym przede wszystkim człowieka, jego życie, działalność, potrzeby, byt i bezpieczeństwo.
Immanuel Kant (1724–1804) urodził się w stolicy Prus Wschodnich (Królewcu) jako syn siodlarza (rymarza). Właściwie nigdzie
nie wyjeżdżał, chyba że w najbliższe okolice. Życie Kanta było przeciętne, bez widocznych wzlotów, niemal pedantycznie uporządkowane
i regularne. W młodości studiował matematykę, teologię i filozofię.
Jego pierwsze samodzielne pisma zaczęły powstawać, kiedy po śmierci
ojca opuścił uniwersytet i zaczął pracować jako nauczyciel domowy.
Praca magisterska i dysertacja habilitacyjna Kanta pochodzą z roku
1755. Wtedy też rozpoczął on pracę jako wykładowca na Uniwersytecie
Królewieckim. W roku 1770 zastał profesorem zwyczajnym metafizyki
oraz logiki i jako pierwszy z wielkich filozofów nowożytnych zarabiał
nauczaniem logiki 32. Ponadto nauczał geografii, pedagogiki, antropologii, matematyki oraz fizyki. Mocno pochłaniającą działalność akademicką zakończył, mając 70 lat. Po tym okresie Kant pracował nad
31
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swymi dziełami jeszcze przez kilka lat. Sławę i wielkie uznanie zyskał
już za życia, zmarł w wieku 80 lat.
Bogaty dorobek naukowy Kanta z różnych dziedzin trudno opisać
w jednym podrozdziale, dlatego w opracowaniu postaramy się uwypuklić tylko to, co ma związek z filozofią bezpieczeństwa. Wiele z jego
prac nie dotyczy bezpośrednio spraw wojny i pokoju oraz bezpieczeństwa, ale w ogólnym zestawieniu jego myśli można doszukiwać się
poglądów związanych z tymi zjawiskami. Należy bowiem przyznać,
że nie można ani zrozumieć, ani zbudować systemów bezpieczeństwa
bez znajomości matematyki, fizyki, psychologii, logiki i jeszcze kilku
innych dziedzin nauki.
Kant zadaje sobie szereg pytań, na które następnie stara się odpowiedzieć: co mogę poznać? jak powinienem postępować? na co mogę
mieć nadzieję? Wszystkie te i inne pytania prowadzą do jednego pytania
wspólnego: czym jest człowiek, jakie są jego możliwości i ograniczenia? Na wszystkie tak sformułowane pytania Kant udziela odpowiedzi
w swoich opracowaniach, natomiast w kwestii istnienia Boga filozof
mówi: ponieważ nasza wiedza ogranicza się do rzeczy istniejących
w przestrzeni i czasie, poznanie rzeczy należących do dziedziny religii
nie jest możliwe. Sprawy te odczuwamy jedynie uczuciowo. Skoro
bowiem zgodnie z prawem moralnym celem jest po prostu zabieganie
o szczęście ziemskie, to tylko bezwzględne czynienie dobra może spowodować, że na tamtym świecie będzie na nas czekać za to jakaś nagroda.
Postępowanie moralne jest dla Kanta praktycznym potwierdzeniem
istnienia Boga. Jedynie moralnie doskonałą religią jest dla niego chrześcijaństwo, które powinno zostać odmitologizowane i ograniczone do
etyki. Chociaż etyka oparta na obowiązku jest autonomiczna, płynie
wyłącznie z rozumu i nie wymaga bezwzględnego przyjęcia istnienia
Boga, to jednak ostatecznie do takiego uznania Boga prowadzi. Kant
nie uznawał przy tym religii objawionej, jej obrzędów i praktyk, gdyż
uważał, że cześć dla Boga wyraża się w posłuszeństwie wobec prawa
moralnego, w działaniu, którego motywem jest wypełnienie obowiązku.
Interesujące myśli odnajdujemy u Kanta w kwestiach państwa i prawa.
Podobnie jak moralność, tak prawo oraz państwo muszą uwzględniać
zasadę wolności. Kant, chociaż sympatyzował z rewolucją francuską,
nie uznawał prawa do rewolucji. Uważał, że między narodami panują
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„dzikie” stosunki, rządzi prawo silniejszego. Rozwiązanie tego problemu
to według Kanta utworzenie federacji – związku narodów, które same
tworzyłyby państwa republikańskie (obywatelskie). Każdy obywatel
świata powinien dążyć do osiągnięcia wiecznego pokoju. Kant z całą
mocą potępiał imperializm, proponował zniesienie wojsk regularnych.
Wojska takie przez swoją gotowość do wojny bezustannie zagrażają
bowiem innym państwom. Są one czynnikiem, który pobudza państwa
do coraz większego zbrojenia się i związanego z tym ponoszenia coraz
większych kosztów – zatem pokój może być bardziej uciążliwy niż
krótkotrwała wojna. Wojska regularne ponadto są trudne w utrzymaniu
i same stają się swoistym agresorem 33. Co więcej, dodaje Kant, dochodzi
do tego, że będącego na żołdzie człowieka używa się do zabijania jak
zwykłej maszyny i narzędzia w ręku kogoś innego (państwa). Jest to
sprzeczne z etyką i prawem do uszanowania w każdej osobie człowieczeństwa. Funkcje obronne stałego wojska mogliby przejąć obywatele
państwa, którzy podlegaliby szkoleniu wojskowemu.
Kant porusza również problem pożyczek na cele wojenne. Uważa, że
państwo nie powinno zaciągać żadnych długów z tym związanych. Taka
forma finansowania jest dopuszczalna na cele gospodarcze, ale staje
się niebezpieczna, gdy traktuje się ją jako środek umożliwiający wojnę.
Łatwość uzyskania pożyczek na cele militarne sprawia, że łatwe staje
się też samo wszczęcie wojny. Niebezpieczeństwo tkwiące w potędze
pieniądza polega na tym, że zaczyna on być środkiem umożliwiającym
prowadzenie wojny.
Szczególnie istotna w tej mierze jest następująca myśl Kanta: „Żadne
państwo nie powinno się mieszać w drodze przemocy do konstytucji
i rządów innego państwa” 34. Postępowanie ingerujące w sprawy innego
państwa jest pogwałceniem praw niepodległego narodu i stawia autonomię wszystkich państw pod znakiem zapytania. Jedynie w sytuacji,
gdy państwo podzieli się na dwie części i każda z nich rości sobie jednakowe prawo do całości państwa, jest dopuszczalne, aby ościenne
państwo pomogło którejś ze stron. Natępnie Kant wzywa państwa
pozostające ze sobą w stanie wojny do zaniechania takich przejawów
33
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wrogości, które podważałaby wzajemną wiarę w przyszły pokój. Do
takich niedozwolonych działań zalicza stosowanie skrytobójstw i trucizny, łamanie warunków kapitulacji, skryte nakłanianie do zdrady. Musi
bowiem istnieć choćby niewielkie zaufanie do wroga, bo w przeciwnym
razie nie mógłby być zawarty pokój. Okazuje się, że totalna wrogość
mogłaby przeobrazić się w wyniszczającą wojnę, do czego nie wolno
dopuszczać. Kant wyraża przekonanie, że gwarancję osiągnięcia pokoju
tworzy natura, bowiem ona sama przyczynia się do tego, by między
ludźmi nastała zgoda i pokój, nawet wbrew ich intencjom.
Dalej Kant twierdzi, że natura sprawiła, że ludzie mogą żyć we
wszystkich zakątkach Ziemi. Zapędza ich nawet w niegościnne okolice
za pomocą wzniecanych wojen, zmusza ludzi do wejścia w stosunki
prawne. Natura działa celowo, posługuje się wojną jako środkiem, by
zaludnić wszystkie obszary Ziemi. Spaja też przeciwstawne interesy
i dążenia jednostek, gdyż jednostki te, będąc obywatelami państw, muszą
podporządkować się prawom dla własnej korzyści. W ten sposób natura
chce, aby najwyższą władzę wśród ludzi uzyskało w końcu prawo. Obok
wojny natura posługuje się też zmysłem handlowym. Zmysł ten prędzej
czy później opanowuje każdy naród, a handel nie może współistnieć
z wojną i przez to przyczynia się do pokoju. Państwa są więc niejako
zmuszone szukać pokoju i unikać wojny, ale nie z powodu czynników
opartych na moralności, tylko dzięki mechanizmowi ludzkich skłonności. Z drugiej strony dążenie do osiągnięcia trwałego pokoju stanowi
obowiązek wynikający z rozumu, wzywającego wszystkich do podporządkowania się prawu moralnemu, które jednoznacznie wskazuje na
trwały pokój jako na jeden z celów ludzkości.
Rozprawa Kanta O wiecznym pokoju była znana szerszym kręgom
odbiorców o wiele bardziej niż główna treść jego doktryny filozoficznej 35.
Została opublikowana w 1795 roku, doczekała się kilkunastu wydań
i przez kolejne lata wywierała znaczący wpływ na myśl pokojową państw
ówczesnej Europy. Dzieła Kanta zdobywały coraz więcej zwolenników
i coraz większy rozgłos. Jego myśli były akceptowane przez naukowców niemieckich uniwersytetów. Zwolennicy Kanta w mniejszym lub
większym stopniu poddawali jego myśl modyfikacjom. Niektórzy z nich
35
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szli dalej niż ich mistrz i starali się usunąć z jego filozofii elementy
metafizyki, inni natomiast postępowali odwrotnie – wyciągali z jego
myśli daleko idące metafizyczne konsekwencje. W dziejach filozofii
większe znaczenie zyskali ci drudzy, do nich należeli jedni z najbardziej
wpływowych niemieckich uczonych, np. Fichte i Hegel.
W pierwszej połowie XIX wieku idealistyczna, spekulatywna metafizyka zdominowała filozofię niemiecką, ale kantyzm nie zanikał i w drugiej połowie wieku odrodził się pod postacią tak zwanego neokantyzmu,
który pod hasłem powrotu do Kanta sprzeciwiał się z jednej strony heglizmowi, a z drugiej pozytywizmowi. Myśli filozoficzne Kanta w znacznej
mierze żyją do dziś, a jego nauki przyczyniły się do rozwoju nie tylko
filozofii, ale także innych nauk.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) był ostatnim
z klasycznych filozofów niemieckich, a jego system zwieńczał rozwój
niemieckiego idealizmu zapoczątkowanego przez Kanta. Był synem
wysokiego urzędnika, studiował filozofię i teologię w Tybindze.
W zamiarze zajęcia się filozofią utwierdził Hegla zarówno odziedziczony
spadek, jak i sukces Schellinga, trzeciego spośród jego tybińskich przyjaciół. W roku 1801 Hegel habilitował się na Uniwersytecie Jenajskim
pracą z dziedziny astronomii 36. Zmieniał miejsca pracy i stanowiska,
a profesorem zwyczajnym został w roku 1816. Drogę do sławy, uznania
i miejsca pierwszego w państwie filozofa otworzył przed nim wyjazd
z Heidelbergu do Prus, do Berlina, w charakterze następcy Fichtego.
I tu też ten „niemiecki Arystoteles”, najbardziej wpływowy myśliciel
swojego czasu umarł na cholerę w 1831 roku, mając 61 lat.
Działalność naukowa Hegla jest obszerna, wieloprzedmiotowa.
Pierwszą pracę filozoficzną O różnicy między systemami filozoficznymi
Fichtego a Schellinga Hegel opublikował w wieku 31 lat. Już tutaj uwidoczniły się dwie zasadnicze rysy jego myślenia, tj. uwypuklenie zależności myśli filozoficznej od kontekstu historycznego oraz znaczenia
metody dialektycznej, która pozwala z przeciwieństw wnioskować nowe
treści poznawcze. Natomiast pierwsze ważne dzieło Hegla ukazało się,
kiedy zamieszkał w Bambergu. Była to Fenomenologia ducha. Praca ta
jest jednym z najtrudniejszych dzieł w historii filozofii, ponieważ Hegel
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wprowadził w niej wiele nowych pojęć, rozprawa zawiera ponadto
niebywałe bogactwo idei 37. Zadaniem filozofii, stwierdza Hegel, jest
skonstruowanie Absolutu dla świadomości. Filozofia powinna przy tym
prowadzić do pogodzenia, zjednoczenia przeciwieństw, takich jak podmiot – przedmiot, ciało – dusza, skończoność – nieskończoność; powinna
ująć wszystko w całości i jedności, gdyż sama rzeczywistość jest całością
i jednością w różnorodności. Na zjednoczenie przeciwieństw nie pozwala
zwykłe myślenie dyskursywne, które Hegel określa jako rozsądek. Takie
myślenie – chociaż użyteczne w życiowej praktyce i obecne w nauce –
jest ograniczone, gdyż utrwala przeciwieństwa. Aby prawdziwie poznać
naturę rzeczywistości, należy odwołać się do transcendentalnej intuicji,
która wykrywa wzajemne przenikanie się przeciwieństw i stapianie się
ich w wyższe, nowe formy.
Absolut jest centralnym punktem odniesienia całej filozofii Hegla 38.
Jest on tożsamy z całością rzeczywistości, która jednak nie jest statyczna, tylko dynamiczna, rozwijająca się. Można powiedzieć, że cała
rzeczywistość jest celowym procesem samorozwoju Absolutu, w którym
jest on zarówno podmiotem, jak i przedmiotem. Absolut jest natury
duchowej, jest nieskończonym rozumem, myślą, która myśli samą siebie,
a przy tym Absolut ma naturę dynamiczną, jest stawaniem się. Myślenie
Absolutu o sobie samym urzeczywistnia się w stopniowym procesie
jego samopoznania za pośrednictwem skończonego ludzkiego ducha.
Absolut jako nieskończoność urzeczywistnia się bowiem w skończoności. Ten całościowy proces jest przedmiotem rozważań Hegla. Należy
w tym miejscu dodać, iż Absolut u Hegla występuje jako byt samoistniejący, doskonały i w pełni urzeczywistniany. Duch absolutny u Hegla
często jest utożsamiany z Bogiem. Życie Absolutu obejmuje trzy fazy:
logicznej idei, przyrody i ducha. Filozofia musi zatem obejmować trzy
działy: logikę, filozofię przyrody i filozofię ducha. Pojęcia, a jednocześnie
kolejne postacie rozwijającego się Absolutu rodzą swoje przeciwieństwa,
a przeciwieństwa te łączą się następnie w jedność wyższego rzędu; tworzy się synteza tezy i jej antytezy. Rozwój ten ma charakter konieczny,
rozumny i logiczny, bo takie też są związki między pojęciami i ich
37
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przeciwieństwami. Każda postać rozwijającego się Absolutu wynika
więc w sposób konieczny z poprzedniej, ale konieczność ta nie jest
oczywiście skutkiem jakiegoś zewnętrznego przymusu, lecz samej pojęciowej, rozumnej natury Absolutu. Hegel, dochodząc do powyższych
wniosków, konsekwentnie stosował triadyczny schemat wyjaśniania
w obrębie każdego wyróżnionego przez siebie działu filozofii: logiki,
filozofii przyrody i filozofii ducha. Tak jak swój system uważał Hegel
za absolutną filozofię, tak chrześcijaństwo uznawał za absolutną religię
– najwyższy wyraz samopoznania Absolutu w świadomości religii 39.
Szerokie oddziaływanie miały poglądy Hegla na państwo, prawo
i politykę. Jednostka w państwie powinna według niego cieszyć się
wolnością osobistą, możliwością posiadania swoich przekonań i ich
głoszenia z prawem do własności. Jednocześnie z drugiej strony wola
jednostki winna być zgodna z wolą państwa. Jednostka w pełni realizuje się ostatecznie tylko w państwie, a więc utożsamienie interesów
jednostki z interesem państwa jest prawdziwą realizacją wolności. Hegel
był przeciwnikiem demokracji, gdyż widział w niej zagrożenie dla interesów państwa. Najrozumniejszym ustrojem była dla niego monarchia
konstytucyjna.
Autor Zasad filozofii prawa akcentował bardzo silnie suwerenność państwa, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną40. Suwerenność
wewnętrzna polega przede wszystkim na praworządnym charakterze państwa, a jej wyrazem jest z jednej strony monarcha, a z drugiej
urzędnicy państwowi. Urzędnicy stoją na straży interesu państwa,
a dostęp do stanu urzędniczego ma każdy obywatel. Z kolei suwerenność zewnętrzna państwa zakłada uznanie go za niezawisłe przez inne
państwa. Niezależność państwa wiąże się z tym, że nie podlega ono
żadnej zewnętrznej władzy, a więc ostatecznym arbitrem w sporach
z innym państwem staje się wojna. Choć wojny powodują wiele zła
i cierpienia, to są koniecznym narzędziem dziejów i odgrywają rolę
etyczną. Wojna bowiem sprzyja świadomości wyższości interesu państwa nad interesami prywatnymi, integruje naród, wzmaga siły obywateli, zapobiega stagnacji i rozkładowi, ukazuje niewielką wartość
39
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dóbr i spraw doczesnych, co zwykle sprzyja moralnemu wzmocnieniu.
Hegel odrzucał więc Kantowską ideę wiecznego pokoju, uznając wojnę
za nieustanny element dialektyki dziejów  41.
Z poglądami Hegla na państwo i politykę łączyła się jego filozofia
dziejów. Absolut, który przejawia się w historii poprzez świadomość
człowieka, zostaje przez Hegla określony jako duch świata. Duch świata
w dziejach uzyskuje świadomość samego siebie jako wolnego, przy czym
wolność ta polega na działaniu zgodnym z jego własną naturą. Duch
świata manifestuje się w duchach poszczególnych narodów i wzajemnych
oddziaływaniach tych duchów, a w każdej epoce jeden określony naród
reprezentuje rozwój ducha świata. Szczególną rolę w dziejach odegrały
narody germańskie, gdyż uświadomiły sobie, że człowiek jest wolny. Bieg
dziejów ma charakter rozumny i konieczny, a kształtuje się niezależnie od intencji i celów działających ludzi. W szczególności duch świata
wykorzystuje pewne jednostki jako narzędzia, przez które realizuje swoje
cele, bez względu na motywy osobiste tych jednostek, co Hegel nazywa
chytrością rozumu. Te jakże znamienite stwierdzenia Hegel opiera na
podstawie wieloletnich dociekań i obserwacji życia jednostek i rozwoju
historycznego państw na przestrzeni ich dziejów w aspekcie ich bytu.
Podsumowując, filozofię Hegla można uznać za idealizm absolutny,
gdyż próbuje wyjaśnić cały byt przez pojęcie ducha, który wszystko
stworzył i jest wszystkim. Hegel w swoim systemie odwołuje się do
przeciwieństw Heraklita i do idei Platona. Można tu odnaleźć przetworzone pomysły Arystotelesa i św. Augustyna, scholastyków i Spinozy,
wreszcie bezpośrednich poprzedników – Fichtego i Schellinga. Podobnie jak u nich w Heglowskiej metafizyce miejsce centralne zajmuje
Absolut. Swoją nową metafizykę Hegel wiąże z człowiekiem, którego
ujmuje jako samoświadomość. Myśl, byt i prawda są tożsame z duchem
świata, który tworzy rzeczy przez myślenie o nich. Realne są nie rzeczy
same w sobie, ale jedność tego, co pomyślane przez ducha świata. Jest
to Absolut, którego rozwój ukazuje Hegel w trzech częściach swojego
systemu – w logice, filozofii przyrody i filozofii ducha42. Metodą, którą
Hegel stosuje z logiczną koniecznością, jest dialektyka, rozumowanie
41
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w trzech krokach: teza, antyteza i synteza. Wiedza empiryczna nie
odgrywa żadnej roli. W przekonaniu Hegla jego filozofia sięga, podobnie jak historia jego czasów, poziomu szczytowego, na którym można
jeszcze się poruszać, lecz którego nie sposób przekroczyć.
Hegel, popularny i doceniany, utworzył własną szkołę, a jego uczniowie już wkrótce zajęli wszystkie ważniejsze katedry filozofii w Niemczech
i rozpowszechniali jego doktrynę. Dopiero około połowy XIX wieku
wraz z końcem idealizmu nastąpił odwrót również od heglizmu. A już
wcześniej zwolennicy Hegla podzielili się na dwa obozy, tj. na prawicę
heglowską i na lewicę heglowską (szkoła młodoheglowska). Główną
przyczyną rozłamu była przede wszystkim różnica w traktowaniu kwestii teologicznych.
Z początkiem XX wieku nastąpiło odrodzenie nauki Hegla w postaci
neoheglizmu. Niektórzy z przedstawicieli tego nurtu heglowskie pojęcie
państwa wykorzystali dla uzasadnienia faszyzmu. Szczególnym uznaniem cieszyła się doktryna Hegla w tych państwach, które wówczas
znajdowały się na etapie odnajdywania swojej historycznej tożsamości,
np. w Rosji, w Polsce czy we Włoszech.
3.5. Bezpieczeństwo w filozofii i myśli politycznej polskiego oświecenia
W okresie polskiego oświecenia problemy wojny, bezpieczeństwa
i pokoju zajmowały istotne miejsce w rozważaniach wielu rodzimych
filozofów, pisarzy i działaczy politycznych. Podkreślali oni zwłaszcza
moralne i społeczne aspekty tych zagadnień, wskazując na pożytki płynące z pokojowej współpracy na rzecz rozwiązywania sporów między
narodami nie siłą oręża, lecz zgodnie z zasadami prawa narodów. Istota
i charakter myśli oświeceniowej powodowały, że wierzono w możliwość
ograniczenia samego zjawiska wojny, jak i powodowanych przez nią
niszczycielskich skutków, m.in. poprzez odpowiednie wychowanie, edukację, kulturę polityczną i prawną obywateli. Nie chodziło tu o „wieczny
pokój” w myśl doktryny filozoficznej Kanta, a jedynie o możliwości
ograniczenia wojen, które niosą ludziom nieszczęścia i cierpienia.
Stanisław Leszczyński (1677–1766) był królem Polski, świadkiem wojny północnej, zwolennikiem reform społecznych i politycz111
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nych, propagatorem pokoju między narodami. Pokój uznawał za coś
naturalnego, ugruntowanego w ludzkiej świadomości, gwarantującego
bezpieczeństwo narodu i jego rozwój. Jest autorem cennej i aktualnej
myśli, że zbyt późno myśleć o pokoju w czasie toczącej się wojny, lecz
trzeba o niego zabiegać w czasie, gdy wojna jeszcze nie wybuchła43.
Jednocześnie był zwolennikiem równowagi tworzonej przez stałą aktywność polityczną i dyplomatyczną w celu zawierania różnych przymierzy pomiędzy suwerennymi władcami. Utrzymaniu równowagi miały
sprzyjać państwa republikańskie, tworzące swoistą ligę pokoju. Państwa
nastawione na współżycie pokojowe powinny zawrzeć między sobą
pakt wieczystego przymierza i czuwać nad przestrzeganiem prawa międzynarodowego. W przypadku pojawienia się zarzewia waśni powinny
proponować zwaśnionym stronom mediację i inne środki zmierzające
do zachowania pokoju. Gdyby te środki zawiodły – winny pośpieszyć z pomocą stronie napadniętej, niezdolnej do skutecznej obrony
terytorium i zachowania bezpieczeństwa własnymi siłami. Ponadto
Leszczyński postulował, żeby w przypadku wojny obronnej być zawsze
w gotowości do odparcia przeciwnika, bez względu na siłę i zamiar
agresora. Jego projekt pokoju powszechnego zasługuje na szczególną
uwagę głównie ze względu na swój realizm polityczny oraz uwzględnienie znaczącej roli prawa międzynarodowego.
Hieronim Stroynowski (1752–1815) miał świadomość zagrożenia
bezpieczeństwa Polski ze strony zaborczych sąsiadów. Podobnie jak
filozofowie francuscy i angielscy odwoływał się do teorii praw natury,
rozumiejąc je jako zespół trwałych i uniwersalnych cech człowieka,
nadających sens ludzkiemu życiu, utrwalających porządek i pokój między jednostkami. Stroynowski wierzył, że powszechna akceptacja tego
prawa przyczyni się do rozwoju społeczeństw i pokojowych stosunków
między narodami oraz państwami Europy. Myśliciel, uwzględniając
wzajemne powiązania i wspólne potrzeby ludzi, a także zróżnicowanie
narodów co do ich zasobów naturalnych, wskazywał na konieczność
pokojowej współpracy między nimi w obszarze ekonomicznym i politycznym, gwarantującej każdemu narodowi bezpieczeństwo i rozwój.
Nadanie priorytetowej rangi sprawie bezpieczeństwa stanowi główną
43
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przesłankę wysokiej oceny pokoju pomiędzy narodami. Przyświecała
temu myśl, że najwyższym dobrem społecznym jest pokój, czyli taki stan,
w którym narody są bezpieczne w swej własności i wolności i w którym każda społeczność ma odpowiednie warunki rozwoju, wykonując
dobrze swe obowiązki.
Stroynowski zdecydowanie, podobnie jak inni filozofowie okresu
oświecenia, krytykował wojny niesprawiedliwe i zaborcze, ukazując ich
źródła. Jednocześnie dopuszczał możliwość prowadzenia wojny sprawiedliwej, koniecznej do obrony zagrożonej wolności, suwerenności
i własności narodu. Dalej mówił, że wojna taka może mieć miejsce tylko
w dwóch przypadkach: po pierwsze, „gdy naród dla własnej obrony daje
opór nieprzyjacielowi, który kraj nachodzi i na wydarcie własności lub
wolności obywateli narodów składających odważa się”, po drugie, „kiedy
w podobnym razie z powodu dobroczynnej pomocy lub szczególnych
związków, jeden lub więcej narodów daje obronę niewinnemu przeciw
gwałcicielowi publicznego bezpieczeństwa i pokoju”44.
Ta koncepcja i filozofia wojny sprawiedliwej, ciekawa z punktu
widzenia bezpieczeństwa, uwzględniała warunki polityczne wówczas
panujące w Europie oraz potrzeby państwa polskiego. Były one rozpatrywane łącznie z powszechnym bezpieczeństwem międzynarodowym i zasadą suwerenności, wolności i równości wszystkich narodów.
Według tego podejścia tylko wojna sprawiedliwa może przywrócić
pokój, a zachowanie pokoju jest najcenniejszą wartością wszystkich
narodów w każdym okresie dziejów ludzkości. Należy obiektywnie
przyznać, iż myśli Stroynowskiego wyrażane w okresie oświecenia były
dalekowzroczne, głębokie w swojej treści i w sprawach bezpieczeństwa
są niejednokrotnie aktualne do dziś.
Hugo Kołłątaj (1750–1812) urodził się w rodzinie szlacheckiej
w Dederkach Wielkich na Wołyniu. Początkową edukację odebrał
w szkołach w Pińczowie, a następnie studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Następnie studiował
w Wiedniu i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa i teologii, po czym
przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski w 1774 roku został
44

Cyt. za: P. Piontek, Kościół wobec wojny (cz. 3), Salon24.pl, 30.03.2011, https://www.salon24.
pl/u/piontek/292623,kosciol-wobec-wojny-cz-3 (dostęp: 25.08.2019).

113

CZĘŚĆ PIERWSZA

kanonikiem krakowskim. Był też kapłanem w Pińczowie i Krzyżanowicach Dolnych, działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
i Komisji Edukacji Narodowej, a także twórcą planu rozbudowy szkół
w całym kraju. W latach 1777–1780 z ramienia Komisji Edukacji Narodowej (KEN) wprowadził m.in. wykłady z nauk przyrodniczych i literatury polskiej, umożliwił dostęp do nauki studentom pochodzącym
z mieszczaństwa, uporządkował sprawy majątkowe Akademii Krakowskiej. Umożliwił rozwój postępowych idei i poprawił poziom naukowy
uczelni, a w latach 1782–1786 był jej rektorem45.
Do Warszawy przeniósł się w 1779 roku i w krótkim czasie zgromadził prężny zespół publicystów zwany Kuźnią Kołłątajowską, w którym
działali m.in. Franciszek Ksawery Dmochowski i Franciszek Salezy
Jezierski. Właśnie oni krytykowali przestarzałą strukturę polityczną
Rzeczypospolitej. Kołłątaj uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 Maja.
W czasie Sejmu Czteroletniego należał do najaktywniejszych działaczy
stronnictwa patriotycznego.
W rozprawie politycznej Do Stanisława Małachowskiego Kołłątaj
sformułował plan reformy państwowej, mający swój wyraz w Konstytucji 3 Maja, po której uchwaleniu został mianowany podkanclerzym
koronnym (1791) i założył Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Przygotował insurekcję kościuszkowską i uczestniczył w niej,
wchodząc w skład Rady Najwyższej Narodowej i obejmując Wydział
Skarbu. Prezentował wówczas bardziej radykalne poglądy niż w okresie
Konstytucji 3 Maja. Pod koniec powstania kościuszkowskiego, po szturmie Pragi 4 listopada 1794 roku, Hugo Kołłątaj potajemnie opuścił Warszawę. Na emigracji, 6 grudnia 1794 roku, został aresztowany w drodze
do Wenecji i osadzony w areszcie w Przemyślu. Następnie przebywał
w więzieniu ołomunieckim, gdzie w latach 1802–1808 napisał wielkie
dzieło geograficzne pt. Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach
rodu ludzkiego. Dzieło to zostało wydane w trzech tomach (jednak
dopiero w 1842 roku) i uznane za znakomity jak na ówczesne czasy system geografii ogólnej, pełen świeżych i twórczych myśli. Kołłątaj jasno
określał pojęcie czasu geologicznego i przeprowadził analizę procesów
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geologicznych, zaś analizą wpływów środowiska na społeczeństwo dał
podwaliny pod system antropogeografii 46.
Po opuszczeniu więzienia udał się na Wołyń, gdzie był współtwórcą
Liceum Krzemienieckiego. W latach 1807–1808, podejrzany o kontakty
z Napoleonem, został wywieziony do Moskwy i był tam przetrzymywany przez Rosjan. Następnie w latach 1809–1812 był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Jako publicysta
zajmował się przede wszystkim nauką, oświatą i wychowaniem, a jego
prace poruszające sprawy społeczne i władzy państwowej stały się podstawą Konstytucji 3 Maja. To właśnie on postulował dziedziczność tronu,
zniesienie liberum veto, zmniejszenie wpływów magnaterii, ogólne
opodatkowanie, prawa dla mieszczan i wolność dla chłopstwa.
Hugo Kołłątaj cenił pokój, ale równocześnie, uwzględniając konkretną sytuację w kraju, nie potępiał wojny w sposób absolutny. Był
kontynuatorem myślenia o wojnie jako „środku do pokoju”, wiele
uwagi poświęcał walce narodowowyzwoleńczej. Tę walkę traktował
jako odmianę wojny sprawiedliwej, konieczną w określonych sytuacjach historyczno-społecznych. W swoich pracach nawiązywał do
fizjokratycznych idei porządku fizyczno-moralnego, tworząc system
etyki i filozofii społecznej, w którym istotne miejsce zajęły kwestie
bezpieczeństwa, wojny i pokoju 47.
W roku 1786 Kołłątaj został odznaczony Orderem Świętego Stanisława, a w 1791 – Orderem Orła Białego. Przez ostatnie lata życia
przebywał w Księstwie Warszawskim. Zmarł w samotności po długiej
i ciężkiej chorobie. Został pochowany na warszawskich Powązkach,
lecz urna z jego sercem została złożona w kościele w Wiśniowej, gdzie
mieszkał jego brat Rafał Kołłątaj.
Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755–1826) był polskim działaczem oświeceniowym, pisarzem i publicystą, filozofem i tłumaczem,
geografem i geologiem, księdzem katolickim. Urodził się w Pile w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziadek byli burmistrzami Piły. Po
ukończeniu szkół w Poznaniu uzyskał święcenia i w 1778 roku został
46
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duchownym. Dalsze wykształcenie uzyskał we Francji i Niemczech.
W celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i społeczne. W roku 1812 przystąpił
do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Jako filozof głosił
monistyczną koncepcję świata. Był zwolennikiem gruntownych reform
systemowych w I Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament. Od 1808 roku
był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie. Od 1815 był też członikiem Rady Stanu
Królestwa Polskiego. Staszic odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu,
działając jako geolog i badacz natury. W latach 1816–1824 pełnił funkcję
dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Przygotował w tym czasie plan rozbudowy Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla kamiennego ze
złoża Reden na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim huty cynku oraz ośrodki hutnictwa żelaza.
Zajmując się historią instytucji politycznych, religijnych, prawnych
i wojskowych, powoływał się na prawo natury i narodów. Pisał: „jak
z natury każdy człowiek ma i moc na obronę swoich praw, nie na wydarcie praw drugich, tak każdy naród mieć powinien wolność używania
swojej mocy i rozumu na obronę swoich praw, nie na wydzieranie praw
narodom drugim”48.
Staszic zmarł 20 stycznia 1826 roku w Warszawie. Pochowany został
na terenie należącego do Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w parafii bł. Edwarda Detkensa, znajdującego się na warszawskich Bielanach przy ul. Dewajtis 3. W pogrzebie duchownego uczestniczyło, jak podają materiały źródłowe, 14 tys. warszawiaków.
Staszic, przyznając ludziom prawo do obrony własnych interesów
przed agresją ze strony przeciwnika, wskazywał, że wojna jest wyrazem
egoistycznych dążeń jednostek i grup, zmierzających do zajęcia obcych
terytoriów, zdobycia bogactw, zniewolenia innych i zmuszenia ich do
pracy dla siebie. Takie wojny Staszic uważał za sprzeczne z prawem
48
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natury i niesprawiedliwe, zaborcze, godne potępienia. W rozprawach
na temat wojny pisał, że każda wojna, która nie wraca człowiekowi
praw przyrodzenia, tj. praw natury, lecz tylko przenosi narody z jednej niewoli w drugą, jest skutkiem gwałtu, rozbojem człowieczeństwa,
kłótnią tyranów, których łupem pada rodzaj ludzki. Tu należy oddać
wielki ukłon filozofowi z tej racji, że jego poglądy i koncepcje znalazły
swój wyraz, potwierdzenie nie tylko tuż po trzech rozbiorach Rzeczypospolitej, ale i po II wojnie światowej, w latach 1945–1989 w odniesieniu
do Polski i innych narodów będących pod wpływem ZSRR.
Staszic uznawał wojny sprawiedliwe, które prowadzą do wolności
lub jej przywrócenia. Wojna to jedyny sposób, który Najwyższy Prawodawca podał ludziom dla obronienia swoich praw, dla oswobodzenia się
od gwałcicieli. Tylko ta wojna jest godziwą i sprawiedliwą, która broni
praw ludzkich49. Staszic nie tylko usprawiedliwiał wojny prowadzone
w obronie wolności i suwerenności państw, lecz także dopuszczał ich
prowadzenie w sytuacji, kiedy zawodzą wszelkie inne – pokojowe –
środki rozstrzygania sporów międzynarodowych. Opowiadał się za
utworzeniem silnej armii, która pozwoliłaby przeciwstawić się zaborczym pokusom sąsiednich państw.
Analizując ówczesne stosunki międzynarodowe, obfitujące w wiele
konfliktów i wojen, wyrażał przekonanie, że nadejdzie z czasem taka
sytuacja, kiedy zostaną one wyeliminowane z życia ludzi i zastąpione
pokojem. Podzielał ufność filozofów okresu oświecenia w potęgę
rozumu ludzkiego, w oświatę i wychowanie sprzyjające przywróceniu
praw natury w stosunkach między jednostkami i państwami. Wierzył,
że w przyszłości zapanuje trwały pokój na ziemi, jako niezbędny warunek bezpieczeństwa i szczęścia ludzi. W pokojowym świecie ważną rolę
odgrywać będzie prawo narodów, zgodne z uniwersalnym prawem
natury, gwarantujące wolność człowieka i możliwość decydowania
o własności zdobytej własną pracą. Te przekonania filozofa nie znalazły potwierdzenia ani w XVIII, ani w XIX, ani też w XX i XXI wieku.
Konflikty militarne były, są i prawdopodobnie będą, z tą różnicą, że
są długotrwałe, bardzo kosztowne i skierowane głównie przeciwko
ludności cywilnej.
49

Ibidem.
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W Polsce idee oświecenia przyjęły się znacznie później niż w krajach
Europy Zachodniej, co było związane z tym, że mieszczaństwo zyskało
większe znaczenie dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Specyfiką
polskiego oświecenia był niespotykany nigdzie udział kleru katolickiego
w tym ważnym ruchu. Księża stanowili ok. 40% czołowych postaci tego
okresu w Polsce.
Uogólniając, można przyjąć, że działalność przedstawicieli polskiego
oświecenia w znacznym stopniu wzbogaciła europejską myśl zarówno
polemologiczną, jak i irenologiczną. Polscy myśliciele propagowali ideę
prawa narodów opartego na wartościach uniwersalnych. Obok uzasadniania szczególnej roli pokoju jako najwyższej wartości doceniano
też inne kwestie, takie jak rozwój, szczęście, bezpieczeństwo państw
i narodów. Wskazywano, że nie wojna, lecz pokój jest naturalnym stanem ludzkości. Uznawano, że to człowiek jest najczęściej twórcą wojen,
a jeśli tak, to również on może im położyć kres.

ROZDZIAŁ 4.
WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
POCZĄTKU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA
W rozdziale tym będziemy starali się dokonać identyfikacji wyzwań
i zagrożeń, jakie występują obecnie i będą występowały w bliższej
i dalszej perspektywie. Każda z kategorii wyzwań i zagrożeń zostanie
opisana pod kątem bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego. Świat XXI wieku wymaga bowiem nowej koncepcji filozofii
bezpieczeństwa, uwzględniającej zarówno wyzwania, jak i zagrożenia,
a także nieprzewidywalność przyszłości.
4.1. Wyzwania XXI wieku
Aby zrozumieć pojęcie wyzwań w kontekście bezpieczeństwa, należy przyjąć, że są to przesłanki generujące nowe sytuacje, w których występują
niezbywalne potrzeby i odpowiednio do nich państwa winny zastosować
konkretne działania w celu osiągnięcia stanu bezpieczeństwa. Do wyzwań
XXI wieku w tym znaczeniu należałoby zaliczyć przede wszystkim: tworzenie nowego porządku międzynarodowego i demokratyzację bezpieczeństwa, budowanie modelu bezpieczeństwa kooperatywnego i wielostronną
współpracę w umacnianiu pokoju, nową jakość w polityce zagranicznej
i budowę modelu rozwiązywania konfliktów, postęp w dziedzinie nowych
technologii, integrację, globalizację, rewolucję informacyjną – rozwój
cyberprzestrzeni, oraz nową strategię w walce z terroryzmem1.
4.1.1. Tworzenie nowego porządku międzynarodowego i demokratyzacja bezpieczeństwa
Aktualnie jedynie podmioty stosunków międzynarodowych mogą skutecznie wpływać na środowisko zewnętrzne – poprzez różne formy
1

Zob. Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (red.), op. cit.
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działań mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa państw praktycznie
we wszystkich obszarach. Do tych znanych i skutecznych form można
zaliczyć takie działania, jak łączenie wysiłków za pośrednictwem sojuszy,
koalicji lub organizacji międzynarodowych, działania na rzecz redukcji
zbrojeń atomowych, równoważenie sił, odstraszanie, kontrola zbrojeń,
budowa środków wzajemnego zaufania, polityka niezaangażowania
lub neutralności. Ta ostatnia forma występuje coraz rzadziej, ponieważ
niemal wszystkie podmioty są zaangażowane w globalny (zbiorowy)
system bezpieczeństwa2.
Współczesny poziom instytucjonalizacji wspólnych wysiłków na
rzecz bezpieczeństwa, głębokość procesów integracyjnych i współzależność państw, a ostatnio też działania organizacji regionalnych
i globalnych pozwalają wyraźnie dostrzec zjawisko kształtowania się
podmiotowej roli uczestników porządku międzynarodowego 3. Państwa w celu zwiększenia gwarancji własnego bezpieczeństwa odstępują od dogmatycznego traktowania zasady suwerenności, powierzając
jej częściowy zakres instytucjom ponadnarodowym, co w przypadku
Unii Europejskiej jest szczególnie widoczne i poparte zapisami traktatu
lizbońskiego. W tym miejscu należy podkreślić, że taki system bezpieczeństwa zbiorowego nie tkwi w miejscu, możliwa jest jego ewolucja
w kierunku doskonalenia. Niekiedy przy utracie mniejszej części suwerenności zachowuje się jej większą część. Stąd należy zawsze podchodzić twórczo, a nie dogmatycznie do problemu suwerenności. Należy
trzymać się zasady „coś za coś”.
Trzeba przyznać, że demokratyzacja w bezpieczeństwie, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, nie jest zjawiskiem nowym. To
pojęcie w literaturze krajowej i zagranicznej funkcjonuje już od wielu
lat i znalazło powszechne uznanie. Demokratyzację systemu bezpieczeństwa traktuje się jako cechę relacji uczestników umożliwiającą
im sprawiedliwą i równą partycypację w sojuszu oraz w korzyściach
z uczestnictwa w tym układzie. Pojęcie to zawiera w sobie dystrybucję takich wartości, jak bezpieczeństwo, rozwój, korzyści ze zdobyczy
2

3
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M. Sułek, Teoriopoznawcze konsekwencje prakseologicznego ujęcia stosunków międzynarodowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce,
A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Lublin 2009, s. 349–359.
Zob. Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności…, op. cit.
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cywilizacji i nowej technologii, środowisko naturalne, podział pracy
i system socjalny.
Z aksjologicznego punktu widzenia należałoby według wiedzy
w tym przedmiocie analogicznie uznać, że demokratyczność lub stopień demokratyzacji jest jednym z istotnych kryteriów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Już w przeszłości zarówno
filozofowie, jak i uczeni innych dyscyplin naukowych oraz politolodzy
proponujący różne modele porządku międzynarodowego opowiadali
się przede wszystkim za demokratycznym systemem bezpieczeństwa.
Postępujący rozwój demokratycznych zasad stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego w sytuacji współczesnych
wyzwań i zagrożeń oraz integracji i globalizacji modelu demokratyzacji
bezpieczeństwa staje się kryterium podstawowym4. Uwzględniając analogiczną sferę stosunków międzynarodowych, można łatwo dostrzec
tendencje i procesy, jakie towarzyszą rozwojowi demokratyzacji stosunków międzynarodowych kształtujących bezpieczeństwo narodowe,
regionalne i globalne. Zwykle jest tak, że kiedy intensyfikują się wzajemne zależności pomiędzy polityką wewnętrzną i zewnętrzną, demokratyzacja systemów bezpieczeństwa staje się realną rzeczywistością.
Po krótkim wprowadzeniu do problematyki demokratyzacji bezpieczeństwa może u czytelnika pojawić się pytanie, jak należy rozumieć tę
demokratyzację wobec wyzwań XXI wieku. Odpowiedź nie jest łatwa,
merytorycznie może być nieprecyzyjna, ale jej treść może okazać się
inspirująca do analiz i stać się przyczynkiem do dalszych badań problemu. Taki cel postawił sobie autor tego zagadnienia, chociaż i sam
cel może być dyskusyjny z różnych powodów. Podstawową trudnością
w rozważaniach problemu demokratyzacji bezpieczeństwa jest nieporównywalność polityki wewnętrznej, zewnętrznej i międzynarodowej.
Te trzy obszary działalności politycznej są odmienne i przenoszenie treści z jednego obszaru na drugi lub trzeci nie może podlegać akceptacji 5.
4

5

T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s. 148.
Zob. także: I. Wyciechowska, Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.),
Warszawa 2003.
P. Hough, Understanding Global Security, New York 2013; J. Świniarski, Podstawowe problemy bezpieczeństwa narodowego, koalicyjnego i globalnego, [w:] Problemy polityki bez-
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Należy zauważyć, że demokracja jest wartością głównie wewnętrznego systemu politycznego, coraz częściej się pojawiającą, a także
nabiera na znaczeniu w bezpieczeństwie regionalnym i globalnym, i to
w takich obszarach, jak polityczny, ekonomiczny, militarny, społeczny,
ekologiczny i inne. Istnieje zatem potrzeba dokonania głębokiej analizy
i oceny istoty pojęcia demokratyzacji bezpieczeństwa w aspekcie wyzwań
w trzecim tysiącleciu. Jako przykład może posłużyć integracja krajów
europejskich w ramach Unii Europejskiej w składzie 28 demokratycznych państw o różnej wielkości (od dużych do małych). Te państwa
od samego początku budują demokratyczne systemy bezpieczeństwa
członków UE na zasadzie wzajemności i poszanowania suwerenności.
Kilka traktatów przyjętych w UE stanowi podstawę wspólnej działalności na rzecz bezpieczeństwa.
4.1.2. Budowanie modelu bezpieczeństwa kooperatywnego
i współpraca wielostronna w umacnianiu pokoju
Należy zauważyć, że bezpieczeństwo narodowe już dzisiaj występuje
w układzie zbiorowym, zwłaszcza w sytuacji przynależności państwa
do sojuszu, np. do Unii Europejskiej. W takim znaczeniu mamy do
czynienia z bezpieczeństwem zbiorowym. W teorii bezpieczeństwa
ma ono różne nazewnictwo, np. wspólne, zbiorowe, wszechstronne,
defensywne, a także kooperacyjne lub kooperatywne. Sama idea bezpieczeństwa zbiorowego przeciwstawia się logice równowagi sił, odrzuca
sojusze i zobowiązuje wszystkich uczestników do przeciwstawienia
się jakiejkolwiek agresji na któregokolwiek z członków systemu bezpieczeństwa. Główną zaletą bezpieczeństwa kooperatywnego jest to,
że potencjalna siła państw jest znacznie większa, a przez to można
skuteczniej zniechęcić do naruszenia status quo.
Podstawowym celem bezpieczeństwa kooperatywnego we wszystkich sytuacjach i uwarunkowaniach jest zdecydowane i skuteczne odpowiadanie na wszelkie zagrożenia, zapobieganie konfliktom na drodze
dyplomatycznej i interwencji militarnej, likwidowanie konfliktów bez
względu na ich wymiar, a także niesienie pomocy tam, gdzie lokalne
pieczeństwa wobec procesów globalizacji, J. Winiarski, J. Tymanowski (red.), Toruń 2003.
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społeczności potrzebują wsparcia różnego rodzaju i w różnej formie,
nie tylko militarnej.
Twierdzimy, że nawet najlepszy model bezpieczeństwa narodowego
może okazać się w danej, konkretnej sytuacji polityczno-militarnej
mało skuteczny. Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo tworzone
w strukturze tylko narodowej, a nie w kooperatywnej współcześnie,
zwłaszcza w sytuacji wielu zagrożeń i nieprzewidywalności, jest mało
wiarygodne i nieracjonalne, a nawet ryzykowne 6.
Konflikty asymetryczne najwyraźniej zdają się wymuszać nieco inne
spojrzenie na środki, jakimi dysponują państwa, oraz na potencjalnego
przeciwnika. Konflikty asymetryczne to konflikty szczególnego rodzaju
w XXI wieku, kiedy to słabszy potencjalny przeciwnik zaczyna zagrażać
stronie silniejszej 7. Przykładem takiego zjawiska był atak terrorystyczny
na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Do podniesienia skuteczności działań w obszarze bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
stają się nieodzowne w tej sytuacji kooperatywne, nowoczesne sojusze
militarne.
W związku z powstaniem nowych zagrożeń w skali globalnej i związanych z tym wyzwań dla funkcjonowania organizacji bezpieczeństwa
pojawiły się również nowe tendencje i kierunki współpracy organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa. Po zakończeniu zimnej wojny
większość organizacji do spraw bezpieczeństwa globalnego stanęła
w obliczu konieczności zmian celów i koncepcji współpracy. Wraz ze
zniknięciem zagrożenia powodowanego rywalizacją zimnowojenną
pojawiła się konieczność redefinicji roli organizacji międzynarodowych, których cele, koncepcje i zasady odnosiły się do rywalizacji międzyblokowej. Dodatkowo konieczność redefinicji funkcji pełnionych
przez te struktury wymogła niestabilna sytuacja polityczna w Europie
Środkowej i Wschodniej, czego dobitnym przykładem był konflikt
zbrojny w byłej Jugosławii, a obecnie wojna w zachodniej Ukrainie.
6

7

G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych,
[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., D.B. Bobrow, E. Haliżak,
R. Zięba (red.), op. cit.; J. Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Zob. J. Dereń, Asymetryczność wyzwaniem dla bezpieczeństwa XXI wieku, [w:] Metodologia
badań bezpieczeństwa narodowego, t. 3, Warszawa 2012.
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Konflikty te zwróciły także uwagę społeczności międzynarodowej na
nieskuteczność rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa wypracowanych
w okresie zimnej wojny.
Aktualnie dalszy proces redefinicji roli i funkcji organizacji ds. bezpieczeństwa jest powodowany rosnącą liczbą zagrożeń pozapaństwowych i pojawieniem się nowego typu źródeł konfliktów. Czynnikiem
wpływającym na konieczność zmiany profilu działania jest także poszerzanie struktur bezpieczeństwa o nowe państwa i konieczność dostosowania się do nowych wyzwań z tym związanych. Adaptacja do nowych
warunków współpracy międzynarodowej przebiega dwutorowo. Po
pierwsze obejmuje wysiłki na rzecz ponownego zdefiniowania roli organizacji w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i opracowania
nowych instrumentów i kryteriów ich zastosowania (nowe rodzaje operacji pokojowych). Po drugie organizacje koncentrują się na adaptacji
i powiększaniu efektywności w działaniu mechanizmów reagowania
w sytuacjach kryzysowych.
Po tym krótkim wprowadzeniu do obszaru bezpieczeństwa globalnego nieodzowne staje się przejście do charakterystyki tego bezpieczeństwa. 24 października 1945 roku powołana została przez rządy 51 państw
(również Polski) Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN – United
Nations). Stało się to na bazie nieudanych doświadczeń Ligi Narodów
– organizacji, która nie była w stanie zapobiec katastrofie II wojny światowej, najokrutniejszej w dziejach ludzkości.
W Karcie NZ, w art. 1. rozdz. 1, sformułowano i przyjęto podstawowe
cele ONZ, do których należy:
1. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z zastosowaniem skutecznych zbiorowych środków do zapobiegania
zagrożeniom pokoju i eliminowania ich zgodnie z prawem międzynarodowym.
2. Tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju wszędzie tam,
gdzie one występują.
3. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opartych
na poszanowaniu zasad równouprawnienia i samostanowienia
narodów.
4. Rozwijanie w drodze międzynarodowej współpracy zagadnień
o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturowym i huma124
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nitarnym, jak również popieranie i poszanowanie praw człowieka
bez względu na różnicę rasy, płci i wyznania.
5. Ustanowienie ośrodka harmonizowania działalności Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Do realizacji tych celów i zadań ONZ powołała sześć stosownych
organów, m.in. Radę Bezpieczeństwa (RB), która jest odpowiedzialna
za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Jest to organ stały, składający
się z pięciu członków stałych (Chiny, Francja, USA, Wielka Brytania,
Rosja), a także z dziesięciu członków niestałych, którzy są wybierani
co dwa lata przez Zgromadzenie Ogólne. Każdy z członków RB jest
reprezentowany przez jednego delegata i ma jeden głos. Jedynie stali
członkowie mają prawo weta. Każda decyzja jest przyjmowana pod
warunkiem uzyskania 100% (tj. 5) ich głosów za.
Rada Bezpieczeństwa, mając szczególne kompetencje, ponosi
odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa zbiorowego,
zagwarantowanego Kartą NZ. Jest głównym organem bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Przyjęte założenia, mówiące o tym, że świat wielobiegunowy, wolny
od rywalizacji wielkich bloków ideologiczno-militarnych, będzie światem pokoju, szybko zostały zweryfikowane przez rozwój wydarzeń międzynarodowych. W miejsce konfrontacji globalnej i wojny nuklearnej
pojawiły się nowego rodzaju zagrożenia, tj. konflikty etniczne i lokalne,
fundamentalizm religijny, terroryzm.
Niemałą rolę w utrzymaniu pokoju światowego i bezpieczeństwa
międzynarodowego w XXI wieku odgrywają również organizacje międzynarodowe i takie sojusze jak Sojusz Północnoatlantycki (NATO)
i OBWE. Największym wyzwaniem dla NATO było „rozwiązanie”
Układu Warszawskiego i Związku Sowieckiego. Sojusz NATO mógł
triumfować, bo przecież ustąpiło wielkie mocarstwo, upadł jego wróg
militarny i ideologiczny, lecz paradoksalnie mogło to się stać równocześnie przyczyną kryzysu.
OBWE z kolei odgrywa specyficzną rolę, aktualnie stara się specjalizować w kwestii pozamilitarnych zagadnień bezpieczeństwa, zwłaszcza
w odniesieniu do wczesnego ostrzegania. Posiada bogate instrumentarium organizacyjne w zakresie obrony praw człowieka, demokracji,
kontroli zbrojeń oraz niektórych elementów rekonstrukcji po konflikcie
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zbrojnym (monitorowanie wyborów, pomoc międzynarodowa w różnych obszarach).
4.1.3. Nowa jakość w polityce zagranicznej i budowa modelu rozwiązywania konfliktów
Aby przejść do rozważań dotyczących jakości polityki zagranicznej
i jej zasadniczego wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe, należy
ujawnić rolę aktorów pozapaństwowych w nowej sytuacji XXI wieku
i tendencje występujące w obszarze międzynarodowym. Aktualnie
rola tych aktorów jest coraz bardziej widoczna w dwóch wymiarach,
a mianowicie w wymiarze negatywnym (jako źródło potencjalnych
konfliktów) oraz pozytywnym (jako dodatkowy uczestnik stosunków
międzynarodowych, wspomagający działania na rzecz bezpieczeństwa
globalnego).
Po zakończeniu zimnej wojny coraz częściej mamy do czynienia
z konfliktami o podłożu ekonomicznym i społecznym, etnicznym i religijnym, których konsekwencją jest utrata kontroli nad państwem przez
legalne władze. Dobitnym przykładem takiego negatywnego zjawiska
jest sytuacja panująca od 2011 roku w Syrii. To z kolei prowadzi do
anarchii i zwiększenia zagrożenia wybuchem konfliktów zbrojnych
między państwami. Jedną z charakterystycznych przyczyn tego rodzaju
konfliktów (oprócz niezadowolenia ekonomicznego i społecznego oraz
politycznego) jest działalność różnego rodzaju aktorów niepaństwowych. Należą do nich grupy powstańcze i partyzanckie, terrorystyczne
czy armie prywatne.
Negatywne skutki działalności tego typu aktorów pozapaństwowych
widoczne są najbardziej w Afryce, Afganistanie i Iraku. Ich aktywność
przybiera często charakter transnarodowy, co wpływa na stabilność
i bezpieczeństwo całego regionu. Natomiast zróżnicowanie tych uczestników, jak i metod ich działania, nazywanych „prywatyzacją bezpieczeństwa”, utrudnia tradycyjny sposób rozwiązywania konfliktów, tym
bardziej że prawo międzynarodowe nie określa zasad postępowania
w konfliktach wewnątrzpaństwowych. Stąd nowe zadania i wyzwania
stojące przed dyplomacją państwową i polityką zagraniczną organizacji
międzynarodowych, a zwłaszcza Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE.
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Nową rolą organizacji międzynarodowych jest przygotowanie procedur i zasad reagowania, a także instrumentarium reakcji na konflikty.
W epoce, w której państwo często przestaje dominować w stosunkach
międzynarodowych jako zasadniczy kształtujący je podmiot, a żadna
służba dyplomatyczna nie jest w stanie podołać konkurencji wyspecjalizowanych sieci mediów, powstaje pytanie: jaka jest rola tej części
organu wykonawczego państwa, która jest odpowiedzialna za politykę
zagraniczną i bezpieczeństwo państw, regionów oraz całej społeczności
międzynarodowej?
Rosnąca liczba politycznych, ekonomicznych, militarnych i społecznych oraz ekologicznych powiązań międzynarodowych, a także
ich postępująca instytucjonalizacja (w formie unii, wspólnot, grup, rad,
stref, lig) na trwale wpisała się w dzieje jako element ewolucji porządku
międzynarodowego. Wydaje się, że prowadzi to do sytuacji, kiedy to na
tych właśnie instytucjach spoczywa główna odpowiedzialność za rozwiązywanie najważniejszych i najbardziej skomplikowanych problemów
współczesnego świata. Permanentnej ewolucji podlegają także relacje
między organizacjami i państwami. Może w związku z tym powstawać
pytanie o aktualność istnienia państwowocentrycznego modelu stosunków międzynarodowych, kiedy to państwo występuje jako jedyny
autonomiczny podmiot negocjacji.
Wyzwania środowiska międzynarodowego w XXI wieku, w porównaniu do początku poprzedniego stulecia, stawiają przed dyplomacją
następujące ważne zadania:
ӹ budowanie skutecznych gwarancji przestrzegania prawa międzynarodowego, a nie tworzenie jego podstaw,
ӹ nadanie instytucji bezpieczeństwa zbiorowego tak funkcjonalnego charakteru, aby mogła zawsze wypełniać postulat niepodzielności bezpieczeństwa, a nie jej konstruowanie,
ӹ znoszenie barier w ramach międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Koncepcje budowy modelu rozwiązywania konfliktów zbrojnych
były podejmowane już w końcu drugiego tysiąclecia. Na podstawie Koncepcji Strategicznej NATO z 1991 roku przyjęto na szczycie
waszyngtońskim w 1999 roku nową koncepcję. W dokumencie tym
stwierdza się m.in., że NATO, zgodnie z art. 7 traktatu waszyngtoń127
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skiego, jest uprawnione do podejmowania działań na rzecz wczesnego
ostrzegania i zapobiegania konfliktom. Ponadto zostały sprecyzowane
zagadnienia reagowania na sytuacje kryzysowe. A to oznacza utrzymanie potencjału militarnego i jego zdolności operacyjnej w celu zarówno
wspólnej obrony, jak i prowadzenia działań na rzecz wczesnego ostrzegania i zapobiegania konfliktom.
W koncepcji (modelu) zostało podtrzymane stanowisko z 1994 roku
dotyczące zarówno gotowości NATO do współpracy z ONZ i OBWE,
jak i uzależnienia udziału w misji lub jej organizacji od decyzji wszystkich państw członkowskich, podejmowanej na podstawie indywidualnej
oceny sytuacji. Ze względu na zjawisko współdziałania i wzajemnego
uzupełniania się instytucji tworzących polityczno-wojskowe struktury
Sojuszu należy stwierdzić, iż niemal każda z nich ma do wypełnienia
zadania znajdujące się w obszarze wczesnego ostrzegania i zapobiegania
konfliktom. Najważniejszym organem decyzyjnym NATO jest Rada
Północnoatlantycka (ang. NAC). Jest to jedyna instytucja uprawniona
formalnie przez traktat waszyngtoński do powoływania innych struktur,
których zadaniem jest wypełnianie postanowień traktatu. Członkami
Rady są wszystkie państwa członkowskie NATO, a na jej czele stoi
sekretarz generalny.
Koniec XX i początek XXI wieku daje wiele przykładów słuszności
decyzji podejmowanych przez organizacje międzynarodowe odnośnie
do wczesnego ostrzegania i zapobiegania konfliktom zbrojnym.
Wiek XXI wraz z rozwojem i postępem cywilizacyjnym oraz technologicznym generuje nowe wyzwania, głównie w obszarze bezpieczeństwa. Do nich w poprzednim okresie należało m.in. stosowanie
siły w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów. Aktualnie wiele konfliktów można rozwiązywać metodami nie tylko siłowymi lub groźbą ich
użycia, ale też pozamilitarnymi, na przykład na drodze dyplomacji lub
restrykcji gospodarczych8.
Współczesne bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
powinno być oparte głównie na prawie narodowym, sojuszniczym
i międzynarodowym, a przestrzeganie postanowień prawa powinno
8
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stać się zasadą budowania pokoju światowego przy poszanowaniu praw
człowieka. W każdym innym przypadku nawet najnowsze modele
rozstrzygania konfliktów nie dadzą spodziewanych rezultatów.
Jak pokazują ostatnie, kilkunastoletnie już doświadczenia w budowaniu modeli bezpieczeństwa, rodzą się nowe problemy, ponieważ konflikty zmieniają swoje formy i treści, źródła i okoliczności, a ponadto
wcale nie znikają. Ich liczba nie maleje, a wręcz rośnie na różnym tle.
I chociaż może niezbyt dokładnie, to jednak na podstawie ostatnich
badań możemy dzisiaj opisać konflikty i poczynić próby ujawnienia
ich podstaw i źródeł powstania. A nawet więcej, możemy zasugerować sposoby ich rozwiązywania i zorganizowania relacji pomiędzy
zwaśnionymi stronami po zażegnaniu konfliktów. Najtrudniej jednak
konfliktom zapobiegać, ponieważ nadal nie ma spójnego modelu systemu ich wykrywania i dlatego często istnieją trudności w zmobilizowaniu odpowiedniego potencjału do ich zażegnania 9. W wykrywaniu
konfliktów największą rolę mogą i powinny odgrywać służby specjalne,
a głównie grupy wywiadowcze różnego przeznaczenia.
4.1.4. Postęp w dziedzinie nowych technologii oraz integracja
i globalizacja
Postęp technologiczny, jaki nastąpił w świecie od połowy XX wieku,
i dynamiczne procesy integracyjne oraz globalizacyjne upowszechniły
wiele zaawansowanych rozwiązań technicznych, poprzednio zarezerwowanych przede wszystkim dla sił zbrojnych, służb specjalnych i policji
oraz jednostek antyterrorystycznych. Chyba nie popełnia się błędu,
twierdząc, że sukcesem w ciągu następnych trzydziestu lat będzie nie
tylko znaczące zmniejszenie konfliktów zbrojnych w większej skali,
ale także postęp gospodarczy, a w tym nowe technologie w różnych
dziedzinach, zwłaszcza po zakończonym kryzysie finansowym w skali
światowej. Aby wskazać, które państwa odniosą największy sukces
gospodarczy w przyszłości, należy najpierw dokonać oceny aktualnego
stanu ich gospodarki i zastanowić się, dlaczego niektóre z nich znalazły
się w czołówce nie tylko pod względem poziomu życia, lecz przede
9
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wszystkim z uwagi na swą rolę w świecie i wpływ na bezpieczeństwo
międzynarodowe 10. Oprócz tych czynników ocena powinna obejmować
efektywność społeczeństw w całości, przede wszystkim w aspekcie ich
organizacji, szczególnie w USA, Europie i Azji.
W tym miejscu warto odnotować, iż mimo procesów integracyjnych
i globalizacyjnych nie wszystkie państwa muszą być podobne lub jednakowe w najważniejszych dziedzinach. Owszem, państwa nabierają
doświadczenia i zmierzają do najlepszych praktyk, wspólnie rozwiązują
podstawowe problemy, takie jak: bezpieczeństwo, kwestie gospodarcze,
dyplomatyczne, społeczne, ekologiczne, działania na rzecz dobrobytu
i pokoju. Ich filozofia działania w tym przypadku jest klarowna i wyraźnie wskazuje kierunki postępowania.
Co do zmian w technologii i ich wpływu na bezpieczeństwo prawie
każdy z aktorów uzasadnia swe stanowisko na miarę posiadanej wiedzy
i doświadczenia11. Trudno dziś jednoznacznie określić, które z tych
poglądów mogą stanowić filozoficzną podstawę analizy i oceny tego
zjawiska. Wydaje się, że najbardziej użyteczne w dalszych analizach
i ocenach przedmiotowej kwestii mogą być twierdzenia mające odniesienia do przemian technologicznych, instytucjonalnych i do systemu
wartości. W głównej mierze to one będą tworzyć warunki i możliwości
rozwoju w XXI wieku, ponieważ wykazują trwałe i nowatorskie tendencje rozwojowe oraz skutecznie oddziałują na społeczność, organizacje
i jednostki.
Obserwując skutki rewolucji informacyjnej, globalizację procesów
ekonomiczno-społecznych, a także zachodzące w systemie wartości
zmiany, możemy z dużym prawdopodobieństwem uznać, że w przyszłości będziemy żyć w innym świecie. Niektórzy aktorzy sceny międzynarodowej stawiają sprawy przyszłości bardzo odważnie, bez prognozy
naukowej. W obecnych czasach, czasach nieprzewidywalności, złożoności zachowań i rosnącej asymetrii oraz towarzyszących jej silnych
emocji możemy spodziewać się także chaosu wywołanego nagłymi
10
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i nieoczekiwanymi zmianami technologicznymi, mającymi wielowymiarowy charakter, trudny do sklasyfikowania i zagrażający pokojowi.
Sam proces integracji i globalizacji wpływa na globalny wymiar
asymetrii, który przekłada się na bezpieczeństwo w sensie fizycznym,
psychologicznym, w kontekście działania podmiotów, wykorzystywanych technologii, systemu wartości czy też postrzegania różnych
perspektyw  12. Powszechnie wiadomo od wielu lat, że potrzeby są matką
wynalazków i postępu cywilizacyjnego, a to oznacza, że człowiek pragnie żyć coraz lepiej, dłużej, wygodniej i przemieszczać się coraz szybciej, jak nigdy dotąd. I tu dochodzimy do stwierdzenia, że nie da się
powstrzymać technologii, tak jak nie da się oprzeć potrzebom człowieka.
Tempo zmian technologicznych jest dzisiaj błyskawiczne i wykazuje
tendencje do jeszcze większego przyspieszenia. Dzieje się tak dlatego,
że subiektywnie świat zaczyna się „kurczyć”. Temu zjawisku sprzyjają
przede wszystkim nowe technologie w transporcie, telekomunikacji,
informatyce, robotyzacji, biotechnologii itd. Tak gwałtowny rozwój jest
świadectwem korzystania ze wszystkich możliwych sfer życia, tj. z przestrzeni okołoziemskiej i kosmicznej.
Dziś terminy „integracja” i „globalizacja” są powszechne i artykułowane najchętniej przez polityków czy politologów. Słowa te są na czasie,
bardzo szybko zamieniają się w slogany, w magiczne formuły, w hasła
otwierające bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości. Dla
jednych integracja i globalizacja oznacza sukces, dla drugich jest przyczyną wielkiego ryzyka lub nawet nieszczęścia. Wszyscy jednak uważają
globalizację za nieunikniony los świata oraz nieodwracalny proces, który
dotyczy każdego z nas w takim samym stopniu i w ten sam sposób.
Współczesna egzystencja jest oparta na hierarchii wznoszącej się od
lokalności ku temu, co globalne. Swoboda poruszania się po świecie
oznacza awans społeczny i sukces, podczas gdy bezruch – porażkę
i niespełnione życie, wiążące się z „pozostaniem w tyle”. Coraz bardziej
globalność i lokalność zyskują charakter wartości przeciwstawnych
i fundamentalnych zarazem; wartości najgoręcej pożądanych lub budzących niechęć; wartości, wokół których koncentrują się życiowe marzenia
i zmagania. Coraz częściej wyrazem życiowych ambicji jest dążenie do
12
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swobody poruszania się i możliwości wyboru miejsca pobytu, podróżowania po świecie.
Istnieje jednocześnie coś przeciwnego, a mianowicie życiowe lęki
koncentrujące się wokół zamknięcia i braku zmiany. Jak niektórzy twierdzą, „dobrze żyć” oznacza żyć w ruchu, a dokładniej – mieć poczucie,
że zawsze możemy ruszyć w świat i zmienić miejsce pobytu. Wolność
zaczęła oznaczać przede wszystkim wolność wyboru, a wybór zyskał
wyraźnie wymiar przestrzenny.
Ważne znaczenie ma również integracja państw w różnych obszarach.
Do integracji możemy na przykład zaliczyć Unię Europejską i sojusz
NATO jako wynik budowania modelu bezpieczeństwa i stabilizacji na
kontynencie. W preambule traktatu o UE zapisano m.in.:
Wyraża[my] mocną wolę popierania postępu gospodarczego
i społecznego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku
wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska
naturalnego, przy uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, oraz
prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji gospodarczej
towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach
[…] [ponadto] zdecydowani [jesteśmy] realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym stopniowo określać
wspólną politykę obronną, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony zgodnie z artykułem 42, wzmacniając w ten sposób
tożsamość i niezależność Europy w celu wspierania pokoju, bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie 13.
Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego oraz
praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości
te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności
oraz równości kobiet i mężczyzn.
13
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Sojusz Północnoatlantycki (NATO) jest kolejnym ważnym elementem integracji międzynarodowej, skupiającym 29 państw (w tym
Polskę). Powstaje pytanie, czym jest dziś Sojusz NATO w aspekcie
bezpieczeństwa. Uważamy, że na tak postawione pytanie odpowiedzią będzie fragment koncepcji strategicznej przyjętej przez szefów
rządów członków Sojuszu w Lizbonie w dniu 19 listopada 2010 roku
o następującej treści: „Fundamentalnym i trwałym celem NATO jest
zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkich członków
z wykorzystaniem politycznych i wojskowych środków. Dzisiaj Sojusz
pozostaje zasadniczym źródłem stabilności w nieprzewidywalnym
świecie” 14. Ponadto koncepcja ta stanowi: „Państwa członkowskie NATO
tworzą unikatową wspólnotę wartości, przywiązaną do zasad wolności
jednostki, demokracji, praw człowieka i praworządności. Sojusz jest
jednoznacznie przywiązany do celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych i Traktatu Waszyngtońskiego, które uznają nadrzędną odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za utrzymanie międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa” 15.
Odnosząc się do współczesnego rozumienia kategorii bezpieczeństwa, warto mieć na uwadze rosnącą współzależność państw, wzrost
znaczenia systemów kooperatywnych bezpieczeństwa, procesy globalizacji i przenikanie się wpływów i zależności w sferze bezpieczeństwa.
Wpływają one na ujmowanie problemów bezpieczeństwa współczesnych państw w większym stopniu w relacjach zewnętrznych oraz procesach globalnych, które oddziałują na życie nie tylko narodów i grup
etnicznych, ale także, coraz częściej, pojedynczych osób.
4.2. Rewolucja informacyjna – rozwój cyberprzestrzeni. Zagrożenia
w sferze informacyjnej
Niezwykle burzliwy rozwój technologii w gospodarce i systemach
militarnych w końcu XX wieku i w początkach trzeciego tysiąclecia
zaznaczył się szczególnie wyraźnym postępem w dziedzinie komuni14
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kacji i technologii informacyjnej. Zachodzą procesy związane przede
wszystkim z podejmowaniem decyzji w różnych dziedzinach. Te z kolei
wymagają odpowiednich zasobów informacyjnych, co wiąże się ze zdobywaniem, przechowywaniem, ochroną, przekazywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Powszechna dostępność informacji
poza pozytywnymi czynnikami powoduje również wystąpienie różnych
nowych uwarunkowań w dobie rozwoju wielu dziedzin. W nowych
warunkach będą mieli przewagę tylko ci, którzy będą dysponowali
wszechstronną, aktualną i wiarygodną informacją. To oznacza, że mając
dostęp do informacji wszelkiego rodzaju i rangi, w zależności od konkretnych zapotrzebowań, można wygrać z przeciwnikiem w dowolnym
obszarze działalności 16.
Informacyjne oddziaływanie na zachowania i postawy podmiotów
narodowych i międzynarodowych, a także ochrona interesów państwowych przed negatywnymi skutkami oddziaływań tych podmiotów
powinna być koordynowana w ramach polityki i strategii rządów. Natomiast w sferze wykonawczej musi mieć charakter zdecentralizowany.
W tym przypadku byłaby związana z bezpieczeństwem narodowym,
zwłaszcza z ochroną porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwem
politycznym, militarnym i publicznym, ekonomicznym i społecznym,
energetycznym i ekologicznym.
Następną ważną kwestią są zagrożenia informacyjne. Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego pojawiają się nowe technologie,
nowe rozwiązania w wielu dziedzinach, nowe możliwości w rozwiązywaniu bardzo złożonych problemów, a w rezultacie powstają nowe
instytucje naukowo-badawcze. Wszystkie nowe rozwiązania niosą ze
sobą jednocześnie określone zagrożenia. Podstawowym zagrożeniem
informacyjnym jest brak informacji. Bez aktualnej, rzetelnej, dokładnej,
wiarygodnej i sprawdzonej informacji nie jest możliwe podejmowanie
racjonalnych decyzji w jakiejkolwiek sprawie. Dlatego też społeczeństwa, organizacje, państwa tworzą wyspecjalizowane służby informa16
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cyjne, których zadaniem jest dostarczanie odpowiedniej wiedzy na
temat zagrożeń właściwym organom i służbom państwowym.
Przeciwieństwem braku informacji jest jej nadmiar czy też tzw.
chaos informacyjny. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia wtedy, kiedy
odbiorca, użytkownik otrzymuje za dużo informacji, i to najczęściej
fałszywej lub o małej wartości. Takie zjawisko może wystąpić w wyniku
świadomych działań manipulacyjnych, zmierzających do zatajenia
istotnych informacji, co ma miejsce najczęściej w biznesie i polityce
oraz w strategii wojskowej. Do zagrożeń można też zaliczyć następujące:
nieuprawnione ujawnienie informacji, naruszenie przez władze praw
obywatelskich, działalność grup świadomie manipulujących przekazem
informacji, asymetrię w wymiarze informacji, niekontrolowany rozwój nowej technologii bioinformatycznej, przestępstwa komputerowe,
cyberterroryzm, walkę informacyjną, szpiegostwo 17.
Przestrzeń cyfrową przetwarzania i wymiany informacji, tworzoną
przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy
nimi, a także relacjami z użytkownikami nazywamy cyberprzestrzenią.
Natomiast ochrona cyberprzestrzeni to zespół przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych, mających na
celu niezakłócone funkcjonowanie i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
Czyn zabroniony popełniony w obszarze cyberprzestrzeni nazywa się
cyberprzestępstwem.
4.3. Zagrożenie terroryzmem. Nowa strategia w walce z terroryzmem
Wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na różnych
kontynentach w końcu XX wieku i na początku wieku XXI, dają podstawę do twierdzenia, że największym zagrożeniem w skali globalnej
jest dziś terroryzm. Choć zjawisko terroryzmu jest tak samo stare jak
ludzkość, to w odróżnieniu od przeszłości współcześni terroryści mają
inny zasięg i cel działania, inne metody oraz inne środki do zadawania
ogromnych strat, przede wszystkim wśród ludności cywilnej, a poprzez
17

Unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego na rzecz ochrony otwartego internetu oraz
wolności i możliwości w internecie. Komunikat prasowy, Bruksela, 7 lutego 2013 r., europa.
eu/rapid/press-release_IP-13-94_pl.pdf (dostęp: 28.08.2016).
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umiędzynarodowienie swej działalności zagrażają bezpieczeństwu
w skali światowej. Od 2001 roku terroryzm określa się mianem terroryzmu światowego. Coraz częściej mówimy i piszemy o terroryzmie
międzynarodowym lub światowym, a w walkę z nim zaangażowane
są armie i służby specjalne wielu państw  18.
Terroryzm w rozumieniu prakselogicznym jest metodą działania,
która dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności posługuje się przemocą
lub groźbą jej użycia. Służy osiąganiu celów (głównie politycznych),
a jej konstrukcja opiera się na dalekosiężnych skutkach psychologicznych – strachu. Terroryści mogą mieć rozmaite motywacje do podejmowania akcji o różnym zasięgu i na różnych przestrzeniach. Ataki
terrorystyczne mają rozmaity charakter, zależny od celów założonych
przez ich sprawców. Do zasadniczych rodzajów terroryzmu z uwagi na
motywacje działania zaliczamy:
ӹ terroryzm nacjonalistyczny – wyrażony w postawie społeczno-politycznej i ideologicznej nietolerancji i wrogości do innych,
ӹ terroryzm separatystyczny – wyrażony w dążeniu do wyodrębnienia terytorium z jakiejś całości państwowej w celu utworzenia
własnego państwa,
ӹ terroryzm religijny – wyrażony w dążeniu do spełnienia misji
przekazanej przez Boga, tj. zbawienia świata lub wypełnienia
kary boskiej, w skrajnym przypadku unicestwienia życia na
Ziemi,
ӹ terroryzm fundamentalistyczny – wyrażony w dążeniu fanatycznych wyznawców określonej religii do jej ustanowienia jako
obowiązującej w swoim lub innym państwie oraz pragnieniu
zniszczenia wszystkiego, co nie jest zgodne z nakazami głoszonymi przez wyznawców tej religii; religia ma być prawem stanowionym i obowiązującym każdego,
ӹ terroryzm ideologiczny – wyrażony w dążeniu do zmiany istniejącego porządku społeczno-politycznego, systemu ekonomicznego i prawnego w państwie,

18
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ӹ terroryzm rasistowski – wyrażony w pogardzie dla ludzi
o odmiennym kolorze skóry lub pochodzeniu, w dążeniu do
ich izolowania, a nawet unicestwienia.
System bezpieczeństwa międzynarodowego tworzony w przeszłości,
w innych uwarunkowaniach, nie jest już skuteczny i dlatego przyjęto
nową strategię walki z terroryzmem światowym. W tej strategii wyraźnie uwypuklono zagadnienie rozpoznania realizowane przez służby specjalne, głównie wywiad i kontrwywiad, zarówno cywilny, jak i wojskowy.
Nowa strategia zakłada walkę głównie z fundamentalizmem islamskim
i likwidację przede wszystkim przywódców grup terrorystycznych i ich
założycieli na całym świecie, powiązanych z radykalnymi ruchami
politycznymi. Walka z przeciwnikiem o wrogim nastawieniu do całej
cywilizacji nie może się zakończyć w ciągu kilkunastu, a może nawet
kilkudziesięciu najbliższych lat, tym bardziej że odbywa się na obcym
terytorium. To walka głównie o charakterze partyzanckim.
Jak już wcześniej wspomniano, pierwsze lata XXI wieku były początkiem gwałtownego wzrostu wydarzeń spowodowanych działaniem
terrorystów w skali światowej 19. Apogeum zbrodniczej działalności
stanowią wydarzenia z 11 września 2001 roku, w których użyto samolotów pasażerskich z ludźmi na pokładach jako latających bomb przeznaczonych do uderzenia w ważne obiekty wojskowe i cywilne Stanów
Zjednoczonych, wskutek czego zginęło około 3 tys. niewinnych ludzi.
Ataki terrorystyczne przeprowadzane były w przeszłości nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w różnych regionach praktycznie całego
świata. Głównie były one wymierzone w skupiska ludności cywilnej
w celu wywołania paniki i strachu.
Już na początku XXI wieku znacznie wzrosła liczebność i aktywność grup terrorystycznych. Niektóre źródła podają, że istnieje ponad
osiemdziesiąt grup rozmieszczonych skrycie na różnych kontynentach
i o różnym przeznaczeniu. Działania tych grup mogą być ściśle planowane i koordynowane przez przywódców politycznych. Terroryzm

19

Zob. K. Karolczak, Terroryzm: nowy paradygmat wojny w XXI wieku, Warszawa 2010; J. Piwowarski, J. Depo, P. Pajorski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, Kraków 2013;
K. Jałoszyński, Zagrożenie bezpieczeństwa…, op. cit.
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światowy jawi się zatem jako największe zagrożenie ludzkości w trzecim
tysiącleciu, a walka z nim przybiera coraz większe rozmiary.
4.4. Zagrożenia militarne i proliferacja broni masowego rażenia
Kształtowanie norm regulujących uciekanie się do siły było przedmiotem wielowiekowego procesu rozwoju stosunków międzynarodowych,
zwłaszcza w wymiarze prawnym i politycznym. Jeśli przyjmiemy, że
przez interwencję będziemy rozumieli ingerencję w sprawy należące
do wyłącznych kompetencji innego państwa, wówczas zauważymy, że
zjawisko to było podstawą formowania się relacji pomiędzy państwami,
a także ewolucji norm prawa międzynarodowego.
Normy regulujące przypadki stosowania siły militarnej wraz z zasadami suwerenności terytorialnej, niezależności i równości państw tworzą ramy międzynarodowego porządku prawnego. Ocena zjawiska
użycia siły militarnej w stosunkach międzynarodowych zależy od wielu
czynników, w tym przede wszystkim politycznych i systemu prawnego
obowiązującego w tym okresie.
Współczesne rozumienie interwencji, w tym interwencji militarnej, nie może się ograniczać do prawnego punktu widzenia, ukształtowanego przede wszystkim w okresie między I wojną światową
a końcem zimnej wojny, bez odniesienia do bogatych doświadczeń
interwencji militarnych lat 90. XX wieku. Zjawisko to, podobnie
jak współczesne rozumienie zasady suwerenności, podlega stałej
transformacji, którą należy opisywać również z politologicznego
punktu widzenia. Współczesne interwencje militarne mają różne
cele i różne zadania, a także zakres, które każdorazowo określa Rada
Bezpieczeństwa ONZ.
Etymologicznie termin „proliferacja” oznacza rozprzestrzenianie.
Natomiast broń masowego rażenia zawiera w swoim obszarze znaczeniowym broń nuklearną o różnej sile rażenia, broń chemiczną różnego
typu oraz broń biologiczną. Bardzo często w publicystyce, wystąpieniach polityków, w mediach broń masowego rażenia jest sprowadzana
tylko do broni jądrowej, zapomina się o pozostałych jej elementach,
również niosących olbrzymie zniszczenia wśród istot żywych na bardzo
dużych przestrzeniach.
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Obecnie broń masowego rażenia posiadają nie tylko mocarstwa
(zwłaszcza broń nuklearną), ale i państwa, które do końca XX wieku
tą bronią nie dysponowały. Broń ta była produkowana pod ścisłą
kontrolą międzynarodową i obowiązywał ścisły zakaz jej proliferacji.
Ponadto zakazowi poddano przekazywanie technologii jej produkcji
państwom trzecim, nieposiadającym formalnego zezwolenia w tym
względzie 20. Z uwagi na fakt wysoce prawdopodobnego posiadania broni nuklearnej przez państwa do tego nieuprawnione istnieje
znaczne niebezpieczeństwo jej nielegalnej proliferacji. Staje się to
poważnym problemem międzynarodowym w zakresie bezpieczeństwa
światowego. Największe niebezpieczeństwo grozi ludzkości, jeśli broń
ta trafi do rąk terrorystów. Właśnie terroryści wszelkimi sposobami
dążą do jej zdobycia, aby zapanować nad światem, niszcząc cywilizację
zachodnią.
4.5. Zorganizowana przestępczość transnarodowa
Na początek trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak należy postrzegać przestępczość zorganizowaną w nowej sytuacji bezpieczeństwa
w XXI wieku. Czy takie grupy działają tylko w jednym państwie, czy
też szerzej, w skali międzynarodowej, tj. czy istnieje zorganizowana
przestępczość transnarodowa 21?
Współcześnie funkcjonują zorganizowane grupy przestępcze, krajowe i międzynarodowe. Ich liczba nie maleje, lecz rośnie w niebywałym
tempie, a działalność przekracza wszelkie granice. Działalność grup
przestępczych obejmuje obecnie takie obszary, jak nielegalny handel
narkotykami, bronią, żywym towarem, organami ludzkimi oraz pranie
brudnych pieniędzy. W tych grupach działają setki tysięcy osób o przeszłości kryminalnej. Niemal wszystkie grupy przestępcze funkcjonują
w układzie międzynarodowym w wyżej wymienionych obszarach, a ich
liczebność ma tendencje wzrostowe.
20

21

Zob. M. Stempień, M. Tołwiński, Sklala proliferacji broni masowego rażenia w okresie zimnej
wojny i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2013, nr 10, s. 179–199.
K. Jałoszyński, Zagrożenie bezpieczeństwa…, op. cit.
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ROZDZIAŁ 5.
FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO
I STRUKTURALNEGO
Ogólnie można uznać, że wszelkie rozważania prowadzone na temat
bezpieczeństwa mają głęboki sens tylko wówczas, jeśli dotyczą człowieka i relacji, jakie występują w jego życiu w kategoriach: jednostkowej, społecznej, instytucjonalnej i globalnej. Zatem bezpieczeństwo
personalne dotyczy bezpieczeństwa osoby (jednostki) ze wszystkimi jej
właściwościami materialnymi i duchowymi. Natomiast bezpieczeństwo
strukturalne odnosi się do strony organizacyjnej i instytucjonalnej
życia społecznego w kontekście lokalnym, państwowym, regionalnym
i międzynarodowym. Z tego powodu rozważania prowadzone w tej
kwestii muszą uwzględniać aksjologiczną wartość człowieczeństwa
i być wieloaspektowe 1.
5.1. Istota i charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa człowieka
Przyczyną poczucia zagrożenia bezpieczeństwa człowieka są dwa
wyraźne źródła zagrożeń: natura i inny człowiek. Doświadczenia ludzkości dowodzą, że największe zagrożenie dla osoby ludzkiej stanowi
drugi człowiek, a nie natura. Już Thomas Hobbes w XVI wieku uznawał bezustanny strach i niebezpieczeństwo śmierci za naturalny stan,
w którym funkcjonuje społeczeństwo. Ludzie, jego zdaniem, pozostawieni sami sobie zabiegają o władzę i korzyści, kierując się motywami
egoistycznymi. W tym przypadku bez szerszego uzasadnienia można
stwierdzić, że niebezpieczeństwo rodzi się głównie z dwóch powodów,
a mianowicie z wrogości wobec drugiego człowieka i z chęci zysku.
Oczywiście zarówno pierwsze, jak i drugie powstają na różnym tle,
1
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w konkretnej sytuacji, w różnej skali, ale w istocie sprowadzają się do
tego samego – zagrożenia życia oraz zdrowia osoby i jej mienia. Czy
we współczesnym świecie w zakresie zagrożeń dla jednostki i jej mienia
wiele się zmieniło przez minione cztery stulecia? Chyba niewiele, bo
w dalszym ciągu zagrożenia te nie maleją.
Żyjemy w XXI wieku, w którym poziom zagrożenia bezpieczeństwa
nie maleje, a wręcz przeciwnie – rośnie z każdym dniem, a w niektórych obszarach przekracza wyobraźnię przeciętnego człowieka.
Tu rodzi się pytanie: gdzie i kiedy współczesny człowiek pragnie być
bezpieczny? Okazuje się, że na podstawie badań opinii publicznej
i danych statystycznych bez większego błędu można zaryzykować
twierdzenie, że każdy człowiek, bez względu na wiek i pozycję społeczną, chce być bezpieczny zawsze i wszędzie: w domu i na ulicy,
w szkole i w pracy, w kawiarni i klubie, w kinie i teatrze, w tramwaju
i autobusie, w pociągu i metrze, w statku wodnym, powietrznym
i kosmicznym, w parku i na plaży oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Krótko mówiąc, człowiek pragnie czuć się bezpiecznie
w każdym miejscu i czasie, na terytorium własnego państwa i poza jego
granicami. Aby spełnić wyżej wymienione pragnienia współczesnego
człowieka w zakresie jego bezpieczeństwa, obecnie angażowane są
wyspecjalizowane siły i środki techniczno-finansowe w niespotykanej
wcześniej skali.
Niemałe znaczenie mają dzisiaj zagrożenia powodowane zjawiskami
naturalnymi i urządzeniami technicznymi lub środkami komunikacji
lądowej, powietrznej i kosmicznej. Nie bez wpływu na bezpieczeństwo istoty ludzkiej pozostają choroby zakaźne i epidemie już wykryte,
a także te nieujawnione. Zagrożenia te niekiedy przybierają ogromne
rozmiary i pustoszą całe miasta wraz z ludnością (np. trzęsienia ziemi)2.
Oprócz wyżej wymienionych, o czym wspomniano już wcześniej,
wiek XXI niesie nowe zagrożenia ludzkości w różnych wymiarach
i obszarach, m.in.: terroryzm światowy, przestępczość zorganizowaną
o zasięgu narodowym i międzynarodowym, proliferację broni maso2

G. Michałowska, Bezpieczeństwo ludzkie, [w:], Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symonides (red.), Warszawa 2010, s. 227. Zob. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie
bezpieczeństwa, op. cit., s. 19.
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wego rażenia, cyberterroryzm, masowe migracje, bezrobocie, kryzysy
ekonomiczne, represyjność władzy.
Już te kategorie i rodzaje zagrożeń oraz ich źródła pokazują, że ich
charakter jest bardzo złożony i trudno uznać, które z nich stanowią
największe niebezpieczeństwo. Zagrożenie bezpieczeństwa to suma
zagrożeń cząstkowych, wynikających z różnych otaczających nas zjawisk i procesów. Można wysunąć tezę, że nie ma obiektywnej możliwości sporządzenia zamkniętej listy występujących zagrożeń. Będzie ona
wciąż otwarta, ponieważ podstawowym źródłem zagrożeń jest człowiek, dlatego nieprzewidywalność w zakresie jego zamiarów stanowi
podstawowy determinant oceny poziomu zagrożenia w każdej sytuacji.
Okazuje się, że problem bezpieczeństwa jest jeszcze bardziej złożony. Wieloletnie doświadczenia wskazują dobitnie, że poszczególne
rodzaje zagrożeń odznaczają się zmiennością natężenia, tj. w miarę
upływu czasu zagrożenie nasila się, by po osiągnięciu stanu krytycznego nastąpiło przesilenie. Przykładem takiego zjawiska może być
forma narastania zagrożenia i jego rozładowanie w drodze negocjacji
pokojowych (dyplomatycznych) lub w ostateczności – wojny. Te proste
zestawienia wskazują z kolei na skomplikowany charakter pojawiających się zagrożeń z uwagi na fakt zmiennej struktury poszczególnych
ich elementów i skali występowania. Rozważania prowadzone w tym
przedmiocie skłaniają do wniosku, że poziom poczucia bezpieczeństwa
jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu poczucia zagrożenia. To
z kolei oznacza, że poczucie bezpieczeństwa występuje zawsze wtedy,
kiedy poczucie zagrożenia jest niskie lub wręcz minimalne  3.
Mogłoby się wydawać, że stanem optymalnym byłoby przyjęcie ustalenia, w którym subiektywna ocena poczucia bezpieczeństwa pokrywałaby się z poczuciem całkowitego bezpieczeństwa. To jednak zbytnie
uproszczenie pojmowania zjawiska tak istotnego dla osoby ludzkiej.
Na podstawie doświadczeń można zauważyć, że poczucie absolutnego
bezpieczeństwa jednego podmiotu może pokrywać się z poczuciem
pełnego zagrożenia innego podmiotu. W takiej sytuacji można dojść
do następującej konkluzji: osiągnięcie absolutnego poczucia bezpieczeństwa jest czymś pozytywnym, lecz nierealnym. Niezbędne staje się
3
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dokonywanie oceny rzeczywistości w przestrzeni pomiędzy poczuciem
bezpieczeństwa a poczuciem zagrożenia. To oznacza, że subiektywne
poczucie zagrożenia w rzeczywistości składa się z sumy określonych
kategorii innych, cząstkowych zagrożeń. Każda kategoria zagrożeń jest
zatem w swojej istocie inna i wymaga profesjonalnego podejścia do jej
oceny. Inaczej ocenia się zagrożenie polityczne, inaczej ekonomiczne,
a jeszcze inaczej militarne. Tym wszystkim kategoriom zagrożeń odpowiadają konkretne kategorie bezpieczeństwa.
5.2. Główne problemy filozoficzne bezpieczeństwa personalnego
Odwołując się do wartości, takich jak wolność, miłość, prawda, pokój,
sprawiedliwość, solidarność i bezpieczeństwo, i czyniąc człowieka
odpowiedzialnym za swoje czyny, filozofia sprzyja kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego (konkretnego człowieka) w realnych warunkach
cywilizacyjnych, ekonomicznych, kulturowych i duchowych4.
Czasy nowożytne wprowadzają do koncepcji bezpieczeństwa nowe
kategorie, m.in.: gospodarkę, prawodawstwo, stosunki wewnątrz państw
i między państwami, wolność, równość i braterstwo. Odtąd zaczęto
dostrzegać problem bezpieczeństwa personalnego w ogólnym systemie bezpieczeństwa narodowego. W tym czasie pojawił się postulat
społeczeństwa obywatelskiego Immanuela Kanta, w którym wyeliminowano by władzę zmysłów, a dobre ustawodawstwo gwarantowałoby
podmiotowe traktowanie obywateli, w sposób rozumny korzystających
ze swych uprawnień5. Oprócz Kanta wielu innych myślicieli wysunęło
ideę aktywizmu i podmiotowego traktowania człowieka jako kreatora
swojego losu i swojego bezpieczeństwa uznawanego za wartość autonomiczną. Wyeksponowano wolność, umożliwiającą ów aktywizm,
i odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych.
Na podstawie wyników licznych badań można wysunąć twierdzenie, że w procesie budowania współczesnej cywilizacji człowiek
tworzy dobra materialne i duchowe, co pozwala mu osiągać wysokie
standardy życia społecznego. Realizacja słusznych celów industrial4
5

T. Grabińska, Etyka a bezpieczeństwo personalne, Wrocław 2013.
Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wrocław 1984, s. 184.
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nych przyniosła człowiekowi wiele dobra. Trzeba jednak zaznaczyć,
że równocześnie z tymi pozytywnymi zmianami nastąpiła globalizacja
zagrożeń i wyzwań, pojawiły się nowe niekorzystne zjawiska, jak chociażby postępująca degradacja środowiska naturalnego, pogorszenie się
zdrowia ludzkiego, nasilenie chorób cywilizacyjnych. Nowe zjawiska
obserwujemy także w sferze militarnej. Została odsunięta groźba wojny
światowej, lecz nie została ona wyeliminowana z naszej świadomości.
Z kolei w obszarze moralnym nadal nie został rozwiązany dylemat być
czy mieć.
Do wymienionych już wyzwań należy dołączyć wyzwania wewnętrzne,
które bezpośrednio kształtują bezpieczeństwo personalne. Trzeba tu
odnotować takie zjawiska, jak przestępczość zorganizowana krajowa
i międzynarodowa, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa osobistego
podmiotu i jego mienia oraz wiele innych, rodzących nowe problemy
teoretyczno-poznawcze i praktyczne. Ta nowa sytuacja XXI wieku,
zmienna i nieprzewidywalna, podnosi rangę filozofii i edukacji w dziele
wyjaśniania źródeł i istoty bezpieczeństwa personalnego.
Ponadto dotychczasowe koncepcje wojny i pokoju nie mogą uzasadniać idei bezpieczeństwa personalnego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do abstrakcyjnego pacyfizmu, nieliczącego się z realizmem
społeczno-politycznym i militarnym w świecie.
Bezpieczeństwo personalne to także ograniczenie negatywnych
przeżyć emocjonalnych jednostki, wynikających z jej udziału w życiu
społecznym, które przejawiają się w postaci lęku lub strachu. Są to
stany emocjonalne przeżywane przez nas na co dzień, których nie
sposób unikać. Różnica pomiędzy tymi stanami polega na tym, że lęk
dotyczy zagrożeń społecznych (obawa przed utratą pracy, egzaminem,
rozpadem związku małżeńskiego, powrotem do domu o późnej porze
itp.), natomiast strach jest właściwy dla sytuacji zagrożenia fizycznego
(groźba utraty zdrowia w wyniku wypadku, pobicia przez chuliganów,
fizycznego gwałtu, kontuzji, napadu z bronią).
Te stany mają też dwojakie znaczenie, ponieważ w pewnych sytuacjach pozytywnie wpływają na jakość życia, powodując m.in.
wzrost aktywności oraz motywacji do rozwiązywania problemów zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji osobistych.
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W innych przypadkach są one źródłem zagrożenia personalnego,
ponieważ mogą dezorganizować działania człowieka, powodować
tworzenie niekorzystnych relacji ze środowiskiem społecznym,
skłaniać do izolowania się i unikania kontaktów z innymi ludźmi,
być nawet źródłem zachowań agresywnych w określonych stanach i sprzyjających do tego warunkach6.
Wpływ lęku i strachu na bezpieczeństwo personalne będzie w dużym
stopniu zaleć od indywidualnych cech charakterologicznych osób, które
te stany przeżywają w danym czasie i w określonych warunkach. Poczucie bezpieczeństwa personalnego i odczuwanie zagrożeń ma zawsze
charakter indywidualny i jest uzależnione od cech osobowości człowieka, który tego doświadcza. Nie wyklucza to jednak obiektywnych
uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem strukturalnym w realnej
rzeczywistości. Podstawowa przesłanka bezpieczeństwa personalnego
związana jest z uznaniem jednostki za wartość nadrzędną, co w wymiarze etycznym powoduje zakaz jej przedmiotowego traktowania. Istotną
wartością staje się ludzka godność. Jej ochrona znajduje zapis w wielu
dokumentach krajowych i międzynarodowych.
Na przykład w art. 1 Deklaracji Praw Człowieka stwierdza się:
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych
prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” 7. Podobne zapisy znajdujemy
w innych dokumentach międzynarodowych i w konstytucjach państw
oraz w wypowiedziach okolicznościowych mężów stanu i polityków
o dużym autorytecie moralnym. Przykładem nieprzestrzegania postanowień prawnych i społecznych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, tj. godności i praw człowieka, mogą być: dyskryminacja rasowa,
dyskryminacja światopoglądowa, dyskryminacja płciowa, katorżnicza
praca nieletnich (dzieci), reifikacja podwładnych i pracowników oraz
inne przejawy patologii. A to oznacza, że bezpieczeństwo personalne
jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego (państwa). Arysto6
7

K. Kołodziejczyk, Filozofia bezpieczeństwa, Wrocław 2010, s. 21.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php (dostęp: 25.08.2016).
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teles uważał, że dobro państwa nie różni się od dobra obywateli, ale
podkreślał, że państwo nie może być szczęśliwe, jeśli jego obywatele
nie są szczęśliwi. Czy to przesłanie Arystotelesa może w XXI wieku być
rozumiane i przestrzegane, skoro w cywilizowanym państwie coraz
częściej w różnych zakładach pracy, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, najważniejszym wskaźnikiem działalności człowieka jest
efektywność i zysk? Osobowość człowieka i jego szczęście niejednokrotnie wyraźnie przechodzą na drugi plan, choć w teorii i założeniach
programowych państwa jest inaczej.
Na zakończenie należy wskazać jeszcze jedno niebezpieczne zjawisko.
W najnowszych publikacjach dotyczących istoty ludzkiej zbyt rzadko
porusza się zagadnienie jej związków z przyrodą. A przecież człowiek
żyje w środowisku naturalnym na co dzień. Przyroda jest tym miejscem,
w którym znajduje on najlepsze warunki do egzystencji. W wielu przypadkach wskutek wzrostu świadomości ekologicznej człowiek poprawia
to, co sam zniszczył lub czego dokonali inni. Przywracając czystość
wody, dokonując nowych zalesień, oczyszczając ziemię, wzmacnia swoje
bezpieczeństwo w przyrodzie, działa na swoją korzyść, umacnia swoje
związki z naturalnym dla siebie środowiskiem.
Zagrożenia bezpieczeństwa personalnego mają dziś nie tylko podłoże
materialne, tzn. związane z przyrodą, posiadanymi dobrami, użytkowanymi sprzętami i urządzeniami technicznymi. Mogą one przybierać
postać dążeń do reifikacji człowieka poprzez próby zawładnięcia jego
świadomością i dokonania w niej takich zmian, które pozwolą nim
manipulować w niegodziwych celach.
5.3. Zasadnicze problemy filozoficzne bezpieczeństwa strukturalnego
Rozumiejąc istotę filozofii bezpieczeństwa personalnego, możemy płynnie przejść do następnego etapu rozważań, a mianowicie do filozofii
bezpieczeństwa strukturalnego, jako bardzo ważnej kategorii bezpieczeństwa w XXI wieku. Już na samym początku tego rozdziału staraliśmy się uzmysłowić, że bezpieczeństwo strukturalne odnosi się przede
wszystkim do strony organizacyjnej i instytucjonalnej życia społecznego
w kontekście lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (globalnym).
W rozważaniach tych zasadne jest postawienie pytania, czy możliwe
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jest rozpatrywanie bezpieczeństwa strukturalnego bez uwzględnienia
bezpieczeństwa personalnego. Oddzielenie w sposób zdecydowany
tych dwóch rodzajów bezpieczeństwa byłoby naruszeniem procedur
metodologicznych. Bezpieczeństwo strukturalne ma sens tylko wtedy,
kiedy służy człowiekowi, obojętnie czy to w skali lokalnej, regionalnej,
czy globalnej. A zatem musi zawsze być rozpatrywane i realizowane
w aspekcie bezpieczeństwa personalnego, co było przedmiotem dociekań w poprzednim podrozdziale.
Aby przejść do dalszych rozważań dotyczących filozofii bezpieczeństwa strukturalnego pod względem aksjologicznym, należy wyjaśnić,
co oznacza termin strukturalizm. Otóż strukturalizm współcześnie
zajmuje się analizą struktury badanych zjawisk i jako kierunek występuje w językoznawstwie. Stąd w tym zagadnieniu będziemy analizować
filozofię bezpieczeństwa w aspekcie jego struktury na różnych poziomach, tzn. narodowym, regionalnym i międzynarodowym. Głębsza
analiza bezpieczeństwa i jego struktury w aspekcie aksjologicznym
prowadzi do wniosku, że rozważania powinny obejmować trzy podstawowe obszary zagadnień, a mianowicie: wyzwania, zagrożenia oraz
podmiotową i przedmiotową strukturę bezpieczeństwa.
Wyzwania oznaczają trwałe tendencje w obszarze bezpieczeństwa,
wymagające identyfikacji i podjęcia ściśle określonych adekwatnych
działań niemilitarnych i tylko w niektórych sytuacjach także militarnych. Wyzwania dotyczą przede wszystkim zjawisk zachodzących na
konkretnym obszarze. Natomiast zagrożenia są wypadkową takich
czynników jak wyścig zbrojeń czy wzrost potęgi innych państw postrzeganych jako agresywne. Zagrożenia mogą występować w postaci fizycznej lub psychicznej – groźniejsze są te drugie, bo są wywoływane przez
człowieka i bywają tragiczne w skutkach8.
Zagrożenia stanowią również o przedmiotowym znaczeniu bezpieczeństwa, ponieważ niemal zawsze mają określoną, właściwą, specyficzną treść. One zwykle podpowiadają, jakimi metodami lub sposobami
przeciwdziałać zagrożeniom w konkretnych sytuacjach. W tym przypadku musi się pojawić wszechstronna, profesjonalna, obiektywna
8
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ocena sytuacji i muszą zostać powzięte racjonalne decyzje. Koncepcje
zapobiegania zagrożeniom i postępowania wobec nich mogą, a niekiedy muszą skutecznie reagować na ich symptomy, przyczyny lub
konsekwencje. Przy czym koncepcje, jak wiadomo, są określane przez
politykę bezpieczeństwa narodowego, regionalnego lub międzynarodowego. Zależy ona od rodzajów i skali zagrożeń oraz prawdopodobnych
ich następstw lub skutków. Koncepcje niemal w każdym przypadku
powstają na podstawie dokładnej, profesjonalnej prognozy w tym zakresie. Kolejnym, nie mniej ważnym spektrum bezpieczeństwa jest jego
podmiotowość. Pozwala ona na podstawie prawdopodobnego zagrożenia, wywołanego przez naturę lub człowieka, konstruować katalog
kategorii (rodzajów) bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i międzynarodowego (globalnego)9.
Prowadząc badania nad bezpieczeństwem i pokojem, należy liczyć
się ze zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Chodzi tu
o gwałtowny rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
integrację i globalizację, widoczny wzrost konkurencji pomiędzy narodami i państwami w skali dotychczas niespotykanej, umacnianie się
sojuszy i ich poszerzanie, proces rozwoju demokracji i praw człowieka,
wzajemne przenikanie się kultur, przestrzeganie wolności wyznań religijnych. To oznacza, że bezpieczeństwo staje się nie tylko zjawiskiem
współczesnego świata, ale też dziedziną, która wymaga zaangażowania
wysokiej klasy specjalistów z różnych obszarów wiedzy, aby dokonywać
profesjonalnej analizy i oceny prawdopodobnych zagrożeń i budować
koncepcje modeli bezpieczeństwa przyszłości.
Współczesne rozumienie bezpieczeństwa zakłada jego szerokie traktowanie, daleko wykraczające poza kwestie militarne. Bezpieczeństwo
militarne obecnie stanowi tylko jedną z kilku kategorii bezpieczeństwa
narodowego. Podmiotowy i przestrzenny zakres bezpieczeństwa wykazuje tendencje wzrostowe. Bezpieczeństwo pod względem etymologicznym jest zarazem stanem i procesem, jednym i drugim jednocześnie  10.
9
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Teraz przejdźmy do wyjaśnienia niektórych terminów i definicji,
bowiem bezpieczeństwo jest pojęciem wielowymiarowym. Można je
definiować jako stan spokoju, pewności lub poczucia pewności, wolności od zagrożeń, strachu. Stan bezpieczeństwa w wyniku analiz i ocen
aspektów obiektywnych oraz subiektywnych może przybrać – według
szwajcarskiego politologa Daniela Freia – następujące postacie: stan
braku bezpieczeństwa, kiedy występuje rzeczywiście duże zagrożenie; stan obsesji, kiedy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako
duże; stan fałszywego bezpieczeństwa, kiedy zagrożenie jest poważne,
a postrzegane jako niewielkie; stan bezpieczeństwa, kiedy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie jest prawidłowe  11.
W tym miejscu należy mocno podkreślić, że odnosi się to tylko do
stanu bezpieczeństwa.
W bezpieczeństwie należy widzieć również proces, w którym stan
bezpieczeństwa i jego struktura podlegają dynamicznym zmianom
stosownie do naturalnych oddziaływań warunków bezpieczeństwa. Nie
ma czegoś takiego jak trwałe lub raz ustanowione czy też zorganizowane
bezpieczeństwo niewymagające zmian. Innymi słowy, bezpieczeństwo
oznacza ciągłą aktywność jednostki, społeczności lokalnej, państw
i organizacji międzynarodowych w tworzeniu pożądanego stanu bezpieczeństwa.
Kolejna kwestia to poprawne rozumienie bezpieczeństwa strukturalnego jako naczelnej potrzeby i wartości człowieka oraz grup społecznych, a także najważniejszego, długoterminowego celu. Świadczą o tym
niektóre wypowiedzi współczesnych politologów. Na przykład Roman
Kuźniar twierdzi, że bezpieczeństwo jest pierwotną egzystencjonalną
potrzebą jednostek, grup społecznych, wreszcie państw  12.
Sądzimy, że w XXI wieku najwyższą wartością ludzkości jest bezpieczeństwo, które w swojej istocie daje stabilizację, rozwój, samorealizację,
pewność i szczęście. Bez gwarancji tych bardzo ważnych wartości dla
współczesnego człowieka wszystko inne nie ma znaczenia. W wielu
publikacjach, a szczególnie w wypowiedziach można spotkać stwier11
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dzenie, że od ataku terrorystycznego na World Trade Center w dniu
11 września 2001 roku zmienił się świat. Czy rzeczywiście świat się
zmienił? A może zmieniła się tylko percepcja świata? Najważniejsze
problemy pozostały te same. Inne jest jedynie ich postrzeganie i rozumienie. Na pewno zmieniły się priorytety, czyli hierarchia ważności
spraw, które muszą być rozwiązywane przez obecną i przyszłą cywilizację, a niewątpliwie na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo.
Analizując filozofię bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego,
możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo zależy od tego, co dzieje się
wokół nas, tj. od środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, z których
mogą wypływać zagrożenia różnego rodzaju i w różnej skali. Bezpieczeństwo zależy także od nas samych, naszej czujności i naszego przygotowania, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Można w wielkim
skrócie powiedzieć, że bezpieczeństwo obejmuje zespolenie dwóch
podstawowych składników, tj. zapewnienia przetrwania podmiotu
oraz swobody jego rozwoju we wszystkich obszarach. Tak należałoby
poprawnie rozumieć bezpieczeństwo i jego interpretację w aspekcie
aksjologicznym. Zapewnienie bezpieczeństwa to zapewnienie trwania
i przetrwania podmiotu, stanowiące warunek ciągłości jego rozwoju.
W kontekście bezpieczeństwa w pojęcie rozwoju można włączyć także
warunki ochrony i obrony wartości i interesów danego podmiotu, które
umożliwiają mu co najmniej dorównywanie innym podmiotom w szeroko rozumianym postępie cywilizacyjnym. Tego żądają od nas wyzwania XXI wieku i następne, bardziej wymagające pokolenia13.
Pod względem strukturalnym bezpieczeństwo dzieli się na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo narodowe
z kolei dzieli się na bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo
zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa obejmuje bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, publiczne, ekologiczne, społeczne, informacyjne, kulturowe i religijne. Bezpieczeństwo
zewnętrzne, mające duże znaczenie w kreowaniu bezpieczeństwa podmiotu, obejmuje z kolei bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, społeczne, ekologiczne i informacyjne. Obszary znaczeniowe
13
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bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego
coraz bardziej się nawzajem przenikają.
Na bezpieczeństwo międzynarodowe, mające nadrzędne znaczenie
wobec bezpieczeństwa narodowego, składają się takie elementy, jak
systemy polityczne państw, regionalizacja i globalizacja, system bezpieczeństwa globalnego, instytucjonalizacja, polityka zagraniczna państw
(sojuszy). Nie trudno dostrzec, że bezpieczeństwo międzynarodowe
ma o wiele szerszy zakres znaczeniowy niż bezpieczeństwo narodowe.
Bezpieczeństwo międzynarodowe nie jest tylko sumą bezpieczeństwa
poszczególnych państw lub sojuszy, lecz czymś więcej. „O jego istocie
stanowi zespół czynników, norm zachowań i mechanizmów międzynarodowych oraz oddziaływań, które zapewniają każdemu państwu
danego układu międzynarodowego lub regionu mniejsze lub większe
poczucie pewności niezagrożonego istnienia, przetrwania i swobód rozwojowych” 14. To oznacza, że bezpieczeństwo międzynarodowe obejmuje
swoim zasięgiem nie tylko wartość egzystencjalną pojedynczych państw,
lecz także wartości wspólne, takie jak stabilność, pokój, równowaga,
współpraca, poszanowanie praw człowieka. O ich ochronie i obronie
decyduje prowadzona przez państwa polityka i strategia bezpieczeństwa
oraz całokształt więzi i instytucji międzynarodowych, łącznie z ONZ
i OBWE. Zasadniczą treścią bezpieczeństwa międzynarodowego jest
stałe eliminowanie wszelkich zagrożeń na całym kontynencie i świecie, bez względu na ich rodzaj i czas występowania. Bezpieczeństwo
międzynarodowe można i należy traktować jako określoną sekwencję
stanów, które składają się na proces społeczny w skali międzynarodowej.
Mimo względnej trwałości aspiracji, potrzeb i interesów państw ich
bezpieczeństwo zewnętrzne podlega prawom ruchu systemów międzynarodowych, jako że impulsy do jego ewolucji wychodzą zarówno
ze środowiska wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Jak się okazuje,
system bezpieczeństwa w obecnych warunkach musi być kompatybilny
i jednolity, oparty na traktatach zawartych pomiędzy suwerennymi
państwami, zapewniający im bezpieczeństwo.
Podczas rozpatrywania bezpieczeństwa i wyłaniania jego podstawowych elementów (kategorii) należy każdorazowo brać pod uwagę
14
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wyzwania i zagrożenia na danym etapie rozwoju oraz kryteria wartościowania. Ponadto należy uwzględniać fakt, że podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek wraz z jego wartościami, traktowany jako
jednostka społeczna, a także określona zbiorowość społeczna o różnym
charakterze więzi i uwarunkowań instytucjonalnych. Te więzi dotyczą
przede wszystkim człowieka jako jednostki ludzkiej mającej właściwe
sobie wartości i wymagającej stosownej obrony i ochrony, a także grupy
ludzi o różnej skali wielkości, począwszy od rodziny, a na społeczności
międzynarodowej skończywszy. Procesy rozwoju wskazują, że najdoskonalszą instytucją zapewniającą zaspokojenie potrzeb jednostki
w zakresie bezpieczeństwa jest państwo ze wszystkimi jego atrybutami
w układzie międzynarodowym.
5.4. Wybrane idee (koncepcje) współczesnego bezpieczeństwa
Czym jest idea? Idea ma zróżnicowane znaczenie filozoficzne. W zależności od kierunku filozoficznego oznacza ona jednak najczęściej niezmienny, doskonały byt duchowy. W naszym przypadku będziemy
rozumieli ideę jako wyobrażenie, pojęcie, koncepcję, pogląd na sprawę
lub problem bezpieczeństwa. Zatem w pierwszej kolejności należy wyłonić współczesne idee (koncepcje) bezpieczeństwa, a następnie opisać
każdą z nich. Do podstawowych idei w filozofii bezpieczeństwa można
zaliczyć: walkę o trwały i sprawiedliwy pokój, porządek społeczny i międzynarodowy, powszechne rozbrojenie, tolerancję, prawa człowieka.
Walka o trwały i sprawiedliwy pokój
Warunkiem pokoju we współczesnym świecie jest przede wszystkim
porządek społeczny, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości
i wolności. Warunkiem lepszego bytu społecznego jest rozwój, podporządkowany osobie ludzkiej, służący każdemu człowiekowi i całemu
społeczeństwu, narodowi. Rozwój jest także ważnym warunkiem
pokoju w skali narodowej i międzynarodowej.
Wielka różnica w poziomie życia pomiędzy krajami bogatymi a krajami biednymi nie sprzyja procesowi pokojowemu. Jan Paweł II, prosząc o pokój, zwracał się do ludzi wszystkich nacji i wyznań. Mówił:
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„Wojny mogą zostać wszczęte przez nielicznych, by zaś osiągnąć pokój,
potrzebna jest solidarność i współdziałanie wszystkich, pokój wymaga
wysiłku wszystkich, by budować takie ludzkie warunki życia, które
uczyniłyby możliwą prawdziwą harmonię” 15. Do urzeczywistnienia
zgody między ludźmi i narodami nie wystarczą słowa, apele, odezwy
wielkich autorytetów lub deklaracje, lecz potrzebne jest świadectwo
w postaci konkretnych czynów na rzecz pokoju, zwłaszcza ze strony
wielkich mocarstw.
Porządek społeczny i międzynarodowy
Budowanie nowego porządku światowego powinno według Jana XXIII
opierać się na kilku elementach podstawowych, a mianowicie na16:
1) zawróceniu przez państwa i narody z drogi zbrojeń, prowadzi ona
bowiem nieuchronnie do katastrofy w skali światowej; 2) zakazie użycia broni jądrowej i równoczesnym oraz równomiernym rozbrojeniu;
konflikty należy rozwiązywać nie siłą zbrojną, lecz w drodze układów
i porozumień; to wszystko wymaga wychowania społeczeństw i elit
politycznych; 3) pamiętaniu, że pokój jest dobrem wspólnym społeczności międzynarodowej, co przekracza możliwości jednego państwa,
a wymaga budowy nowoczesnej struktury międzynarodowego systemu
bezpieczeństwa; 4) powołaniu władzy międzynarodowej, demokratycznie wybranej przez wszystkie państwa, wyposażonej w odpowiednie
kompetencje i środki pozwalające rozstrzygać konflikty międzynarodowe, niezależnie od interesów wielkich mocarstw; władza ta miałaby wspierać państwa w realizacji owego dobra wspólnego, szanując
równoprawność i suwerenność poszczególnych państw; 5) likwidacji
ogromnych dysproporcji w rozwoju gospodarczym współczesnego
świata; kraje biedne zdane są na pomoc krajów bogatych, te zaś często
naruszają ich równoprawną suwerenność; 6) konieczności poszanowania godności każdego człowieka oraz jego praw, zaś najbardziej podsta15
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Jan Paweł II, Orędzie z okazji spotkania na Górze Hiei w Japonii, 3 i 4 VIII 1987, [w:] R. Rosa,
M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.
Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, wyd. 2, Siedlce 2008, s. 289.
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html (dostęp: 25.08.2016).
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wowym prawem człowieka jest prawo do życia i rozwoju; 7) porządku
społecznym opartym na prawdzie, miłości i wolności, który jest jednym
z ważnych warunków zachowania pokoju światowego.
Powszechne rozbrojenie
Zaprzeczeniem walki o pokój jest wyścig zbrojeń oraz nielegalny lub
legalny handel bronią w skali międzynarodowej. Powszechnie wiadomo,
że najczęściej broń trafia do organizacji terrorystycznych i tych państw,
które chcą (siłą) narzucić swoją przewagę militarną innym, nie zawsze
słabszym. Zjawiska takie są dowodem, że na świecie nie ma sprawiedliwości, która stanowi m.in. warunek zachowania pokoju. Z obserwacji sytuacji w świecie może zrodzić się pogląd, że wiele konfliktów
zbrojnych i napięć pomiędzy państwami jest sztucznie wzniecanych
przez osoby, które nie ponoszą za nie kosztów i odpowiedzialności, lecz
czerpią ogromne zyski. Nietrudno zauważyć w wielu krajach niebezpieczne sytuacje, w których środki finansowe powinny być przeznaczone głównie na rozwój gospodarczy, a pochłaniane są przez przemysł
zbrojeniowy. Kraje lepiej rozwinięte i bogatsze dostarczają broń krajom
biednym i słabiej rozwiniętym, zamiast nieść im pomoc gospodarczą.
Świat jest pełen podziałów i barier, dla ludzi często niemożliwych do
przekroczenia, podczas gdy w tym czasie handel bronią nie ma właściwie żadnych ograniczeń, potrafi pokonywać największe bariery. Jest to
sprzeczne z prawem człowieka do rozwoju. Postęp cywilizacyjny, który
powinien przyczyniać się do rozwoju i dobrobytu, staje się narzędziem
zniszczenia i przyczyną nędzy oraz życiowych tragedii wielu milionów
ludzi na świecie. Dzieje się tak dlatego, że podstawowe wartości są
zagrożone, a postęp staje się celem samym w sobie. Przecież postępu
nie można mierzyć tylko rozwojem nauki i techniki, lecz także (a może
przede wszystkim) należy go oceniać przez pryzmat rozwoju moralnego,
duchowego, egzystencjalnego, kulturowego i społecznego ludzkości.
Tolerancja
Jednym z istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i pokoju we współczesnym świecie jest nieumiejętność współżycia z odmiennymi kultu154
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rowo ludźmi, powodowana często uprzedzeniami i lękiem przed ich
odmiennością. Szczególnie wiek XXI wymaga nowego spojrzenia na
ten problem w aspekcie równego traktowania odmienności kulturowej. Tolerancję wielokulturowości stawia się dziś na równi z prawami
człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z powszechną
imigracją. Mówił o tym Jan Paweł II, przemawiając do Zgromadzenia
Ogólnego ONZ 5 października 1995 roku. Lęk przed odmiennością,
wzmacniany przez resentymenty (urazy) natury historycznej i celowo
podsycany przez osobników pozbawionych skrupułów, może doprowadzić do negacji człowieczeństwa „innego”, na skutek czego ludzie zostają
wciągnięci w wir przemocy, która nie oszczędza nikogo, nawet dzieci.
A przecież jeśli spróbujemy spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość, to
możemy dostrzec, że mimo wszelkich różnic dzielących społeczeństwa
i narody istnieje między nimi pewna podstawowa wspólnota, jako
że różne kultury nie są w istocie niczym innym jak różnymi sposobami odpowiedzi na pytanie o sens istnienia człowieka. Właśnie tutaj
możemy znaleźć uzasadnienie dla szacunku, jaki należy się każdej
kulturze i każdemu narodowi. Wyzwania XXI wieku wymagają dialogu,
obrony praw człowieka na wszystkich kontynentach i uznania różnic
wyznaniowych.
Prawa człowieka
We współczesnym świecie oprócz wielu zagrożeń dla bezpieczeństwa
i pokoju dostrzega się także zagrożenia w sferze praw człowieka. Przestrzeganie tych ważnych praw należy do państwa, w którym winna
panować praworządność, tj. równość dla wszystkich obywateli przy
zachowaniu wolności i praw człowieka. Dziś w wielu krajach, zwłaszcza totalitarnych, przestrzeganie praw człowieka kończy się tylko
na papierze lub na zapowiedziach. Ale są też elementy pozytywne.
Można do nich zaliczyć: wzrost świadomości własnej godności, troskę
o poszanowanie praw, pozytywny wpływ Deklaracji Praw Człowieka
na rzeczywistość społeczną, coraz pełniejsze zrozumienie, że dobro, do
którego dążymy, jest osiągalne tylko pod warunkiem zaangażowania
wszystkich ludzi. Znacząca jest również coraz większa troska o pokój
i towarzysząca jej świadomość, że jest on niepodzielny. Zmiany, jakie
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dostrzegamy we współczesnym świecie, pomimo różnych konfliktów
zbrojnych na różnym tle pozwalają wierzyć w możliwość realizacji
koncepcji pokoju, wychowania społeczeństw do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Pomimo zagrożeń, jakie przyniósł ludzkości wiek XXI,
utrzymanie pokoju na kontynencie i w świecie zależy w znacznej mierze
od nas samych, od przestrzegania praw człowieka i prawa międzynarodowego, a także od tolerancji wobec wielokulturowości.
5.5. Życie w zglobalizowanym świecie
Globalizacja17 jako zjawisko i proces nie jest tworem ani XX wieku, ani
trzeciego tysiąclecia. Początków globalizacji można łatwo doszukać się
już w XVI i XVII wieku, wraz z rozpoczęciem na wielką skalę podróży
i odkryć geograficznych. Globalizacja jest obiektywną rzeczywistością,
zjawiskiem wielowymiarowym i wieloprocesowym.
Obecnie identyfikowanie globalizacji odnosi się głównie do istotnych przeobrażeń, jakie w ostatnich dekadach miały miejsce w świecie,
zwłaszcza w obszarze informacji, komunikacji i transportu oraz permanentnie i dynamicznie rozwijających się powiązań: organizacyjnych,
strukturalnych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, kulturowych. Związki te obejmują swoim zasięgiem relacje międzypaństwowe
i międzyregionalne, a nawet międzykontynentalne. Zatem świat globalny, jeśli można go tak nazwać, stoi przed koniecznością odpowiedzi
na nowe, dotychczas nieznane pytanie o to, jak w tym skomplikowanym
i nieprzewidywalnym świecie globalnym kształtować bezpieczeństwo.
Czy jest to w ogóle możliwe?
Uważamy, że próba odpowiedzi na tak postawione pytanie z punktu
widzenia filozofii bezpieczeństwa może być przydatną propozycją,
uwzględniającą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje
społeczne procesów globalizacyjnych. Chodzi głównie o zmiany, jakie
następują w jednostkowych i społecznych sposobach myślenia, wizjach
człowieka i jego potrzebach, oczekiwaniach, pragnieniach, w poczuciu
17
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bezpieczeństwa. Niektórzy myśliciele, politycy i politolodzy wskazują
na coraz większe możliwości ludzkiego umysłu w zakresie poznawania
i wprowadzania w życie coraz doskonalszych projektów i rozwiązań
w różnych obszarach. Zwolennicy globalizacji kreślą jasną i przejrzystą na wskroś wizję społeczeństwa i świata obfitującego w coraz lepsze formy organizacji społecznych i innowacji technologicznych, co
skutecznie eliminuje dotychczasowe zacofanie, ignorancję, niewiedzę,
stereotypy i wzajemne uprzedzenia. Oni również akcentują pozytywny
wpływ atrybutów globalizacji – wolności i mobilności – na człowieka
i społeczeństwa, a także swobodę i możliwość nieskrępowanych wzajemnych kontaktów w różnych relacjach i odniesieniach. Wszystkie te
relacje i atrybuty globalizacji pozytywnie wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa personalnego wśród członków współczesnych
społeczeństw. Ponadto niemałe korzyści płyną z międzynarodowej
koordynacji badań naukowych z zakresu kontroli i zwalczania chorób,
poprawy jakości życia ludzkiego, podniesienia poziomu warunków
bytowych, edukacji, działań proekologicznych, lepszego zarządzania
planetą i kosmosem. Ale trzeba mocno podkreślić, że model ekonomiczny w sferze globalizacji zdecydowanie sprzyja ludziom wykształconym, dynamicznym, zaradnym, mobilnym, potrafiącym podejmować
wyzwania i racjonalne decyzje, a nawet ryzyko. Wielką rolę odgrywają
tu profesjonalne i efektywne rządy, dla których konkurencja wolnorynkowa nie stanowi dużego problemu. Rządy nieprofesjonalne (zbytnio
upartyjnione) mogą w tej konkretnej rzeczywistości doprowadzić kraj
do bankructwa lub upadku, co już ma miejsce na różnych kontynentach.
Reprezentanci opcji pesymistycznej wobec globalizacji widzą ją
jako uniwersalizację kapitalistycznych stosunków społecznych, wyraz
potęgi kapitału, hegemonizm wielkich korporacji ponadnarodowych
albo postindustrialną kolonizację, będącą ciemną stroną wysoce rozwiniętego kapitalizmu.
W palecie wielu zagrożeń, jakie wiążą się z globalizacją, szczególnie
mocno artykułuje się te, które negatywnie oddziałują na stan świadomości, poczucie bezpieczeństwa oraz jakość egzystencji jednostki
i społeczeństwa. Trzeba przyznać, że konsekwencje społeczne procesów
globalizacyjnych nie są jednakowe dla wszystkich. Świat dzieli się na
bogatych i biednych, to znaczy na tych, dla których świat się „skurczył”
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w czasie i przestrzeni, i na tych, którzy nie mają nic do stracenia. Co
jeszcze znamienne, ów globalny podział na tych, którzy są lepiej lub
gorzej sytuowani, dotyczy także państw najzamożniejszych. „Wymienione zagrożenia wpisywane są zazwyczaj w szerszy kontekst kryzysu
cywilizacyjnego i kulturowego, który towarzyszy zachodnim społeczeństwom od początku stulecia, a ostatnio nabrał charakteru globalnego” 18.
Poszukując przyczyn problemów psychicznych człowieka ery
globalizacji, najczęściej wskazuje się na dezintegrację jego psychiki, jej zagubioną jedność, coraz niższe poczucie własnego
bezpieczeństwa. Utracona jedność poznania, przeżycia i działania
manifestuje się najpełniej w tym, iż większość współczesnych
ludzi co innego myśli, co innego mówi i co innego robi, jest więc
niespójna wewnętrznie. Dezintegracji ulega także świat rzeczy
i świat wartości; są to bowiem już od dawna dwa odrębne światy,
przy czym ten pierwszy coraz wyraźniej dominuje nad drugim19.
Ważną rolę w erze globalizacji może odegrać koncepcja ekologicznego
społeczeństwa nowej jakości. Jej zwolennicy twierdzą, że jedyną w pełni
wykrystalizowaną alternatywną koncepcją rozwojową jest obecnie koncepcja ekorozwoju, oznaczająca zapewniający przetrwanie, bezpieczny
dla środowiska naturalnego oraz sprawiedliwy społecznie rozwój. Jest
to koncepcja uwzględniająca podstawowe czynniki rozwoju, czyli czynnik społeczny, gospodarczy, przestrzenny, ekologiczny i kulturowy  20.
Ta koncepcja spełnia postulaty racjonalnego budowania przyszłości,
wspartego doświadczeniami wielu pokoleń.
***
Zaprezentowane przez autorów w pierwszej części monografii koncepcje dotyczące filozofii wojny i pokoju oraz bezpieczeństwa nie wyczer18

19
20
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J. Stacewicz, Cywilizacyjno-kulturowy wymiar globalizacji, integracji oraz transformacji,
[w:] J. Kleer i in., Globalizacja gospodarki światowej i integracja regionalna. Konsekwencje
dla świata i Polski, Warszawa 1998, s. 123.
Ibidem, s. 128.
Zob. B. Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 1997, nr 1 (10);
B. Zaufal, M. Białecka, Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, Kraków 1986, s. 17.
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pują całego liczącego około dwadzieścia siedem wieków bogactwa myśli
polemologicznej i irenologicznej, stanowiących cenną bazę dla niniejszego opracowania. Praca ta nie ukazuje także tych materiałów, które
w przekonaniu autorów mają już raczej charakter historyczny, a nie
naukowy, oraz tych koncepcji, które nie mają wielkiego znaczenia dla
filozofii bezpieczeństwa. Ponadto autorzy od początku stawiali wyraźny
cel: zapoznanie Czytelnika z podstawami filozofii bezpieczeństwa od
starożytności do współczesności. Trzeba wierzyć, że znajomość teorii
uniwersalnych może być pomocna w zrozumieniu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, który zdaje się być w coraz większym
stopniu światem niepokoju, wyzwań, licznych ryzyk i zagrożeń oraz
narastającej ponowoczesnej nieprzewidywalności.
Koncepcje wielu filozofów będących przedstawicielami badań w tym
obszarze wiedzy, z którego wyłoniły się dalsze obszary i dyscypliny
naukowe, i ujęcia obserwowane w podejściu do problematyki bezpieczeństwa miały zwykle holistyczny charakter. Filozofowie swoje
sekuritologiczne refleksje (oraz towarzyszące tym refleksjom dzieła)
podejmowali w powiązaniu z innymi dziedzinami i wartościami indywidualnymi lub społecznymi, takimi jak prawda, szczęście, dobrobyt,
wolność, sprawiedliwość, miłość, pokój. Te oto wartości uznawane są
przez wielu filozofów za aktualne, a niektóre z nich mają zwielokrotnioną moc, gdyż uległa zmianie percepcja wielu zjawisk zachodzących
we współczesnym świecie, zmieniły się też w dużej mierze kategorie
zagrożeń i ich skala w czasie i przestrzeni.
Trzeba przyznać, chociaż autorzy czynią to z pewną ostrożnością, że
obecnie ludzkość stoi przed poważnym zagrożeniem. Z jednej strony
pojawiło się bowiem niebezpieczeństwo wejścia człowieka w epokę
powszechnego prymitywizmu, manifestującego się jego wychodzeniem z roli istoty społecznej i przesuwaniem się w kierunku funkcji
zewnątrzsterownego 21 „zwierzęcia stadnego”, a także pogrążeniem go
w ignorancji, która wyraża się brakiem wyznawania jakichkolwiek wartości. Z drugiej jednak strony można jeszcze wiele z człowieka wydobyć, w zależności od jego predyspozycji i „jakości” danego środowiska
społecznego. A zatem: ludzkość stoi dziś na rozdrożu.
21

D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, Warszawa 1996.
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Należy w związku z powyższym życzyć ludzkości wybuchu nowego
„pożaru”, źródła siły i powagi, podobnego do tych, które zaistniały
w przeszłości, w czasach odrodzenia lub upadku systemu bipolarnego.
Powinno się położyć kres panowaniu ponowoczesnej przypadkowości
i bezsensowności niektórych wydarzeń w dotychczasowych dziejach.
Światu potrzebna jest nowa generacja przywódców o sumieniach mających hart stali i o spiżowych (mocno bijących, ale również czujących)
sercach22.
Filozof, myśliciel współcześnie musi rozważać problem bezpieczeństwa w świetle kluczowych rozstrzygnięć ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych: śmierci, dobra i zła, wolności i niezależności,
możliwości poznawczych i predyspozycji człowieka do konkretnych
działań. Z tego punktu widzenia nasz świat nie jest światem jedynym
ani światem najważniejszym, bo człowiek nie jest wyłącznie materią,
czyli ciałem, a jego życie nie ogranicza się do doczesności. Tutaj właśnie otwierają się możliwości wyboru przez człowieka różnych dróg
dotyczących jego życia na Ziemi.
Wydaje się, że dwie zarysowujące się perspektywy – perspektywa
Absolutu (sacrum) i perspektywa człowieka (profanum) – będą zawsze
stanowiły pewne zasadne ramy dla szczegółowych rozstrzygnięć. Sam
wybór jednak w każdym przypadku należy do człowieka. Najważniejsze
jest to, żeby podjąć w tym względzie refleksję i przyjąć wnioski z niej
wypływające.
Obecnie można dostrzec dynamiczny wzrost zainteresowania problemem bezpieczeństwa zarówno personalnego, jak i strukturalnego
w różnych obszarach i w wielu wymiarach, co prawdopodobnie jest
odpowiedzią na wzmagające się poczucie niepewności oraz zagrożenia
w różnych sferach życia w świecie współczesnym. Tu należy w sposób
zdecydowany dbać o teorię i praktykę, o bezpieczeństwo polityczne,
ekonomiczne, militarne, publiczne, ekologiczne, społeczne. A to oznacza, że należy zabiegać w teorii i praktyce o bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne w wymiarze narodowym i międzynarodowym, regionalnym i globalnym. Filozof ma zatem do wykonania trudne zadanie:
„budzenie” ludzkości (tak jak Sokrates „budził” swoich rozmówców).
22
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F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2003, s. 143.
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Chcielibyśmy na zakończenie tej części pracy wyrazić nadzieję, że
znajomość zaprezentowanych w książce wybranych filozoficznych
koncepcji bezpieczeństwa, wojny i pokoju przyczyni się do lepszego
poznania tych zjawisk, utrwalania pokoju i bezpieczeństwa narodów
i państw. Tego bowiem najbardziej potrzebują dziś społeczeństwa trzeciego tysiąclecia.
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ROZDZIAŁ 6.
KULTURA SAMODOSKONALENIA, OBRONY
I OBRONNOŚCI – TRADYCJE DALEKOWSCHODNIE
Tę część pracy przeznaczono dla osób, które mogą uznać siebie za
wojownika światła. Wojownik światła to jednak wcale nie ten, kto
bezustannie chce tylko wygrywać, ale również ten (indywidualny podmiot bezpieczeństwa), kto w swym życiu konsekwentnie dąży do stania
się niezwyciężonym. Pomiędzy tymi dwoma stanami jest tak wielka
różnica jak pomiędzy kszatriją1 z rodu Śakya (Budda) czy Jezusem
z Nazaretu a postaciami znanymi z kontrowersyjnych telewizyjnych
reality show, jak „Big Brother”. Tylko Ci pierwsi wojownicy stali się
Przebudzonymi (budda – przebudzony, oświecony), wybrańcami Absolutu (christos – wybraniec, namaszczony).
Wojownik światła, podążając wybraną przez siebie Drogą, walczy ze
swoimi słabościami, z negatywnymi emocjami, doskonali swój umysł
i stąd czerpie coraz to większą siłę. Unika bezkrytycznego angażowania
własnej energii w rywalizację i atakowanie innych, gdyż uznaje takie
działanie za szkodliwe lub co najmniej za zbędne. Jeśli zostanie zaatakowany, pozostaje ostatecznie niezwyciężony, mimo iż ponosi także
porażki. Niektóre z owych przegranych są jednak tylko złudzeniem,
są przegraną tylko dla tych, którzy pragną za wszelką cenę jedynie
wygrywać (nierzadko obojętnie jakim kosztem) i których nie stać na
nic ponad to ograniczone myślenie i postępowanie.
Ten tekst nie jest zmyśloną bajeczką, podobnie jak wojownik światła
nie jest bynajmniej postacią z iluzji. Człowiek, który dziś w bardzo wielu
miejscach na Ziemi oduczył się zastanawiać nad czymś tak ważnym jak
sens życia, dla własnego bezpieczeństwa powinien jak najszybciej powrócić do tych rozważań. Ponieważ nic, co człowiek uzyskał w cywilizacyjnym rozwoju, nie jest nam dane na zawsze, ciągle potrzebni są wojownicy
1

Kszatrija – członek wyższej klasy społecznej w starożytnych Indiach, czyli rycerstwa;
ang. kshatriya, sanskr. wojownik lub władca; od ksza-tra, czyli panowanie.
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światła, którzy na wiele zręcznych sposobów budują wśród ludzi kulturę
bezpieczeństwa. Mogą być to nauczyciele, policjanci, rzemieślnicy bądź
menadżerowie. Mężczyźni i kobiety każdej rasy i narodowości. Podobnie
jak dawniej, także i dzisiaj są oni światu niezwykle potrzebni.
6.1. Zachodni kryzys wartości a dalekowschodni model Drogi
Wojownika
Żyjemy w epoce głębokiego kryzysu wartości. Erozja systemów wartości
nabrała współcześnie wymiaru globalnego, atakuje każdy krąg kulturowy, każdy zakątek naszego coraz to bardziej skomercjalizowanego
świata. Jednocześnie zjawisko to zaczyna być wyraźniej dostrzegane
poprzez pryzmat takich dziedzin jak chociażby filozofia bezpieczeństwa z towarzyszącą jej kulturą bezpieczeństwa i jej wymiarami:
duchowym, psychologicznym, socjologicznym czy prakseologicznym.
Zainteresowanie problematyką wartości nabiera zatem współcześnie
całkiem nowego znaczenia. Zwraca się uwagę na ich internalizację,
czyli przyswajanie przekonań mających wpływ na moralne postawy
jednostek ludzkich i etos całych społeczności. Pochodzące z różnych
kręgów kulturowych społeczno-filozoficzno-religijne systemy dają
niejednokrotnie wyraz wartościom, które okazują się mieć ze sobą
wiele wspólnego. W tej części pracy autorzy pragną skoncentrować
się na dalekowschodnich aspektach kultury bezpieczeństwa i prakseologii, które od początków XX wieku zyskały szeroki odbiór również w zachodnim kręgu kulturowym. Mając na myśli bezpieczeństwo,
skuteczność oraz proces samodoskonalenia, można zestawiać rozwój
i manifestowanie się wymienionych tu elementów z paradygmatem
rozumianej in general Sztuki Walki oraz powiązaną z ową Sztuką Drogą
Wojownika. Od dawna sztuki walki ukazywały fascynującą ścieżkę
samodoskonalenia, prowadzącą ku samorealizacji indywidualnego
podmiotu bezpieczeństwa. Barometrem poziomu uzyskanego w danym
momencie przez adepta Drogi jest wzrost siły jego morale i jego zdumiewające kompetencje (możliwości) psychofizyczne.
Zaznaczmy jednak, że uzyskanie bardzo wysokiej sprawności fizycznej na tej Drodze to nieomal „uboczny” efekt duchowej niezależności
i dojrzałości psychicznej. Osiąga się ją od tysięcy lat poprzez dążenie
166

Rozdział 6. Kultura samodoskonalenia, obrony i obronności – tradycje dalekowschodnie

do ideału mistrzostwa uzyskiwanego w holistycznym sprzężeniu pracy
na własnym ciałem i umysłem. Dążeniom tego typu zaczęła sprzyjać
pojawiająca się w XIX i XX wieku coraz częstsza postawa ludzi Zachodu,
związana z szerszym otwarciem na kulturę Orientu. W postawie tej
istotą jest właśnie mające wysoce komplementarny charakter samodoskonalenie. Nie ulega wątpliwości, że jest to centralny element dalekowschodnich systemów społeczno-filozoficzno-religijnych i towarzyszącej
im szlachetnej Drogi Wojownika 2.
Nie od dziś wiadomo, że dalekowschodnie sztuki walki to między
innymi sposób na uczynienie z ciała ludzkiego perfekcyjnego narzędzia
do walki. Jednak to, co dostrzegają w owej Drodze życia prawdziwi
mistrzowie, to fakt, że nie ciało jest tu celem treningu samodoskonalenia. Ciało jest tak naprawdę skomplikowanym narzędziem służącym do
trenowania naszego umysłu 3. Jak pisze Jung, „słowo umysł w tej formie,
w jakiej jest ono uznawane na Wschodzie, ma znaczenie metafizyczne”4.
Pierwsze zwiastuny filozoficzno-religijnych systemów tkwiących u podstaw Drogi pojawiły się w nowożytnej Europie „dzięki Jezuitom, takim jak
Franciszek Ksawery (1506–1552) czy Mateo Ricci (1552–1610). Hinduskie
dzieła objawione (śruti) Upaniszady zostały w 1657 roku przetłumaczone
na język perski […], a na tej podstawie Anguetil du Perron na przełomie
1801 i 1802 roku stworzył łaciński przekład świętych tekstów Indii”5.
Oczekiwanie na możliwy do zrealizowania ideał autentyzmu, samodyscypliny i nowego typu emocjonalności, postrzeganej najpierw
u bohaterów kultury masowej, a szczególnie sztuki filmowej, a potem
w kontaktach osobistych, prowadziło wielu przedstawicieli cywilizacji
zachodniej w kierunku kultury Dalekiego Wschodu. Jej wielowiekowy
dorobek dał wielu ludziom poczucie oryginalności, bezpieczeństwa
i tajemnicy, czego dowodem stał się duchowy, a zarazem utylitarny
przekaz japońskich sztuk walki budō  6. Powiązany głównie z filozoficz2

3
4
5
6

J. Piwowarski Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushidō, Kraków 2011, s. 7.
Umysł – jako analogon ducha, coś znacznie więcej niż rozum.
C.G. Jung, Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, Warszawa 2009, s. 479.
J. Piwowarski, Samodoskonalenie…, op. cit., s. 15.
Budō (jap.) – liczne odmiany Sztuki Walki, biorące swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni;
w odróżnieniu od Bujutsu, także oznaczającego techniki i metody walki bezpośredniej,
ale w znaczeniu użytkowym, Budō oznacza uduchowioną formę Bujutsu. Zob. D. Draeger,
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no-religijnym nurtem buddyzmu, przeplata się w karate-dō z systemami
indyjskiej czy tybetańskiej jogi oraz chińskich koncepcji będących
zawartością systemów taoizmu i konfucjanizmu.
Jednym z ważniejszych tu wątków jest Droga (sanskr. marga, chin.
tao, jap. dō), metoda samourzeczywistnienia możliwego między innymi
poprzez czynne zaangażowanie się w sferę Sztuki Walki. Odejdźmy
na moment od Indii i zbadajmy, jak postrzegane są sprawy powiązane
z tak głęboko pojmowaną Drogą w Japonii. Kraj ten jest szeroko znany
na całym świecie z pietyzmu odnoszącego się do Drogi Wojownika.
Istotne w tym zadaniu będzie zbadanie, w jaki sposób postrzegali ją
prekursorzy współczesnego karate-dō, będącego jedną z gałęzi budō
obejmującego rodzinę japońskich systemów walki. Mistrzowie ci żyli
i działali na przełomie XIX i XX wieku, np. Funakoshi Gichin, oraz
w XX wieku, np. Ōyama Masutatsu.
Przywołane wcześniej kluczowe dla dalekowschodniej Drogi pojęcie
samodoskonalenia jest pokrewne istniejącemu w filozofii i psychologii
terminowi „samorealizacja”. Należy przybliżyć, jak termin „samorealizacja” (czy „samourzeczywistnienie”) rozumieć. Zgodnie z poglądami inspirującego się w dużej mierze myślą Dalekiego Wschodu Carla
Gustava Junga samourzeczywistnienie to postępowanie przepełnione
autentyzmem, „przytomną egzystencją”, dającą świadomość własnej
osobowości i własnego człowieczeństwa w połączeniu z pełną odpowiedzialnością za własne „ja” 7. Jung twierdził, iż
osobowością staje się tylko ten, kto może świadomie powiedzieć
„tak” swemu wewnętrznemu głosowi i tylko osobowość potrafi
znaleźć swoje właściwe miejsce w zbiorowości, tylko ona posiada
prawdziwą moc tworzenia społeczności, to znaczy zdolna jest być
integralną częścią grupy ludzkiej, a nie tylko numerem w masie

7
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R. Smith, Asian Fighting Arts, Tokyo 1969; S. Mol, Classical Fighting Arts of Japan, Tokyo
2003; M. Ueshiba, Budō. Teaching of the Founder of Aikidō, Tokyo 1991. Z kolei honorowym
kodeksem japońskich rycerzy, definiującym mentalny aspekt Budō, jest Bushido – Droga
Wojownika. Określa sposób postępowania, wytycza drogę samorealizacji (samodoskonalenia) bez zajmowania się manualnymi szczegółami aplikacji technik bojowych. Zob.
T. Yamamoto, Bushidō: The Way of the Samurai, Tokyo 1979.
J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, Warszawa 2001, s. 147. Zob. C.G. Jung, The Integration of
the Personality, New York 1939.
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ludzkiej […]. Tak więc samourzeczywistnienie zarówno w znaczeniu indywidualnym, jak i pozaosobowym, zbiorowym, staje się
decyzją moralną i właśnie ta decyzja użycza swej mocy procesowi
dochodzenia do nadświadomości […] samourzeczywistnienie
jest przeto […] niezbędnym warunkiem wstępnym przy podejmowaniu wyższych zobowiązań, nawet gdy polegają one tylko na
realizowaniu możliwie najlepszych form i możliwie największego
zasięgu dla swego życia indywidualnego8.
Zaznaczyć trzeba, iż przywołanie myśli Junga w tym kontekście jest
dodatkowo uzasadnione przez ogólnie znaną silną fascynację twórcy
psychologii analitycznej koncepcjami mającymi swe źródła na Dalekim
Wschodzie  9.
Z przytoczonym wyżej twierdzeniem harmonizują słowa pochodzącego z Korei, ale przez większość życia mieszkającego na terytorium
Japonii mistrza budō karate Ōyama Masutatsu:
[…] ludzie widzą w karate możliwość niewielkiego choćby protestu przeciwko przerostom organizacyjnym nowych czasów.
Wielkie organizacje decydują o losach ludzkości; wielkie narody
narzucają ton całemu światu. Nic dziwnego, że w takich warunkach ludzie oddają się treningowi karate, aby odbudować nieco
z godności indywidualnej istoty ludzkiej 10.
Tę refleksję można odnieść do szerzej pojmowanej drogi życia, o ile
jest ona, podobnie jak na Dalekim Wschodzie, wyraźnie powiązana ze
świadomą realizacją potrzeby samodoskonalenia.
Spróbujmy nawiązać do dwugłosu Junga i Ōyamy, wielkich umysłów,
Europejczyka i Azjaty – dwugłosu dotyczącego budowania motywacji
do poszukiwań samourzeczywistnienia i ewentualnego powiązania go
z Drogą Budō Karate. Można odnieść wrażenie, że w obu przypadkach
8
9

10

J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, op. cit, s. 147.
Zob. C.G. Jung, Podróż na Wschód, Warszawa 1989. Warto przypomnieć, iż przyjaciel
i sąsiad Junga, Hermann Hesse, także popularyzował myśl Orientu w książce o tytule
Journey to the East (1971).
M. Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy. The Kyokushin Way, Tokyo 1979, s. 5.
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motywem skłaniającym do podjęcia samorealizacji jest występujące
u jednostki ludzkiej pragnienie odnalezienia sensu życia, towarzyszące
egzystencji niemalże każdego człowieka.
Rozpatrując powyższą myśl, zacznijmy od przyjrzenia się zagrożeniu, jakim jest dla człowieka neuroza, mimo że we współczesnej
psychologii kategoria ta nie należy do najważniejszych. Victor Frankl
stwierdził, że wiele problemów psychicznych, jakie przeżywają ludzie
w mocno dzisiaj odhumanizowanej cywilizacji, nie jest neurozami
w znaczeniu klinicznym. Mamy tu do czynienia z poważnymi problemami, u podłoża których leży niezwykle destrukcyjne poczucie braku
sensu i celowości życia11.
Psycholożka Jolande Jacobi podkreśla, że bezsens życia
jest formą powszechnej neurozy naszej epoki, w której wszystkie
podstawowe wartości niebezpiecznie się chwieją, a ludzkość ulega
całkowitej dezorientacji duchowej i psychicznej. Wobec nacisków świata zewnętrznego, jego technicyzacji i kryzysu wartości
jedynym ratunkiem i siłą napędową, o ile możemy ją zrozumieć,
wydaje się tutaj w zasadzie tylko dążenie do samourzeczywistnienia12.
Poglądy te można poprzeć również podobnymi rozważaniami autorytetów psychologii i psychoanalizy, m.in. Ericha Fromma i Karen Horney.
Adepci Sztuki Walki znają i cenią powiedzenie „w słabości siła”.
Jedna z jego interpretacji wskazuje, że uświadomienie sobie własnych
niedoskonałości należy wykorzystać w celu rozwinięcia swych fizycznych i psychicznych możliwości. To z kolei doskonale koresponduje
z inną wypowiedzią Jacobi: „w pewnych okolicznościach sama neuroza staje się podnietą do walki o całość osobową, która według Junga
stanowi zadanie, cel i zarazem najwyższe dobro, jakie człowiek może
osiągnąć na ziemi” 13. Określenie „samorealizacja” użyte zostało po raz
11

12
13
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Zob. V. Frankl, Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978; idem, The Doctor and the Soul,
New York 1969; idem, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978; idem, Homo Patiens, Warszawa 1984; idem, Man’s Serach for Meaning, New York 2000.
J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, op. cit., s. 179.
Ibidem, s. 145.
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pierwszy przez psychologa Kurta Goldsteina. Miał on znakomitych
poprzedników, głównie w osobie Ericha Fromma. Szczególnie mocno
koncepcja ta została rozwinięta przez przedstawicieli tzw. trzeciej psychologii – psychologii humanistycznej. Ten nurt psychologii reprezentują Abraham Maslow i Carl Rogers 14.
6.2. Filozofia i „przekaz” w wymiarze dalekowschodnim
Filozofia i jej zastosowanie w ujęciu Dalekiego Wschodu są zazwyczaj związane z tradycją konkretnego, bezpośredniego przekazu nauk,
pochodzącego od autentycznego, uznanego przez wielu duchowych
ekspertów mistrza (sanskr. guru, tyb. lama, jap. roshi). Mistrz może
powołać się na przyjęcie nauk od swojego mistrza, pod którego kierunkiem uzyskał swój obecny poziom. Ten ciąg następujących po sobie
mistrzów nazywany jest linią przekazu. Linia przekazu ma gwarantować
niezmienność istoty przekazywanej doktryny. Na jej początku odnajdujemy postać wyróżniającego się w określonym historycznym okresie
wojownika, władcy, ponadprzeciętną osobowość mistrza-przywódcy.
Także dzisiaj w tych kręgach kulturowych nadal bardzo istotna jest
możliwość powołania się na mistrza reprezentującego autentyczną,
ciągłą i w opinii wielu sprawdzoną linię przekazu. Przy dokładniejszym
poznaniu europejskich idei filozoficznych odnosi się wrażenie, że niezwykle podobne nastawienie posiadali m.in. stoicy.
Do problemu tzw. żywej filozofii jako praktyki duchowej w Europie
nawiązuje między innymi Pierre Hadot  15, zwracając uwagę, że w pracy
nad samym sobą konieczne jest powiązanie rozwoju fizycznego, umysłowego i duchowego.
Dalekowschodnia myśl i istota przekazywanej w niej kultury bezpieczeństwa to rodzaj agatologicznego 16 lustra, w którym swe udoskonalone odbicie odnajduje człowiek Zachodu.
14

15
16

Zob. A. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986; idem, Motivation and
Personality, New York 1954 (wyd. pol.: Motywacja i osobowość, Warszawa 1990); C. Rogers,
On Becoming a Person, Boston 1968.
Zob. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992.
Agatologia (gr. agathon – ‘dobro’ oraz Logos) – teoria, której przedmiotem jest dobro
jako transcendentalna własność podmiotu działania (dobro ontyczne) albo przedmiot
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Jak zauważył Edward Said, „Daleki Wschód jest ideą, która posiada
tradycję myśli, obrazów i słownictwa, jakie dała mu obecność na
Zachodzie i dla Zachodu” 17.
Przemiany, jakie zaszły na Zachodzie u schyłku średniowiecza, były
między innymi związane z recepcją inaczej niż dotąd pojmowanego
czasu. Zmiany te doprowadziły do utraty istotnego ogniwa w łańcuchu
europejskiego przekazu o możliwości samodoskonalenia dzięki własnej pracy, posiadającej dla człowieka znamiona sacrum. Wymiar ten
wyznaczały odpowiedzialność i pasja odniesione do nakazów Absolutu
i powodujące dbałość o dobro wspólne i samorealizację. Na Zachodzie
zmienił się stosunek do pracy i innych rodzajów aktywności u indywidualnych oraz grupowych podmiotów bezpieczeństwa, obecnie już
rzadziej mających na uwadze sakralny imperatyw samodoskonalenia
poprzez własne działania.
Zastanówmy się, czy niezaspokojona potrzeba posiadania określonego sposobu samorealizacji wpłynęła na Zachodzie na przychylne
przyjęcie dalekowschodnich systemów myślenia, w tym Sztuki Walki.
Może właśnie dlatego uznano je za elementy mogące wnieść ożywczy
powiew do zachodnich systemów wartości i powodowanych przez nie
postaw będących wyrazem szlachetnej Drogi, pozwalającej na nowo
odnaleźć sens życia Europejczyka bądź Amerykanina?
Ideę Drogi życia można porównać do stylu życia w rozumieniu
Adlera, dla którego świadomie przyjęty i konsekwentnie realizowany
styl życia jest głównym motywem samodoskonalenia kierującego człowieka ku jego samorealizacji, ku rozwojowi tak ważnej dla psychologicznej teorii Adlera osobowości. „Styl życia jest główną idiograficzną
zasadą Adlera […]. Każdy człowiek ma ten sam cel w życiu, lecz istnieją
niezliczone sposoby osiągnięcia tego celu” 18. Jedną z bardziej wysubli-

17

18
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pożądania podmiotu działania (dobro etyczne); według Arystotelesa poza dobrem najwyższym, summum bonum, wyróżnić można trzy inne rodzaje dóbr: 1) to, co jest moralnie
piękne i dobre samo w sobie, bonum honestum; 2) to, co pożyteczne, bonum utile; 3) to,
co przyjemne, bonum delectabile.
E. Said, Orientalism, New York 1978, s. 5; C.W. Bishop, Origin of the Far Eastern civilizations,
Washington 1942; J.G. Frazer, The Civilized Peoples Of The Far East And The Worship Of
The Sky, Montana 2005.
C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2002, s. 158. Zob. także rozważania
na temat sposobu i stylu życia w: W. Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach
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mowanych wersji stylu życia jest kodeks honorowy samurajów, rycerzy
japońskich – bushidō. Przedstawiciele nurtu samurajskiego w filozofii
bezpieczeństwa, tacy jak na przykład Ōyama Masutatsu 19, niejednokrotnie wskazują na Indie jako na duchowe epicentrum szlachetnej
Drogi, określonej być może już od czasów Aśoki 20 także jako Droga
Cesarza, oparta na uniwersalnym, rodzącym wszelką rzeczywistość
Prawie. Prawo to – określane terminem „dharma” – nie jest czymś
zewnętrznym w stosunku do świata, lecz stanowi jego immanentny
element.
6.2.1. Indie
Na subkontynencie indyjskim ukształtował się jeden z najstarszych
kręgów kulturowych ludzkości. Nazwa Indie bierze się od rzeki Indus.
Już pięć tysięcy lat temu rozkwitła tu cywilizacja o bardzo wysokim
poziomie rozwoju. Kojarzona jest z miastami Mohendżo-Daro oraz
Harappa. Bardzo prawdopodobne, że już wtedy, pięć tysięcy lat temu,
istniały systemy specjalnych psychofizycznych ćwiczeń, które określa
się dzisiaj jako systemy jogi 21. Joga pozornie niewiele ma wspólnego
ze sztukami walki 22. Stanowi jednak całościowy system samorealizacji oparty na komplementarnej samodyscyplinie ciała i umysłu i ciągłym treningu. Zasady jogi znaleźć można we wszystkich systemach
społeczno-filozoficzno-religijnych Indii. Wpłynęły one zasadniczo na
umysłowość Hindusów. Jako zasady samodoskonalenia, stały się także
ważnym składnikiem systemów walki zrodzonych na indyjskim gruncie,
wśród kszatrijów. Swą jedność Indie zawdzięczają wielu przyczynom,

19

20

21

22

rozpadu społeczności tradycyjnej, Warszawa 1972.
M. Ōyama (jap. 大山倍達 Ōyama Masutatsu, właśc. Choi Yong-i; 1923–1994) – południowokoreański mistrz karate.
Aśoka (Asioka, Ashoka; 304–232 p.n.e.) – władca indyjskiego imperium Mauriów, panujący,
wedle różnych ustaleń, między 274–264 p.n.e. a 239–226 p.n.e. Mauriowie to dynastia,
której jako pierwszej udało się zjednoczyć znaczne obszary subkontynentu indyjskiego.
Panowała w państwie Magadha w latach ok. 320–185 p.n.e. Stolicą kraju była Pataliputra
(dziś Patna w stanie Bihar) w pobliżu rzeki Son i jej ujścia do Gangesu.
E. Słuszkiewicz, Pradzieje i legendy Indii, Warszawa 1980. Zob. M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984; idem, Patanjali i joga, Warszawa 2004.
Zob. Y. Konishi, Karate Nyumon, Tokyo 1958.
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głównie jednak sile tamtejszych tradycji. „Do potęgi tradycji dołącza się
w Indiach upodobanie do kodyfikowania, któremu podlega większość
czynności”23, także czynności należących do techniki sztuki wojennej.
Indyjskie praformy dalekowschodnich sztuk walki budō
Na całym globie ziemskim od ponad pół wieku kwitnie popularność
dalekowschodnich sztuk walki budō. Wpływ zawartej w nich filozofii
bezpieczeństwa oddziałuje pozytywnie na poziom narodowej kultury
bezpieczeństwa w społeczeństwach wielu krajów świata. Atrakcyjność holistycznej koncepcji budō na obszarze Europy w takich np.
krajach, jak Czechy, Polska, Słowacja czy Węgry, wzmacniana była
przez kontrast z ponurą komunistyczną administracją minionego
okresu i przeniosła się w utylitarnej formie do szeregów służb mundurowych24. Jak twierdzi Miłkowski 25, czołowi eksperci sztuk walki za
miejsce powstania sztuki karate uznają Indie. Bruce Haines w Karate’s
History and Traditions  26 oraz mistrz karate Ōyama Masutasu w książkach Esencial Karate, This is Karate czy Advanced Karate skłaniają
się ku takiej samej opinii 27. Najpóźniej około V wieku p.n.e. znane
23

24

25

26
27
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J. Auboyer, Sztuka Indii, Warszawa 1975, s. 12. Dalej czytamy: „Ponieważ tradycji przypisuje
się tam wartość bezdyskusyjną, rozwój następuje w sposób dość wyszukany, raczej
drogą częściowych przekształceń niż gwałtownych zmian. […] Na przykład w dziedzinie
literatury autorytet dawnych dzieł tak dalece nie podlega dyskusji, że uznaje się go niezmiennie od kilku tysięcy lat, a nowe utwory są, ogólnie biorąc, jedynie ich komentarzami”.
Zob. także: G. Flood, Hinduizm. Wprowadzenie, Kraków 2008.
J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushidō. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń
XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014, s. 445–473.
J. Miłkowski, Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu, Warszawa 1987, s. 137. Autor (ur. 1951)
to doktor nauk medycznych, oficer Wojska Polskiego, absolwent i nauczyciel akademicki
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, autor szesnastu książek dotyczących medycyny
i sztuk walki. Instruktor karate, a także znawca pokrewnych systemów Budō, jakimi są
ju-jitsu i aikido.
B.A. Haines, Karate’s History and Traditions, Tokyo 1968.
M. Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy…, op. cit. Filozofia Karate Ōyamy Masutatsu to
zarazem książka autobiograficzna. Zob. także inne książki Ōyamy: What is Karate (1958);
This is Karate (1965); Mastering Karate (1966); Vital Karate (1967); Boy’s Karate (1968); Advanced Karate (1970; książka polecana dla czarnych pasów, powyżej 4 dan); Mas Ōyama’s Essential Karate, (1979). Po 1979 r. (rok publikacji Mas Ōyama’s Karate Philosophy…) powstały
również kolejne książki Mistrza, np. Karate School (2002).
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były w Indiach co najmniej dwie umiejętności posiadające cechy charakterystyczne dla karate. Pierwsza z nich to metoda utwardzania
rąk na potrzeby walki poprzez uderzenia w kamienne płyty i inne
służące do tego obiekty. Przypomina to stosowane w karate sposoby
osiągania kime  28 i przystosowywania powierzchni uderzeniowych, by
stały się naszą bronią. Zwiększenie mocy bojowych technik i uodpornienie powierzchni uderzeniowych ciała uzyskuje się dzięki ciosom
zadawanym w makiwarę (jap. przyrząd do ćwiczenia precyzji i mocy
uderzeń oraz kopnięć). Towarzyszą temu testy tameshiwary  29, będące
praktyczną formą sprawdzenia kime. Wymaga to podjęcia ryzyka
w próbach łamania twardych przedmiotów za pomocą ciosów lub kopnięć. Drugą ze wspomnianych umiejętności Ariów było wykonywanie
tańców wojennych odtwarzających przebieg walki wręcz. Wielokrotne
powtarzanie takich form przywołuje skojarzenia z kata karate, czyli
skodyfikowanymi formami ruchu, przez wielu mistrzów uważanymi
za esencję karate. Jak uważa Miłkowski, spostrzeżenia te związane są
z analizą fragmentów Sutry Lotosu i charakterystycznych ułożeń sylwetki ludzkiej oraz części ciała przedstawianych przez posążki pochodzące z omawianego okresu historii Indii, co znajduje potwierdzenie
również w wypowiedziach Ōyamy i Hainesa. Mistrz Ōyama Masutatsu
autorytatywnie stwierdził, że od czasu, gdy karate jest mentalnie
kojarzone z chińskim kempo (chin. chuan-fa), a księga I-Chin-Ching
została sprowadzona z Indii do Chin przez Bodhidharmę, można
uważać, że pierwotnym źródłem sztuki karate są Indie. Hinduskie
metody walki są nawet starsze niż te pochodzące z Grecji i były już
usystematyzowane trzy tysiące lat temu. Odkryte przez archeologów
w Indiach rzeźby i malowidła pokazują, że system walki podobny do
karate istniał w Indiach w czasach Śakyamuniego  30. Należy zatem
28

29

30

Kime (jap.) – psychofizyczna koncentracja celem skutecznego wykonania w walce bloku,
ciosu czy kopnięcia we właściwym miejscu i czasie – stanowi konkretny przykład zastosowania praktycznej, dalekowschodniej filozofii bezpieczeństwa.
Tameshiwary (jap.) – test łamania przedmiotów, sprawdzający precyzję i moc technik
karate.
Chodzi o okres, który można sytuować pomiędzy V w. p.n.e. a pierwszymi stuleciami
naszej ery. Zob. J. Miłkowski, Sztuki…, op. cit., s. 138. Zob. także: Y. Konishi, Karate Nyumon,
op. cit., s. 216.
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przypuszczać, że w czasach Buddy istniały już dobrze usystematyzowane formy Sztuki Walki.
Studiując Sutrę Lotosu, możemy natrafić na bardzo pouczającą dla
wojowników wzmiankę o tym, jak Budda Śakyamuni instruował
bodhisattwę mądrości, Mandziuśri, co do tego, że „w sferze działania
i zbliżenia bodhisattwa, zatrzymując się w stanie cierpliwości […]
szuka zażyłości z królami i książętami […], a nie z tymi, co walczą
za pomocą pięści […]” 31. Inne wzmianki o sztukach walki Indii można
odnaleźć w Sutrze Hangyo-kyo  32, w której czytamy o walce bez użycia
broni, jaka odbyła się między księciem Nanda, przyrodnim bratem
Buddy, a Dewadattą, który był prawdopodobnie kuzynem Śakjamuniego. Wywodzący swe początki z Indii buddyzm mimo kładzenia
akcentów na przejawianie postawy niekrzywdzenia (ahinsa) dopuszczał
możliwość podejmowania walki w słusznej sprawie  33. Już od starożytnych czasów, w których panował zwolennik buddyzmu cesarz Aśoka,
znane są zatem przypadki podejmowania walki przez buddystów.
Siła tradycji – charakterystyczny rys Dalekiego Wschodu
Wracając do refleksji nad kulturowymi korzeniami budō czy jego
odmiany karate-dō na subkontynencie indyjskim, można po pierwsze
stwierdzić, że
Indie zawdzięczają swą jedność wielu głębokim przyczynom,
głównie sile tradycji, która uczyniła z nich prawdziwy „rezerwat”
religijny. Ponieważ tradycji przyznaje się tam wartość bezdyskusyjną, rozwój następuje raczej drogą ewolucyjnych przekształceń
niż gwałtownych zmian. W dziedzinie literatury religijnej autorytet dawnych dzieł tak dalece nie podlega dyskusji, że uznaje
się go nieodmiennie od paru tysięcy lat […]34.

31
32
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W.E. Soothil, The Lotus of the Wonderful Law, Oxford 1930, s. 181.
Japońska nazwa sutry Buddhacarita-carya sutra.
Zob. J. Sieradzan, Buddyzm a wojna, „Studia Religiologica” 2003, nr 36: „Religie a wojna
i terroryzm”, s. 119–132.
J. Auboyer, Sztuka Indii, op. cit., s. 12.
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Mahabharata
Z eposu Mahabharata dowiadujemy się wiele o misji i rolach społecznych odgrywanych przez indyjskich rycerzy – kszatriów, w ideowym
sensie będących protoplastami japońskich rycerzy, samurajów. Napisano tu: „mędrcy mówią, że zabijanie wrogów i prawe zarządzanie są
dla nas odpowiednimi zajęciami. Zaletami kszatrijów są miłosierdzie
i dyscyplina, które uwidaczniają się, gdy wykonują oni swoje obowiązki [dharma]” 35. Niełatwo jest znaleźć związek historyczny pomiędzy kszatrijami i samurajami, jednak niewątpliwie rycerskie ideały
przyświecające jednym i drugim przedstawiają się bardzo podobnie.
Lojalność i obowiązek względem własnej społeczności w obu przypadkach wydają się ukształtowane bardzo podobnie. Szczególną filozofię
walki, którą z powodzeniem porównać można do koncepcji kultury
bezpieczeństwa wytworzonej przez japońskich samurajów, odnajdujemy w Bhagawadgicie. Każda rozmowa Śri Kriszny  36 ze stawianym
jako wzór wojownika Ardźuną37 kończy się poleceniem Kriszny, by
podjął walkę. Ta sytuacja odnosi się z jednej strony do historycznej bitwy na polu Kuru, z drugiej do wewnętrznej walki, jaką każdy,
a szczególnie kszatria, musi stoczyć z samym sobą. Pole (sanskr. kṣetra) w odniesieniu do człowieka to reprezentacja ogółu możliwości,
na które ukierunkowane są instynkty i świadome działania. Spośród
nich, będąc prawdziwym wojownikiem, człowiekiem Drogi, należy
wybrać właśnie te, które są zgodne z moralnym obowiązkiem (sanskr.
dharma).

35
36
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K. Dharma, Mahabharta, Wrocław 2003, s. 762.
Kryszna – bóg w hinduizmie. W Bhagawadgicie opisany jest jako Najwyższa Istota i Najwyższy bóg. Kryszna i związane z nim opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych
i teologicznych dziełach hinduizmu. Chociaż te opisy różnią się szczegółami związanymi
z daną tradycją, to zasadnicza charakterystyka jest zawsze taka sama. Opisuje ona boskie
wcielenie (inkarnację), pasterskie dzieciństwo i młodość, a następnie bohaterskiego
wojownika i nauczyciela.
Ardźuna – jeden z bohaterów eposu Mahabharata (w tym Bhagawadgity), niebiański
łucznik, przyjaciel Kryszny i jego towarzysz na polu bitwy Kurukszetra. Jeden z pięciu
braci Pandawów, syn Kunti i Pandu, otrzymany od króla bogów Indry.
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Kalaripayat
Uprawiana do dziś odmiana walki, którą można nazwać hinduskim
karate, to kalaripayat, opiswany między innymi przez Stanisława Tokarskiego w pracy Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu  38.
Ćwiczy się tu zarówno bez użycia broni, jak i z różnymi rodzajami
uzbrojenia. Przypomina to okinawskie kobudō  39, w którym style karate
współistnieją z różnymi sposobami użycia narzędzi do walki. Ujętą
w system sztuką walki uprawianą w kaście kszatriów był bojowy system vajramushti (sanskr.), co można przetłumaczyć jako ‘diamentowa
pięść’40. Jednak nie tyle w hinduizmie, ile przeważająco w buddyzmie
widzi swój ideowy początek nawiązująca do filozofii bezpieczeństwa
tradycja karate-dō, łączona też z elementami taoizmu oraz konfucjanizmu. Indie, jako rodzimy kraj buddyzmu, niewątpliwie wywarły na
tę doktrynę znaczący wpływ w sferze filozofii i religii, zwłaszcza jeżeli
weźmie się pod uwagę fakt, że najbliższy buddyzmowi światopogląd
hinduizmu ukształtował się w filozofii upaniszadów, która powstała, jak
się powszechnie uważa, w środowisku indyjskich kszatrijów. „Najbardziej indyjskie są oczywiście nurty ortodoksyjne, które przez wedyzm
i braminizm kształtowały szeroko rozumiany hinduizm. Indie są również kolebką buddyzmu, który rozszerzał się po całej Azji, by na północy przyjąć formę buddyzmu tybetańskiego, a po dotarciu na wschód,
w Chinach, przybrać postać buddyzmu chan (w Japonii buddyzm zen)”41.
Darśana – znaczy postawa lub światopogląd
Zarówno dla buddyzmu, jak i hinduizmu filozofia „nie ma charakteru
czysto teoretycznego. Decyzja o wejściu na drogę wynika z wyboru
38

39

40
41
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S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Szczecin 1989, s. 204
i nast.
Okinawskie kobudō oznacza walkę wręcz wspartą różnymi rodzajami broni (niepalnej),
np. tonfa, nunchaku, sai, bo; dla porównania (nieco inaczej niż na samej wyspie Okinawa)
japoński termin kobudō oznacza „Stare Budō”, dla odróżnienia od „Nowego Budō” – gendaibudō.
Y. Konishi, Karate Nyumon, op. cit., s. 13.
M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, [w:] Filozofia Wschodu, B. Szymańska
(red.), Kraków 2001, s. 11.
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określonego modelu życia”42. W Indiach ten model określony był przez
dharmę rozumianą jako obowiązek kastowy, związany z określoną
darśaną, czyli „światopoglądem”. Darśana
oznacza […] pogląd, sposób widzenia, ale też sposób ustosunkowywania się do świata; określa zatem nie tylko postawę w sensie
teoretycznym, ale określony i realizowany w praktyce model życia.
Dlatego filozofia staje się [w Indiach] sposobem życia, sposobem
postępowania, drogą, która ma z góry określony cel 43.
Ten styl uprawiania filozofii przeważa na całym Dalekim Wschodzie.
Karman – prawo przyczyny i skutku,
czyli jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Bardzo istotnym, niezmiennym elementem indyjskiej koncepcji społeczno-filozoficzno-religijnej, jaki z buddyzmem rozprzestrzenił się na
znacznych obszarach całego świata44, jest pojęcie karmanu i tzw. prawo
karmana. „Karman to autentyczne, panindyjskie pojęcie obecne we
wszystkich tradycjach na subkontynencie indyjskim. Kształtowało się
zapewne przez wiele wieków, we wzajemnych polemikach pomiędzy
przedstawicielami szkół bramińskich, buddystami czy dżainistami”45.
W codziennej praktyce różnych odmian budō znajdujemy odwołanie do
prawa karmy, co jest zrozumiałe w kontekście koncepcji samorealizacji,
kładącej mocny nacisk na osobisty wysiłek, uwarunkowany własnymi
staraniami, właściwie dobranym celem i skutecznymi środkami do
jego realizacji.
W Upaniszadach prawo karmy pojawiło się jako prawo określające jakość warunków dalszej egzystencji podmiotu bezpieczeństwa.
Buddyzm uczynił z tego prawa jedną z najważniejszych kategorii swej

42
43
44

45

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 11.
Zob. W. Kotański, Buddyzm jako religia światowa, [w:] Zarys dziejów religii, J. Keller (red.),
Warszawa 1988.
M. Kudelska, Filozofia Indii…, op. cit., s. 14.
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doktryny. W tym przypadku karman to czyn moralnie kwalifikowany,
składający się z następujących elementów:
ӹ intencja,
ӹ wiedza (lub niewiedza o spodziewanym skutku),
ӹ działanie,
ӹ ustosunkowanie się do rezultatów działania.
Buddyzm, karman i samorealizacja
W buddyzmie cały świat, w którym egzystują rozmaite istoty, także
istoty ludzkie, jest interpretowany jako wynik uzewnętrzniania się
zawartej w czynach karmicznej energii. Człowiek jest wolny w tym
sensie, że może co najmniej ustosunkować się do okoliczności, których
czasem nie może jednak zmienić. W tym przypadku sama intencja jest
już karmanem, a akt umysłowy generuje energię, która zamanifestuje
się w postaci określonych warunków egzystencji w obecnym lub jakimś
przyszłym życiu. W opozycji do śródziemnomorskiego kręgu kulturowego ukazana powyżej „moralna kwalifikacja”, tworząca z jakiegokolwiek działania karmana, nie odnosi się do pojęcia moralności
rozumianej jako grzech wobec Boga, twórcy prawa, traktowanego jako
ostateczny dawca prawa moralnego.
W przypadku buddyzmu moralność opiera się bowiem na rozpoznaniu, czy dane działanie prowadzi do szczęścia podmiotu działania oraz do efektów (skutków) tego działania w jakimkolwiek życiu.
Negatywne działania karmiczne są to czyny skutkujące cierpieniem.
W kontekście tak rozumianego karmana jasny staje się fakt, iż koncepcje aktywnego podmiotu bezpieczeństwa powiązane są z samorealizacją.
Człowiek jest określony swymi działaniami, których esencją są
intencja i wolna wola podmiotu bezpieczeństwa. Ta osobista relacja
z najważniejszą strukturą rzeczywistości, przy silnym przeświadczeniu, że stanowi ona esencję wszelkich karmicznych związków czynu
z jego owocami, daje podmiotowi działania egzystencjalną wolność,
nie tworząc jednak negatywnych pozorów wolności, błędnie rozumianych jako beztroska dowolność bez odpowiedzialności za popełnione
czyny.
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Joga
Kolejny indyjski element, do którego odwołuje się tradycja karate-dō,
to joga. Słowo to pochodzi od sanskryckiego rdzenia yuj oznaczającego
‘połączenie’46. W klasycznym sformułowaniu jest to koncepcja, zgodnie
z którą warunkiem wyzwolenia z cierpień sansary – czyli uwarunkowanego świata – jest całkowite opanowanie zjawisk umysłowych
(sanskr. cittavriddhi nirodha), dzięki czemu podmiot stanowiący rdzeń
człowieka (sanskr. purusha) może przebywać w swym naturalnym stanie, co stanowi uświadomiony lub nie cel soteriologiczny dla każdego
indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa. W Jogasutrach Patańdżalego mowa jest o harmonii ciała i świadomości, która prowadzi m.in.
do fascynujących ludzi nadnaturalnych zdolności. W bardziej rozpowszechnionym rozumieniu, charakterystycznym dla praktykujących
Sztukę Walki, joga „na płaszczyźnie fizycznej zapewnia dobre zdrowie
i kondycję fizyczną, a na umysłowej koncentrację, równowagę umysłu
i spokój. W sferze duchowej gwarantuje wyzwolenie […]”47. W jodze
istotną kwestią jest założenie, że nie jest możliwe doskonałe opanowanie
ciała bez opanowania umysłu.
Wszystkie rodzaje indyjskiej jogi za klucz do zharmonizowania
ciała i umysłu uważają opanowanie technik oddechowych (sanskr.
pranayama), zgodnie z indyjskim aforyzmem, że „duch jest jeźdźcem,
oddech koniem”.
W ten sposób, poprzez kontrolę nad tzw. oddechem zewnętrznym,
uzyskuje się władzę nad „oddechem wewnętrznym”, czyli pięcioma
rodzajami energii (sanskr. prana) tworzącej tzw. ciało subtelne, co prowadzi do eliminacji przeszkadzających zjawisk w świadomości, a potem
do wyzwalającego samopoznania człowieka. Oprócz wspomnianej
powyżej, w Indiach wykształciły się inne rodzaje jogi, nieograniczające
się do kręgu bramińskiego. Autorzy tej pracy podzielają opinię, że
szczególnie metody jogi mają bardzo wiele wspólnego z późniejszym
karate, będącym także metodą oraz drogą samodoskonalenia opartego
46

47

Zob. L. Cyboran, Klasyczna joga indyjska, Warszawa 1986; idem, Joga, „Studia Philosophiae
Christianae” 1976, nr 12.
P. Hariharananda, Krija Joga, Świętochowice 2003, s. 69.
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na przyjętej samodyscyplinie, skierowanej na jednoczesne przekształcanie ciała i umysłu, powiązanej z możliwościami płynącymi z ich harmonii. Jeden z mistrzów tej dyscypliny, Hariharananda, podkreśla, iż
harmonia jest istotą jogi.
Słowo yoga zostało zastosowane, by wyrazić zawsze obecną jedność ciała i duszy. Słowo yoga pochodzi z sanskryckiego rdzenia yuj, co znaczy łączyć lub jednoczyć. Wyraz yoga oznacza
dosłownie „akt zjednoczenia”. Biblijne „jarzmo” i sanskryckie
„yoga” mają dokładnie to samo znaczenie: akt zjednoczenia […]
oznaczają świadomą jedność istoty ludzkiej z Bogiem48.
Posługując się pojęciem jogi rozszerzonym poza jej klasyczne ujęcie, karate można potraktować jako jej dynamiczną formę – i w takim
duchu wypowiada się właśnie Ōyama Masutatsu:
ludzie kultury hinduskiej stworzyli yogę, a ta wywarła niezwykły
wpływ na wszystkie sztuki wojenne Wschodu. Ariowie przyjęli i usystematyzowali yogę w Upaniszadach w VI i V w. p.n.e.,
a więc w tym samym czasie, gdy napisano pierwsze wzmianki
o hinduskich metodach walki. Później w słynnej Sutrze Lotosu
metody te sklasyfikowano jako takie, w których chwyta się lub
zakłada dźwignie na stawy przeciwnika, takie, w których uderza się przeciwnika pięściami, oraz takie, w których mocuje się
i rzuca przeciwnika […] yoga i jej dyscyplina oddechu znana
i praktykowana była przez wielu Hindusów do dawnych metod
walki, a później wywarła decydujący wpływ na wszystkie systemy
walki Wschodu, włącznie z karate  49.
Zajmujący się teorią sztuk walki, uznani za mistrzów adepci karate-dō początek uprawianych przez siebie tradycyjnych dyscyplin widzą
m.in. w hinduskiej jodze.

48
49
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Ibidem, s. 234.
M. Ōyama, Advanced Karate, Tokyo 1973, s. 2 i 3.
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Medytacja
Współczesna nauka próbuje badać stany fizjologiczne osób praktykujących sztuki walki i różne rodzaje jogi i szuka weryfikacji tez głoszonych
przez przedstawicieli tego grona.
Z punktu widzenia fizjologii okazuje się, że praktykowanie medytacji buddyjskiej wippasany lub radża-yogi obniża ciśnienie krwi
i spowalnia przemianę materii, a więc zapewne może być skutecznym środkiem łagodzenia stresu. Przeprowadzono badania
elektroencefalograficzne rejestrujące fale mózgowe osób medytujących. Badanie EEG wykrywa nad dużymi obszarami mózgu
fale o rosnącej spójności i określonych częstotliwościach (m.in.
40 Hz). Doświadczeniu zlewania się w całość treści świadomości
– jak opisują to medytujący – odpowiada proces ujednolicenia się
oscylacji nerwowych 50.
Jak widać, obiektywne badania naukowe potwierdzają te odczucia.
Znaczny „wkład w poznanie istoty i funkcji oscylacji nerwowych 40 Hz
wniosły badania Rudolfa Llinasa z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Nowojorskiego. Sprawą najważniejszą dla badaczy układu nerwowego
– stwierdził Llinas – jest relacja ciała i umysłu”51. Poza wspomnianą
metodą harmonizowania ciała i umysłu w karate-dō, jak i w różnych
rodzajach jogi ważną rolę odgrywa nieustanny wysiłek związany
z budowaniem odpowiedniej postawy, opierający się na powtarzaniu
określonych ćwiczeń psychofizycznych. W jodze odpowiednim terminem jest abhyasa – wielokrotnie powtarzane ćwiczenie jogiczne, wysiłek
dążenia do osiągnięcia stałego stanu opanowania zmysłów.
W karate-dō też funkcjonuje ten typ ćwiczeń – chodzi tu o kihon (jap.),
czyli o kształtowanie podstaw poprzez wielokrotne żmudne powtarzanie określonych sekwencji ruchów. Dzięki tej praktyce powinno się
osiągnąć doskonałość, pozwalającą na późniejsze pogłębione rozumienie, czym w ogóle jest poruszanie się w przestrzeni i czym jest ona
50
51

D. Zohar, I. Marshal, Inteligencja duchowa, Poznań 2001, s. 71.
Ibidem, s. 84.
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sama. Wydaje się, że i w jodze, i w karate-dō takie ćwiczenia mają służyć
między innymi odkryciu i rozwojowi tzw. inteligencji duchowej.
Inteligencja duchowa
Inteligencją duchową człowiek jest obdarzony od zarania dziejów. Pojęcie to było niewygodne dla uczonych, ponieważ nauka
nie osiągała poziomu rozwoju umożliwiającego badanie rzeczy,
których nie da się obiektywnie zmierzyć. Niedawne badania nad
ludzką inteligencją, które przeprowadzono w dziedzinach neurologii, psychologii i antropologii, oraz badania nad myśleniem
i zjawiskami językowymi doprowadziły jednak do zebrania wielu
faktów potwierdzających istnienie inteligencji duchowej 52.
Kojarzy się ją z inteligencją intrapersonalną, nazywaną też intuicyjną.
Inteligencja duchowa „pozwala nam wniknąć w istotę rzeczy, ujrzeć
jedność istniejącą pomimo różnic”53. Pomijając kwestię, czy wprowadzenie tego pojęcia nie jest tylko wyodrębnieniem jednej ze znanych
cech klasycznie rozumianej inteligencji, badanej przez psychologów
dzięki stosowaniu wielu rodzajów testów, należy zauważyć, że samo to
wyodrębnienie jest czymś znamiennym, a mianowicie mocnym podkreśleniem konieczności widzenia takiej jedności istniejącej „pomimo
różnic”. Można to odnieść do konieczności ujrzenia ścisłego związku
ciała i umysłu, co jest mocno eksponowane w doktrynach jogi czy
karate-dō.
Droga Wojownika w Indiach
Droga Wojownika jest tożsama z darśaną, która może być określana na
wyższym poziomie także jako Droga Cesarza. Wydaje się, że główną
rolę w ukształtowaniu tej specyficznej darśany odegrał lud nazywany
Ariami. Jednak nie byli oni jedynymi budowniczymi tradycji Indii.
52
53
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Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 23. Zob. D.T. Suzuki, The Essence of Buddhizm, Tokyo 1968; idem, The Field of Zen,
London 1980; idem, Outlines of Mahayana Buddhism, New York 1963.
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Zainicjowane w 1921 roku prace archeologiczne w mieście Harappa,
mającym starożytny rodowód, oraz w 1922 roku w Mohendżo-Daro
pokazały, iż już na tysiąc lat przed najazdem Ariów na te tereny istniała
na Półwyspie Indyjskim wysoko zaawansowana cywilizacja miejska.
Ludy przedaryjskie okazały się godnymi poprzednikami wojowniczych
Ariów. Ogromne na tamten czas miasta o obwodzie nie mniejszym
aniżeli pięć i pół kilometra były chronione murami z cegły, ułożonej
u podstawy na grubość dwunastu metrów. Wewnątrz muru znajdowała
się cytadela wysoka na ponad piętnaście metrów. Podobnie zbudowane
zostało Mohendżo-Daro. Prócz cytadeli wewnątrz murów znajdowały
się domy mieszkalne i duże wentylowane magazyny zbożowe. Miasta
były skanalizowane lepiej niż miasta Europy w średniowieczu, które
czekały całą epokę, nim pojawiły się w nich systemy kanalizacyjne.
Z czasem świetność starożytnej cywilizacji Indusu przygasła. Przyczyniły się do tego prawdopodobnie klęski żywiołowe i napływ nowych
przybyszów. Najważniejszymi z nich byli Ariowie (arya znaczy ‘szlachetny’), którzy posługiwali się językiem indoaryjskim. Podczas bitwy
używali konnych zaprzęgów, czego nie potrafili ich poprzednicy. Około
2000–1500 lat p.n.e. Ariowie zaczęli władać Indiami. Hinduska tradycja
filozoficzno-religijna jest wytworem przemieszania się wierzeń ludności
napływowej, czyli Ariów (Indoeuropejczyków), z wierzeniami ludności
miejscowej (ciemnoskórej), zwanej Drawidami lub Dasami.
Indie mogą poszczycić się wielkim zasobem tekstów sakralnych,
które przekazują bogactwo filozoficzno-religijnych poglądów cywilizacji Ariów. Liczącą około 5 tys. lat tradycję Indii można rozważać
w odniesieniu do czterech grup pism (i czterech etapów rozwoju) odpowiadających określonym przedziałom czasowym. Należy pamiętać, że
bardzo wiernie przekazywana tradycja ustna mogła znaleźć odzwierciedlenie w formach opisowych w znacznie późniejszym czasie niż jej
prawdziwe początki.
1. Etap wedyjski – około 1200–800 p.n.e. Nazwa etapu pochodzi
od tekstów sakralnych wed.
2. Etap bramiński – 800–500 p.n.e. będący kontynuacją tradycji
wedyjskiej.
3. Etap uniwersalnych systemów filozoficzno-religijnych buddyzmu
i dżinizmu – od 500 r. p.n.e.
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4. H
 induizm – od II w. p.n.e., rozkwit od IX w. podczas działalności
Śankary.
Przedstawiciele hinduizmu, tacy jak Vivekananda54, są, jak się wydaje,
zwolennikami przerzucenia pomostu pomiędzy różnymi rodzajami
pojmowania Absolutu, jakie występują w różnych księgach kulturowych.
Jednocześnie biorą pod uwagę optykę mającą zapewnić ogląd kształtu
kultury bezpieczeństwa poprzez przybliżenie ponadkulturowej już
dzisiaj koncepcji Modern Bushidō, której korzenie wyrastają z Japonii.
Z kolei poważni eksperci budō, które jest manualną i psychofizyczną
aplikacją kodeksu bushidō, umiejscawiają epicentrum rozprzestrzenienia się idei szlachetnej Drogi Wojownika w Indiach, wywodząc
niekiedy od cesarza Aśoki ideę znaną jako Droga Cesarza. Wspomina
o tym także japoński badacz Nakamura czy (pod nieco innym kątem)
tybetański mistrz dharmy, nauczyciel i badacz Trungpa, u którego idea
ta nosi nazwę Uniwersalny Monarcha. Uosabia się ona w tych ludziach,
którzy podjęli wysiłek samodoskonalenia, opierając się na wskazaniach
Drogi Wojownika. Podejmują oni mentalny i fizyczny trening będący
procesem samodoskonalenia, a kluczowe dla Drogi Cesarza pojęcie
panowania ma dla nich wymiar głęboko humanistyczny. Jego najprostszym, zarazem fundamentalnym przejawem jest dysponowanie energią
objawiającą się jako życzliwość. To panowanie oparto na życzliwym
zdecydowaniu i dobroci, osiąganych za pomocą kilku istotnych elementów, które wymienione zostały poniżej:
ӹ coraz lepsze panowanie nad samym sobą i stawianie sobie coraz
wyższych wymagań,
ӹ pogłębiony wgląd we własne wnętrze, któremu sprzyjają introspekcja i zdolność do refleksyjności,
ӹ świadomość realnego istnienia organizmu kosmicznego i organizmów społecznych, połączona z uważnością z jednej i współdziałaniem z drugiej strony,
ӹ rozumienie panowania jako zdolności najpierw służenia,
a potem przewodzenia (nie zaś ucisku) w organizmie społecz54
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nym, np. w rodzinie, w swej naturze hierarchicznej, lecz opierającej się na sile miłości i oferowanej z życzliwością dyscyplinie,
nie zaś na despotyzmie błędnie utożsamianym z panowaniem,
ӹ głębokie rozumienie znaczenia i potrzeby dążenia do utrzymania,
kultywowania stanu harmonii i płynącego stąd bezpieczeństwa
(harmonia jest przeciwieństwem dysharmonii, powodującej
różne zakłócenia i w konsekwencji powstawanie zagrożeń),
ӹ rozumienie, że naturalna hierarchia jest niezbędna dla możliwości rozwoju i że ten, kto ma być przywódcą, winien umieć
najpierw podporządkowywać się autorytetom oraz służyć swym
potencjałem jak największej liczbie innych odczuwających istot,
ӹ rozumienie, że łączność z naturą jest dążeniem do Centrum
i zapewnia też to, że kultura bezpieczeństwa jest wciąż żywotna,
niezahibernowana sztucznością zaburzającą naturę, której część
stanowimy, mimo iż tworzymy też kulturę, w tym kulturę bezpieczeństwa, egzystującą poza naturą (ale najlepiej, gdy pozostaje
z nią w zgodzie).
Hinduizm a kultura bezpieczeństwa
Hinduizm jest przede wszystkim określonym sposobem życia, potem zaś
jedną z form religii, które to formy oferują szeroką przestrzeń wolności.
W przestrzeni tej ludzie odnajdują z czasem własne ścieżki. Nie ma tu,
pomimo istnienia w tej tradycji znamienitych mistrzów – autentycznych duchowych guru – jednego centralnego autorytetu osobowego czy
duchowego. Istnieje tu pojęcie Absolutu, także w rozumieniu najwyższej
siły – Boga (Iśvara), przyjmującego jednak formę rozmaitych emanacji
będących bóstwami, które dysponują określonymi „predyspozycjami”.
Stąd ci, którzy „muszą” dokonywać podziałów i typologii, „zaszufladkowali” hinduizm jako religię politeistyczną, chociaż wspomniane
bóstwa stanowią różne formy jednego wszechogarniającego Absolutu.
Oczywiście typologie mają swoje znaczenie przy badaniu określonych zjawisk, ale kurczowe trzymanie się ich jest metodą mogącą
powodować nasze oddalanie się od znalezienia możliwości dostrzeżenia
analogii, która wzmocniłaby wspólny duchowy mianownik występujący
w każdej odmianie Drogi Wojownika. Pamiętajmy także, iż hinduizm
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stanął u podstaw wielu elementów filozofii, religii i nauki buddyjskiej,
tak istotnej dla późniejszych form dalekowschodniej Drogi Cesarza.
Przedmiotem zainteresowania hinduizmu jest bezkres wszechświata
i w tym kontekście obraz umiejscowienia w nim jednostek i celu (sensu)
ich egzystencji.
Bycie integralną częścią większej całości, pomimo istnienia osobistej autonomii bytowej, jest charakterystycznym rysem hinduizmu. Ta
łączność nie tylko nie zaburza autonomii, lecz także stanowi w opinii
autorów o znacznie większych możliwościach danej osoby do czerpania z niezmierzonego potencjału, jakim dysponuje wszechogarniający
Absolut.
Myśl Zachodu koncentruje się na klasyfikowaniu, analizie, wyizolowaniu pojęć i materialnych działów, rozkładając je niejako na jak
najmniejsze części składowe.
Holistyczne myślenie, którego epicentrum stanowiły w starożytności
niewątpliwie tereny dzisiejszych Indii, i oparta na takim myśleniu, płynąca z tamtych rejonów Azji głęboka filozofia i nauka stanowią przekaz
mówiący o wzajemnych związkach, które zachodzą we wszechświecie,
będącym komplementarną całością. Całość ta jest czymś więcej niż
sumą jego poszczególnych elementów. Stąd podejście analityczne – na
pewnym etapie poznania pomocne – finalnie okazuje się niewystarczające dla kandydata na „cesarza” własnej egzystencji, a dla organizmu
społecznego może być nawet szkodliwe. Poszukiwanie prawdziwej
mądrości na Drodze Wojownika to opieranie umiejętności bojowych
na treningu umysłu równoznacznym z byciem niestrudzonym poszukiwaczem mądrości.
Powstaje pytanie, które tak formułuje Jakubczak:
co znaczy być filozofem we współczesnym świecie – w świecie, w którym od oglądania ważniejsze stało się pokazywanie,
od słuchania – gadanie, od studiowania – publikowanie, od
myślenia – powtarzanie, a od mądrości – cytowanie. W świecie,
w którym szczerość jest postrzegana jako przejaw infantylnej
ignorancji bądź wyrachowania [?]55.
55
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Odpowiedzią tutaj może na pewno być poszukiwanie własnej
darśany – postawy wytyczającej Drogę. Filozofia jest potwierdzana
określonym rodzajem postępowania, tak jak ma to miejsce na Drodze
Cesarza, będącej znaczącym filarem kultury bezpieczeństwa. Należy
zaznaczyć, że na Drodze Cesarza, jaką wytyczył Aśoka, splatają się
i łączą wątki myśli hinduistycznej i buddyjskiej.
Powróćmy jednak do hinduistycznych korzeni dalekowschodniego
modelu Drogi Życia. Podstawowe występujące tu pojęcia to dharma,
karman, samsara, mukti.
Dharma
Hindusi nazywają wiedzę duchową sanatama dharma, co oznacza
„odwieczne prawo”, „normę”, „religię”, „obowiązek”, „prawość” i stanowi podstawę do kształtowania własnych czynów, będącego wręcz
powinnością określaną jako „właściwe postępowanie”.
Karman
Termin karman oznacza „czyn”, „działanie”. Pojęcie to dotyczy jednak
czegoś więcej – mianowicie sumy konsekwencji czynów określonego
człowieka. Chodzi o oddziaływania i skutki naszych czynów w ich
pozytywnych i negatywnych aspektach oraz towarzyszących im intencjach, emocjach, myślach i niesionych przez nie (także wzbudzanych
w otoczeniu) porcjach energii. Owe porcje energii są wytworzonym
przez nas samych budulcem naszej radosnej bądź smutnej przyszłości (adekwatnie do pozytywnych bądź negatywnych kontekstów ich
energetycznego oddziaływania). Mówi się tu o prawie karmy, będącym
prawem przyczyny i skutku. Można traktować je jako wyższą, bardziej wysublimowaną formę wszechobowiązującego prawa zachowania
energii.
Karman, oznaczający ludzkie działanie (czyn), ma zatem swoje
konsekwencje. „Co w tym świecie człowiek postanawia, takim się
staje, odchodząc. Dlatego oby spełniał te postanowienia”56.
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Samsara
Samsara (sansara) jest pojęciem oznaczającym nieustanną wędrówkę,
wydający się nie mieć końca kołowrót narodzin, życia, śmierci. Kiedy
ciało człowieka przestaje funkcjonować, mówimy o śmierci. Ale życie
w chwili śmierci ciała nie kończy się – ono jedynie ulega przemianie. Co
prawda hermeneutyka zachodnia tego powszechnie znanego i uznawanego przekonania jest prowadzona inaczej aniżeli na Dalekim Wschodzie, niemniej jednak istnieje pewna analogia, którą można odnosić do
szczególnego rodzaju „prawa zachowania energii”, dotyczącego ciągłości
egzystencji każdej z odczuwających istot.
Mukti
Termin mukti oznacza „wyzwolenie” (z iluzji samsary), określane też
jako „zjednoczenie” (z Absolutem) bądź „oświecenie” (wyższy stan
świadomości). Jest to stan samorealizacji, wysokiego rozwoju duchowego, będący celem podejmowanego przez nas samodoskonalenia
i towarzyszącego mu rozwoju człowieka. Buddyzm określa ten stan
terminem nirvana.
Indyjski kanon Drogi opiera się na dość bogatej literaturze bramińskiej, rzutującej w istotny sposób na to, co dzisiaj określamy jako
hinduizm. Przyjrzyjmy się bliżej tym wiekopomnym zasobom.
Najstarszą literaturę hinduistyczną stanowią Wedy. Obejmują
one bardzo starą tradycję ustnego przekazu, którą spisano pomiędzy
1500–500 p.n.e.
Jak wspomnieliśmy, tradycja Indii ma swoją ciągłość – z licznymi
modyfikacjami – od ponad pięciu tysięcy lat. Wedy zawierają śruti,
czyli „prawdę objawioną”, która była dostępna starożytnym mędrcom.
Literatura wedyjska przekazuje ideę harmonijnego porządku wszechświata, określaną jako rta. Weda oznacza w sanskrycie, klasycznym
języku Indii, wiedzę.
Literatura mądrościowa zawiera cztery sanchity. Są to:
1. Rygweda – wiedza hymnów.
2. Samaweda – wiedza pieśni (melodii), teksty częściowo z Rygwedy.
3. Jadżurweda – liturgia, zawiera też wiedzę medyczną Indii.
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4. Atharwaweda – „wiedza zaklęć”, wiedza magiczna.
Traktaty wedyjskie to:
1. Brahmany.
2. Upaniszady – 3 aranjaki – księgi leśne na użytek pustelników.
Powyższa literatura jest określana jako śruti, wiedza kanoniczna,
będąca wiedzą objawioną mistrzom, przez których przemawiał Absolut.
Do literatury niekanonicznej Indii zaliczają się:
1. Sutry, co oznacza „wątki”, „nici” albo „reguły”.
2. Mahabharata – epos rycerski (kszatrijowski), będący między
innymi przekazem dotyczącym powinności kszatrii, mającym
szczególne znaczenie dla wytyczania reguł Drogi Wojownika
(Drogi Cesarza).
3. Ramajana – epos dotyczący czynów herosa Ramy.
4. Purany – zawierają kosmogonię i mitologię Indii.
5. Manusmriti – Prawo Manu, stanowiące najważniejszy zbiór praw
indyjskich wedyjskiej epoki klasycznej.
„Teksty te miały powstać w wyniku objawienia pośredniego i dlatego
zaliczano je do grupy smriti (zapamiętane)”57.
Etapy życia i rozwoju jednostki ludzkiej jako indywidualnego
podmiotu bezpieczeństwa
Tradycja Indii mówi też o czterech etapach rozwoju w życiu człowieka
i należy rozważaniem o tych etapach uzupełnić rozważania dotyczące
Drogi Cesarza.
1. Etap pierwszy to etap, przez który przechodzi uczeń – brahmaczarin. Rozpoczyna się pomiędzy ósmym a dwunastym rokiem
życia, a kończy najwcześniej w wieku dwudziestu czterech lat,
najpóźniej zaś w trzydziestym drugim roku życia. Etap ten powinien wiązać się z intensywnym studiowaniem wiedzy zawartej
w Księgach, określanej jako dharma.
2. Etap drugi – gryhastha, czyli „pan domu”, jest etapem zakładania
i rozwoju organizmu własnej rodziny, traktowanego zarazem jako
element większego organizmu, jakim jest określona społeczność.
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Z chwilą pojawienia się w rodzinie kolejnego pokolenia – wnuków
– należy myśleć o przejściu do etapu życia zalecanego jako kolejny.
3. Etap trzeci to wanaprastha, czyli „eremita”. Przejście do tego
etapu oznacza stopniowe modyfikowanie nastawienia umysłu
powodujące rosnącą koncentrację wanaprastha na sprawach
kierujących się mocno w stronę osiągania wyzwolenia z iluzji
samsary, czyli dążenia do oświecenia.
4. Etap czwarty – sannjasin – oznacza wędrowca, który odcina
fizyczne i materialne przywiązanie do spraw doczesnych i kieruje
się ku Absolutowi.
Interpretując powyższe etapy, można aktualizować próbę ich
stosowania do warunków współczesnych. Niewątpliwie podkreślają
one znaczenie rozwoju moralnego w wymiarach indywidualnym
i grupowym (rodzinnym, społecznym), a także wagę tradycyjnych
form nauczania (księgi, czytanie na głos, formy tradycyjnych ćwiczeń
pamięci) oraz rozbudowanego kontaktu z naturą.
Podstawą kultury bezpieczeństwa, jaką emanują ludzie Drogi Wojownika (Drogi Cesarza), jest moralność i wyrażająca ją kultura etyczna.
Księgi wedyjskie, jak już powiedziano, kładą nacisk na prawo
kosmicznego porządku – rita. Przekaz nauk odbywał się na drodze interakcji, jakie zachodzą w zespole mistrz – uczeń. Dwie najwyższe grupy
społeczne to bramini – kapłani będący strażnikami Wiedzy, i kszatrijowie – rycerze (wojownicy), w których rękach znajdowała się władza
polityczna i towarzyszące jej powinności, takie jak obrona terytorium
i ludu związana z umiejętnościami walki i organizacji przenikniętymi
dyrektywą szlachetnego działania.
Literaturę wedyjską wieńczą Upaniszady. Można tu natknąć się na
rzecz arcyciekawą. Pomimo iż autorytetem Wiedzy był bramin, okazuje się, że zasób doświadczeń zdobytych w ciągłym stanie uważności
i w sytuacjach granicznych, na jakie był wystawiony kszatria, sprawiał,
iż ten ostatni mógł posiąść Wiedzę na bardzo wysokim poziomie, sięgającym Brahmana – Absolutu, i identycznego z nim Atmana, będącego
indywidualną jaźnią każdego człowieka.
Co ciekawe, dialogi [Upaniszad] ukazują, że po naukę dotyczącą
natury atmana – brahmana, uczony bramin często, choć nie
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zawsze, przychodzi do przedstawiciela kasty kszatrijów, a nie do
braminów [!]. Owa tajemna wiedza jest w posiadaniu królów […]58.
M. Kudelska stawia hipotezę, iż możliwe jest to, że wiedza kszatriów
opierała się dodatkowo na elementach wiedzy pochodzącej z kultury
poprzedzającej najazd Ariów na Półwysep Indyjski, co oznacza, że
zaczerpnięta była z doświadczeń egzystujących tu wcześniej ludów
przedaryjskich. To dzięki temu zasobowi dawnej wiedzy wojowników
„kszatrija poucza bramina o rzeczach, których nie zawiera [w ostatecznym zakresie] tradycyjna nauka wedyjska”59.
Niektóre z przedstawionych indyjskich koncepcji Drogi Cesarza
Indyjskie koncepcje społeczno-filozoficzno-religijne, które możemy
uznać za podstawy Drogi Wojownika, zostały omówione syntetycznie
przez Ringgrena i Stöma60:
ӹ Świat istnieje w niemającym ani początku, ani żadnego końca
czasie. Można to porównać z poglądem nowoczesnej nauki głoszącym, że suma wszystkiej energii jest wartością stałą. To, co my
nazywamy stworzeniem, jest tylko przemianą energii w nazwach
i formach (namarupa). To namarupa sprawia, że skłonni jesteśmy uwierzyć w istnienie różnorodności, a nawet w to, że życie
jednostek i całego społeczeństwa stanowi tylko pewien aspekt
wydarzeń kosmicznych.
ӹ Absolut – Bóg to świat cały. „Cały ten świat jest zaprawdę brachmanem” 61. Wszechświat zawiera się w Bogu, bezkres Absolutu
przenika bezkres wszechświata. Byt fizyczny nie jest nawet czubkiem góry lodowej, lecz delikatną złudną mgiełką unoszącą się
nad owym wierzchołkiem. Absolut jest bezosobowy i wykracza
poza dualne pojęcia ludzkie, takie jak dobro i zło, wielość i jedność
czy życie i śmierć. Bezosobowa, wszechogarniająca i wszechpotężna energia Absolutu czasem jednak wpływa na dzieje świata
58
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i zamieszkujących go istot w osobowej postaci. Takie wcielenia
Absolutu czyli awatary, stanowią argumenty na rzecz istnienia
wiecznych praw, które odkrywa dla nas hinduizm. Cel ostateczny
człowieka to osiągnięcie niewysłowionej doskonałości Boga, co
oznaczać ma wyzwolenie się z ograniczeń oraz iluzji codzienności
(sansary) i tym samym osiągnięcie jedności z Absolutem.
ӹ Atman – jaźń – to metafizyczny element występujący w każdej
istocie, pojęcie będące odpowiednikiem duszy, z tym że dotyczy
każdej istoty. „We wczesnych upaniszadach, jak Bryhadaranjaka
czy Czhandogja (pochodzących z VI w. p.n.e.) jaźń jest przedstawiona w swej ostatecznej naturze jako tajemniczy i nieuchwytny
byt: niewidzialny widz, niesłyszany słuchacz, niemyślany myśliciel,
nieznany znawca, wewnętrzny kontroler, to co w nas nieśmiertelne” 62. „Oto właśnie mój atman, w samym środku serca. Mniejszy od ziarna ryżu, jęczmienia, od ziarna gorczycy […]. Oto
mój atman, w samym środku serca, większy niż ziemia, większy
niż przestworza, większy niż niebiosa, większy niż światy” 63.
Wszystkie jaźnie pochodzą od jednego źródła, Brahmana, określanego jako Dusza Świata. Zatem ów niezniszczalny, nieśmiertelny
Atman, kóry stanowi ostateczną formę jaźni (mówiąc językiem
Kanta: noumen noumenów), już we wczesnych upaniszadch został
zidentyfikowany jako tożsamy z fundamentem całej rzeczywistości, jaką jest Brahman. To tu, w Indiach, powstała nawiązująca
do tego formuła tat twam asi – ty jesteś tem.
ӹ Cierpienie i zło, które się pojawiają, są skutkiem przejawianych
przez człowieka przyziemnych pragnień. Przyziemne zachowania
biorą się z niewiedzy nazywanej w sanskrycie avidja. Z powodu
niewiedzy popełniane są błędy niosące zło oraz cierpienie.
ӹ Samsara, czyli wędrówka dusz, metempsychoza, to wynik przywiązania i naszych czynów, mających miejsce w pozytywnych
i negatywnych (dla nas i dla innych odczuwających istot) aspektach. Oczywiście słowa są tylko przybliżeniem faktycznych stanów,
wydarzeń czy myśli, a kartezjańska (skądinąd przydatna) logika
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nie jest w stanie oddać do końca istoty opisywanych językiem
rzeczy. Stąd przydatność rozumowania, które obecnie na świecie
najlepiej poznano jako pochodzącą z Chin filozofię yin-yang,
koncepcję doskonałości będącej wynikiem łączenia uzupełniających się przeciwieństw, twardego i miękkiego, bytu i niebytu,
mężczyzny i kobiety, dnia i nocy, energii yang oraz energii yin.
Przyjmijmy, patrząc na płonącą świecę, że świeca wyobraża ciało,
zaś płomień ludzką jaźń. Świeca wypala się (ciało umiera), a ogień
przenoszony jest na świecę sąsiednią. Jest to więc ten sam czy nie
ten sam ogień (ten sam czy też już inny byt)? Można podejrzewać,
iż w obrębie przestrzeni Wszechogarniającego, którego jesteśmy
cząstkami, zachodzi tak jedno, jak i drugie.
ӹ Oświecenie, wyzwolenie (z ułudy będącej iluzją samsary),
będące zjednoczeniem z Absolutem – z Najwyższym Nienazwanym (choć obdarzanym jak dotąd wieloma różnymi nazwami),
jest przekroczeniem ograniczeń ludzkiej iluzji, ograniczeń wynikających z niewiedzy. Ciekawe, wręcz „otrzeźwiające” podejście do ducha i ciała zawarto w Upaniszadach. Odwrócono tu
wskazanie, że energia ducha wypełnia ciało. To duch obejmuje
cielesność. Ciało ludzkie w duchu jest tym, czym serce w żywym
organizmie. Ma ono zatem ogromne znaczenie, ale nie jest to
znacznie nadrzędne. „Ciało w człowieku jest tym samym, czym
serce wewnątrz człowieka […]. Kto to wie, osiąga szczęście pełni
i nieporuszenia” 64 – mówią słowa upaniszady Czhandogia.
Jakżeż podobne jest to w swej wymowie do koncepcji Kanta patrzącego na niebo usiane gwiazdami i odnajdującego prawo moralne –
reprezentujące to, co najwyższe – zarówno w niebie, jak i we własnym
wnętrzu. Ilustracją tego samego odkrycia, którego dokonano już o wiele
wcześniej w Indiach, są następujące słowa upaniszady:
Światło jaśniejące wyżej ponad niebiosa, wyżej ponad wszystko.
Wyżej niż cokolwiek w wyższych światach, ponad które nie ma
wyższych. Jest tym samym, czym światło wewnątrz człowieka65.
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ӹ M
 oralność jest oparta na wiedzy o karmanie, czyli o prawie
przyczyny i skutku wnoszącym w nasze życie radość i szczęście
oraz smutek i cierpienie adekwatne do uczynionego dobra i zła.
ӹ Religia, będąca pogłębionym zaangażowaniem w uczestnictwo
w bycie wszechświata, i samodoskonalenie, które podnosi do
stania się zjednoczonym z jego organizmem, zakładają istnienie
pierwiastka boskiego w człowieku. Odkrycie go i zjednoczenie
się z Absolutem to wyzwolenie, które wymaga samodyscypliny
i ukierunkowanego autorytetem mistrzów wysiłku. Różne formy
religii powinny ze sobą współistnieć, podobnie ich zwolennicy
winni szanować tych, którzy wybrali jedną z dróg do osiągnięcia
samorealizacji poprzez zjednoczenie z tym, co najwyższe. Ten
pogląd na duchową aktywność i samodoskonalenie eliminuje
toksyczność rozbudzania negatywnych emocji nakierowywanych przez toksycznych „doradców” na tzw. problem innowiercy.
Autentyczna duchowość towarzysząca przeżywaniu religii będącej
łącznikiem pomiędzy człowiekiem a sakralnym wymiarem rzeczywistości opiera się na dharmie rozumianej jako podstawowa
nauka, odtwarzająca uniwersalną zasadę kosmiczną.
Z koncepcji karmana niosącego szczęście bądź cierpienie jako skutek czynienia dobra oraz zła wynika, iż dążąc do tego, co przyjemne
(kama), i do tego, co pożyteczne (artha), oraz do tego, co słuszne i dobre
(dharma), należy kierować się słuszną i korzystną hierarchią wyborów.
„Kiedy te trzy dążenia kolidują ze sobą, obowiązuje zasada: Nic wyższego
od dharmy” 66.
Wypowiedź doktora Radhakrishnana (1888–1975), byłego wiceprezydenta Indii, na temat krytykowanego systemu kastowego można
interpretować inaczej, niż się to czyni powszechnie. Mahabharata
wspomina o tym, że nie urodzenie, ale sposób postępowania decyduje
o tym, jakiej varny (warstwy społecznej) jest się przedstawicielem.
To sposób postępowania może sam z siebie być wyznacznikiem, czy
podążamy drogą ku wolności (np. Drogą Cesarza), czy też (niekiedy
nieświadomie) wkraczamy na drogę niewolnika poprzez pozwalanie
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sobie na nieuzasadnioną swobodę będącą wyrazem niewiedzy, która
z czasem na drodze tej będzie się pogłębiała.
Praca to podstawa wszystkich stosunków międzyludzkich. Bramin
pracuje z radości badania, kszatrija z poczucia godności, wajśja z miłości do sztuki, a śudra w poczuciu, że jego praca ma pewną wartość.
Planu porządku społecznego oraz swojego w nim miejsca nie dostrzegają zwykle klasy najniższe, które spełniają obowiązki tylko po to, aby
zaspokoić własne potrzeby   67.
To temat do nowych przemyśleń, analogicznych do refleksji dotyczących ludów pierwotnych, dzisiaj nazywanych „niepiśmiennymi”.
Okazuje się bowiem, że coraz więcej niepiśmiennych, czyli tych, którzy
nie pobudzają, nie rozwijają i całkowicie nie ćwiczą autonomicznej
wyobraźni poprzez odręczne pisanie i czytanie książek, przybywa w krajach o wysokim poziomie technologicznego zawansowania. Przestają
one być cywilizowane. Rośnie liczba współczesnych śudrów, barbarzyńców używających zdeformowanego, okaleczonego języka, oddających swe coraz ciaśniejsze umysły obcej i wykorzystującej ich „władzy
ekranów”, która powoli odcina ich od możliwości samodoskonalenia
i podążenia w kierunku duchowego Centrum człowieka.
W Indiach obecnie coraz rzadziej stosuje się ograniczenia i znaki
warn (kast). Jednak w normach takich grup znajdują się właściwe dla
nich wierne przekazy, stanowiące ciągi tradycji (sampradaje). Nauczyciel duchowy (guru) dbający o dany ciąg tradycji uzyskał przekaz tradycyjnej doktryny i metody od swojego guru, którego jest następcą.
W tradycji Drogi Wojownika, a zwłaszcza w jej jakościowo wysokim
wydaniu – Drodze Cesarza, istotną rolę może odgrywać nawiązywanie
do koncepcji jogi.
Ruchowe aspekty współczesnego bushidō, stanowiące obszar sztuk
walki budō, często określane są jako dynamiczna joga, joga ruchu.
Termin yoga, pochodzący od sanskryckiego rdzenia yuj – „kontrolować”, „ujarzmiać” lub „jednoczyć” odnosi się do tych technik
czy dyscyplin ascetycznych i medytacyjnych, które mają prowadzić do doświadczenia duchowego oraz umożliwić zrozumienie
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lub wgląd w naturę istnienia […] i ostatecznie doświadczyć swej
prawdziwej tożsamości 68.
Joga opiera się na wielowiekowej, starożytnej tradycji towarzyszącej
zapewne także klasie wojowników, gdyż przynosi ona poza podnoszeniem potencjału umysłu bardzo korzystne i niejednokrotnie zadziwiające z fizjologicznego punktu widzenia efekty. Również najstarsze teksty
wedyjskie pamiętają o jodze. Najgłośniejsza z upaniszad jogicznych,
Jogatattwa, wzmiankuje o czterech rodzajach jogi: mantra jodze (joga
dźwięku), zalecającej powtarzanie mantr; laja jodze, oznaczającej symboliczne rozpłyniecie się świata w ciele i wznoszenie cielesnej energii
zwanej kundalini; hatha jodze, jodze „siły”, skupiającej się na różnych
pozycjach ciała, kontroli oddechu, wizualizowaniu światła i dźwięku
wewnętrznego, oraz radża-jodze (królewskiej czy po prostu „najlepszej”
jodze), zgodnie z klasycznym systemem Patańdżalego.
„Koncepcja jogi, jako dyscypliny duchowej nieograniczonej do żadnej
konkretnej sekty [wyznania] czy formy społecznej, zawiera następujące
ważne elementy:
ӹ świadomość może być przekształcona przez skupienie uwagi na
jednym punkcie,
ӹ przemiana świadomości wykorzenia ograniczające [nas] mentalne przeszkody i nieczystości [czyli plamienia umysłu] takie
jak chciwość i nienawiść,
ӹ joga jest dyscypliną lub grupą dyscyplin skonstruowanych dla
ułatwienia [korzystnych] przemian świadomości” 69,
ӹ każdy z rodzajów jogi jest specyficzną formą treningu opartą na
samodyscyplinie i głębokiej znajomości ezoterycznej fizjologii
(pozwala to na uzyskiwanie określonych, niekiedy zadziwiających
efektów poprzez zaangażowanie mentalne, cielesne, specjalny
rodzaj pracy z oddechem lub z określonymi dźwiękami).
Jak wspomniano, najwyżej stojącym podsystemem jogi jest radża
joga, czyli joga królewska, najważniejszym zaś traktatem o jodze są Jogasutry Patańdżalego. Dzieło to powstało prawdopodobnie ok. 100 r. p.n.e.
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– 500 r. n.e., pamiętajmy jednak, iż spisane teksty poprzedzała tradycja
przekazu bez pisma: „z ust do ucha”, lub bezpośrednio: „z umysłu do
umysłu”. Jogasutry podają między innymi, jakie tajemne moce mogą
zostać uruchomione w wyniku jogicznego treningu. Do efektów tych
zaliczyć można (nie mylić z efekciarstwem, od którego zarówno joga, jak
i ludzie Drogi trzymają się bardzo daleko) – po osiągnięciu wysokiego
poziomu koncentracji – „znajomość przeszłości i przyszłości, wiedzę
o poprzednich żywotach, telepatię, zdolność do znikania [stawanie się
niewidzialnym lub przezroczystym], przewidywanie [momentu] swojej
śmierci, olbrzymią siłę, nadzwyczajne postrzeganie zmysłowe, lewitację
[a także bycie bardzo ciężkim lub bardzo lekkim] oraz wszechwiedzę,
w tym także wiedzę o [różnych] regionach świata” 70.
Przekaz tego typu budzi w dzisiejszych sceptykach wiele wątpliwości, niemniej znane są liczne nowożytne oraz całkowicie współczesne
wydarzenia oraz przekazy dotyczące zamanifestowania się zjawisk zaliczanych do efektów niewyjaśnionych bądź paranormalnych.
Sceptycyzm jest tu o tyle nieuzasadniony, że obecnie jest już tajemnicą poliszynela fakt, iż czołowe potęgi światowe ery nowoczesności
prowadzą badania naukowe dotyczące możliwości militarnego wykorzystania zdolności ponadzmysłowych. Trudno podejrzewać, że wojskowi
to osoby psychicznie niezrównoważone bądź niepraktyczne i pozbawione rozsądku, jeśli chodzi o metody prowadzenia działań bojowych.
Przekazy, które pochodzą z innych części Dalekiego Wschodu niż
Indie, na przykład te, które powstały w ojczyźnie bushidō – Japonii,
także dają świadectwo możliwościom uzyskania poprzez żmudny
trening służący obronie życia określonych efektów o charakterze
ponadzmysłowym. Praktyczne efekty indyjskiego pojmowania dharmy
– a raczej niektóre z nich – niosą pokłosie spójne z oczekiwaniami co
do Drogi Wojownika i uzyskiwanego w wyniku podążania nią wieloaspektowego bezpieczeństwa. „Hinduski zwyczaj koncentrowania się
raczej na powinnościach niż na prawach oznacza, że każda jednostka
ma niezmienny obowiązek brania pod uwagę potrzeb innych ludzi” 71.
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Bezpieczeństwo podmiotu, w tym jego elementy socjalne, w znacznym stopniu realizuje się przez zasadę subsydiarności, ale widzianą inaczej niż na Zachodzie. Instytucją będącą najbliżej problemów człowieka
jest bowiem rodzina, której na całe szczęście nie stara się wyrugować
tzw. opiekuńcze państwo.
„Wielu starszych Hindusów może ze spokojem patrzeć w przyszłość,
ponieważ ci, o których oni niegdyś się troszczyli, podejmą wkrótce
obowiązek dbania o nich w ich starości. Sprawnie funkcjonujący
system połączonej rodziny gwarantuje jednostce silne poczucie bezpieczeństwa” 72. Ponadto „wielu Hindusów akceptuje fakt, że wszyscy
pochodzimy od jednego stwórcy, silne jest uzasadnienie idei braterstwa
wszystkich ludzi” 73.
6.2.2. Buddyzm
Następną grupą postaw filozoficzno-religijnych stanowiących o sile
Drogi Cesarza są postawy wypracowane na podstawie pochodzącego
z Indii buddyzmu. Zawiera on trzy tradycje: hinajana (mały wóz),
mahajana (wielki wóz) i wadżrajana (diamentowy wóz). „Każda z tych
trzech tradycji nawiązuje do starożytnego buddyzmu, który narodził
się w Indiach” 74.
Buddyzm wyrastał w Indiach na gruncie duchowych przekonań,
obecnie określonych mianem hinduizmu. Jak przystało na dalekowschodnią tradycję, budowano „nowe” na „starym”. Dharma, czyli najwyższe odwieczne Prawo (Nauka), karman – prawo przyczyny i skutku,
samsara, czyli transmigracja dusz – to nadal podstawowe elementy
świadomości rozumianej na sposób buddyjski. Były także różnice.
Budda obecnej kalpy – Śakyamumi – nie uznawał skostniałego systemu
warn (kast), gdyż system ten zbytnio krępował możliwości rozwoju
jednostek.
Przypomnijmy w tym miejscu, że kalpa z perspektywy człowieka jest
niezwykle długim czasem. Sutry i śastry definiują długość 1 kalpy na
72
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kilka sposobów. Ogólnie wyróżnia się dwie kategorie: kalpy wymierne
oraz niewymierne. Istnieją trzy rodzaje kalp wymiernych: wielkie, średnie i małe. Kalpa mała liczy około 16 milionów lat. Podstawowa kalpa
jest okresem obejmującym 139 650 lat. Tysiąc takich kalp tworzy małą
kalpę, dwadzieścia małych kalp to jedna średnia kalpa. Wielka kalpa
to cztery średnie kalpy. Okres istnienia świata wynosi cztery wielkie kalpy (44 688 000 000 lat): łączy on w sobie rozpad świata (pali
samvaññakappa), trwanie chaosu (pali samvañña-ññhàyã), formowanie
się świata (pali vivañña-kappa), trwanie świata (pali vivañña-ññhàyã).
Opisy tych etapów zostały przedstawione w kanonie palijskim (Kappa
Sutta, Metta Sutta). Według Abhidharmakośa śāstra czas istnienia świata,
czyli jedna wielka kalpa (pali mahākappa), obejmuje cztery okresy,
zwane także czterema kalpami (pali asamkheyyakappa): formowanie
się świata, rozwój, trwanie świata, schyłek i rozpad.
Tradycyjne, ale nie skostniałe podejście do sprawy warstw społecznych i klas wyłożył król Judhiszthira w Mahabharacie, eposie kszatriowskim, którego korzenie tkwią w czasach przed Śakyamunim. Wyjaśniał
on, że: „Z powodu mieszania się klas trudno jest stwierdzić, do której
z nich ktoś należy. Jedynie biorąc pod uwagę cechy człowieka, można
ustalić jego [prawdziwy] status. Dlatego społeczeństwo powinno być
podzielone wyłącznie na tej zasadzie, a nie według urodzenia” 75.
Budda, czyli „Przebudzony” obecnej epoki (kalpy), był twórcą religii
oraz filozofii i psychologii buddyjskiej. „Według najbardziej popularnych, współczesnych publikacji Budda urodził się w 566 r. p.n.e., a zmarł
w 486 r. p.n.e.” 76. Był synem radży, władcy królestwa Kapilawatsu, znajdującego się w miejscu leżącym obecnie na granicy pomiędzy Indiami
a Nepalem. Książę należał więc do warny kszatrijów. Droga Władcy,
jaką poszedł książę Gautama w swym dalszym życiu, nie wiązała się
jednak z objęciem władzy po ojcu, lecz z tym, że stał się on władcą
emocji, które opanował, i poprzez trening medytacyjny uzyskał najwyższy, nieuwarunkowany stan umysłu: samadhi – Oświecenie. Budda
żył osiemdziesiąt lat i przez niespełna pół wieku przekazywał swoją
niezwykłą wiedzę wielu uczniom.
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Około 524 r. p.n.e. Budda Śakyamuni rozpoczął nauczanie dharmy.
Przekonał do swej metody wielu ascetów, a także swoją najbliższą
rodzinę, czyli ojca, żonę i syna. Młody Siddhartha Gautama, gdyż
tak brzmiało nazwisko rodowe Buddy obecnej epoki, doskonalił
kunszty rycerskie i był uczestnikiem turniejów. Na jednym z nich,
gdzie wykazał się mistrzostwem w dwunastu sztukach rycerskich,
otrzymał w nagrodę za żonę piękną Jasiodharę.
Tytułem przypomnienia niektórych tylko elementów szeroko publikowanej biografii Buddy  77 należy podać, że żyjący w komfortowych
warunkach książę Gautama na skutek traumatycznych przeżyć związanych z przypadkowym spotkaniem zniedołężniałego starca, ciężko
chorego człowieka, stał się świadkiem przenoszenia ludzkich zwłok
podczas pogrzebu. Przeżycia te miały wymiar traumatyczny między
innymi z tego powodu, że książę był izolowany, poniekąd dla własnego
dobra, od nieprzyjemnych zjawisk, jakie mogą pojawić się w naszej
codzienności. To sprawiło, że książę poczuł rozczarowanie co do przyziemnych rozkoszy życia i pojawiła się u niego głęboka potrzeba odnalezienia sensu ludzkiej egzystencji i podjęcia wysiłku odosobnienia
i samotnego samodoskonalenia. W obliczu starości, choroby i śmierci
odnalezienie sensu życia dawało szansę na prawdziwą nieustraszoność
i odnalezienie autentycznego bezpieczeństwa.
Wybór samotnej drogi dyscypliny i introspekcji pozwalającej na
odnalezienie jedności z Absolutem nastąpił u księcia Gautamy jako akt
inspirowany wzorem wędrujących sannjasinów, którzy wyrzekali się
wszystkiego, by stworzyć w umyśle „niezaśmieconą” czystą przestrzeń
dla Najwyższego.
Przesadna asceza będąca treningiem wyrzeczeń, które z reguły obdarzają nas siłą, okazała się nie najlepszą metodą odnalezienia doskonałości. Asceza, czyli ćwiczenia oparte na samodyscyplinie i wyrzeczeniach,
może być dobrym środkiem dojścia do celu, jakim jest Oświecenie, lecz
przesada jest tutaj przeszkodą. Właściwym środkiem do uzyskania
Oświecenia stała się dhyana – medytacja, którą książę odbywał pod
drzewem Bodhi (drzewo Przebudzenia). Pod drzewem tym Siddhartha
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Gautama stał się Buddą, zwanym także Tathagatą („ten, który posiadł
Prawdę, doskonały”) bądź Dżiną („ten, który jest zwycięzcą”).
Hinduizm z buddyzmem do pewnego stopnia przeniknęły się, czego
przykładem może być postać Nagardżuny, bramina, który został buddystą, twórcy szkoły madhyamaka, a wreszcie samego cesarza indyjskiego Aśoki, który łączył z powodzeniem idee hinduistyczne (mające
w jego czasach postać dzisiaj określaną jako braminizm) z buddyzmem.
W tym drugim prądzie filozoficzno-religijnym dla zrozumienia Drogi
istotne są Cztery Aryjskie (Szlachetne) Prawdy, których istnienie
odkrył i ogłosił Budda Śakyamuni:
1. Prawda o istnieniu cierpienia. Przeciwieństwa losu (dukha), trudności napotykamy wszędzie – podczas narodzin, podczas rozstania z tym, co jest miłe, podczas połączenia z tym, co jest przykre.
2. Prawda o powstawaniu cierpienia. Cierpienie powstaje wskutek
posiadania pragnień, w szczególności pragnień o charakterze
przyziemnym (tanha). Pragnienia te powodują przywiązanie
(uzależnienie) człowieka.
3. Prawda o istnieniu możliwości odcięcia (zatrzymania) cierpienia poprzez odcinanie pragnień.
4. Prawda o drodze prowadzącej do usunięcia cierpienia. Istnieje
ośmioraka Droga i gdy się konsekwentnie nią podąża, cierpienie
zostaje usunięte.
Autorzy niniejszego opracowania chcą podkreślić, że we wszystkich
historycznych epokach jedną z głównych cech Drogi Wojownika była
cnota uważności. Można powiedzieć, że cnota ta jest instrumentalnym
motywem towarzyszącym Czterem Szlachetnym Prawdom i wprowadzaniu ich w czyn. To optymistyczne przesłanie. Są jednak ludzie
pozostający w błędzie i sądzący, że buddyzm afirmuje postawę pesymistyczną. To dosyć poważny błąd, który jest stosunkowo łatwy do
wykazania. Równie dobrze można by oskarżyć o pesymizm autorów
haseł wołających o opamiętanie się: „wódka szkodzi” lub „palenie zabija”.
Jakież to pesymistyczne! Może zatem przestaniemy się zastanawiać nad
tym, że nadużywanie alkoholu i tytoniu nam szkodzi i „optymistycznie”
zabierzemy się jeszcze za konsumowanie narkotyków? Oczywiście ironizujemy, ale tak naprawdę w tym miejscu nie ma mowy o żartach, gdyż
uleganie takim przesłankom jest ogromnym zagrożeniem dla ludzkości.
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Podobnie można uciekać od rozważania przemijania, starości
i śmierci – a przecież muszą one nastąpić. Pesymistyczne jest tak
naprawdę zamykanie oczu na to, co jest nieuchronne, na to, co nam
zagraża. Droga Cesarza, tego, który dba o innych i ich chroni, polega
na przewidywaniu zagrożeń i przeciwdziałaniu im, na gotowości do
złożenia ofiary ze swojego życia, gdy taka ofiara będzie potrzebna. Ten
rodzaj gotowości nie jest łatwy do osiągnięcia, lecz możliwy – a to
przecież realistyczny, mocny optymizm.
Przesłanką tego optymizmu są Cztery Szlachetne Prawdy, gdyż dzięki
nim zdajemy sobie jasno sprawę z istnienia trudności, z istnienia ich
przyczyn i skutków (pragnienia, błędy i cierpienia), z istnienia możliwości odcięcia dukhy (niedogodności samsary) oraz z istnienia narzędzi
i miecza, które mogą tego odcięcia dokonać. Narzędziami są elementy
Ośmiorakiej Drogi, a mieczem – miecz umysłu.
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka jest oparta na trzech filarach – Mądrości,
Moralności i Medytacji:
1. Prajna – Mądrość, która obejmuje:
ӹ właściwy pogląd,
ӹ prawą intencję.
2. Silla – Moralność manifestująca się poprzez:
ӹ prawą mowę,
ӹ prawość czynu,
ӹ prawą drogę życia (właściwy sposób życia).
3. Dhyana – Medytacja prowadząca do samadhi i opierająca się na:
ӹ prawym wysiłku,
ӹ prawej świadomości (właściwej uważności),
ӹ właściwym skupieniu (właściwej koncentracji).
Osiem nurtów szlachetnej buddyjskiej ścieżki przedstawia się następująco:
1. Właściwy pogląd, oznaczający zrozumienie niezwykle pozytywnego przesłania Czterech Aryjskich Prawd. W ten sposób odchodzimy od złudzeń co do naszego życia, jednocześnie jesteśmy
zaopatrzeni w wiedzę (nie nadzieję, lecz wiedzę!), że istnieje moż204
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2.

3.

4.
ӹ
ӹ
ӹ
ӹ
ӹ
5.

liwość prowadzenia sensownej egzystencji poprzez podążanie
Drogą, która pozwoli do końca odciąć złudzenia i trudności oraz
cierpienie im towarzyszące. Słuszny pogląd opiera się na istnieniu
osobowych przykładów Buddy Śakyamuni i wielu oświeconych,
pokazujących, że taka postawa człowieka Drogi doprowadza do
stanu wyzwolenia – do nadświadomości kosmicznej, niesplamionej iluzją, niesplamionej najdrobniejszym nawet cierpieniem.
Prawa intencja – słuszne rozumowanie polega na uwalnianiu
się od przyziemnych pragnień i stanów niechęci deformujących
proces myślowy. Intencja czynienia i pomnażania dobra w sposób bezinteresowny przynosi nam de facto najwięcej korzyści, to
świadomość potrzeby unikania zła, pozwalająca na wygaszanie
cierpienia, gotowość do rozwijania współodczuwania źródła
ogromnej siły, z której istnienia często – przed zaistnieniem takiej
intencji – całkowicie nie zdajemy sobie sprawy.
Prawa, słuszna mowa, czyli mowa logiczna, wyjaśniająca, uspokajająca i niekłamliwa. Właściwa mowa wstrzymuje się poza kłamstwem, które jest wyjątkowo negatywne, również od plotkowania,
zbędnej i głupiej bądź pustej gadatliwości (jakżeż wiele jest tego
w dzisiejszej telewizji), a także od wulgaryzmów będących nośnikami negatywnych energii (podróbkami siły, które wypierają
siłę prawdziwą) oraz od mowy nakłaniającej do czynienia złych
rzeczy. Mówi się, że trzymanie się prawej mowy, a w szczególności
mowy, która obywa się całkowicie bez kłamstwa, może obdarzać
ogromną wewnętrzną mocą, mogącą również zamanifestować się
skutecznym oddziaływaniem zewnętrznym takiej osoby.
Prawość czynów, oparta mocno na szlachetnych intencjach
i bazująca na Pięciu Wskazaniach kultywowanych poprzez:
trening siły niekrzywdzenia odczuwających istot – ahinsa,
trening siły wyrzekania się brania tego, co nie zostało dane,
trening siły wyrzekania się niegodziwości opartej na zmysłach
(np. niezgodne z naturą niewłaściwe zachowania seksualne),
trening siły powstrzymywania złej mowy,
trening siły wyrzeczenia się środków odurzających umysł.
Prawa droga życia – słuszny sposób egzystowania wiąże się z właściwym zarobkowaniem, które przynosi pożytki bez krzywdzenia
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innych (nie kosztem innych). W słusznym sposobie postępowania siła łączy się z życzliwością, dyscyplina ze sprawiedliwością
i wysokimi wymaganiami wobec samego siebie.
6. Prawy wysiłek, czyli słuszne dążenia polegające na samodyscyplinie i wysiłku woli dążącym do zapobiegania mogącym pojawić
się niekorzystnym stanom, do porzucenia istniejących niekorzystnych tendencji i stanów, co wspierane jest także przez dążenia i czyny będące przeciwieństwami istniejących negatywności.
Należy zatem usilnie dążyć do rozwijania sprzyjających dobru
elementów oraz do rozwinięcia nowych pozytywnych elementów
w swej egzystencji.
7. Prawa, doskonała świadomość, która jest fundamentem właściwego procesu będącego skutecznym treningiem medytacyjnym.
Proces ten łączy ciało i umysł (niekiedy ciało – mowę – umysł)
w jednoczesnym kontemplacyjnym treningu. Należy w tym miejscu powiedzieć, że opisane tu wskazania Ośmiorakiej Ścieżki są
pustosłowiem, jeżeli to wyłącznie zapis. Gdy zapis ten podsumowuje wyprzedzające go doświadczenie konkretnej pracy nad sobą,
konkretnej praktyki, wtedy jest on wypełniony sensem i treścią.
Konkretny sposób praktyki podaje konkretny mistrz. Sam tylko
buddyzm oferuje 84 tysiące nauk, stwarzając możliwość wyboru
odpowiedniej dla określonej osobowości ścieżki. Ścieżka ta absorbuje nasze pasje i obowiązki zarówno rodzinne, jak i zawodowe,
nadając im sens i sprawiając, że wszystko, co czynimy, przybliża
nas do poznania najwyższego Nieznanego, z którym jest tożsama
prawdziwa natura umysłu.
8. Właściwe skupienie, będące treningiem umysłu, który opiera się
na systemie etapów treningu medytacyjnego. Jest to ciągle trening ciała i umysłu, co ma szczególne znaczenie dla tych, którzy
wybierają w swym życiu pójście wyrazistą Drogą Wojownika.
Powtórzmy, że ten sposób kierowania swym życiem i samodoskonaleniem przyjmuje postać Drogi Cesarza, dobrego władcy
– kreatora kształtu własnej egzystencji (osobistej, swoich bliskich,
swojej społeczności).
Bardzo istotnym przesłaniem buddyzmu jest fakt dotyczący samego
umysłu będącego nieuświadomioną częścią doskonałego Umysłu Świata
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(Duszy Świata). Umysł ludzki jest bowiem jak diament, który wydobyty
bezpośrednio z ziemi jest ubrudzony grudkami błota. Błoto nie miesza
się jednak z diamentem tak jak mleko z wodą. Grudki błota pokrywające powierzchnię drogocennego kamienia symbolizują zaciemnienia
czy też splamienia diamentu – umysłu. Można, wytrwale pracując,
usunąć owe splamienia – wtedy pozostanie czysty, doskonały umysł.
Jest to możliwe – i to jest ta dobra wiadomość od potężnego kszatrii
z rodu Śakya, zwanego Tathagatą bądź Buddą. Tathagata był w pełni
kompetentny, jego nauki oparte bowiem zostały na jego własnym
doświadczeniu, które pokazało, że prawdziwy przekaz nie może być
tylko czystą teorią. Budda pozostawił na boku nawet problemy filozoficzne należące do takich dziedzin jak ontologia, które pytają na
przykład o pochodzenie i rozmiary wszechświata. Twierdził, że człowiek zraniony zatrutą strzałą nie powinien pytać, do jakiej warny lub
rasy należał łucznik, który strzałę wypuścił, czy z jakiego materiału
wykonano łuk oraz cięciwę, z którego doń wystrzelono. Ranny, wykazując rozsądek, oczekuje przede wszystkim, że zatruta strzała zostanie
usunięta, a rana – oczyszczona i opatrzona.
Nauka Buddy to filozofia praktyczna, czyli etyka wyposażona
w instrukcje treningu „wojownika światła”. Jest to oczywiście trening
umysłu. Często wykonuje się go, jak to już zostało zaznaczone, jako
jednoczesny trening ciała, mowy i umysłu. Stąd późniejsza koncepcja
japońskiego bushidō opiera się na realizowaniu idei karada de oboeru –
„uczenia się całym ciałem”, traktowanej jako bardzo istotny motyw
Drogi Cesarza. Systemy buddyjskiego samodoskonalenia stanowią
de facto metody pogłębionego treningu psychologicznego.
Obowiązki Przywódcy
Przywódca według nauk buddyjskich to wyposażony w siłę prawości
władca. Przypomnijmy, że powstała w Indiach doktryna buddyjska
ma liczne zbieżności z myślą upaniszad. A jednak idea, która oświeciła
Buddę, musiała być nowatorska. W buddyzmie położono nacisk na
osobisty wysiłek. Dawał on równość szans bez względu na przynależność do klasy społecznej, na dostęp do metod pozwalających osiągnąć
Oświecenie już nawet za życia.
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Niezależnie od tego społeczności buddyjskie (zarówno starożytne,
jak i współczesne) przybrały formę braterskiej i zarazem hierarchicznej
wspólnoty i organizacji – Sanghi. W społeczności takiej istnieje sześć
rodzajów powinności:
1. pomiędzy rodzicami i dziećmi,
2. pomiędzy nauczycielem i uczniem,
3. pomiędzy mężem i żoną,
4. pomiędzy przyjaciółmi,
5. pomiędzy panem i sługą,
6. pomiędzy członkami Sanghi.
Budowanie właściwych intencji jest możliwe przy pielęgnowaniu
powyższych relacji, także w sposób umożliwiający zobaczenie siebie
w nich jako osoby, w której niczym w symbolu yin-yang łączą się cechy
obu stron danej relacji. Wtedy, kiedy to potrafimy, możemy być dobrym
rodzicem (który przecież jest także czyimś dzieckiem i pamięta swoje
potrzeby widziane z pozycji dziecka), a także dobrym przywódcą, który
wie, jak słuchać i wypełniać mądre polecenia, który potrafi służyć
i który nie unosi się pychą. Taki człowiek ma potencjał, jest otaczany
szacunkiem i brzydzi się sytuacjami, którymi wzbudzałby u innych
przerażenie.
Jak chce kanon Drogi Wojownika, bycie przywódcą oznacza bazowanie na osobistym doświadczeniu. Doświadczenie to bierze się ze
wspinania się po szczeblach naturalnej hierarchii, od bycia posłusznym do bycia przywódcą. Doświadczenie i sposób jego zdobywania
ukierunkowują rodzice, nauczyciele, przełożeni, starsi „bracia i siostry”
i obrany przez siebie duchowy mistrz. Ten typ bezpośrednich doświadczeń związany jest z przekazem ustnym, niekiedy również z bezpośrednim przekazem energii z umysłu do umysłu (inicjacje – ukierunkowane
błogosławieństwa). Samodoskonalenie może przebiegać na drodze
czynu, drodze wiedzy i drodze oddania się Absolutowi. Jedna z tych
dróg może zostać wyróżniona, co nie przeszkadza w tym, że bardzo
często drogi te się łączą.
Droga Wojownika jest drogą czynu. Jej wyższy wymiar określany
jako Droga Cesarza (dostępna, przypomnijmy, dla każdego, kto chce
na nią wstąpić – biedaka czy zamożnego, uczonego bądź ucznia, mężczyzny lub kobiety) wiąże się z szacunkiem i kultywowaniem form
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psychofizycznego treningu połączonych z pisaniem, ze studiowaniem
– jak mówi bushidō – literatury (droga miecza i literatury).
Kontakt z księgami jest bardzo ważną praktyką dla umysłu, a skuteczne łączenie ciała i umysłu w jedność może odbywać się poprzez
odręczne przepisywanie ważnych tekstów, pisanie własnych oraz czytanie – w tym trening czytania na głos (dobrą okazją do kontynuacji
tego ważnego treningu jest budowanie relacji rodzice – dziecko).
Kanon buddyjskiej literatury to Tripitaka (sanskr. ‘trzy kosze’). Przypomnijmy, że istnieją 84 tysiące nauk buddyjskich i pochłanianie ich
wszystkich graniczyłoby z arogancją względem filozofii praktycznej
i preferowanej przez nią postawy osobistego uczestnictwa ciałem, mową
i umysłem. Niemniej zostaną tu przedstawione elementy tego kanonu
z jednoczesną wskazówką, że istnieje bardzo przystępna, a zarazem
poważnie potraktowana ich synteza dokonana przez kilka pokoleń
profesorów z Japonii.
Tripitaka zawiera:
1. Winajapitaka – Kosz Dyscypliny:
ӹ Sutta wibhonga
ӹ Mahawagga
ӹ Czulawagga
2. Sutrapitaka: sutra (sanskr.) – ‘nić, nanizane na nić pouczenia’:
ӹ Dighanikaja Sutra – 34 długie sutry,
ӹ Madżdżhimanikaja Sutra – 152 sutry dot. biografii Buddy,
ӹ Sanjuttanikaja Sutra – 2889 sutr podzielonych na grupy,
ӹ Anguttaranikaja Sutra – 2308 sutr o charakterze tabel porządkujących pojęcia (np. Ośmioraka Szlachetna Ścieżka),
ӹ Khudakanikaja Sutra – 15 ksiąg z krótkimi sutrami, z których
jedna z najważniejszych to Dhammapada.
3. Abhidharmapitaka Sutra – Wyższa Nauka (Metafizyka, Doktryna).
Teksty północnego buddyzmu zachowały się do dziś, zapisane
w sanskrycie oraz w tłumaczeniach na języki chiński i tybetański.
Oto niektóre z nich:
ӹ Mahawastu – Księga wielkich wydarzeń,
ӹ Dasiabhumika Sutra – dharma Buddy w ujęciu Wielkiego Wozu,
ӹ Pradżniaparamita Sutra – Księga o pełni mądrości,
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ӹ S addharmapundarika Sutra – Księga lotosu dobrego prawa (Sutra
Lotosu),
ӹ Lalita – Opowieści o żywocie i czynach przyszłego Buddy,
ӹ Wadżraczczhedika Sutra – Diamentowa Sutra,
ӹ bKa – ‘gyur (czyt. kandżur) – tybetańskie Tłumaczenie przepisów,
ӹ bTan – ‘gyur (czyt. tandżur) – tybetańskie Tłumaczenie nauki.
Nauki buddyjskie dzielą się na trzy główne nurty:
1. Mały Wóz (Hinajana),
2. Wielki Wóz (Mahajana)
3. Diamentowy Wóz (Wadżrajana).
Jak wiadomo, skuteczność wojowników zależała w znacznej mierze od możliwości ich pojazdów bojowych. Stąd przemierzanie Drogi
w sposób sprawny, wręcz wartki, kojarzone jest z zaprzęgami bojowymi,
tym bardziej że chodzi tu też o bardzo poważną walkę – walkę z samym
sobą, o odcięcie negatywnych emocji i inklinacji, które plamią umysł –
diament.
Naukowcy zgodnie z posiadanymi materialnymi dowodami sytuują
na osi czasu powstawanie kolejnych trzech, wymienionych powyżej,
segmentów nauki Buddy. Tradycja natomiast podaje, że segmenty owe
wygenerował Siddhartha Gautama. Budda miał brać pod uwagę intelektualne i duchowe zalety swoich słuchaczy, które rzecz jasna, jak to
wśród ludzi bywa, były niejednakowe. To, że segmenty przekazu dharmy
materialnie pojawiają się w różnym czasie, jest wynikiem późniejszego
w stosunku do zaistnienia momentu przekazu spisania danego działu
nauk. Cały czas pamiętajmy, że „ćwiczenie jogiczne [łączące ciało
i umysł] odgrywa istotną rolę we wszystkich buddyjskich szkołach” 78,
natomiast sztuki walki będące domeną Drogi Wojownika uznawane
są nie bez racji za rodzaj jogi ruchu.
Idea Uniwersalnego Monarchy (jak ją nazywa tybetański mistrz
Shambhali – Trungpa) czy Uniwersalnego Przywódcy to w buddyzmie
„model prawego króla [cesarza] – dharmaradża. Łączące się w nim
ideały można jednak [zastosować] również do innych [rozumianych
uniwersalnie] form przywództwa, a także odnieść je do wzorca [bli-
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skiej buddyzmowi] demokracji…” 79. W kanonie palijskim wymienia
się Dziesięć Powinności Władcy. Oto one:
1. hojność wobec ludu,
2. wysoki poziom moralny, stosowanie Pięciu Zaleceń,
3. gotowość porzucenia osobistych wygód, sławy, a nawet życia dla
dobra ludzi,
4. uczciwość,
5. życzliwość i łagodność,
6. umiłowanie prostoty bazującej na umiarze i opanowanie,
7. wolność od nienawiści i generowania pretensji zaciemniających
umysł,
8. propagowanie pokoju, wyrzeczenie się przemocy,
9. cnota cierpliwości i wyrozumiałość łączona z tolerancją,
10. rządzenie w harmonii i porozumieniu z ludźmi.
Aśoka
Jednym z historycznych przykładów właściwego realizowania Drogi
Cesarza jest potężny hinduski władca Aśoka Mauria (304–232 p.n.e.).
Był on wnukiem wielkiego Czandragupty Maurii (ok. 325–300 p.n.e.)
i synem Bindusary (301–273 p.n.e.). Dał się poznać jako niezwykle
sprawny polityk i administrator. Był ponadto znakomitym dowódcą
wojskowym. Charakteryzował się początkowo jako wojownik i przywódca wielką bezwzględnością, a nawet okrucieństwem. Najprawdopodobniej w 268 r. p.n.e. miała miejsce koronacja Aśoki 80. W tym też
czasie Król Królów – jak historia Indii nazwała tego władcę (dlatego
też bywa określany cesarzem) – umocnił swoje państwo, Magadhę,
poprzez podbój królestwa Kalinga. Działania wojenne były okrutne,
w ich wyniku śmierć poniosło 100 tys. wojowników przeciwnika, kilkakrotnie więcej osób zmarło wskutek rozmaitych następstw wojny,
a 150 tys. ludzi wziął w niewolę zwycięzca. Obserwowane skutki wojny
stały się przyczyną ogromnego szoku, jaki przeżył podówczas Aśoka
79
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Mauria. Z tego powodu zaczął szukać innej koncepcji zwycięzcy opartej
na nauce Buddy Śakyamuniego. Siddhartha Gautama, jako potomek
królewskiego rodu (kszatrija), był dobrym wzorem do naśladowania
przez Króla Królów. Przyjęcie buddyzmu przez władcę Magadhy jednoczącej ogromny obszar Indii było ważnym, stanowiącym istotny zwrot
w polityce cesarza wydarzeniem. „Po przyłączeniu kraju Kalingów Król
Miły Bogom od razu zwrócił się ku Dobremu Prawu, umiłował Dobre
Prawo, przystąpił do głoszenia Dobrego Prawa. Oto skrucha ogarnęła
Miłego Bogom Króla z powodu zwycięstwa nad krajem Kalingów. Bo
gdy wolny kraj zostaje zdobyty, powoduje to ofiary w zabitych oraz
śmierć i deportację ludzi” 81. Trzeba przyznać, że dosyć nietypowe jest
to oświadczenie przywódcy, który dopiero co rozgromił przeciwnika.
Jako kszatrija, król łączył idee hinduistyczne (braminizm) oraz idee
buddyjskie. „Jego utrzymane w bardzo osobistym [nie zaś urzędowym] tonie edykty […] wyryte na skałach i kolumnach zachowały
się w jego rozległym królestwie” 82 – imperium obejmującym obszar
równy terytorium niemal całych obecnych Indii. Orędzia Aśoki afirmują „praktyczną moralność: synowski szacunek, braterską przyjaźń
wobec wszystkich istot żywych, sprawiedliwość i prawdę, tolerancję
i dążenie do jakiegoś wyższego życia” 83. Głowa państwa w tamtym
czasie (III w. p.n.e.) była jego symbolem i uosobieniem. Podobnie dziś
ten, kto podąża Drogą Cesarza, jest symbolem i twórcą obrazu funkcjonowania obszaru swej egzystencji. Sytuacja i rola Aśoki czyniła go nie
tylko władcą, ale również najciężej pracującą osobą w państwie. Budowa
i podtrzymywanie imperium na subkontynencie indyjskim wymagały
niewyobrażalnie wielkiej pasji i zaangażowania, a także nadzwyczaj
wysokich kwalifikacji.
Kultura bezpieczeństwa budowana przez władcę Indii opierała
się z jednej strony na buddyjskiej i kszatrijowskiej (rycerskiej) etyce,
z drugiej na ogromnym aparacie potężnego terytorialnie organizmu
państwowego, który potrzebował armii kompetentnej kadry dowódców i urzędników wielu szczebli do administrowania krajem, służb
81
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wywiadowczych oraz sprawnie funkcjonującej policji. „Aparat policyjny
państwa Mauriów nastawiony był na kontrolę administracji, ochronę
władcy i walkę z pretendentami do władzy” 84.
Stosunkowo niewielka na Zachodzie (poza nielicznymi wyjątkami)
wiedza na temat osiągnięć Dalekiego Wschodu każe autorom tej pracy
nieco rozszerzyć jej tematykę w tej części książki. Stolica państwa Aśoki
była jego wizytówką.
Za panowania Mauriów [stolica] Pataliputra była największym
i najsilniejszym miastem na świecie […] położona na południowym brzegu Gangesu […] miała długość prawie trzynastu kilometrów i szerokość prawie dwóch i pół kilometra. Otaczał ją
drewniany wał obronny z pięciuset siedemdziesięcioma wieżami
oraz fosa szerokości około dwustu siedemdziesięciu metrów i głębokości dziewięciu metrów  85.
Armia Aśoki
Armia zorganizowana była w cztery korpusy: wojsko piesze (600 tys.),
rycerstwo konne (30 tys.), wozy bojowe (8 tys. z trzyosobową załogą) i słonie bojowe (9 tys. z czteroosobową załogą). Utrzymanie tak potężnego
potencjału bojowego jeszcze za czasów dziada Aśoki – Czandragupty
– dawało możliwość odstraszenia następców Aleksandra Wielkiego czy
też partnerskiego z nimi negocjowania w celu zapobieżenia ich inwazji
na imperium Mauriów. Armia była zorganizowana w systemie dziesiętnym. Posiadała swój sztab generalny, składający się z około trzydziestu
doświadczonych dowódców, w jej ramach istniały też odrębne służby
zajmujące się transportem, leczeniem i pomocą medyczną podczas walki
oraz wyposażeniem czy zaopatrzeniem w żywność.
Liczbę ludności imperium Aśoki Maurii można szacować na około
50 mln. Państwo było podzielone na prowincje (dżanapada), którymi
administrowali zaufani dowódcy wojskowi lub osoby z rodu Mauriów.
Państwo posiadało kopalnie, przędzalnie, ziemię, produkowało uzbro84
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J. Kieniewicz, Historia Indii, op. cit., s. 89.
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jenie i budowało statki, wybijało własną monetę z kruszca srebrnego
o wadze 3,5 g i nazwie pana. Imperium Mauriów zdaniem greckiego
posła Megastensa było krainą, w której nie znano cierpienia i głodu.
Nad całością Imperium górowały orędzia władcy Aśoki Maurii, przypominające, że właściwe funkcjonowanie zarówno w świecie doczesnym, jak i w tym, do którego kiedyś się udamy, wymaga pełnego
zaangażowania w realizację wskazań zawartych w naukach dharmy
– świętego odwiecznego Prawa. To z kolei wymaga wielkiej samokontroli, wielkiego posłuszeństwa, wielkiego szacunku, wielkiej energii.
Aśoka w swoich orędziach oświadczał, że jego zasadą są rządy w duchu
Prawa, administracja zgodna z duchem i literą Prawa, wynagradzanie
podwładnych zgodne z Prawem i zapewnianie im ochrony według
moralnych nakazów Prawa86.
Około 250 r. p.n.e. władca Aśoka gościł w Pataliputrze trzeci wielki
buddyjski synod. Stolica traktowana była jako wiodący w Azji (a może
nawet na świecie) ośrodek filozofii, kultury i sztuki (także sztuki
wojennej). Aśoka zbudował też ponoć 84 tys. budowli sakralnych, stanowiących swoiste centra duchowej energii, nazywanych stupami. Niewykluczone też, że to Król Królów „wybudował pierwszą świątynię koło
Bodh-Gaya, w miejscu, gdzie Budda doznał Oświecenia. Prawdopodobnie dzięki niemu buddyzm przetrwał w Indiach i rozszerzył się poza
granice tego kraju (Edykt skalny XIII). Aśoka wysłał między innymi na
Cejlon misjonarza imieniem Mahendra, który według tradycji miał być
jego synem albo młodszym bratem. Ten sam Edykt wspomina nawet
o Europie” 87. Cesarz wysłał bowiem, poza poselstwami na Cejlon, do
Iranu i do Egiptu, emisariuszy niosących dobrą nowinę o nauce Buddy
także miast-państw w Grecji.
Jeżeli chodzi o drogę życiową, to niewątpliwie niewielu przywódców politycznych może pochwalić się taką filozofią życia i moralno-etycznym wymiarem kultury bezpieczeństwa jak Aśoka. Nie oznacza
to jednak, że przykład Aśoki jest w pewnym sensie przykładem pesymistycznym, z tego powodu, że jedynym. Same Indie mogą pochwalić
86
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się większą ilością przywódców o podobnej charyzmie i konsekwentnie
utrzymywanej postawie niekrzywdzenia innych.
Kaniszka
Jedną z takich postaci był niewątpliwie cesarz Kaniszka, panujący nad
imperium Kuszanów, które najeżdżało na Indie, zanim samo nie uległo procesowi indianizacji. Panowanie Kaniszki miało miejsce około
100 r., stolicą jego państwa była Puruszaputra (dzisiejszy Peszawar).
Kaniszka został przekonany do nauki Buddy przez sanskryckiego poetę
i buddystę Aśwagoszę.
Gandhi
Całkowitym oddaniem idei ahimsy (niekrzywdzenia) i, jak się okazało,
potężnej sile łagodności wykazywał się indyjski mąż stanu Mahatma
Gandhi (1869–1948). Pomimo że osoba Gandhiego nie kojarzyła się
z typową postacią wojownika, podjął on, jako przywódca wielkiego
narodu, zwycięską walkę, która przebiegała bez użycia przemocy. Jest
to de facto realizacja jednej z naczelnych zasad kultury bezpieczeństwa
rodem z kodeksu bushidō.
6.2.3. Cesarstwo Chin i dalej na Wschód…
Idea Drogi Cesarza dotarła z indyjskiego epicentrum duchowości
kształtującej dalekowschodnią filozofię bezpieczeństwa i kulturę bezpieczeństwa do Chin, gdzie reprezentantem Drogi Wojownika będącym
jednocześnie katalizatorem rozwoju sztuk walki był hinduski książę
i mnich buddyjski Bodhidharma, reformator klasztoru Shaolin. Z Chin
ćwiczenia niezbędne w procesie samodoskonalenia, w tym kunsztów
bojowych, przedostały się do Tybetu, Korei, na Okinawę i do Japonii.
Elementy zawarte w dalszej części tej pracy oparto w znacznej mierze
na treściach stanowiących wynik badań naukowych przeprowadzonych
przez J. Piwowarskiego, dotyczących procesualnej strony samodoskonalenia i bezpieczeństwa, wynikających z przekazu zawartego w kodeksie
bushidō. Niezależnie od rzemiosł wojennych przemieszczały się tym
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szlakiem nauki duchowe, odnajdując (podobnie jak sztuki walki) swoje
analogie i łącząc się z nimi w swym oddziaływaniu. Droga Cesarza – niebędąca ani drogą uzurpatora, ani drogą tyrana – jest Drogą Wojownika
Światła, jak ją określa de Mello i co w pewnym sensie potwierdza Einstein.
Albert Einstein twierdzi, że
religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Przekroczy ona osobowego Boga i odrzuci dogmaty […]. Obejmując to, co naturalne, i to, co duchowe, odnajdzie oparcie w umyśle religijnym
powstałym z doświadczenia wszystkich naturalnych i duchowych
rzeczy jako pełnej znaczenia jedności. Buddyzm odpowiada temu
opisowi. Jeżeli istnieje jakakolwiek religia, która jest w stanie
podołać współczesnym wymaganiom nauki – jest nią buddyzm88.
Buddyzm służy samodoskonaleniu w wymiarze indywidualnym
i kulturze bezpiecznego rozwoju w rozumieniu społecznym. Ma tę
zaletę, że nie kwestionuje dorobku innych wielkich religii, nie ma tu
kontrowersyjnego pojęcia innowiercy, są akceptowane inne wyznania,
pod jednym tylko warunkiem: że nie są w nich składane krwawe ofiary.
Podstawowe moralne atuty buddyzmu, poparte solidnym treningiem,
wiedzą i łącznością z naturą, mogą stanowić niezwykle skuteczne antidotum na współczesne choroby społeczne.
Państwo Środka odegrało kluczową rolę zarówno w rozwoju, jak
i w transmisji całych systemów i poszczególnych elementów rzemiosł
wojennych na większą część terenów Azji Wschodniej. Dotyczy to
także dalekowschodnich systemów religijno-filozoficznych, będących
nieodłącznym składnikiem systemów walki Dalekiego Wschodu.
Kiedy zapoznajemy się z rozmaitymi wypowiedziami twórców
i mistrzów japońskiego karate, nieodmiennie pojawia się w nich element „chiński”. Mistrz japońskich sztuk walki, Masutatsu Ōyama pisze
o tym następująco:
Konfucjusz […] jest niewątpliwie jednym z największych filozofów życia wszechczasów […] powiedział wiele rzeczy o olbrzy88
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mim znaczeniu dla ludzi ze świata sztuk walki: człowiek dzielny,
ale nieuprzejmy, nie jest lubiany, umiłowanie siły bez umiłowania mądrości prowadzi do szaleństwa; umiłowanie odwagi bez
umiłowania wiedzy prowadzi do nieładu. […] ludzi polegających
wyłącznie na sile i odwadze świat potępia, jako dzikich i nie do
przyjęcia. W rezultacie wiedza i uprzejmość są jeszcze bardziej
istotne dla ludzi karate, niż dla innych89.
Uprzejmość, o której wspomina Ōyama, należy rozumieć jako
związaną z opisywaną przez Konfucjusza i jego następców cnotą
humanitarności (chin. ren), co prowadzić ma wraz z wiedzą (chin.
hue) do stworzenia postaci człowieka szlachetnego, mędrca (chin. jun-zi, kun-tsy). Według Zisi, wnuka Konfucjusza, będący człowiekiem
prawym mędrzec doskonały
ma inteligencję, przenikliwość i wiedzę, dzięki którym zdolny
jest, by rządzić wszystkimi ludźmi. Wielkoduszność, szczodrość
i łagodność pozwalają mu objąć wszystkich ludzi; siła, wytrwałość,
solidność i zdecydowanie pozwalają mu trwać; uporządkowanie, powaga, utrzymywanie środkowej pozycji oraz poprawność
pozwalają mu na wzajemność; kultura (wen), obyczaj (li), wyrafinowanie i wgląd pozwalają mu rozróżniać. Wszytskoobejmujący
i rozległy, głęboki i jak źródło nieprzerwanie aktywny tak za
każdym razem jest skuteczny. […] Pojawia się, a wszyscy ludzie
darzą go szacunkiem […]. Działa, a wszyscy ludzie są z nim. […]
Prawego człowieka charakteryzuje to, że jest zwyczajny i uprzejmy
dla ludzi. Jest prosty, mimo że jest pełen kultury. Jest miły, mimo
że jest metodyczny. Zna dystans dzielący go od tego, co bliskie.
Wie, skąd wieje wiatr. Zna to, co tylko chwilę było widoczne. Taki
człowiek będzie skuteczny (de)90.

89

90

M. Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy…, op. cit., s. 38. Zob. X. Yao, An Introdution to
Confucianism, Cambridge 2000; P. Socha, Rozwój duchowy w konfucjanizmie, [w:] Duchowy
rozwój człowieka, idem (red.), Kraków 2000, s. 38–40.
Doktryna Środka (Zhongyong), A.I. Wójcik (tłum.), [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów,
M. Kudelska (red.), Kraków 2002, s, 349.

217

CZĘŚĆ DRUGA

Masutatsu Ōyama, opisując Drogę Samodoskonalenia, chętnie i często cytował także Mencjusza:
Droga ta jest długa, a kryć może jeszcze wiele trudności; wierzę
jednak, podobnie jak Mencjusz: „Droga jest wzniosła i piękna.
Prowadzi ona do Nieba. Jest ono bardzo daleko. Ale dlaczego nie
mielibyśmy spróbować przybliżyć go przez codzienny, choćby
maleńki postęp”91.
Według tradycji rozpowszechnionej wśród adeptów różnych odmian
sztuk walki przeniosły się one z Indii do Chin dzięki buddyjskiemu mnichowi Bodhidharmie (chin. Da Mo, jap. Daruma Taishi)92. Bodhidharma
to tajemnicza postać historyczna. Źródło mówiące o tym hinduskim
księciu i mnichu to Zapiski Świątyni Lao-yang   93 (547 r.), których autorem jest Yang Asuan Chih. Legendy głoszą, że Bodhidharma był trzecim
synem hinduskiego króla Sughandha i przybył z Indii na teren Chin
prawdopodobnie na przełomie V i VI w.94. Jego oddziaływanie nie ograniczyło się do Chin, ale stał się sławny także w Japonii i innych krajach,
przede wszystkim jako dwudziesty ósmy patriarcha buddyjskiej szkoły
dhjany (chin. chan, jap. zen), a także jako wybitny mistrz sztuk walki.
Według buddyjskich przekazów jeszcze w Indiach jego guru Prajnatara95
wprowadził go w sekrety indyjskiego systemu uprawianej w warnie
kszatrijów walki wadżramuszti. W Chinach odpowiednikiem tej klasy
byli rycerze wuxia, hołdujący wyidealizowanym ideałom bohaterskim,
porównywalnym z ideałami średniowiecznego rycerstwa europejskiego
bądź z wzorcami samurajskimi 96. Cnotami charakteryzującymi rycerzy
91
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wuxi były m.in. przyjaźń, poczucie obowiązku w sprawach publicznych, wdzięczność, dbanie o swą reputację, co miało oddziaływać także
na inne grupy społeczne 97. Dokładne ustalenie momentu przybycia
Bodhidharmy do Państwa Środka sprawia kłopoty, mówi się więc o roku
480 bądź o samym początku VI w.98. Najbardziej znana z historii jest
jego dysputa z patronem buddyzmu, cesarzem Wu (502–549) z dynastii
Liang. Na pytanie cesarza, jak ocenia on jego zasługi w dziele popierania
buddyzmu (budowa klasztorów i świątyń, kopiowanie sutr, składanie
ofiar, wprowadzanie różnych ulg dla mnichów itp.), Bodhidharma
nieoczekiwanie odparł, że cesarz nie posiada żadnej zasługi, ponieważ
wszystko jest ostatecznie pustką (sanskr. śunyata, chin. kong)99. Oczywiście w kontekście filozofii madhjamaki taka wypowiedź nie jest obraźliwa, jednak dla niewtajemniczonych w koncepcję filozofii Nagardżuny
mogła się taką wydawać. Dlatego też Bodhidharma z powodu niezadowalającej reakcji cesarza na swe ekstrawaganckie zachowanie oddalił
się z dworu cesarskiego100. Według wielu źródeł osiadł on w klasztorze
Shaolin, w którym oprócz praktyk medytacyjnych mnisi oddawali się
pod jego kierunkiem ćwiczeniom sztuk walki.
Chiny w tym czasie dysponowały już własnymi systemami wojennymi, związanymi najczęściej z daoizmem. Zgodnie z tą tradycją cesarz
Huang-ti, znany jako Żółty Cesarz 101, stworzył około 2,5 tys. lat p.n.e.
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Zob. L. Zhao, The Early Warrior and the birth of xia, cyt za: E. Baka, Dao bohatera…, op.
cit., s. 27.
Ch’en, Buddhism in China, op. cit., s. 352.
W Chinach, tłumacząc teksty buddyjskie, posługiwano się „metodą analogii (geyi). Zrównywała ona koncepcje buddyjskie z taoistycznymi i neotaoistycznymi. […] Pierwszym,
który zastosował metodę analogii do opracowywania sutr buddyjskich był mnich
Daoan (312–385), który założył Szkołę Pierwotnego Niebytu (Benwu zong). Głosił doktrynę mówiącą, że pierwotnie, zanim powstał miliard ewoluujących i transformujących
rzeczy, był niebyt (benwu), a pustka (kong) była początkiem wszystkiego, co ma formę
(se). Pustka, o której mówił, miała być analogonem »śunjaty«, koncepcji Nagardżuny,
mówiącej, że wszystkie dharmy są w swej naturze puste, a pierwotny niebyt (benwu)
miał być analogonem sanskryckiego terminu tathata (»takość« – to, co jest, tak jak jest),
czyli czystego istnienia rzeczy w ich naturze”. A.I. Wójcik, Buddyzm szkół chińskich, [w:]
Filozofia Wschodu, B. Szymańska (red.), op. cit., s. 247.
H.-K. Chou, Dhyana Buddhism, its History and Teaching, Allahabad 1960, s. 20. Zob. także:
The Zen Teaching of Bodhidharma, Washington 1987.
Huangdi. Chinese Mythological Emperor, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.
com/topic/Huangdi (dostęp: 28.08.2016).
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metodę walki o nazwie czio-ti, przeznaczoną dla osoby nieuzbrojonej,
obejmującą także sposoby użycia broni oraz ćwiczenia wzmacniające 102. Jak zauważają Butrym i Orlińska: „Księga Obrzędów napisana
za czasów dynastii Czan (1050–250 p.n.e.) zawiera wzmiankę o sztuce
walki wręcz oraz o metodach szkolenia adeptów. Pierwsze zapisane
informacje na temat sztuk wojennych można znaleźć w Kronikach
Jesiennych i Wiosennych (722–481 p.n.e.), Księdze Pieśni” 103 i Księdze
o Obrzędach i Rytuałach. Wiadomości te są jednak mało szczegółowe.
Np. poeta Shin Ching napisał: „bez umiejętności walki gołymi rękami
można było walczyć [tylko] w formacjach o niższej randze” 104. W okresie późniejszym opanowanie umiejętności walki bez broni, będące
uzupełnieniem innych umiejętności chińskiego rycerza, było wysoko
cenione, dostrzegano jego potrzebę, a ponadto znajomość kunsztu
walki bez broni stanowiła jeden z istotnych elementów mających związek ze stratyfikacją społeczno-zawodową wojowników i rycerzy. Inaczej
mówiąc, biegłość w walce wręcz wpływała znacząco na pozycję, jaką
zajmowali żołnierze w armii i w społeczeństwie.
Bodhidharma wprowadził sztuki walki w mury klasztorów celem
dołączenia do długotrwałej i wyczerpującej siedzącej medytacji mnichów elementów wystudiowanego ruchu, dzięki którym mogli oni
utrzymać zdrowie, oraz celem zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas
odległych pielgrzymek.
Wielu chińskich mnichów buddyjskich zazwyczaj stale mieszkało
przy klasztorach i właśnie klasztory […] stały się ośrodkami
działalności różnych szkół i kierunków buddyzmu. Takich klasztorów dużych, średnich i małych było w Chinach bardzo wiele.
W północnych Chinach w V–VI w. istniało 47 potężnych klasztorów, posiadających oficjalnie zatwierdzony statut, czasami nawet
otrzymujących dotacje ze strony władz, oraz 846 klasztorów średnich rozmiarów, założonych i istniejących w znacznej mierze
dzięki wsparciu arystokratów z możnych rodów. […] Wreszcie
102
103
104
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Y. Konishi, Karate Nyumon, op. cit., s. 16.
M. Butrym, W. Orlińska, Tajemnice kung-fu, Warszawa 1983, s. 11.
Ibidem. Zob. także: B.A. Haines, Karate’s History…, op. cit., s. 23–40 (chapter 3: China).
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oprócz nich, istniało około 30 tysięcy małych klasztorów-świątyń
rozrzuconych dosłownie po całych Chinach105.
W wiekach VII i VIII podczas panowania dynastii Tang liczba buddyjskich klasztorów jeszcze wzrosła. W tych ośrodkach buddyjskiej myśli
religijnej i kultury nie można było na ogół przechowywać broni, ponieważ jest to niezgodne ze ślubowaniami bodhisattwy, przyjmowanymi
w tradycji buddyzmu mahajany, natomiast walka wręcz była dozwolona,
jeżeli była ona traktowana jako element samodoskonalenia106. W razie
potrzeby umiejętności te były wykorzystywane w walce. Mamy tu do
czynienia z charakterystyczną dwoistością w traktowaniu sztuk walki:
z jednej strony są one istotnym elementem treningu samodoskonalenia,
w którym zaangażowanie ciała jest nie mniej ważne niż zaangażowanie
strony duchowej, z drugiej strony, jak zostało już wspomniane, sztuki te
zaczęły odgrywać rolę użytkową związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa klasztorom. Gdy mówimy o buddyzmie jako o mentalnym źródle
sztuk walki, to trzeba dodać, że mamy w tym przypadku do czynienia
z buddyzmem ukształtowanym w Chinach, w których napotkał on
rozwinięte już systemy filozoficzno-społeczne taoizmu i konfucjanizmu i wszedł z nimi w specyficzny dialog kulturowy. Zarówno taoizm,
konfucjanizm, jak i buddyzm, zanim zetknęły się ze sobą, inspirując
się wzajemnie, przeszły długie drogi rozwoju, rozpoczęte mniej więcej
w tym samym czasie – na przełomie VII i VI w. p.n.e.107. W omawianym
105
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L. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin, Warszawa 1974, s. 359.
B.A. Haines, Karate’s History…, op. cit., s. 95–106 (chapter 7: Buddhism and Karate); P. Socha,
Rozwój duchowy w buddyzmie, [w:] Duchowy rozwój człowieka, idem (red.), op. cit., s. 37,
38. Dziełem, które może przybliżyć „inicjację” w znajomość filozofii buddyzmu zen (ch’an)
jest Ch.-Y. Chang, Przekaz lampy. Pierwotne nauki zen, Warszawa 2008. Na podst.: A Man
of Zen. The Recorded Sayings of Layman P’amg, R.F. Sasaki, Y. Iriya, D. Frazer (tłum.), New
York 1992.
Ten fakt podobnego w czasie powstania tych trzech wielkich systemów jest zastanawiający. Zob. A.I. Wójcik, Filozofia Chin. Uwagi wstępne, [w:] Filozofia Wschodu, B. Szymańska
(red.), op. cit., s. 317: „Pierwsze szkoły filozoficzne, których księgi i nauki w nich zawarte
przetrwały i funkcjonują w życiu intelektualnym i duchowym do dziś, związane były
z przełomem wieku VII i VI p.n.e., czasem doprawdy niezwykłym w skali całego świata…”.
Zob. także: H.G. Wells, Historia świata, Wrocław 1983, cyt. za: A. Tokarczyk, Hinduizm,
Warszawa 1986, s. 86: „Ten szósty wiek był jednym z najważniejszych w dziejach ludzkości. W Grecji filozofowie poszukują jasnych idei o Wszechświecie i o tym, jakie miejsce
zajmuje w nim człowiek, Izajasz doprowadza do szczytu dzieło proroków żydowskich,
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okresie zetknięcia kulturowego posiadały tyle wspólnych i dopełniających się elementów, że wspomniany dialog stał się możliwy i, co ważne,
zaowocował w formach i treściach ideowych trwających do dzisiaj 108.
Co prawda niektóre z pojęć używanych w nurtach sytuujących się na
granicach wspomnianych tradycji społeczno-religijno-filozoficznych
zyskały interpretację, jaką nie zawsze można nazwać „ortodoksyjną”,
jednak stanowiło to niewątpliwie ważny bodziec rozwoju. Zgodnie
z nauką Laozi istotą i wszechobejmującą zasadą istnienia i funkcjonowania całego świata jest nieograniczone dao. Czym ono jest? Laozi widział
w dao powszechne prawo natury. Z metafizycznego punktu widzenia
nie jest ono stworzone, a jednak wszystko bierze od niego swój początek,
wszystko dzięki niemu istnieje, rozwija się i do niego również powraca.
Dao, które jest nazwane, nie jest wiecznym dao
[…]
Bez nazwy – oto jest początek nieba i ziemi
Nazywane jest matką wszystkich rzeczy i spraw.
[…]
4. Dao jest puste, ale użyj je –
prawdopodobnie jest nie do wyczerpania.
O! Bezdenne być może to jest przodek wszystkiego.
[…]
34. Wielkie dao rozlewa się wszędzie –
może być i na prawo i na lewo
Narodziny wielkich rzeczy i spraw zależą od niego
a ono nikogo i niczego nie porzuca
Dokonuje czynów bohaterskich – nie dla sławy
Wspiera wszystko troskliwie nie dla władzy
[…]
Do niego powracają wszystkie rzeczy i sprawy  109.
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Gotama Budda naucza w Indiach, a Konfucjusz i Lao Tse w Chinach. Od Aten do Oceanu
Spokojnego myśl ludzka pracuje”.
Przykładem takich wzajemnych wpływów jest wczesny neokonfucjanizm, zob. C. Wing-Tsit, A Source Book In Chinese Philosophy, Princeton 1969. Trwało to aż do reformy Chu Hsi,
odrzucającego te wpływy, jednak niewątpliwie odgrywały one ważną rolę w dalszym
kształtowaniu mysli konfucjańskiej.
Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, Kraków 2006.

Rozdział 6. Kultura samodoskonalenia, obrony i obronności – tradycje dalekowschodnie

Dao stanowi w pewnych chińskich interpretacjach odpowiednik
wskazywanej przez buddyzm „prawdziwej natury umysłu”, porównywanego w literaturze buddyjskiej do przestrzeni bez środka i bez
granic, pustej, przejrzystej i promieniującej, posiadającej nieskończony potencjał nieograniczonych możliwości, swobody i energii 110.
Dla poruszanego w pracy tematu ważne są przede wszystkim te fragmenty, w których Laozi mówi o obrazujących dao elementach świata,
do których odwoływać się będą mistrzowie sztuki walki. Na przykład
Ōyama powiada: „lubię wracać do fragmentu z Lieh-tsu, który mówi
»życie wygląda jak śmierć, bogactwo wygląda jak ubóstwo, istota ludzka
wygląda jak świnia, a Jaźń wygląda jak istota ludzka«” 111. Osoba, która
może to właśnie powiedzieć, osiągnęła szczyt. Dla mistrzów sztuki walki
istotne będą więc na przykład takie obrazy, jak woda, która jest najbardziej ustępliwa we wszechświecie, a jednak ostatecznie zwycięża, oraz
postać człowieka, który podobny jest do „nieobrobionego kloca drzewa”.
Znajdziemy też wskazania mówiące o tym, że wiotkość i ustępliwość
są „uczniami życia, twardość i nieustępliwość to uczniowie śmierci” 112,
i podobne pouczające spostrzeżenia.
Znajdziemy w taoizmie przekonanie, że świat w swej totalności jest
święty i doskonały, co zbieżne jest z doktryną buddyzmu chan, chociaż rozpoznanie tej prawdy dostępne jest według tradycji jedynie na
poziomie Oświecenia.
Według taoistycznej wizji początek świata, ale i to, co ciągle sprawia, że jest on w ciągłym ruchu, jest okryte tajemnicą, jest czymś
nienazywalnym, niezróżnicowanym, czego nie można oddać
za pomocą żadnych kategorii pojęciowych (takich jak „duch”
czy „materia”). Zróżnicowanie świata staje się możliwe dopiero
wówczas, kiedy pojawiają się dwie przeciwstawne siły yin i yang.
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Zob. IX Karmapa Wangcziuk Dorże, Mahamudra eliminująca ciemności niewiedzy, Kraków 1993; T. Rinpoche, Praktyka Mahamudry w pięciu punktach, Kraków 1989; O. Nydahl,
Buddowie Dachu Świata, Warszawa 1991; K. Rinpoche, O naturze umysłu, Warszawa 1981.
M. Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy…, op. cit., s. 32. Zob. Lieh-tzu, A Taoist Guide
to Practical Living, Boston 1995.
Zob. szczególnie fragmenty Daodejnig: 1, 4, 8, 34, 40, 42, 76, fragmenty dotyczące bycia
żołnierzem zob. nr 30, 31, 67, 68, 69, 73.
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[…] dwa przeciwstawne, ale i współzależne elementy. Yang jest
nazwą mającą oddać element jasny, męski, suchy, a także niebo.
Yin oznacza to, co ciemne, słabe, wilgotne, żeńskie, miękkie, oraz
ziemię. Doskonała harmonia we wszechświecie, a także w stosunkach międzyludzkich i w każdym człowieku z osobna, opiera się
na równowadze tych pierwiastków  113.
Na tym problemie skoncentrowały się wysiłki uczonych ze szkoły yin-yang, opierającej się głównie na interpretacjach podstawowej zarówno
dla taoizmu, jak i konfucjanizmu księdze I Ching (Yijing), czyli Księdze
Przemian 114. Niekiedy opisywana szkoła yin-yang nazywana jest szkołą
dualizmu, chociaż wydaje się, że ze względu na zasadę komplementarności pierwiastków tworzących we wzajemnym związku całość lepszym
terminem byłby tu holizm, wraz z konsekwencjami wypływającymi
z jego przyjęcia115. Wiąże się to z problemem zachowywania równowagi całości poprzez skorelowanie ze sobą dzięki systemowi sprzężeń
zwrotnych części jakiegoś systemu, w którym działają jako pierwotne
dwie przeciwstawne sobie siły, w tym przypadku yin i yang. Zgodnie
z Księgą Przemian można bliżej określić elementy reprezentujące yang
oraz yin następująco:
Yang to trygram Chien, niebo, słońce, ogień, trygram Li, uwalnianie, wychodzenie na zewnątrz, wysyłanie, stawanie twarzą
w twarz, otwieranie się, poddany, mięśnie, aplikacje, struktura,
ciało i sztuki walki (wszystko to wiąże się z powstawaniem życia).
Yin to trygram Kun, ziemia, woda, księżyc, trygram Kan, zwijanie
się, wchodzenie, gromadzenie, czekanie, łączenie, władca, kości,
istota, zasada, umysł i sprawy cywilne (wszystko to związane
z wypełnianiem własnego posłannictwa) […] staramy się znaleźć
113
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P. Glita, Taoizm, [w:] Filozofia Wschodu, B. Szymańska (red.), op. cit. s. 332. Zob. Y. Fung,
A Short History of Chinese Philosophy, New York 1976, s. 93–118, 129–143.
Zob. C. Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, op. cit., s. 244 i nast.; A. Huang,
The Complete I Ching, Rochester 1998; F. Kim, I Ching, Warszawa 2006.
Zob. J.C. Smuts (twórca holizmu, wybitny wojskowy, polityk i filozof, 1870–1950), Holism
and Evolution, op. cit.; L. von Bertalanffy, The Organismic Psychology and Systems Theory,
Worcester 1968; T. Ambroży, Trening holistyczny – metodą kompleksowej uprawy ciała,
Kraków 2004; A. Szyszko-Bohusz, Pedagogika holistyczna, Kraków 1989.
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dla tych pierwiastków relację, w której wzajemnie by się uzupełniały. Tak wygląda zasada rozdzielania na dwoje i ponownego
spojenia w jedno. Dlatego mówimy: „z jednego dwa, z dwóch
jedno…”. Kiedy zrozumie się zasadę odwrócenia yin i yang,
można zacząć mówić o tao 116.
W kontekście sztuk walki programowymi wskazaniami dotyczącymi
postrzegania całości utrzymującej się w postulowanej przez taoizm
dynamicznej równowadze są zalecenia zawarte w Podstawowym kanonie tai-chi w tradycji rodziny Yang   117, będącym spisanym przekazem
tradycji tej praktyki.
Jak czytamy: „Musisz poznać yin i yang. Przyleganie zmienia się
w ustępowanie, ustępowanie zmienia się w przyleganie. Yin nigdy nie
opuszcza yang i yang nigdy nie opuszcza yin. Wysyłanie energii następuje wtedy, kiedy yin i yang nawzajem się uzupełniają. Yin i yang są
puste i pełne. W kilku słowach można zawrzeć wszystko, co najważniejsze” 118.
Zasada yin-yang jest istotnym elementem w kreowaniu ćwiczeń
karate-dō, szczególnie na mistrzowskim poziomie (technik specjalnych),
i w przypadku zaistnienia wątpliwości może być zdaniem autorów
niniejszych słów niezwykle pomocna w budowaniu algorytmu pozwalającego te wątpliwości rozstrzygnąć, przy czym dotyczy to już poziomu
zewnętrznego, związanego z problemami biomechaniki, a także rodzaju
strategii stosowanej podczas walki.
Przewodnie zasady taoizmu to wu-wei, nazywana zasadą nieczynienia,
i zasada mówiąca, iż „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”, kojarzona w kulturze chińskiej z buddyjskim rozmyślaniem o przemijaniu i nietrwałości.
Wu-wei stała się jedną z głównych zasad chińskich sztuk walki. „Nieczynienie”, czy raczej „nieingerowanie”, nie oznacza tu całkowitej bierności,
ale skupioną czujność związaną ze zminimalizowanym reagowaniem
na otoczenie, polegającym nie na przykładaniu wielkiej siły do dokonania jakiejś zmiany, ale na sterowaniu już istniejącymi procesami przy
116
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D. Wile, Podstawowy kanon tai-chi, Warszawa 2005, s. 157–158.
Ibidem.
Ibidem, s. 152. Zob. J. Sielberstorf, Chen. Lebendiges Taijiquan im klassischen Stil, Muenchen 2003.
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pomocy subtelnego wpływu. Przykładem może być tu sytuacja, w której
statek stoi na redzie. By dokonać zmiany jego położenia, konieczne jest
wydatkowanie bardzo dużej energii, by wprawić go w ukierunkowany
ruch, natomiast jeżeli on już się porusza, siła potrzebna do zmiany
jego kierunku nie musi być wielka. Ponieważ w omawianej koncepcji
świat pojęty jest jako jedna wielka energetyczna zmiana, składająca się
z niezliczonej ilości procesów, najważniejszą rzeczą jest rozpoznanie
tych procesów, a następnie wprowadzenie w nie pożądanych zmian.
Paradoksalnie, im dynamiczniejszy (silniejszy) jest dany proces, tym
mniejszej siły potrzeba, by zmienić jego kierunek. W sztukach walki
mówi się o tym, że należy wykorzystać siłę przeciwnika. Pojęcie dao
i całości wiąże się w taoizmie z ideą „naturalności” i dlatego wzorcem
naturalnego postępowania stały się działania różnych zwierząt, zwłaszcza obronne i agresywne. Już kilka wieków przed Bodhidharmą lekarz
wojskowy Hua-To wprowadził techniki oparte na sposobach walki
pięciu zwierząt: tygrysa, niedźwiedzia, małpy, jelenia i żurawia119.
Bodhidharma po rozmowie z cesarzem Wu-Ti opuścił cesarski dwór,
powędrował na północ Chin i osiedlił się w królestwie Wu, w klasztorze, którego nazwa do dziś znana jest na całym świecie jako Shaolin
(chiń. ‘młody las’). W swych naukach podnosił znaczenie jedności
ciała i umysłu oraz potrzebę ćwiczeń wzmagających medytacyjną koncentrację mnichów. Dostrzegał potrzebę dbałości o fizyczne zdrowie
swoich podopiecznych, harmonia organizmu potrzebowała jego zdaniem ćwiczeń fizycznych, równoważących długotrwałe, odbywane
w jednej siedzącej pozycji ćwiczenia medytacyjne. Najlepiej zdaniem
Bodhidharmy nadawały się do tego celu ćwiczenia kunsztu bojowego.
Jak wspomniano, były różne tego powody i wszystkie są na swój sposób
aktualne do dziś. Po pierwsze, sytuacja walki i potrzeba obrony, niesie
ze sobą wzmożoną potrzebę uważności (sanskr. smrti, pal. sati, jap.
chūi, yōi, tybet. drenpa), ta zaś stanowi jedną z najbardziej istotnych
zasad buddyjskiej ścieżki duchowej (sanskr. samyak-smrti, jap. chūi)120,
lecz przecież stosuje się do każdego ucznia pragnącego zgłębić jakąś
119

120
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M. Butrym, W. Orlińska, Tajemnice kung-fu, op. cit., s. 12. Zob. B.A. Haines, Karate’s History…,
op. cit., s. 23–40 (chapter 3: China).
Uważność (pal. appamada) jako człon ośmiorakiej buddyjskiej ścieżki wyczerpującej treść
Czwartej Szlachetnej Prawdy nazywana jest w Dhammapadzie „ścieżką nieśmiertelno-

Rozdział 6. Kultura samodoskonalenia, obrony i obronności – tradycje dalekowschodnie

wiedzę. Pielgrzymki prowadzące niebezpiecznymi górskimi drogami
i pojawiająca się nie tak rzadko potrzeba obrony klasztorów i świątyń
były dodatkową motywacją do bardzo rzetelnie prowadzonych ćwiczeń
w klasztornym systemie walki wręcz. Nosił on nazwę shih po la han
sho 121, z czasem ch’uan-fa  122, nazywany był także z okinawska Shaolin-tsu-kempō czy po japońsku Shōrinji-kempō, do którego to stylu bardzo
podobne jest japońskie karate, gdyż po części się niego wywodzi. Termin
kempō uważa się dzisiaj za odpowiednik terminu „karate”, co potwierdza
zresztą tytuł, jaki nosiła pierwsza książka Gichina Funakoshi, twórcy
współczesnego karate-dō, Ryūkyū Kempō Karate  123.
Styl walki z buddyjskiego klasztoru Shaolin w prowincji Honan
został przeniesiony do Japonii dwukrotnie. Po raz pierwszy przez mnicha Eisai Zenji (1141–1215), japońskiego mistrza zen, który przybył na
kilka lat do Chin celem studiowania buddyzmu, a następnie powrócił
do Japonii w 1191 r., przywożąc ze sobą interpretacje nauk chan wraz
z umiejętnościami bojowymi z Shaolinu. Japońska nazwa będąca odpowiednikiem chińskiego Shaolin-tsu-kempo to Shōrinji-kempō, które jest
uprawiane do dziś w Japonii. Jego zaplecze zostało nadwątlone w okresie rozprawy, jaką podjęli zjednoczyciele Japonii Nobunaga i Hideyoshi
z buddyjskimi klasztorami i oddziałami mnichów-wojowników. Po raz
drugi Shōrinji-kempō zagościło w Japonii po II wojnie światowej za
sprawą doktora Dōshin Sō (1911–1980), który długo studiował kempō
w Chinach przed wojną i został tam uznany za eksperta tego stylu przez
wielu chińskich mistrzów, wśród których był Wen Lanshi. Po wojnie
„Dōshin Sō założył główne biuro Shōrinji Kempo w prefekturze Kogawa
na wyspie Shikoku. Do tej pory Shōrinji Kempō jest [jednocześnie]
obrządkiem, który został oficjalnie zarejestrowany” 124. Ten styl walki ma

121

122
123

124

ści”(Dh. 21), zaś w tekstach chanu, a zwłaszcza w modo, postawa pełna uwagi traktowana
jest jako najbardziej sprzyjająca oświeceniu.
Shi po la han so – Osiemnaście Rąk Lo-Han; patrz w: B.A. Haines, Karate’s History…, op. cit.,
s. 26–27 (była to pierwsza odmiana Sztuki Walki, jaką ćwiczył Masutatsu Ōyama).
Zob. ibidem, s. 44.
Zob. rozważania na temat ideogramów oznaczających jednocześnie bądź to „chińską
rękę”, bądź to „pustą rękę”, w: ibidem. Zob. także: M. Ōyama, What is Karate, Tokyo 1958,
s. 29; G. Funakoshi, Karate-jutsu, Tokyo 1952, s. 3; H. Ōyama, Karate-dō, Tokyo 1958, s. 23.
Droga Mistrza, B. Bagińska (red.), Warszawa 2004, s. 76. Zob. S. Doshin, Shōrinji Kempō.
Philosophy and Techniques, Tokyo 1973.
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związek z filozoficzno-religijnym ruchem kongō-zen, czyli „diamentowym zen”, co przywodzi na myśl „diamentowy pojazd” tybetańskiego
buddyzmu. Ukazujące sztuki walki dzieło przypisywane Bodhidharmie
trafiło w Chinach na podatny grunt  125.
Aż do śmierci Bodhidharma zyskiwał zwolenników swej techniki,
którą stworzył w celu konserwacji zdrowia z jednej strony i osiągnięcia jedności ciała i ducha z drugiej. Sztuka wojenna została
po raz pierwszy zdefiniowana jako środek do osiągnięcia pewnego stanu ducha, szczególnego rodzaju postrzegania zwanego
satori – Oświecenie 126.
Mnisi z klasztoru Shaolin słynęli z mistrzowskiego opanowania
systemu walki wręcz. Ponadto każda świątynia miała w tym zakresie
swoje tajemnice. W klasztorze Honan do dziś znajdują się malowidła upamiętniające pobyt Bodhidharmy i sale ćwiczeń z wyciśniętymi
w twardej posadzce zagłębieniami po nogach ćwiczących. Dalszy rozwój odmian sztuk walki w Chinach doprowadził do wyodrębnienia się
dwóch głównych grup tychże odmian, tzw. szkół zewnętrznych Wai
Chia i wewnętrznych Nei Chia. Style grupy Nei Chia kładły większy
nacisk na wykorzystanie energii wewnętrznej qi i stanowiły aplikację
taoizmu 127. Reprezentatywnym przykładem dla tej grupy jest styl Tai Chi,
którego nazwa pokrywa się z nazwą symbolu równowagi i jedni – przeciwieństw yin-yang – obecnie często kojarzonego także z holistyczną
medycyną wschodnią. Typowym stylem zewnętrznym Wai Chia jest
Shaolin-ssu-kempō, który w okresie panowania dynastii Tang (618–907)
bardzo rozprzestrzenił się na terenie całych Chin i jest bardzo zbliżoną
do współczesnego karate praformą. W tym okresie zawiązywać zaczęły
125

126

127
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Zbiór hipotez dotyczących losów tego dzieła zawiera i te, które mówią, że zaginęło. Tzw.
kopie być może nie są w pełni wiarygodne, być może podlegały one modyfikacjom. Zob.
L. Boynan, Zhongguo Bushu shi, Taipei 1996, s. 182–183; T. Hao, Shaolin Wudang Kao, Hong
Kong 1968; K.K. Wong, The Art of Shaolin Kung Fu: The Secrets of Kung Fu for Self-Defense,
Health and Elightement, Tokyo 2002.
M. Butrym, W. Orlińska, Tajemnice kung-fu, op. cit., s. 13. Zob. B.A. Haines, Karate’s History…,
op. cit., s. 32.
Y. Konishi, Karate Nyumon, op. cit., s. 17; C. Pu, Kuo Chich Chien Luen, Shanghai 1936, s. 14;
B.A. Haines, Karate’s History…, op. cit., s. 31.
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się religijne bractwa buddyjskie i taoistyczne o charakterze tajnych
sprzysiężeń, a proces ten uległ nasileniu pod panowaniem mongolskich
najeźdźców i dynastii Juan (XIII/XIV w.). Po panowaniu Mongołów
nastąpił okres rządów dynastii Ming (1368–1642), zapoczątkowanej
przez byłego buddyjskiego mnicha Chu Yuan-Chang, do czego walnie
przyczyniły się tajne stowarzyszenie Biały Lotos i utworzony przez nie
ruch Czerwonych Turbanów  128. Obejmujący władzę cesarz Hung-Wu
pochodził z niższych klas społecznych, ale buddyjskie wykształcenie
i wojskowy talent pozwoliły mu założyć nową dynastię. Rządził energicznie, chciał przy tym położyć kres działalności tajnych stowarzyszeń, do pewnego okresu bardzo użytecznych, ale potem zagrażających
zdobytej przez niego władzy. Posunięcie to w efekcie jeszcze bardziej
je wzmocniło i przyczyniło się do rozwoju wielu odmian sztuk walki.
W połowie XVII wieku panowanie w Chinach zdobyli Mandżurowie. Wsławili się oni okrucieństwem wzmacnianym niechęcią do
asymilowania się z podbitym narodem, co sprzyjało konsolidowaniu
się związanych z konfucjanizmem, a szczególnie taoizmem Chińczyków.
Zaczęły powstawać oddziały złożone zarówno z chłopów, jak i żołnierzy Mingowskich w celu organizowania walki z zaborcami. Dzięki
temu tajne sprzysiężenia rozwijały się jeszcze lepiej, działając między
innymi w buddyjskich klasztorach, w których mnisi nie byli wyznawcami buddyzmu tybetańskiego. Jedną z największych tego typu organizacji stał się Związek Triady, założony przez członków oddziałów
byłych Mingowskich sił zbrojnych. Znakiem organizacji było m.in. to,
że jej członkowie nie golili głów w wymuszonym i upokarzającym akcie
poddaństwa Mandżurom. Ośrodkiem działań Związku Triady był położony w górach buddyjski klasztor Shaolin, co stało się przyczyną jego
pacyfikacji przez siły najeźdźców w 1684 r. Większość mnichów mimo
desperackiej obrony została zabita, klasztor zaś obrabowano i spalono.
Do dzisiaj przekazywana jest legenda, że po spaleniu klasztoru ocalało pięciu mnichów. Wraz z nimi przetrwał również i upowszechnił się zapoczątkowany przez Bodhidharmę system kempo, w kilku,
może nawet więcej niż pięciu, odmianach. W owym czasie nadal ist128

Zob. C. Glick, S.-H. Hong, Swords and Silence: Chinese Secret Societes – Past and Present,
New York 1974, s. 34.
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niało i działało tajne stowarzyszenie Białego Lotosu, którego główne
ośrodki były usytuowane na północy Chin, z największym w Szantungu.
Znaczny potencjał prezentował też Związek Starszych Braci, działający
na obszarze dorzecza Jangcy, znany wśród rzemieślników, handlarzy
i chłopstwa.
W tym okresie wspólnym celem działania tajnych stowarzyszeń
było obalenie znienawidzonej władzy mandżurskiej uosabianej przez
dynastię Tsing oraz dążenie do restauracji panowania chińskiej dynastii
Ming. Tajne organizacje były dla swoich członków ostoją i enklawą
bezpieczeństwa w czasach panowania Mandżurów. Działały one na
duchowym fundamencie, jaki stanowiły idee reprezentowane przez
buddyjskie ośrodki niezwiązane z tybetańską formą buddyzmu oraz
taoistyczne koncepcje i praktyki religijne.
Istotnym elementem spójności stowarzyszeń był również konfucjanizm, zaś sztuki walki doprowadzone do perfekcji stanowiły zarówno
część rytuału sekt, jak też „laboratorium” swoistej pragmatycznej
filozofii i medytacji w ruchu. Stanowiły one także o poziomie potencjału uderzeniowego zbrojnego ramienia każdego z tajnych bractw.
Członkowie stowarzyszeń związani byli dozgonną przysięgą wzajemnej wierności. Przedtem musieli pomyślnie przejść trudne próby
inicjacyjne, nierzadko związane ze sztuką walki, po czym otrzymywali
pozytywną rekomendację osób należących do tych hermetycznych
społeczności.
Na południu Chin znajdował się duży ośrodek oporu przeciwko
Tsingom, utworzony przez Koxingę, którego działania w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju i kształtu przyszłej sztuki walki, jaką
było karate. Koxinga, znany w Europie jako Czeng Czeng-kung (chin.
Zheng Chenggong)
dowodził znaczną flotą, którą sformował z ludności głównych
portów południowo-chińskich, szczególnie wrogo nastawionej
do najeźdźców mandżurskich. Bazą jego był przeważnie Amoj
(Siamen) i z wyspy tej dokonywał w latach 1647–1658 napadów
na Fukien i Czekiang, odnosząc znaczne sukcesy […]. W 1661 r.
Koxinga wyruszył z flotą 900 okrętów i z wojskiem 25 tysięcy
żołnierzy na Taiwan, który znajdował się w rękach Holendrów.
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Udało mu się bez trudu zmusić Holendrów do ewakuacji i wyspa
stała się bazą dla kampanii przeciwko Ts’ingom, aż do 1663 r.129.
W 1662 r. Koxinga zmarł, lecz przypuszcza się, że jego następcy
cieszyli się swobodą na Tajwanie do roku 1683.
Według Miłkowskiego „dopiero w 1683 roku miejscowa klika
feudalna, dbając o swoje prywatne interesy, weszła w zmowę z Mandżurami i umożliwiła zdradzieckie wylądowanie ich wojsk na wyspie.
Opozycjoniści musieli ratować się ucieczką drogą morską – wielu
z nich trafiło na pobliską Okinawę” 130. W ten sposób nastąpił ważny
dla wzmocnienia zjawiska transdyscyplinarności w sztukach wojennych
moment zasilenia okinawskich metod walki wielkim bogactwem chińskich szkół bojowych. Ten kierunek przepływu doktryn i omawianych
technik w kierunku Okinawy zaznaczył się oczywiście już znacznie
wcześniej. Silne oddziaływanie społeczno-filozoficznych systemów
chińskich oraz bojowych ćwiczeń związanych z samodoskonaleniem
się, religią, współdziałaniem społecznym i walką, idące z azjatyckiego
kontynentu w kierunku wyspy Okinawy, miało miejsce od dłuższego
czasu. Tym razem był to jednak jednorazowy silny dopływ znacznej
liczby bardzo dobrze wykształconych chińskich ekspertów, posiadających bogate doświadczenia wojskowe.
6.3. Powstanie i ewolucja Drogi Uniwersalnego Karate po II wojnie
światowej
Dalekowschodnie społeczno-filozoficzno-religijne źródła kulturowe
kształtowały ducha praform bushidō, Drogi Wojownika o rodowodzie
japońskim, i budō (w tym również karate-dō), kultywowanych przez
holistyczny trening, stanowiący szczególną formę rytuału społecznego.
Związana z symbolem Wschodzącego Słońca wizja występująca w systemach myślowych Indii, w tybetańskiej Shambhali czy w japońskim
bushidō uzbroiła sztuki walki we wzniosłość i moralność, czyniąc jed129
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W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1974, s. 350–351. Zob. Lian-Heng, The Taiwan History,
Taipei 1979.
J. Miłkowski, Sztuki…, op. cit., s. 144. Zob. W.S. Morton, C.M. Lewis, Chiny. Historia i kultura,
Kraków 2007, s. 162–163.
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nocześnie tak rozumianą Drogę coraz użyteczniejszą dla podążającego
nią podmiotu bezpieczeństwa. Użyteczność ta ma wymiar praktyczny
w rozumieniu zarówno doraźnym (walka obronna), jak i perspektywicznym. Ten drugi wymiar użyteczności i skuteczności sztuki walki
dotyczy realizacji procesu samodoskonalenia u podmiotu bezpieczeństwa. Japonia na przełomie XIX i XX wieku, zainspirowana w dużej
mierze okinawską tradycją, uczyniła odmianę sztuki walki określaną
znanym na całym świecie terminem karate-dō współczesną Drogą
Samodoskonalenia i w jej ramach zbudowała nowożytny, odznaczający
się niezwykłą bojową skutecznością system uniwersalnego karate.
Czas następujący bezpośrednio po zakończeniu globalnego konfliktu, jakim była II wojna światowa, z towarzyszącym jej w dotąd nieznanej skali bestialstwem i niszczycielską siłą nowych rodzajów broni
dostarczonych przez tzw. postęp, wspieranych trudnymi do ogarnięcia
rozmiarami cynizmu polityków XX w., był okresem, w którym ludzkość łaknęła oczyszczenia z cywilizacyjnych brudów i odpoczynku od
cierpień związanych z pozbawionymi cienia szlachetności zmaganiami
wojennymi. Ten powojenny okres zadecydował, że na styku Wschodu
z jego utylitarną społeczno-filozoficzno-religijną tradycją i Zachodu
z jego organizacyjną mobilnością powstała współczesna forma sztuki
walki. Karate-dō „wypłynęło” z Japonii poprzez Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej na cały świat. W ten sposób powstała Droga Uniwersalnego Karate.
Dlaczego Orient?
Próba skonfrontowania cywilizacyjnych potencjałów kultur Zachodu
i Dalekiego Wschodu, ukształtowanych na przełomie wieków XIX i XX,
odbywająca się rzecz jasna według reguł oceny ery industrialnej, wypadła korzystnie dla euroamerykańskiego kręgu kulturowego. Na niekorzyść Japonii w tym porównaniu przemawiają zwłaszcza wystrzały dział
kanonierek komandora Perry’ego, przekonujące mieszkańców Kraju
Wschodzącego Słońca, że będzie dla nich lepiej, jeżeli okażą posłuszeństwo Zachodowi. Przewaga technologiczna Zachodu w tamtym czasie,
jak wykazała konfrontacja przemysłowych i militarnych potencjałów,
była wysoka.
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Jakie zatem zaistniały powody, że upojony swoją wyższością Zachód
i żyjący tu ludzie dostrzegli wartości Orientu? Wiele osób uległo głębokiej fascynacji walorami Dalekiego Wschodu. Fascynacja ta nie była
ani krótkotrwała, ani powierzchowna. Wsparta badaniem, dociekaniem,
niezliczonymi poszukiwaniami i próbami pozwoliła rozwinąć zaufanie
do wartości dalekowschodnich systemów społeczno-religijno-filozoficznych. Z systemami tymi związane były praktyki o niespotykanej
na Zachodzie głębi. Zaskakiwały one pozytywnie rozmiarami oddziaływania na różne sfery egzystencji ludzkiej, w tym na bezpieczeństwo
człowieka.
U ludzi Drogi, która ma dalekowschodnią genezę, sens egzystencji jest determinowany przez społeczno-filozoficzno-religijny
światopogląd, realizowany jednocześnie ciałem mową i umysłem, co
manifestuje się poprzez określony świadomie wybrany model życia.
Przykładem zastosowania postaw opartych na tak rozumianej filozofii
bezpieczeństwa w praktyce jest podejście ludzi Dalekiego Wschodu do
jednej z podstaw bezpieczeństwa, jaką jest dbałość o ludzkie zdrowie.
Mniej więcej 100 lat temu Japończycy dobrowolnie przyjęli
zachodnią medycynę, obecnie jednak przewartościowują coraz
bardziej własne, tradycyjne metody leczenia, które, jak sądzą,
mogą spełniać wiele funkcji, rozszerzając możliwości modelu
biomedycznego. […] stale rośnie tam liczba lekarzy znanych pod
nazwą lekarzy kanpō, którzy łączą techniki wschodnie i zachodnie
w jeden skuteczny system opieki lekarskiej 131.
System kanpō pochodzi z VI wieku. Jak wskazuje Fritjof Capra, Margaret Lock interesowała się powrotem do utraconych przez „postęp”
walorów tradycyjnej medycyny orientalnej. Użyła ona dla określenia
odzyskiwanych metod leczenia terminu „medycyna wschodnioazjatycka” i badała wzrost zainteresowania tą formą leczenia w wielkich
japońskich metropoliach oraz boom na usługi lekarzy kanpō mimo
wysokiego poziomu współczesnych usług medycznych.

131

F. Capra, Punkt zwrotny: nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa 1987, s. 436–437.
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„Od ludów Wschodu moglibyśmy się rzeczywiście nauczyć właściwej oceny wiedzy subiektywnej człowieka. Od czasów Galileusza,
Kartezjusza i Newtona naszą kulturę ogarnęła taka obsesja na tle wiedzy racjonalnej, obiektywizmu i ujęcia ilościowego, że w dziedzinie
ludzkich wartości i przeżyć straciliśmy pewność siebie” 132 – twierdzi
Fritjof Capra.
Wybraliśmy powyższy przykład dotyczący postulatów działania
inspirowanego myśleniem całościowym, związanych ze Wschodem
i z ratowaniem zdrowia, gdyż pojęcie zarówno zdrowia, jak i bezpieczeństwa można poprzez analogię rozciągnąć z wymiaru jednostkowego
na dziedziny życia społecznego. Uważamy, że postulat holistycznego
przenikania się idei Wschodu i Zachodu nadal będzie aktualny podczas
próby odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszego podrozdziału:
dlaczego Orient?
Jak twierdzi Anna Wójcik, Chiny i Grecja stworzyły dwie naprawdę
odmienne cywilizacje. Skąd wzięła się taka zdecydowana opinia?
W uzasadnieniu A. Wójcik podaje, że Cesarstwo Chin i starożytną
Grecję różniły przyjmowane modele interpretacyjne rzeczywistości
oraz podejście do metafizyki:
ӹ Reprezentujący Zachód Grecy filozofowali, przyjmując postawy
oparte na przekonaniach, które nakazywały prowadzić badanie
rzeczywistości z perspektywy obserwatora zjawisk.
ӹ W odróżnieniu od nich reprezentujący Daleki Wschód mieszkańcy centralnej Azji, Chińczycy, podobnie jak mieszkańcy
Indii czy też Japonii, w badaniach i w filozofii zdecydowanie
preferowali postawy, które możemy określić mianem „metafizyki uczestnika świata”.
A. Wójcik dodaje: „Sądzę, że to właśnie tu, a nie w języku [czy też
w drugo-, bądź trzeciorzędnych powierzchownych atrybutach związanych z odmiennością Wschodu i Zachodu] usytuowane są źródła
największych różnic między obiema kulturami” 133. Dobrze przy tym
pamiętać, jak doniosłą rolę odegrał chiński kanon filozoficzno-religijny w utworzeniu podstaw japońskiego bushidō, a tym samym jak
132
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znacząco wpłynął na postępowanie wielu ludzi Drogi Wojownika. Przy
tym ważne jest, by cały czas pamiętać, że owa optyka odniesiona do
postrzegania i badania rzeczywistości, zmierzająca do realizowania na
co dzień „metafizyki uczestnika”, dotyczy całego obszaru Dalekiego
Wschodu, nie tylko Cesarstwa Chin czy omawianych wcześniej Indii.
Ratunek z dzisiejszej cywilizacyjnej opresji Zachodu jest być może
właśnie związany z odpowiedzią na pytanie: dlaczego Orient? Dlaczego to on pociąga na Zachodzie miliony osób, choć bywają i tacy,
którzy są przeciwnikami prowadzenia twórczych poszukiwań w obrębie idei ze Wschodu. Argumenty na nie, podkreślające odmienność
mentalności, różnice kulturowe, wydają się nierzetelne, może nawet
nieetyczne, zwłaszcza w dobie globalizacji. Argumenty te stanowią po
prostu wymówki dla ego i „demona lenistwa”.
Faktem jednak jest, że „od czasu »odkrycia« Azji dla Europy,
w ciągu ponad czterech i pół wieku coraz bliższych kontaktów kulturowych, Europejczycy i Azjaci bardzo niewiele się nauczyli o sobie
nawzajem. Przekonania o rzekomych przeciwieństwach […] przekazywane były z pokolenia na pokolenie” 134.
Dobrze byłoby rozważyć za pochodzącym z Indii kszatrią z rodu
Śakya, Buddą obecnej kalpy, że nasz umysł to przestrzeń bez granic,
kształtu, koloru, rasy, bez jakichkolwiek ograniczeń, pustka, ale nieskończenie bogata pustka, będąca zaprzeczeniem nicości. Umysł to
przestrzeń pusta, przejrzysta i promieniująca potencjałem nieograniczonych możliwości, swobody i energii. Widoczne są dylematy ludzi
Zachodu, a zwłaszcza tych, którzy uzmysławiają sobie alternatywę
wyłączającą pomiędzy byciem człowiekiem Drogi wraz z możliwością
wolności i rozwoju a współczesnym, zdradziecko kuszącym, subtelnym niewolnictwem, wyłączającym możliwość swobodnego wejścia
na dharmiczną drogę, choćby na tak skuteczną, ale i trudną, jak Święta
Droga Wojownika, do której można dotrzeć i którą można podążać,
niszcząc bezlitośnie wrogów: przeszkadzające emocje i głupotę (avidja)
Mieczem Umysłu Wojownika.
Jeżeli dla Zachodu nową szansę na odnalezienie tego, co najcenniejsze, stanowi dalekowschodni powiew dharmy, to zapewne można
134
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z niego korzystać bez wielkich przeszkód. Tym bardziej warto „zrozumieć złożony charakter społeczności azjatyckich, których przyszłe
losy coraz mocniej wiążą się z losami Zachodu” 135, jak twierdzi japoński
profesor Hajime Nakamura. Wydaje się zatem, że proponowane zbliżenie Wschodu i Zachodu może przynieść obustronne korzyści. Dziś
na oczach całego świata kulturowe lody są przełamywane m.in. przez
rozprzestrzeniające się obecnie wszędzie dalekowschodnie odmiany
sztuk walki. Niewątpliwie tak jak niegdyś Indie, tak dziś ma w tym znaczący udział cywilizacja japońska i jej filozofia bezpieczeństwa. „Cześć
i respekt żywione w przeszłości przez Japończyków dla siły militarnej
wpłynęły na sposób przyjęcia myśli buddyjskiej […]. Nawet pełen
współczucia [Budda] Amithaba miał posługiwać się siłą. W japońskiej
literaturze często pojawia się zwrot »ostry miecz Amitabhy«, pochodzący z napisanej przez Shandao »Pochwały hanju«: »Ostry miecz jest
innym imieniem [Buddy] Amitabhy. Wezwanie tego imienia uwalnia
od wszelkiego grzechu«” 136.
Droga Tsurugi  137
[Droga Miecza, inaczej Droga Wojownika]
Nieograniczona i niezgłębiona
powinna stanąć otworem
Przejawić się w ciałach i duszach wszystkich ludzi,
Wojownicy!
Zbierzcie się i użyjcie
Uniwersalnego Miecza
Błyszczcie jasno
ukazując to światu,
Weźcie to sobie do serca:
techniki Miecza nie są rzeczami,
Kieruj się kannagara (świętością)
135
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dusza milczy
ale jej boskość jaśnieje
Nie ma głosu, który można usłyszeć
ani serca, które można zobaczyć;
poszukuj sacrum
a nie będzie o co
prosić bogów,
Makoto (jedność słów i czynów)
przejawiają ci, którzy podążają Drogą Miecza
możesz modlić się o nią,
ale bóstwa nie muszą ci odpowiedzieć,
Brak głosu, który można by zobaczyć,
brak serca, które można by usłyszeć –
techniki Miecza,
Początkowo świat
uczył się bezpośrednio od bogów
Niezachwiany i pewny,
dający życie wszechświatu
Święty Miecz
Głębokie rozumienie i Budō są
jak dwa ostrza wspaniałego świętego planu
Od zamierzchłych czasów
głębokie rozumienie i Budō były
dwoma kołami Drogi
poprzez moc praktyki
oświeć ciało i duszę  138.
Jak możemy odczuć i zrozumieć, przesłanie powyższego poematu
Drogi Miecza wskazuje, że „głębokie rozumienie i budō były dwoma
kołami Drogi”, holistycznie włączającymi „poprzez moc praktyki” ludz138
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kie „ciało i duszę” w sposób, który na Zachodzie został w pewnym
momencie zaprzepaszczony. Być może jednak potrafimy odzyskać ten
nieobcy nam kiedyś sposób myślenia.
Nawet w sporcie czy innej metodzie walki mającej, wydawałoby się,
wiele wspólnego z Drogą Walki, gdy bierzemy pod uwagę jej rodowód
europejski, „podział pracy może się stać tak drobiazgowy, że pojedynczy człowiek nie potrafi już uchwycić skutków etycznych swej funkcji,
nawet gdyby był zdolny do takiej próby” 139. Całe szczęście, że ostro
krytykowany przez Weavera kierunek myślenia i postępowania nie jest
jeszcze kierunkiem nieodwracalnym.
Najnowsza myśl naukowa w fizyce, biologii i psychologii prowadzi do widzenia rzeczywistości bardzo zbliżonego do poglądów
mistyków i do teorii panujących w wielu kulturach opartych nie
na nauce, lecz na tradycji; znajomość ludzkiej duszy – czyli sfery
przeżyć człowieka – oraz ludzkiego ciała […] stanowią tam nierozłączne części filozofii… i dyscyplin duchowych. Holistyczny
stosunek [do prawidłowej percepcji istniejącej rzeczywistości]
będzie zatem zgodny zarówno z poglądami wyrastającymi z tradycji, jak i z najnowszymi teoriami naukowymi 140.
Ten punkt widzenia i podobne zapatrywania, zapewne o jeszcze głębszym podłożu, związane są z ciągle odczuwaną potrzebą poszukiwania
praktyki umożliwiającej doznania zbliżające do przeżyć transcendentalnych i udział we wspólnocie podzielającej autentycznie takie dążenia,
spajanej poprzez łączenie się we współdziałaniu ciała, mowy i umysłu
na drodze nauki, ćwiczeń, etykiety, kultywowania wysokich wartości,
wspólnego rytuału, który został w zlaicyzowanej kulturze masowej
wręcz „zmasakrowany”, i wreszcie – bezpośredniego przekazu nauk.
Przy próbie rozwijania odpowiedzi na pytanie: „dlaczego Orient?”,
które zostało zawarte w tej części pracy, tematem nie do pominięcia,
mającym zasadniczy wpływ na jakość życia, jest problem stosunku
człowieka do śmierci. Jest to zagadnienie bardzo ważne nie tylko dla
139
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wojowników, będących przecież ludźmi, którzy często ze względów
zawodowych czy wolicjonalnych są bardziej narażeni na obcowanie
ze śmiercią aniżeli zwykli śmiertelnicy. Z dalekowschodniego punktu
widzenia Zachód ma obecnie problem z holistycznym podejściem do
egzystencji, który wiąże się miedzy innymi właśnie z trudnościami
w przekraczaniu granicy, jaką tworzy iluzoryczna bariera dualizmu
życia i śmierci.
Mistrz duchowy pochodzący z Tybetu, Sogjal Rinpocze, uważnie
obserwując spotykane na Zachodzie podejście do kresu naszej fizycznej
egzystencji, napisał następujące znamienne słowa:
Kiedy przybyłem na Zachód, zaszokowała mnie różnica w postawach wobec śmierci – między tą, w której wzrastałem, a tą, którą
ujrzałem tutaj. Mimo wielkich osiągnięć technicznych współczesne społeczeństwo zachodnie w ogóle nie rozumie śmierci i nie
wie, co się dzieje podczas procesu umierania i po nim. Przekonałem się, że ludzi uczy się tu zaprzeczać śmierci, że uczy się ich, iż
jest ona jedynie unicestwieniem i stratą. Większa część ludzkości
żyje, więc zaprzecza śmierci albo jest nią przerażona141.
Jak przestrzega inny uznany duchowy mistrz tybetański Chagdud
Tulku Rinpoche, „ludzie często popełniają błąd, lekceważąc śmierć.
Myślą: »Cóż, wszyscy umierają. To normalne. Nie ma w tym nic strasznego. Nic mi nie będzie«. To ładna teoria. Dopóki nie zacznie się umierać” 142. Większość uczestników cywilizacji Zachodu, jak się okazuje,
w opinii bystrych obserwatorów stosuje „odruch strusia” – chowa głowę
w piasek w momencie nieuchronnego zbliżania się chwili pożegnania
się z ciałem, którego przeznaczeniem jest to, że musi przestać funkcjonować i umrzeć.
Wszystkie wielkie duchowe tradycje świata, w tym oczywiście
i chrześcijańska, mówią nam wyraźnie, że śmierć nie jest końcem.
Wszystkie przekazują wizję przyszłego życia, która nadaje święte
141
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znaczenie życiu, jakie prowadzimy teraz. Mimo to współczesny świat jest duchową pustynią, której większość mieszkańców
wierzy, że poza tym życiem nie istnieje nic. Większość ludzi, nie
mająca wiary w życie pozagrobowe, wiedzie egzystencję pozbawioną najgłębszego znaczenia143.
Rzecz jasna tego typu nastawienie nie pozostaje bez konsekwencji,
jeśli chodzi o wpływ zarówno na postawę życiową jednostek, jak też
na filozofię całych społeczeństw, co oznacza, że wpływ duchowego
nihilizmu może mieć niewątpliwie negatywny oddźwięk, i to na skalę
globalną. Tak mówi o tym Jose Antonio Lutzenberger: „Współczesne
społeczeństwo przemysłowe to fanatyczna religia. Niszczymy i zatruwamy wszystkie ekosystemy naszej planety. […] Zachowujemy się
tak, jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem na tej planecie. Jeśli nie zajdą
radykalne zmiany w naszych sercach i umysłach, jeżeli nasze poglądy
zasadniczo się nie zmienią, to Ziemia skończy jak Wenus: wypalona
i martwa” 144.
Niepokojące jest w opinii autorów to, że w zachodnim kręgu kulturowym, który na dodatek próbuje nadać dziś ton całemu światu, całe
pokolenia ludzi sporymi nakładami pracy i środków finansowych są
socjalizowane przez znakomicie zorganizowane systemy edukacyjne
pod kątem wszystkiego, co niezbędne do przetrwania w materialnym
świecie. Wszystko odbywa się jednak z pominięciem tego, czego brak
jest wyczuwalny intuicyjnie. Przekroczenie dualizmu materii i ducha,
życia i śmierci, próba przygotowania się do tego, co jest nieuniknione, to
nauka objawiająca klucz do sensu każdej chwili naszego cennego życia.
Tradycja Drogi Wojownika ułatwia decyzję o wcześniejszym zwróceniu uwagi na problem, z którym prędzej czy później będziemy
musieli się zmierzyć.
W Hagakure, japońskim traktacie spisanym przez samuraja Yamamoto Tsunetomo w XVIII wieku, wpisującym się w tradycję honorowego kodeksu bushidō, zawarte były sugestie będące sumą doświadczeń
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rycerskich i społeczno-filozoficznej postawy bushi, mające ułatwić
człowiekowi życie, działanie i walkę poprzez zalecanie nieustannej
gotowości do spotkania ze śmiercią. Pogodzenie się z nią nie oznaczało, jak błędnie uważają niektórzy, że samuraj dążył wręcz do utraty
życia. Postawę taką, gdyby nawet wystąpiła, uważano za hańbiącą ze
względu za tchórzostwo i zaniechanie obowiązku dbania o swoją siłę
życiową, niezbędną do skutecznego wypełniania służby. Ta Droga
Środka, pozwalająca wojownikowi umieć poświęcić życie dla ważkiej
sprawy i z tego samego powodu chronić je jak tylko się da, była fundamentem nieustraszoności, rycerskiej skuteczności i osiągania sensu
życia, którego dzisiaj tak często ludziom brakuje. Jest nadzieja, że filozofia Orientu, zawarta także w dalekowschodnich praktykach wielu
odmian sztuk walki, w tym w karate-dō, może przybliżyć sposób na
odcięcie tego smutnego i przerażającego doświadczenia.
„W buddyzmie życie i śmierć postrzega się jako całość, w której
śmierć jest początkiem kolejnego rozdziału życia. Śmierć jest zwierciadłem, w którym odbija się całe znaczenie naszej egzystencji” 145.
Droga Wojownika to metoda samodoskonalenia, pobudzająca uważność, świeżość i intensywność działania, percepcji, doznań prowadzących do wyzwolenia. Warsztat tej Drogi to intensywność treningu
ciała i umysłu, które nie mogą „rozbiegać się” w różne kierunki i tracić
poczucia jedności.
Powracając do najostrzejszego i najtrudniejszego problemu, czyli do
przezwyciężenia poczucia dwoistości, trzeba wspomnieć, że pokonanie
go jest możliwe poprzez zaakceptowanie tego, co nieuniknione. Jak
mówił Seneka, śmierć jest darem Boga, gdyż nikt nie jest w stanie nam
jej odebrać. Skutki ucieczki od rozważania znaczenia śmierci powodują,
że pełnia życia jest dla nas nieosiągalna. Wartość dalekowschodniej
filozofii i związanej z nią postawy, dążeń i duchowej praktyki polega
na tym, że niosą one wciąż bardzo istotne dla sensu naszego życia
przesłanie, które nie jest, tak jak na Zachodzie, nieustannie odsuwane
gdzieś na bok.
Nie do pominięcia są tu możliwości związane z istniejącą przecież
i na Zachodzie religią. Jak każda z Dróg, prowadzi ona do Najwyż145
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szego. Wskazane byłoby jednak czasami odświeżyć swe pojmowanie
i zaangażowanie religijne z innego punktu widzenia, niż miało to
miejsce dotąd, celem uniknięcia rutyny bądź monotonii.
Dostrzegamy na co dzień zagrożenia płynące ze strony „rozbuchanego” zachodniego konsumpcjonizmu, połączonego na dodatek z panoszącą się coraz bardziej w naszej rzeczywistości „filozofią bieżni i ringu”,
przypominającą wersję stanu natury przedstawioną przez Hobbesa.
Patrząc na te zjawiska, zadajemy sobie pytania, jak uratować świętość
i związany z nią prawdziwy sens naszego życia. Jedną z możliwości
jest odpowiedź czerpana ze społeczno-filozoficzno-religijnych źródeł
Dalekiego Wschodu. Dają nam one możliwość będącą autentycznym
„wyzwoleniem się człowieka z egocentryzmu poprzez połączenie się
z Absolutem” 146 – jak napisał Arnold Toynbee.
6.4. Dalekowschodnia Droga Wojownika w Europie
„Pierwszą orientalną [odmianą Sztuki] walki, jaka dotarła do Europy
w ostatnich latach [XIX] wieku, a więc około stu lat temu, było ju-jutsu
szkoły yoshin-ryu” 147, założonej, jak pamiętamy, przez Japończyka,
lekarza i mistrza budō, Akiyamę. Podróżując po Chinach, poznawał
on sekrety chińskich szkół bojowych. Z czasem, łącząc je z doświadczeniami japońskimi, utworzył nowy styl walki. Medytujący Shirobei
Akiyama Yoshitoki doznał natchnienia pod wpływem wizji wierzbowej
gałęzi uginającej się pod ciężarem śniegu. Jak mówi legenda, doświadczył on wówczas stanu satori – Oświecenia. Dodatkowym skutkiem
obrazu, który pojawił się w medytacyjnym natchnieniu mistrza, było
to, iż około 1680 roku założył on szkołę yoshin-ryu, a metodę walki
określił jako ju-jutsu 148. Pierwszy raz pojawił się formalny motyw,
który w twardej sztuce walki o samurajskim rodowodzie zaznaczył
dla równowagi zasadę miękkości: „ju”.
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Warto przypomnieć, że yoshin-ryu było systemem komplementarnym, co powodowało, że metoda ta mogła być odbierana jako ju-jitsu
bądź jako system karate, gdyż „w dużej mierze zapożyczyła ona z kenpō
techniki ataku na wrażliwe miejsca, tzw. atemi. Z tego względu yoshin-ryu określane jest współcześnie terminem jujutsu-karate-dō” 149.
Ju-jutsu otworzyło oczy Europejczyków na świat dalekowschodnich sztuk walki wraz z wielkim bogactwem ich odmian. Oto co
mówi o nim europejski pionier ju-jitsu i ken-do Francis James Norman
w książce Japoński wojownik (1905), napisanej na prośbę japońskiej
szkoły ju-jitsu z Londynu:
Ju-jutsu […] cieszy się estymą wśród arystokratycznie nastawionej części japońskiej socjety. W sensie ogólnym, tak jak większość
japońskich rzeczy, do niedawna było sztuką ezoteryczną i tajną,
przekazywaną wyłącznie przez mistrzów. Z grubsza biorąc, jest
to sztuka wojskowa i w feudalnych czasach wchodziła w zakres
obowiązkowej edukacji młodego samuraja. Przez kilka lat po
zniesieniu feudalizmu wydawało się, że dołączy do licznego grona
sztuk zapomnianych, ale, na szczęście dla przyszłości Japończyków, odrodziła się i dziś jest niezwykle popularna […] bez
względu na urodzenie  150.
Norman miał kontakt zarówno z praformami ju-jitsu, jak też karate-dō.
Różne szkoły jujutsu uczą różnych metod, ale tylko najgłośniejsze
z nich kładą nacisk na atemi i kuatsu. Atemi – będące domeną
Karate-dō – to sztuka uderzenia lub kopnięcia w określone miejsca ciała przeciwnika, po to, żeby go zabić, zranić albo uczynić
niezdolnym do dalszej walki. Kuatsu, co oznacza „wskrzeszenie”,
ćwiczone jest jedynie przez garstkę wybrańców w celu przywrócenia [przytomności] tych [którzy utracili ją podczas ćwiczenia
walki] po ciosie lub upadku. W dawnych czasach samuraj uczył
149
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się jujutsu z tym samym zapałem, z jakim podchodził do ćwiczeń
szermierki, jednak ostatnio, czyli w erze Meiji, zmieniło się to
w rodzaj wychowania fizycznego kładącego nacisk na kształtowanie ducha i psychiki 151.
Francis Norman dostrzegł szczególny „rodzaj wychowania fizycznego – bliski zapomnianej już nieco greckiej idei kalokagatii – kładącego
nacisk na kształtowanie ducha i psychiki” – i dalej, potwierdzając to
spostrzeżenie, dodawał: „prawdę mówiąc, sztuka jujutsu jest bardziej
mentalna niż fizyczna i opiera się na tak przejrzystych zasadach, że
można ją wręcz opisać jako matematykę cielesnych ćwiczeń” 152.
W ślad za ju-jitsu pojawiło się w Europie judo, zmodernizowana
odmiana ju-jitsu, która z czasem podbiła cały świat. Szkoły ju-jitsu
zwróciły uwagę na orientalną wersję niespauperyzowanego wychowania
fizycznego, związanego z ideą Drogi Walki.
Fascynacja Dalekim Wschodem i sztukami walki była na tyle głęboka, że od początku zaistnienia tego zjawiska w Europie dostrzegano
wagę ożywczego elementu społeczno-filozoficzno-religijnego, starano
się więc zabezpieczać i ratować element do, będący esencją filozofii dsw.
Z czasem w Europie pojawiło się autonomiczne czy też, mówiąc
ściślej – wyodrębnione karate-dō, niosące w sobie motywy okinawskich
praform w już uwspółcześnionej, zjaponizowanej formie. Początkowo
dominowały tu takie szkoły jak Shotokan Karate, Shito-ryu Karate,
Wado-ryu Karate i Goju-ryu Karate. Głównie z tej ostatniej rozwinął się
styl Kyokushin-karate, który także, choć nieco później niż poprzednio
wymienione szkoły, dotarł do Europy, a przez Holandię i pochodzącego
z niej mistrza Loeka Hollandera – do Polski, w której do dziś należy
do najpopularniejszych szkół karate. Style karate-dō, jak sądzą piszący
te słowa, w drugiej fali ekspansji w kierunku Europy, czyli w latach
70. XX wieku, dotarł do naszego kraju. Polska, podobnie jak Zachód,
a może nawet bardziej niż zachodnia Europa, łaknęła podówczas
odświeżającej duchowości. Pierwszy zwiastun karate-dō w Europie
pojawił się prawdopodobnie we Francji już w 1948 roku. Pasjonat sztuk
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walki Orientu Henri D. Plee udał się w podróż do Japonii, by nauczyć
się karate-dō. Dzięki swoim nowym kontaktom sprowadził do Francji
renomowanych mistrzów karate-dō; znane są nazwiska kilku z nich:
Murakami, Mochizuki oraz Oshima.
Oficjalnie zarejestrowany pierwszy ośrodek propagujący we Francji
karate-dō powstał w Paryżu w 1955 roku. Dość szybko, bo cztery lata
później, powołano już organizację zajmującą się „sztuką pustej dłoni”
– Francuski Związek Karate. Tak Europa rozpoczęła nową erę kontaktu
z dalekowschodnimi sztukami walki. Sztuki te, najpierw w sposób elitarny, poprzez przedwojenne „objawienie się” ju-jitsu, później zaś coraz
mocniejsze i szersze spopularyzowanie dzięki judo i karate-dō, zawojowały serca i umysły Europejczyków, początkowo głównie w zachodniej
części Starego Kontynentu, czyli za żelazną kurtyną. Forpocztą, a zarazem potężnym dalekowschodnim „lodołamaczem” dla tych zainteresowań było, co należy podkreślić, judo.
W Polsce lata 70. XX wieku przyniosły pierwsze, inicjowane przez
środowiska inteligenckie akademickie sekcje karate.
6.5. Japonia i USA: fascynacja i pragmatyzm
Lata 30. XX wieku charakteryzowały się tak dynamicznym rozwojem
karate-dō, że przylgnęło do nich określenie „złoty wiek karate”. Prawie
każda japońska uczelnia miała już wówczas własny klub karate-dō.
Należy prześledzić, jak karate-dō przedostawało się na kontynent północnoamerykański, głównie do USA, gdzie nastąpił po II wojnie światowej żywiołowy rozwój szkół karate. Aby to uczynić, dobrze rozpocząć
od opisu sytuacji karate-dō w samej Japonii w tym trudnym dla Kraju
Wschodzącego Słońca okresie. Jak wspominał Funakoshi:
wielu z moich uczniów poległo w bitwach. Tak wielu, że zaprzestałem ich liczenia. Myślałem, że serce mi pęknie za każdym
razem, gdy otrzymywałem informację o śmierci jednego z mych
studentów. Stawałem wtedy samotnie w moim dojo i modliłem się
za duszę zmarłego, wspominając dni, gdy pilnie ćwiczył u mnie
karate. Oczywiście nieszczęścia nie ominęły również mojej
rodziny i mnie samego […]. Wiosną 1945 roku trzeci z moich
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synów Gigo zachorował i musiał być hospitalizowany; [i później –
zmarł]. Razem z najstarszym synem przeprowadziliśmy się wtedy
do Koshikawy. Podczas naszego pobytu [tam] moje dojo zostało
zniszczone w czasie jednego z nalotów bombowych153.
Po wojnie jednak doszło do odrodzenia się Drogi Karate.
Podkreślmy, że dynamiczny rozwój sztuki pustej ręki nie odbywał się
w tym czasie bez istotnego udziału Amerykanów, którzy po zakończeniu
wojny ściśle kontrolowali sytuację przez swą obecność w Japonii. Na
Okinawie miała bazę amerykańska Navy, marines zaś, zamiast wyłącznie przyglądać się treningom karate-dō, zaczęło brać w nich aktywny
udział. Wszystko dlatego, że amerykańskie władze wojskowe, de facto
będące władzami okupacyjnymi, zabroniły uprawiania tradycyjnych
samurajskich odmian sztuk walki, gdyż traktowały je jako nośniki
japońskiego nacjonalizmu. Karate zaś nie znalazło się na tej liście.
W 1952 roku Dowództwo Lotnictwa Strategicznego Sił Powietrznych
Stanów Zjednoczonych dostrzegło i doceniło potencjał, jaki kryje się
w dalekowschodnich sztukach walki i wielu ich odmianach. Początkowo dotyczyło to w szczególności, ze względu na wspomniane już
wcześniej przyczyny, karate-dō. Podjęto decyzję o skierowaniu grupy
oficerów do podjęcia treningu karate. Wyniki pierwszego, pilotażowego zgrupowania oceniono na tyle wysoko, że potem przez kilkanaście lat do Japonii kierowano na takie szkolenia dwie do trzech
grup rocznie, co oczywiście miało istotny wpływ na popularyzację
japońskich sztuk walki, w tym karate-dō, w Stanach Zjednoczonych.
W 1953 roku zostali zaproszeni przez Dowództwo Sił Powietrznych
USA do Stanów Zjednoczonych japońscy mistrzowie na czele z Hidetaką
Nishiyamą w celu przeprowadzenia serii prezentacji w kilkudziesięciu
bazach lotniczych. Karate-dō doczekało się w tym czasie najintensywniejszej zorganizowanej akcji propagatorskiej w swoich dziejach, mającej poparcie rządu i Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
Niemałą rolę w kształtowaniu uniwersalnego światowego karate odegrał
udział wojsk amerykańskich w wojnie koreańskiej na początku lat 50.
XX stulecia. Koreańskie odmiany sztuk walki posiadają własne tradycje.
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To spojrzenie z dalszego, euroamerykańskiego dystansu pozwalało je
w XX w. nazwać koreańskim karate.
Połączenie dalekowschodniej techniki walki, etykiety i medytacji
oraz praktycznego, skutecznego i popularnego w USA boksu przy
utylitarnym amerykańskim podejściu do rzeczywistości doprowadziło do powstania całkiem nowej odmiany karate-dō o nazwie All
Style Karate.
Próby zunifikowania karate-dō były przeprowadzane od połowy
lat 60. XX wieku. Doskonalono ciągle przepisy i szkolono sędziów.
Zmodernizowano czy też przekształcono niektóre metody treningowe,
bardzo wiele zapożyczając z boksu.
Coraz więcej tradycjonalistów docenia walory ochraniaczy, przestawiając się na nowy rodzaj rywalizacji. W Kick-boxingu można
walczyć, a jednocześnie pozostać wiernym tradycyjnym przekonaniom czy technikom starego Karate. Współzawodnictwo sportowe nie powinno kłócić się ze starojapońskim pojęciem ducha
wojownika [związanego z jego Drogą] Bushidō. Prawdziwy klub
to taki, gdzie znajdzie miejsce i tradycjonalista, i sportowiec  154.
Ponadstylowe karate łączy w sobie tradycję związaną z dalekowschodnią inspiracją, nacechowaną ideą samorealizacji, związaną
z rozwojem duchowym, symbiotycznie współegzystującą z treningiem
o charakterze sportowym, dającym również możliwość rywalizacji
w turniejach karate. Dla przykładu Polska Federacja All Style Karate,
działająca od 1994 roku, w wymaganiach egzaminacyjnych na stopnie
kyu i dan zamieściła znajomość zarówno technik tradycyjnych, jak
też typowo sportowych, przygotowujących do walki karate z użyciem rękawic bokserskich. Wymagane jest także złożenie Przysięgi
Dojo (Dojo-Kun), będącej nieodłącznym elementem Drogi Karate.
Symptomatyczne jest również to, że Amerykanie w sztuce i w sporcie
walki, bez względu na przyjętą nazwę: All Style Karate, Kickboxing,
Full Contact Karate czy też Sport Karate – bo i takiej też się używa –
na ogół jako ostateczną instancję w odniesieniu do sensu i celu życia,
154
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a więc i do wartości przyjmowanych jako nadrzędne, traktują Boga
oraz walory i cnoty duchowości. W amerykańskim karate walory
duchowości znajdują się na pierwszym miejscu wraz z praktyczną
przydatnością.
Chuck Norris, który może być czasami mylnie postrzegany jako
postać o charakterze filmowego showmana, to naprawdę wielki mistrz
prawdziwego karate-dō, a zarazem champion i prekursor karate sportowego w USA. Od 1968 roku aż do 1974 roku, nieprzerwanie przez
sześć lat, dzierżył tytuł Mistrza Świata tej odmiany karate-dō. Norris
bardzo wyraźnie określa swoją postawę i filozofię życiową, ukształtowaną także poprzez kontakt z dalekowschodnią Drogą Wojownika. Przy
okazji warto wtrącić, że nieprawdą jest, iż w owych czasach łatwo było
zwyciężać w turniejach karate, gdyż było mało walczących karatek. Jak
wspomina Chuck Norris, ogromny światowy turniej All Style Karate,
zwany Międzynarodowym (International Tournament), który odbywał
się w Long Beach w Californii, „był to największy amatorski turniej
Karate na świecie. Uczestniczyły w nim trzy tysiące zawodników” 155.
Prawdą natomiast jest to, że dzisiaj nie ma już turniejów o tak dużej
liczbie zawodników, nawet na mistrzostwach świata dowolnej organizacji karate, najpopularniejszej, jaką chcielibyśmy znaleźć. Liczba
startujących w latach 60. ubiegłego stulecia w kalifornijskim turnieju
była wynikiem ogromnej popularności karate, związanej z jego filozofią
będącą źródłem osławionej skuteczności. Skuteczność ta była tylko
jednym z elementów karate-dō.
Norris, do dziś będący zarówno poprzez swój wizerunek filmowy,
jak i poprzez swe życie przykładem prawego człowieka, miał zawsze
wyraźnie ustalone poglądy filozoficzne. Były one oparte na tym, co
wpoiła mu rodzina i tradycyjna euroamerykańska kultura, jak też wiązały się bezpośrednio z karate-dō, co jasno wyrażał. Znalazł do tego
szczególną okazję w chwili niespodziewanej śmierci swego przyjaciela,
mistrza sztuk walki i gwiazdy filmowej Bruce’a Lee w 1974 roku. „Dla
mnie śmierć Bruce’a była mocnym przypomnieniem, jak brudne jest
nasze życie. Nawet więcej, to było jak przebudzenie mnie ze snu” 156.
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Jak bardzo przypomina to refleksję wypływającą z duchowych buddyjskich rozmyślań o Cennym Ludzkim Ciele oraz o Przemijaniu, Śmierci
i Prawdziwej Naturze Umysłu.
Uzmysłowiłem sobie, że pomimo wiary w swoją determinację
i samokierowanie swoim przeznaczeniem to nie ja decyduję
o swoim losie, ale Bóg. Wtedy bardziej niż kiedykolwiek przedtem zapragnąłem, aby moje życie było wypełnione sprawami,
które coś znaczą, nie tylko w tym momencie, ale w całej nieskończoności [Absolutu]. „Bóg ma swoje zamiary względem ciebie”
– jakbym słyszał moją mamę  157.
Amerykańskim wkładem w budowanie uniwersalnego karate-dō jest
to, że działając z dużego, kulturowo pojmowanego dystansu, na jaki jest
stać Amerykanów, dość synkretycznie przypisano tam sztukom walki
uniwersalne walory etyczne i duchowe, będące wypadkową przekazów
i nauk niesionych przez zarówno dalekowschodnie, jak i zachodnie
systemy religijno-filozoficzne. Wpisuje się to w tradycję powstawania
Stanów Zjednoczonych, afirmującą w najwyższym stopniu element
wolności osoby, element odwołania się do Siły Wyższej czy Najwyższej
Istoty w trakcie pionierskich zmagań z siłami przyrody, w ludzkim
braterstwie wymagającym wzajemnego sojuszu i szerokiego duchowego wsparcia, w pełni możliwego dzięki akceptacji wolności wyznania
i szukania w niej wspólnego mianownika – tego jedynego, najwyższego
szczytu, na który wiedzie tak wiele ścieżek i dróg.
Dlatego w początkowej części Autobiografii, będącej historią zwykłego
amerykańskiego chłopaka, który wybrał Drogę Karate-dō, Chuck Norris
deklaruje: „Wszystkie zyski ze sprzedaży tej książki będą przeznaczone na
program »Kick Start«, który pomaga młodym ludziom w rozwoju i samodoskonaleniu się poprzez sztuki walki” 158. Tak jak wskazano, w warstwie
społeczno-filozoficzno-religijnej sztuk walki każdy, nawet zwykły, osobnik będący człowiekiem Drogi Karate potrafi znaleźć wspólny mianownik,
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ideę wynikającą z przesłań dalekowschodnich kręgów kulturowych tkwiących w różnorodnych formach filozofii i psychologii Drogi Wojownika.
Jednym z najbardziej wszechstronnych systemów łączących
różne szkoły psychologiczne jest psychologia spektralna,
zaproponowana przez Kena Wilbera. Łączy ona liczne ujęcia,
zarówno zachodnie, jak i wschodnie, w jeden ciąg połączonych
niczym barwy w widmie optycznym modeli i teorii psychologicznych, będących odbiciem widma ludzkiej świadomości.
Każdy z poziomów, czy raczej każde z pasm tego [transdyscyplinarnego] widma, cechuje odmienne poczucie tożsamości,
od najwyższej świadomości kosmicznej poczynając, a na drastycznie zawężonej tożsamości własnego ego kończąc […].
Wieloraki wpływ czynników społecznych i kulturowych na
poczucie tożsamości jednostki stanowi przedmiot rozległych
badań społecznie ukierunkowanych psychologów i antropologów […]. Poziom egzystencjalny [według K. Wilbera] jest
poziomem absolutnie całego organizmu i charakteryzuje się
poczuciem tożsamości obejmującym uświadomienie sobie, że
cały system umysł – ciało jest integralną samoorganizującą
się całością159.
Można spojrzeć na powyższy wywód z punktu widzenia psychologa
społecznego i poprzez analogię odnieść Wilberowskie spojrzenie na
poszukiwania tożsamości jednostek także do tożsamości grup wtórnych (takich jak społeczności Dojo Karate), a także większych społeczności. Jeśli nie wyrzekniemy się tożsamości ani wolności, dzięki
Drodze Karate i bardzo w tym rozumowaniu przydatnemu spojrzeniu
z amerykańskiego dystansu na duchowe przesłanie Drogi Walki ciągle
będzie dla nas możliwy zarówno indywidualny, jak i społeczny rozwój
w aspektach fizycznym i moralnym w pełnym spektrum możliwości
osoby ludzkiej. Jest to rozwój, w którym intencjonalnie, od samego
początku własna tożsamość kultywowana będzie dla dobra społeczeństwa. Wiąże się to z wyrzeczeniem się efektywnej, lecz zarazem nega159
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tywnej metody wzmacniania tożsamości mechanizmem „przeciw”,
wzbudzanym oraz wzmacnianym przez poszukiwanie zewnętrznego
wroga. „Tożsamość dla” będzie za to wspierana wolnością, „wolnością
do” dojrzałych, swobodnych wyborów, słusznie ignorującą „wolność
od” odpowiedzialności, obowiązku, oznaczającą złudną wersję wolności, odnajdywaną w akceptacji egoistycznej swawoli, przed którą
przestrzegał Jung, dodając, że tak błędnie interpretowana wolność
prowadzi w rzeczywistości do jej przeciwieństwa – do niewoli. Właściwie pojmowana wolność to „wolność do”, która w miejsce swawoli,
będącej „toksyczną” wersją swobody oraz modnego nieładu, przygotowuje grunt dla naturalnego, niewymuszonego, ale wymagającego
dbałości porządku rzeczy.
Zapewne Droga Wojownika, jako metoda samodoskonalenia, jest
propozycją właściwą z punktu widzenia zgodnego z uniwersalnie pojmowaną dalekowschodnią duchowością w stylu proponowanym już od
czasów starożytnych kszatriów i dotyczącym ich głębokiego duchowo
przekazu, jakim jest epos Mahabharata. Ponieważ rozważania społeczno-filozoficzno-religijne w tej części dotyczą tak bardzo namacalnej
i praktycznej w swej idei i jej aplikacjach Drogi Wojownika, mają one
swój utylitarny aspekt odzwierciedlony w psychologii. Możemy nazwać
tę drogę Spektralną Drogą Wojownika, której idea swoje początki
prawdopodobnie wywodzi ze starożytnych Indii.
Na poziomie egzystencjalnym dualizm umysłu i ciała został pokonany, choć dwa inne dualizmy pozostały, po pierwsze dualizm
podmiotu i przeciwstawnego mu przedmiotu [ja i nie-ja] […]
po drugie dualizm życia i śmierci […]. Ich rozwiązanie wymaga
takiego stanu umysłu, w którym indywidualne problemy egzystencjalne rozpatruje się w kontekście kosmicznym. Może to
nastąpić dopiero na transpersonalnym poziomie świadomości.
Przeżycia transpersonalne polegają na ekspansji świadomości
poza konwencjonalne granice organizmu, obejmują tym samym
szersze poczucie tożsamości. Mogą one również obejmować
postrzeganie otaczającego świata wykraczające poza normalne
ograniczenia zwykłego postrzegania zmysłowego. Ów poziom
transpersonalny jest poziomem nieświadomości zbiorowej i zwią251
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zanych z nią zjawisk opisanych w psychologii Junga. Jest to taki
rodzaj świadomości, w którym jednostka czuje się zespolona
z kosmosem jako całością, można go więc utożsamiać z tradycyjnym pojęciem ludzkiego ducha160.
Osiągnięcie tego poziomu wiąże się z wyjściem poza wszelkie ograniczenia. Pomocne będzie tu także charakterystyczne dla uniwersalnego
karate spojrzenie i rozumowanie prowadzone z amerykańskiego czy
euroamerykańskiego dystansu. Ważne jest, by dystans ów pozwalał
na uniknięcie uogólnień gubiących tożsamość źródeł poszczególnych
stylów walki przy jednoczesnej możliwości odnalezienia ich wspólnego
duchowego mianownika.
Nie tyle mamy tu do czynienia z synkretyzmem, ile ze spektralną
metodą samodoskonalenia poprzez praktykowanie uniwersalnego
karate, dzięki któremu każdy podmiot bezpieczeństwa na zasadzie indywidualnych wyborów dochodzi do różnych poziomów samorozwoju
w szerokim spektrum możliwości – od fizycznych poczynając, a na
duchowych kończąc. Ten odbiór karate-dō był związany z wzniesieniem się ponad sekciarskie ograniczenia. Z dwoma dodatkowymi,
istotnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze spekulacje intelektualne należy
zastąpić lub uzupełnić „żywą” praktyką. Po drugie należy wyrzec się
ubóstwienia powierzchowności. Prawdziwa Droga Wojownika daje
takie możliwości.
Konsekwentny i uparty wysiłek treningowy oraz wszechstronność
ponadstylowego karate doprowadziły Chucka Norrisa do licznych
zwycięstw, tytułów Mistrza Świata i Stanów Zjednoczonych przez
sześć lat z rzędu, do zmiany statusu sportowego z amatora na zawodowca i wreszcie – do zdobycia tytułu profesjonalnego Mistrza Świata
w ponadstylowym, sportowym karate. Jednak jak sam mówi o sobie
Norris: „zdobycie tytułu zawodowego Mistrza Świata dało mi wiele
satysfakcji, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę najwięcej radości
160
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Ibidem, s. 505–506. Zob. S. Grof, Realms of the Human Unconscious, New York 1976, s. 154
i nast. Niektóre przytoczone w tej pracy, obecnie jeszcze naukowo niewytłumaczalne,
ale obserwowane, możliwości mistrzów Karate-dō potwierdzają nie tylko możliwości
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dawała mi praca i osiąganie nowych celów. Coraz lepiej rozumiałem,
że najcenniejsza w życiu… jest »podróż«, a nie osiągnięcie celu” 161.
W sposób oczywisty ze słów mistrza przebija świadomość idei – Drogi
Wojownika – i świadomość tego, jak bardzo jest ona cenna. Jednocześnie Norris dostrzegał, jak istotnymi cechami na Drodze Karate są
skromność i łagodność [które] nie są odznaką słabości. Cechy
te oznaczają [że dana] osoba nie zasłania się sztuczną otoczką
arogancji czy chłodnej rezerwy, aby na innych wywołać wrażenie, że jest „twarda”. W większości wypadków okazuje się [to]
tylko maską albo upozorowaną próbą ukrycia braku pewności
i strachu… Prawdziwa skromność ma swoje źródło w wewnętrznej sile [mogącej pochodzić z „podróżowania” Drogą Karate]
[…] myślę, że Jezus w podobny sposób okazywał kontrolowaną
siłę. Chociaż nie trenował sztuk walki (chociaż to, jak wygonił
przekupniów ze świątyni, mogłoby wskazywać na coś zupełnie
innego!). Jezus okazywał pewność mającą źródło w jego sile
wewnętrznej; jest on najlepszym przykładem kontrolowanej siły.
Podczas czytania zapisów o jego czynach oczywiste staje się, że
nawet kiedy był zaczepiany i atakowany, to i tak panował nad
sytuacją… był naprawdę skromny. We współczesnym społeczeństwie wielu ludzi myli łagodność ze słabością, a skromność
z brakiem siły [czy odwagi]. Nic nie jest bardziej dalekie od
prawdy  162.
Tak wypowiada się jeden z najlepszych wojowników karate w Stanach Zjednoczonych i nie jest to przypadek, że opinie te wyraża jako
człowiek Drogi. Jak widać, duchowym guru mistrza na Drodze Wojownika – w tej nieskończonej przestrzeni będącej Prawdziwą Naturą Umysłu, pełną swobody, pustą, przejrzystą i promieniującą, charakteryzującą
się tym, iż nie posiada żadnych granic zewnętrznych czy osobistych
ograniczeń – może być zarówno Cesarz Aśoka, Budda Śakyamuni,
Konfucjusz, jak i Jezus z Nazaretu.
161
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C. Norris, Autobiografia…, op. cit., s. 94.
Ibidem, s. 131–132.
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Epilog
Jak stwierdza Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „w różnych
kulturach ludzie opracowali i rozwinęli stopniowo tradycje mądrości,
w których wyrażają i przekazują swoją wizję świata. To ich postrzeganie
odzwierciedla również miejsce, które człowiek zajmuje w społeczeństwie i w kosmosie” 163. Elementy te stanowią platformę poszukiwań
sensu życia jednostek i tożsamości kolektywów, w czym pomocne są
wspólne budowanie kultury i tworzenie użytecznych teorii.
Przed każdym tworzeniem teorii mądrości te, które są często
natury religijnej, przekazują doświadczenie, które określa, co
pomaga, a co stoi na przeszkodzie pełnego rozwoju życia osobistego i dobrego funkcjonowania życia społecznego. One stanowią
swego rodzaju „kulturalny kapitał” dostępny w poszukiwaniu
wspólnej mądrości niezbędnej w odpowiedzi na etyczne wyzwania naszych czasów  164.
W różniących się od siebie kręgach kulturowych „kształt i zakres
tych [mądrościowych] tradycji może się znacznie różnić” 165.
Filozofia i nauka Zachodu zaczęły być prowadzone już od czasów
starożytnych z pozycji myśliciela-obserwatora. Badacz postępujący
według zasad Dalekiego Wschodu uważa, że odkrywanie mądrości
w sposób, który można uznać za w pełni kompetentny, to obserwacja
uczestnicząca. Jest to zatem postawa badacza-uczestnika, nie zaś obserwatora zewnętrznego. To drugie podejście może być niezwykle istotne
dla autentycznego przyswojenia sobie zasad moralnych. Gdy zabraknie
owego autentyzmu, mamy do czynienia wyłącznie z hipokryzją, która
niestety dość skutecznie niszczy system moralno-etyczny.
Jak mówi Fung Yu-Lan, „filozofia nie jest czymś, co powinno być
przedmiotem poznania, ale czymś, co powinno stanowić przedmiot
doświadczenia. Nie jest to zatem rodzaj intelektualnej gry, ale coś
163
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Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie
na prawo naturalne, Kraków 2010, s. 17.
Ibidem.
Ibidem.
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o wiele bardziej poważnego” 166. Ze względu na postępujące procesy
globalizacji postawa taka oraz oparty na niej sposób działania, a w tym
także funkcjonowania administracji stał się szeroko dostępny wszystkim
kręgom kulturowym.
W zmienionej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym naszego kraju, rozważania o gospodarce,
a zwłaszcza o determinującym jej rozwój stylu zarządzania nabierają
szczególnie istotnego znaczenia. Okres zmian jest przecież dla Polski
czasem nowej szansy, w którym autentyczna, dynamiczna i kreatywna
przedsiębiorczość może, korzystając z przestrzeni, jaką daje odzyskana
wolność, znakomicie się rozwinąć  167. Istotne jest, aby szansa ta została,
po pierwsze, właściwie wykorzystana, a po drugie, by nastąpiło to na
czas, przy utrzymaniu właściwego timingu, niejako w myśl hasła, że
„jest czas siewu i czas zbioru” 168. „Należałoby zatem dokonać stosownego eksperymentu ex post factum i przyjrzeć się doświadczeniom
krajów, które już kiedyś podjęły się dokonania znacznych, a nawet
rewolucyjnych zmian polityczno-gospodarczych i administracyjnych
zakończonych pomyślnymi efektami” 169. „Podpowiadał takie działania także instynkt przywódcy polskiej aksamitnej rewolucji – Lecha
Wałęsy, jednak nie wszystkie uwarunkowania kulturowe, obyczajowe
czy polityczne pozwoliły na ich [szerszą] realizację” 170.
W opinii autorów nie występuje tutaj rzekoma bariera kulturowa.
Oczywiście japoński krąg kulturowy nie jest tożsamy z kręgiem euroamerykańskim, niemniej jednak powodem sformułowania przytoczonego wyżej twierdzenia jest przede wszystkim to, że naśladowanie
Japonii (co prawda w duchu bushidō) często sprowadza się do wprowadzania dojrzałych, perfekcjonistycznych rozwiązań organizacyjnych
odnoszących się do idei mających rodowód europejski. Rozwiązania
zachodnie zostały wprowadzone na Wyspach w okresie modernizacji
166
167
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F. Yu-Lan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001, s. 10.
Zob. J. Piwowarski, J.A. Piwowarski, Modern Bushidō. Prolegomena do jedności czterech
religii w administracji i zarządzaniu według wzorów dalekowschodnich, „Zeszyt Naukowy
Apeiron” 2007, nr 1, s. 20–30.
Zob. Księga Koheleta 3, 2.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i zarządzaniu, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2010, nr 4, s. 223.
Ibidem. Zob. A. Tarnowski, Polska i Japonia 1989–2004, Warszawa 2009.
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epoki Meiji (1868–1912)171 przez wyposażonych w wyczulony zmysł
obserwacji Japończyków  172.
6.6. O patriotyzmie i solidarności w japońskim stylu
Cesarstwo Japonii podjęło wysiłek zakrojonej na niespotykaną dotąd
chyba nigdzie na świecie skalę reformy kraju na przełomie lat 1867 i 1868.
Działanie to było zbieżne z cechą łączącą uważność, bystrość i skuteczne
reagowanie w japońskich sztukach walki, określaną jako hen-o lub ka
ken futatsu-no koto. Omawiana tu reforma oznaczała „światłe rządy”
(Meiji) i miała miejsce za panowania cesarza Mutsuhito (1867–1912)173.
Pośmiertne imię tego cesarza brzmi Meiji. Modernizacja okresu Meiji
dotyczyła wszystkich dziedzin życia i pociągnęła za sobą ogromny
pakiet reform społecznych, politycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technologicznych. Przyniosła ona w przeciągu niespełna pół
wieku (dokładnie po czterdziestu siedmiu latach) tak znaczne efekty
ekonomiczne, polityczne i militarne, iż możliwe stało się to, co uważano za niemożliwe: pokonanie w 1905 roku euroazjatyckiego giganta
– carskiej Rosji – przez, wydawałoby się, zaściankowy, do niedawna
zacofany technologicznie i mało znany kraj, jakim w XIX wieku była
dla międzynarodowej społeczności Japonia174.
W niedługim czasie Kraj Kwitnącej Wiśni stał się ważnym graczem
na scenie politycznej. Podstawą zaistnienia tego faktu było funkcjonowanie spójnego organizmu społecznego. W organizmie tym na
przełomie XIX i XX wieku edukacja, zarządzanie przedsiębiorczością
i administrowanie państwem podporządkowane były hasłu fukoku
kyōhei. Oznaczało ono „bogaty kraj – silna armia” 175. Hasło to przyświecało każdemu Japończykowi, każdej instytucji i przedsięwzięciu,
a także każdej warstwie społecznej 176.
171
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Ibidem, s. 224.
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Bezpośrednio na początku okresu Meiji powstał nowy rząd, natomiast wysokie stanowiska w administracji otrzymali dotychczasowi
daimyō – książęta będący elitą rycerstwa, a także pozostali samuraje,
odtąd właściwie nazywani shizoku  177. Wszyscy oni byli spadkobiercami
tradycji bushidō. W akcie woli nawiązującym do samurajskiej idei samopoświęcenia – gisei (jikogisei) – daimyō przekazali swoją ziemię na rzecz
reprezentującego państwo cesarza. Tak o tym pisze Andressen: „Kiedy
powołano nowy urząd, zmiany nadeszły bardzo szybko. Jedną z pierwszych była decyzja podjęta przez rody daimyō, najpierw z większych
księstw, a za nimi z pozostałych, o zrzeczeniu się ziemi (i kontroli nad
ludźmi) na rzecz cesarza” 178 będącego uosobieniem idei japońskiego
państwa, skutkiem czego administracja rządowa mogła ustami ministra
finansów już w 1871 roku ogłosić oficjalnie, że lenna zostały zniesione,
na ich miejsce zaś ustanowiono prefektury. Nierzadko gubernatorami
zostawali właściwi dla danego obszaru jego dotychczasowi daimyō.
Etykę wysiłku modernizacyjnego nowej administracji, wywodzącej
się jednak bezpośrednio ze starej samurajskiej tradycji bazującej na
honorowym kodeksie bushidō, obrazuje między innymi poziom pensji
rządowych. Gubernatorzy otrzymywali pobory wynoszące 10% ich
dochodów z poprzednich czasów, gdy byli oni jeszcze kasztelanami –
daimyō. Pensje pozostałych urzędników z samurajskich rodów wyniosły 50% dotychczasowych dochodów  179. Można tylko powiedzieć: oto
prawdziwa solidarność. Oto prawdziwa etyczność.
W 1873 roku nastąpił przełom, jeśli chodzi o tworzenie armii, której
podstawą była dotąd wyłącznie klasa samurajów. Japończyk Furukawa Taigo (1875–?) zauważył, że w owym czasie samuraje nie tylko nie
zanikli, lecz także „wszyscy japońscy mężczyźni stali się samurajami”,
gdyż dostąpili pełnej (oficjalnej) godności partycypacji w tradycjach
wojskowych Yamato 180. Według Furukawy bushidō charakteryzowało
177
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Shizoku – były samuraj, człowiek, który służył, w odróżnieniu od samuraj – człowiek, który
służy. Z chwilą nastania reformy Meiji zlikwidowano system feudalny i samuraje stali się
shizoku, nie tracąc jednak swej tożsamości związanej z bushidō i świadomością etosu
japońskiego rycerza, samuraja.
C. Andressen, Krótka historia Japonii, op. cit., s. 72.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 224.
Za: B.D. Victoria, Zen na wojnie, Kraków 2005, s. 93.
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się ośmioma istotnymi zaletami, które miały wpływać na armię i na
służbę publiczną 181:
1. podziw i pochwała lojalności,
2. szacunek dla męstwa,
3. gotowość do samopoświęcenia dla słusznej sprawy oraz idei
służby (której manifestacją jest administracja),
4. bazowanie na realizmie,
5. opieranie działania na poczuciu niezależności,
6. poszanowanie porządku oraz szacunek dla dobrych obyczajów,
7. prawdomówność i ambitne zamierzenia,
8. styl życia nacechowany prostotą i naturalnością182.
W okresie 1871–1873 Zachód penetrowany był przez wyspecjalizowaną grupę przedstawicieli japońskiej administracji rządowej,
na czele z ministrem Iwakura Tomomi (1825–1883). Wprowadzono też jednolitą walutę – jen (1871), powstała Poczta Japonii
(1871), Ministerstwo Edukacji (1871) i powszechne szkolnictwo
podstawowe (1872).
Misja Iwakury liczyła około stu urzędników, którzy, dzieląc się
na podzespoły, dokonali monitoringu wywiadowczego w USA,
Anglii, Szkocji, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, Rosji, Danii,
Szwecji, Italii, Austrii i Szwajcarii. Zdobywana przez Misję wiedza
na temat nowoczesności Zachodu została zawarta w specjalnym
raporcie liczącym około dwa tysiące stron. Misja była jednym
z elementów dyplomacji, ale też mimowolnego przeniesienia do
Japonii swoistej infekcji – „wirusa” imperializmu, dostrzeżonego
przez członków Misji, jako istotnego składnika rozwoju Zachodu,
gdzie stosowano brutalną rywalizację polityczną, gospodarczą
i militarną. Spostrzeżenia te i związane z nimi wątki dotyczące
naśladowania przez Japończyków zachodnich metod miały się
zemścić później w okresie II wojny światowej 183.
181
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J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 225.
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Wcześniej jednak, u schyłku XIX wieku, modernizacja Japonii
nabierała rozpędu i niosła ze sobą inne niebezpieczeństwo – utraty
kultury i tożsamości narodowej poprzez deprecjonowanie wszystkiego,
co tradycyjne, na rzecz nowoczesności. Kres temu trendowi położyło
orędzie cesarza – najwyższego przedstawiciela władzy. Mutsuhito wydał
w 1882 roku Reskrypt cesarski do żołnierzy i żeglarzy będący de facto
edyktem nadającym całemu społeczeństwu niejako na nowo obowiązek
przestrzegania i kultywowania kodeksu bushidō. Znamienne dla tego
procesu łączenia tradycji z nowoczesnością we współczesnym zarządzaniu oraz zmodernizowanej administracji Japonii mogą być trzy
symboliczne, mające miejsce na Wyspach właśnie w 1882 roku, fakty.
Pierwszy z nich, najdonioślejszy, to wspomniany Reskrypt cesarski,
drugi – powstanie Banku Japonii (transparentny zwiastun nowoczesnej
gospodarki pieniężnej), a trzeci – symbol łączenia tradycji z nowoczesnością – to powstanie słynnej szkoły sportowej, założonej przez
Kanō Jigoro (1860–1938): Judō Kodokan  184. Japończycy zaczęli mówić:
„Dostrzegamy mocne strony zachodniej cywilizacji […]. Nie należy
ich jednak przyjmować tylko dlatego, że są zachodnie. Powinno się
je przyjmować tylko wtedy, gdy mogą zwiększyć dobrobyt Japonii” 185.
Chodziło o łączenie zachodniej techniki z jednej strony, z japońską
tradycją i całą kulturową spuścizną z drugiej 186.
W 1887 roku rozpoczął działalność Cesarski Uniwersytet Tokijski, po
nim zaś dalsze uczelnie. Uniwersytety te kształciły elitę administracji
publicznej oraz świata biznesu i w ten sposób tradycje samurajskie
wzbogacane były zgodnie ze starą, stosowaną wśród bushi maksymą
występującą także w Buke Shohatto, czyli Przepisach Rodów Wojskowych,
mówiącą o tym, iż „samuraj podąża drogą miecza i literatury” 187. Tak
przygotowywano zręby potęgi, która dała znać o sobie w całej Azji i na
świecie, jeszcze zanim upłynął wiek XIX. Niemniej jednak – należy
184
185

186

187

Ibidem.
K.B. Pyle, Meiji Conservatism, [w:] The Cambridge History of Japan, t. 5, J. Jansen (red.),
Cambridge 1989, s. 691. Zob. P. Varley, Kultura japońska, op. cit., s. 243.
J Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 226. Zob. J.M. Rodowicz, Prawo a normy
tradycyjne – przyszłość kodeksu samuraja, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” 2007,
nr 3/4, s. 181–186.
J Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 226. Zob. D.F. Draeger, Classical Budō, New
York 2007.
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to jasno powiedzieć – była to kuracja o wstrząsowym charakterze. To,
że charakter ów nie spowodował rozległych destrukcyjnych skutków
w postaci rozruchów społecznych czy wojny domowej, Japonia zawdzięcza swoim elitom oraz społeczeństwu kierującemu się powszechnie
uznanymi zasadami bushidō i związaną z nimi filozofią organizmu społecznego 188, pozwalającą na konsensusowe współistnienie i współdziałanie różnych grup społecznych na rzecz rozwoju ich wspólnego dobra.
W późniejszym okresie historycznym, pod koniec II wojny światowej,
Japonia przeżyła kolejny głęboki wstrząs. Kraj zainfekowany zachodnim imperializmem189, jak już wspomniano, po raporcie misji Iwakury
Tomomiego przystąpił, nie chcąc podzielić losów skolonizowanych już
Indii, Hongkongu czy innych rejonów Dalekiego Wschodu, do początkowo prewencyjnych z punktu widzenia polityki japońskiej działań
militarnych w Azji kontynentalnej (1931), na koniec stając się poligonem
próby generalnej użycia ładunków nuklearnych (1945). Przyniosły one
niewyobrażalnie negatywne efekty dla Japończyków. Do dziś żaden inny
naród nie przeżył tragedii w postaci bezpośrednich, jak i długofalowych
skutków zastosowania w działaniach wojennych broni masowej zagłady,
jakie z sobą niesie użycie bomby atomowej.
Japonia pomimo tak druzgocącego ciosu powstała jak Feniks
z popiołów, odrabiając ogromne straty wynikłe z całokształtu jej wojennego wysiłku i z przegranej kampanii wojennej, zakończonej atakiem
jądrowym i amerykańską okupacją. Dysponując mniej niż skromnymi
zasobami naturalnymi, nieurodzajnymi skałami z jednej strony i sprawdzonym systemem wartości ujętym w kodeks bushidō z drugiej, Japonia podniosła się z kolan i sięgnęła w XX wieku po drugie na świecie
miejsce w gronie czołowych potęg gospodarczych globu (chwilowo,
pod koniec lat 60., Wyspy Japońskie sięgnęły nawet po gospodarczy
prymat)190.
Patrząc na Zachód, widzimy go z jednej strony w dobie imponująco zaawansowanej technologii, a z drugiej – z przerostami biurokracji i ogromną liczbą ponadnarodowych koncernów. Zagubił się tu
188

189
190

J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 226. Zob. A.I. Wójcik, Konfucjanizm, [w:]
Filozofia Wschodu, B. Szymańska (red.), op. cit., s. 348.
P. Varley, Kultura japońska, op. cit., s. 232–233.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 227.
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tak ważny dla bezpieczeństwa człowieka humanizm191. Zatomizowane,
ogromne grupy ludzi wytwarzają w wielkiej skali tzw. efekt widza192.
„Widzowie” sądzą, że jeśli coś należało zrobić, to na pewno „ktoś” już
to uczynił – przejawiają bezczynność. Efekt ten jest z kolei źródłem
opisywanego i badanego przez psychologię społeczną zjawiska rozproszenia odpowiedzialności 193. Powoduje to brak identyfikowania się
ze społeczeństwem, z organizmem instytucji czy firmy. „Efekt widza”
prowadzi też do przerzucania odpowiedzialności za „całość” na oddalone od siebie elementy struktury organizacyjnej 194. Ten kierunek
prowadzi do obniżania się kultury bezpieczeństwa wielu podmiotów.
Człowiek Zachodu jest co prawda nastawiony na skuteczność, ale
raczej w ujęciu indywidualistycznym, a nawet – egoistycznym. W systemach i organizacjach zachodnich trudno znaleźć dziś miejsce na
moralność i jej bardzo ważną pochodną, jaką jest zaufanie 195. Chodzi
o autentyczną, „współprzyczyniającą się” – jak opisuje ją konsensusowy
paradygmat socjologiczny Mertona – Malinowskiego – etykę współdziałania, taką, jaka właśnie jest treścią samurajskiego przekazu bushidō,
który został w długim historycznym procesie przyswojony w Japonii,
jako pewien ideał, przez wszystkie klasy i warstwy społeczne 196. Również
historycznym, bo pochodzącym jeszcze z okresu Tokugawa, konkretnym przykładem funkcjonowania specyficznego japońskiego etosu jest
przypadek pochodzącego z gminu kupca – Ishidy Baigana (1685–1744).
Zanim jeszcze nastały czasy reformy Meiji, stanął on na czele inicjatywy
Shingaku. Przerodziła się ona w szkołę – wzorowaną na ideach bushidō
– Drogi Kupca, pozwalającą rozumieć jakość wykonywanej pracy jako
rdzeń istoty samodoskonalenia człowieka. To pojmowanie zaszczytnego obowiązku, powiązanego z etosem pracy czy służby, całkowicie
różni się od odczuwanej jako uciążliwa konieczności pracy ze względu
191
192

193
194
195
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Zob. M. Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy…, op. cit., s. 5, 27, 55.
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Alert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1999,
s. 478–480.
Ibidem, s. 483–485.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 227.
„Zaufanie jest lekarstwem na chorobę, która opanowuje świat biznesu”, cyt. za: R.K. Sprenger, Zaufanie, Warszawa 2009.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 227.
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na przymus zarabiania na życie. Często niestety w ten sposób – jako
konieczność – odbierane jest to na Zachodzie 197.
Jak już wspomniano, błyskawiczna modernizacja kraju pod koniec
XIX wieku sprawiła, że Japonia stanęła przed niebezpieczeństwem
odhumanizowania z chwilą zauroczenia nowoczesnością – zwiastunem
globalizacji. Problem ten został jednak na czas dostrzeżony przez japońskie elity w piętnastym roku trwania reformy Meiji i cesarskim dekretem oficjalnie odnowiono kodeks bushidō i zalecono jego powszechne
stosowanie. Dzięki temu w imponująco skuteczny, a zarazem piękny
sposób połączono w Kraju Kwitnącej Wiśni samurajską tradycję
z nowoczesnością. Charakteryzujący się dostrzeganą dopiero teraz na
Zachodzie wysoką inteligencją emocjonalną198 Japończycy dysponują
dzięki owemu czynnikowi również wysoką motywacją do zaangażowania się w pracę oraz do kształcenia racjonalnej strony swego umysłu,
istotnej także dla funkcjonowania administracji. Ciekawe i ważne jest
to, iż nie jest tak, że emocjonalność (często kojarzona u nas z epoką
romantyzmu) osłabia element intelektualny. Kraj Kwitnącej Wiśni i jego
mieszkańcy, zgodnie z afirmowaną przez kodeks bushidō filozofią organicystyczną199, pielęgnują nadal swoje tradycje, opierając się na nich
w coraz to nowszych, nieznanych dotąd rozwiązaniach społecznych,
organizacyjno-zarządczych, politycznych czy technologicznych200.
Neokonfucjańska postawa, wynikająca z połączonych w bushidō
idei buddyjskich, taoistycznych, konfucjańskich i japońskiej religii
shinto, tworzy tradycyjny, a zarazem niebywale elastyczny organizm
społeczny, traktowany w tej koncepcji jako przejaw sacrum. Posiada
on odpowiedni dla tej koncepcji system organizacyjno-zarządczy oraz
stabilizującą go administrację.
Stałość i zmiana nie stanowią tu kategorii o przeciwstawnym charakterze. W Japonii bowiem stałość i zmiana znakomicie ze sobą koeg197
198

199

200
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Ibidem.
Zob. H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu…, op. cit., s. 497, 507. Zob. D. Goleman,
Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ, New York 1995; L.J. Krzyżanowski,
Podstawy nauk o organizacji…, op. cit., s. 201–205; M. Taracha, Inteligencja emocjonalna
a wykorzystywanie potencjału intelektualnego, Lublin 2010.
Chodzi o ideę organizmu kosmicznego, organizmu społecznego. Zob. Filozofia Wschodu,
B. Szymańska (red.), op. cit., s. 358.
Zob. J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 228.
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zystują, jak pokazuje holistyczna filozofia yin-yang. Oprócz harmonijnej
koegzystencji 201 kategorie stałości oraz zmiany w dalekowschodnim
paradygmacie społecznym opartym na bushidō wzajemnie się wzmacniają poprzez charakterystyczne dla Dalekiego Wschodu sprzężenie
zwrotne. Zadowolenie i satysfakcja ze współdziałania w organizacjach
opartych na paradygmacie bushidō daje zdumiewająco korzystne efekty
zarówno dotyczące kreatywności, jak też związane z poczuciem społecznego bezpieczeństwa i dostatku. Dostatek ów jest zbliżony do pochodzącej jeszcze ze starożytności europejskiej koncepcji eudaimonii  202.
Nie ogranicza się on bynajmniej do sfery materialnej, i chociaż jej
nie odrzuca, to najwyższe wartości stanowią tu zalety duchowe i ich
pochodna – moralność 203.
Efektem tego sposobu myślenia, charakterystycznego dla kultury
samurajów, jest także powstanie administracji gospodarczej firm, które
dzisiaj są określane jako firmy wizjonerskie 204. Powstają one zarówno
w Japonii, jak i na całym świecie.
Przypomnijmy, aby być sprawiedliwym wobec tradycji i tych, którzy
ją budowali, że nowoczesna administracja należąca do II filaru kultury
bezpieczeństwa w stylu japońskim nie rozpoczęła się dopiero od reformy
okresu Meiji. Podobnie przedsiębiorczość. Gospodarcze giganty Japonii
– zaibatsu 205 – rozpoczęły w wielu przypadkach działalność jeszcze w czasach administracji szogunatu Tokugawa. Oto garść przykładów: Mitsui
– w 1673 roku, Sumimoto – 1590, Okura – 1857, natomiast na początku
okresu Meiji powstały Mitsubishi – w 1871 roku, i Suzuki – w 1874 206.
Również rozmiary miast i wykształcenie mieszkańców Japonii już
w czasach rzekomego zacofania – w okresie Edo – stanowiły parame201
202

203
204
205
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Zob. M. Aluchna, P. Płoszajski, Zarządzanie japońskie: ciągłość i zmiana, Warszawa 2008.
Eudajmonia (gr. eduaimonia) – termin filozoficzny stosowany w filozofii życia starożytnej
Grecji; w najbardziej ogólnym sensie jest to stan pełnego, racjonalnie uzasadnionego
zadowolenia i satysfakcji z własnego życia, których osiągnięcie było podstawowym celem
każdego rozsądnego człowieka. Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków
2008, s. 152–156.
Zob. J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 229.
Zob. J. Piwowarski, J.A. Piwowarski, Modern Bushidō…, op. cit., s. 62.
Zaibatsu (jap.) – termin oznaczający „rodzinny kartel finansowy”, grupę, klikę finansową.
Zob. C. Andressen, Krótka…, op. cit.
Zob. H. Morikawa, Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan, Tokio 1992.
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try decydujące w znacznym stopniu o podniesieniu cywilizacyjnego
poziomu życia. „Na przełomie XVIII i XIX wieku Edo [dzisiejsze Tokio]
liczyło ponad milion mieszkańców i prawdopodobnie było wtedy największym miastem na świecie. Poziom edukacji należał również do najwyższych na świecie, a alfabetyzacja wynosiła 40% [60% u mężczyzn],
dzięki ekspansji szkół prywatnych i przyklasztornych” 207.
Współczesna organizacja i zarządzanie japońskich firm przybiera
postać administracyjną i wiąże się ze specyficzną biurokracją, która jednak bardzo różni się od biurokracji zachodniej, często mającej charakter
opresyjny   208. „Biurokracja zmuszająca posługuje się standardami w celu
rozciągnięcia ściślejszej kontroli nad ludźmi, »łapie« ich na łamaniu
reguł oraz stosuje system kar” 209 za odstępstwa od narzuconych norm.
Nie promuje tego, co jest właściwe, poszukuje tylko „wyniku” poprzez
uporczywe doszukiwanie się uchybień i błędów.
Japońska biurokracja wspierająca, połączona z metodą afirmującą
udoskonalenie – kaizen 210 – to systemy ułatwiające, które opierają się po
prostu na najlepszych sprawdzonych metodach pracy, projektowanych
z udziałem pracowników  211, i koncentrują się nie na uchybieniach, ale
na efektach.
Jeśli zaś chodzi o wywodzącą się z tradycji szogunatu japońską administrację publiczną, to jak podaje Michał Specjalski, „związana jest [ona]
z procesem przejmowania instytucji prawa publicznego z XIX-wiecznego Cesarstwa Niemieckiego i systemu rządów administracyjnych
Cesarstwa Austro-Węgierskiego” 212. Niemniej jednak zdaniem Specjal207
208

209
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C. Andressen, Krótka…, op. cit., s. 64.
Wraz z postępem globalizacji sposób sprawowania władzy, który wcześniej dobrze sprawdził się w Związku Radzieckim, stał się dysfunkcjonalny. To samo dotyczyło Zachodu, chociaż tamtejsze systemy miały luźniejszą i mniej autorytarną formę. Na przykład wpływy
tayloryzmu widoczne były w zachodnim zarządzaniu aż do lat 80. ubiegłego stulecia.
W połączeniu z postępem w ramach technologii informacyjnej globalizacja wytworzyła
istotny nacisk na rozwój elastycznych systemów zarządzania i spłaszczonych hierarchii.
Korporacje, którym nie udało się do nich przystosować, przepadły (A. Giddens, Europa
w epoce globalnej, Warszawa 2009, s. 242).
J.K. Liker, Droga Toyoty, Warszawa 2005, s. 230.
M. Imai, Kaizen, Warszawa 2007.
J.K. Liker, Droga Toyoty, op. cit., s. 230.
M. Specjalski, Administracja w Japonii – fuzja konfucjanizmu z zachodnią biurokracją, http://
www.polska-azja.pl/2010/02/26/administracja-w-japonii-fuzja-kon fucjanizmu-z-zachod-
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skiego należy traktować zapożyczenia tych wzorców w kontekście swoistej fuzji neokonfucjanizmu i zachodniej administracji 213. Przykładem
charakterystycznym dla tego typu administracji jest gyosei shidō. Są
to wytyczne nieposiadające cech aktu prawnego (np. rozporządzenie),
niemniej określają one oczekiwania administracji adresowane do różnych podmiotów. W przypadku ignorowania gyosei shidō co prawda
brak sankcji o charakterze prawnym, ale egzekwowana jest wywodząca się z ducha bushidō sankcja społeczna – mentsu – prowadząca do
utraty twarzy. Recydywa określonego podmiotu w tym zakresie skutkuje zaostrzeniem działań organów kontrolnych, mających za zadanie
przywrócić właściwą, społecznie oczekiwaną postawę i współdziałanie.
Widoczne jest, że jeden z najnowocześniejszych i najpotężniejszych
pod względem potencjału gospodarczego i naukowego bytów państwowych na świecie buduje, zgodnie ze starożytnymi naukami Dalekiego
Wschodu, to, co nowe, na starym, jak radził Konfucjusz. Zdaniem
administratywisty Jana Szreniawskiego Japonia swoje osiągnięcia
„zawdzięcza w dużej mierze sprawnej administracji” 214. Szreniawski
dostrzega humanistyczną, opartą najprawdopodobniej na buddyjskim
elemencie jin (życzliwość) i konfucjańskim ren (humanitarność) praktykę gyoseishidō – rodzaj rekomendacji, element konsensusu pomiędzy
aparatem administracji a obywatelem.
W latach siedemdziesiątych (ubiegłego wieku) przeszła ona do
praktyki, a w roku 1993 znalazła się w ustawie regulującej procedurę administracyjną […]. Opierająca się na zwyczaju i osadzona w tradycji z mniejszym niż zachodnioeuropejska doktryna
rygoryzmem, traktująca pogląd, że prawo to system prawidłowo
ustanowionych i podanych do wiadomości reguł, w japońskiej
kulturze prawnej gyoseishidō stosowana jest na wszystkich szczeblach […]. Najczęściej ma formę pisemną, lecz jest stosowana
także ustnie  215.

213
214
215

nia-biurokracja/ (dostęp: 18.03.2016).
Ibidem.
J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004, s. 107.
Ibidem, s. 107–108.
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Szreniawski dodaje na temat mentalności Japończyków, iż „pozycja
administracji wiąże się z dominującym przekonaniem, że jej działalność to rozwiązywanie ważnych problemów, więc tym samym umożliwienie członkom społeczności skupienie się na własnych [zadaniach],
a zwłaszcza na pracy” 216.
Istotnym wątkiem w administracji i zarządzaniu, funkcjonujących
według japońskich wzorów, jest ciągłość i stabilność przekazu, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Przypomnijmy dla przykładu,
że powstały w czasach wojskowej administracji szogunatu w okresie
Kamakura w 1232 roku kodeks Goseibai Shikimoku stosowany był
w Japonii przez 635 lat, aż do 1868 roku, czyli do początku reformy
okresu Meiji.
Kolejnym elementem będącym, podobnie jak poprzedni, wynikiem stosowania w Japonii filozofii yin-yang jest właściwe połączenie
wysiłku i rozwoju jednostki z funkcjami społecznymi kolektywu. Należy
jednak zwrócić uwagę, że próby powierzchownego interpretowania
japońskich systemów kierowania mogą stawać się obłudną tragikomedią, prowadzącą w konkretnych działaniach do opłakanych skutków
zamiast do sztandarowej cechy samurajów, za jaką uważa się skuteczność. „Powierzchowne i sztuczne wprowadzanie metody znanej jako
teamwork prowadzi do korozji charakteru i przypomina absurdalne
budowanie domu rozpoczynane od montowania dachu” 217. Sugestywnie
i wyczerpująco opisuje to Sennet, omawiając etykę pracy w nowym
kapitalizmie z perspektywy socjologicznej 218. „Z opisu Senneta niezbicie
wynika, że wprowadzenie metody kaizen i pracy zespołowej na wzór
japoński, pozbawione indywidualnego [solidnie zinternalizowanego]
elementu teyōgaku  219 – »wychowania na cesarza«, powoduje znaczne
»rozproszenie odpowiedzialności« u osób wychowanych w zatomizowa216
217
218
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Ibidem.
J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 232.
R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2006, s. 140–161.
Zob. T. Fumon, Sztuki walki samurajów, Bydgoszcz 2005. Zob. także: H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu…, op. cit., s. 395–457. Jest to tematyka zorientowania
Japończyków na własną grupę społeczną z jednocześnie silną orientacją tejże grupy na
przywódcę.
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nym społeczeństwie [zachodnim]” 220. Jest to społeczeństwo, w którym
dominuje tendencja wychowania jednostki bazująca na egoistycznym
indywidualizmie, nie zaś na Drodze Cesarza, który swym potencjałem
potrafi naprawdę – autentycznie, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem – służyć: tak podlegać, jak i z upływem czasu dobrze
przewodzić, nadal służąc społeczeństwu. Oto yin-yang w kierowaniu
polegający na pełnym zrozumieniu „relacji między panem i sługą” 221.
Relacja ta uzyskuje najbardziej wysublimowany poziom, gdy harmonijnie realizuje się i zespala w jednej i tej samej osobie. W japońskiej
służbie cywilnej obowiązuje kodeks etyczny, który między innymi
powiada: „Pracownicy będą, realizując swe obowiązki, skupiać się na
powiększaniu dobra publicznego i wytężać w tym kierunku swoje działania” 222. Oczywiście także i u nas znajdziemy podobne w intencji zapisy,
chociażby w Kodeksie służby cywilnej, ale co do etycznego wytężania
się i jego efektów, mówiąc najdelikatniej – bywa różnie  223.
Wspomniany wyżej, zauważony przez Senneta i związany z zagrożeniem powierzchownością element absolutnie nie jest dowodem na niemożność zastosowania japońskich metod w administracji i zarządzaniu
poza Japonią. Wręcz przeciwnie. Pokazuje on tylko, że nadmierne udogodnienia i towarzysząca im powierzchowność rodzą kłopoty. Chcąc
uniknąć takiego stanu rzeczy, należy zamiast ślepego naśladownictwa
mocniej wnikać w określoną problematykę. Wzorem Japończyków
warto z pogłębioną i w długim czasie prowadzoną nieustanną refleksją
odbudowywać każdego dnia na nowo analogiczny do dalekowschodniego system nieobcych nam przecież wartości 224. Należałoby czynić to
zgodnie z konfucjańską wskazówką: „Ludzie mówią razem: ‘Cesarstwo
– księstwo – rodzina’. Korzenie cesarstwa są w księstwie. Korzenie

220
221
222

223

224

J. Piwowarski, Wstęp do rozważań…, op. cit., s. 232.
Nauka Buddy. Wybór sutr, W. Kurpiewski (tłum.), Kraków 2006, s. 224.
K. Hiroko, M. Jeroen, Japan’s national public service ethnic law: background, contents,
and impact, http://soc.kuleuven.be/io/ethics/paper/Paper%20WS2_pdf/Kudo%20&%20
Maesschalck.pdf (dostęp: 28.05.2016), s. 13.
Zob. A. Piekara, Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Warszawa 2010.
Zob. R.E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej,
Sopot 2008.
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księstwa są w rodzinie. Korzenie rodziny są w osobie” 225. Sentencja
powyższa pokazuje, iż powierzchowne i nie zawsze uprawnione są
twierdzenia o tym, że na Wschodzie jednostka się nie liczy.
Przy okazji do argumentów przemawiających za rozważaniem źródeł
moralnej siły (I i II filar kultury bezpieczeństwa) płynącej w świat z azjatyckich społeczeństw należy dorzucić efekty oddziaływania wspomnianej siły, jakie przyniosła i nadal niesie ona w wymiarze gospodarczym
(III filar kultury bezpieczeństwa).
Jak twierdzi bystry obserwator profesor Mahbubani,
w I wieku naszej ery Azja wytwarzała 76,3 procent światowego
PKB, a Europa Zachodnia zaledwie 10,8 procent. Tysiąc lat później
osiągi te były podobne i wynosiły odpowiednio 70,3 i 8,7 procent.
Układ sił zaczął się zmieniać na skutek rewolucji przemysłowej.
Do 1820 roku udział Europy Zachodniej wzrósł do 23,6, Azji zaś
zmalał do 59,2 procent. Z grubsza w tym samym okresie powstały
zaliczane do cywilizacji zachodniej gospodarki Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W 1820 roku przypadało na nie tylko 1,9 procent globalnego PKB, ale w 1998 roku
już 20,6 procent wobec 37,2 procent dla Azji. Innymi słowy awans
Zachodu nastąpił bardzo szybko, w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Przez większą część udokumentowanych dziejów ludzkości
Azja, najludniejszy kontynent świata, miała zarazem największą
gospodarkę. W świetle tych faktów nie powinna nas zaskakiwać następująca prognoza banku Goldman Sachs: w 2050 roku
w pierwszej czwórce największych gospodarek świata znajdą się
– obok Stanów Zjednoczonych – trzy państwa azjatyckie, a mianowicie Chiny, Indie i Japonia 226.
Rzecz jasna nie stanie się to bez wydatnego udziału ich administracji.
Istotnym elementem japońskiej filozofii bezpieczeństwa, dostępnej
także dla robotników, urzędników, menadżerów czy dla służb mun225

226

Księga Mencjusza (Mengzi). 4A:5, A.I. Wójcik (tłum.), [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów,
M. Kudelska (red.), op. cit., s. 352.
K. Mahbubani, Zachód traci przywództwo w świecie, op. cit. Zob. A. Giddens, Europa…,
op. cit., s. 18–19.
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durowych, jest koncepcja karada de oboeru  227, co oznacza „uczenie
się całym ciałem”. Zawiera ona rozliczne elementy bazujące na jednoczesności działań ciała i umysłu. Należą do nich między innymi cyzelowanie odręcznego pisma czy doskonalenie się poprzez uprawianie
jakiegoś rodzaju sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk walki.
Prowadzi to do wystąpienia różnorodnych transferów, których wspólnym mianownikiem jest wyeliminowanie powierzchowności. Ponadto
sztuki walki budō, będące manualną aplikacją kodeksu bushidō, niosą ze
sobą nadal, jak przed wiekami, przesłanie siedmiu podstawowych cnót
kodeksu etycznego samurajów. Należy pamiętać, że zarówno w Japonii,
jak i na całym świecie egzystują obecnie całe grupy ludzi stosujące się
w wyniku własnego świadomego wyboru do ideałów bushidō. Utylitarność dalekowschodnich wskazówek zaleca łączenie stałości i zmiany.
Wierność ideom i umiejętność dostosowywania się do aktualnych
wymogów i sytuacji została wielokrotnie potwierdzona jako właściwa
strategia dla bezpieczeństwa ludzkiej egzystencji. Właśnie dlatego podczas reformy okresu Meiji japoński cesarz Mutsuhito razem z elitami
wojskowymi już w roku 1882 odnowił oficjalnie swą lojalność wobec
dziedzictwa narodowego, jakim jest Droga Wojownika228 i jej główne
cnoty, do których należą:
1. Prawość – Gi, oraz Mądrość – Chi,
2. Życzliwość (Humanitarność) – Jin,
3. Szacunek, Uprzejmość – Rei,
4. Odwaga – Yusha, i Honor – Meiyo,
5. Lojalność – Chūgi,
6. Szczerość, Uczciwość – Makoto, Shin,
7. Pietyzm Rodzinny – Kō  229,
8. Samokontrola – Kokki.
227

228

229

Zob. B.L. de Mente, Samuraje a współczesny biznes, Warszawa 2006, s. 146–147. Zob.
M. Mrówka, Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walki w kontekście metod zarządzania, „Rocznik Naukowy IDŌ” 2008, nr 8, s. 45–55; W.J. Cynarski, Sztuki
walki budō…, op. cit.; T. Ambroży, Trening holistyczny…, op. cit.
Zob. Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy (1882), [w:] A. Ślósarczyk, Samuraje (japoński
duch bojowy), Warszawa 1939.
W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja z ludzką twarzą, „Zeszyt Naukowy Apeiron”
2008, nr 2, s. 64.
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Cnoty te są kultywowane w środowisku społecznym, gdzie poprzez
oddziaływanie koncepcji karada de oboeru funkcjonują w kulturze
organizacyjnej relacje pomiędzy ojcem a synem (oyabun – kobun) czy
pomiędzy mistrzem a uczniem (sempai – kohai)230. Odciskają one swe
piętno tak na indywidualnych, jak i społecznych, a także na prywatnych
oraz zawodowych aspektach egzystencji tych, którzy uważają się za
spadkobierców samurajskiej tradycji 231.
„Interesujące dla ludzi Zachodu może być to, że istotną rolę w propagowaniu filozofii bushidō dla współczesności (Modern Bushidō) odegrali
Japończycy będący chrześcijanami, pochodzący z rodzin samurajskich.
Byli nimi Uchimura Kanzo (1861–1930) urodzony w Edo, Nitobe
Inazo (1862–1933) oraz Miyabe Kingo (1860–1951). Porównywali oni
bushidō do Starego Przymierza” 232, działając na rzecz dalekowschodniego Nowego Przymierza, będącego syntezą bushidō i chrześcijaństwa.
Filozofia Nowego Bushidō staje się tu synonimem strategii zdrowego
rozsądku i treningu umiejętności, nie zaś wyłącznie spekulacjami intelektualisty – obserwatora zjawisk. Jest to zatem przydatna dla służb
mundurowych (i nie tylko) filozofia bezpieczeństwa oraz związanej
z nim mądrości solidnie opartej na codziennej praktyce, także praktyce
porządkowania, administrowania.
Zarządzanie jakością ludzkiej egzystencji, w tym rzecz jasna bezpieczeństwem, to zadanie na miarę celu, jakim jest nadawanie sensu życiu
człowieka. Wymaga ono, poza określonymi zadaniami praktycznymi,
głębokiej filozoficznej refleksji. To z kolei rodzi konkretne, użyteczne
zasady postępowania. Jak twierdzą Wojciech Czajkowski i Juliusz Piwowarski, przyjęcie określonej drogi do celu następuje poprzez konkretne
reguły – stąd bierze się sformułowanie „administrowanie dobrostanem
człowieka” czy „administracja autonomicznym systemem bezpieczeństwa”. Określenie to – stawiające na administrowanie – bierze się stąd, że
termin „zarządzanie” ma obecnie w nauce konotacje zbyt głęboko zakotwiczone, w opinii tych autorów, w kategoriach ekonomicznych, nierzadko tkwiących u źródeł postaw konsumpcjonistycznych, które gubią
230
231

232
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N. Chie, Japanese Society, Berkley 1970, s. 42–64.
Zob. W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja…, op. cit.; J. Jastrzębski, Wprowadzenie
do japońskich sztuk walki, Kraków 2008.
Ibidem, s. 64.
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to, co nazywamy sensem życia233. Sens ten odnajdujemy z pomocą mającej już kilka tysięcy lat filozofii budō tożsamej z kodeksem bushidō  234.
Jak potwierdzają badacze Siergiej Arutjunow i Gieorgij Swietłow,
w okresie administracji szogunatu Tokugawa „oficjalną ideologią państwową stał się konfucjanizm […]. O znaczeniu, jakie [szef rządowej
administracji bakufu] Ieyasu nadawał religii, w tym konfucjanizmowi,
świadczy dobitnie jego testament. Wielki Shogun pisał w nim: »Religia
shintō, buddyzm i konfucjanizm, choć różnią się dogmatami, ale mają
na uwadze wspólny cel, wiodą do dobra i karzą zło […]«” 235. Takie
określenie stosunków społecznych oraz indywidualnego rozwoju
(samodoskonalenia oraz wykształcenia i zawodowej kariery) zostało
zaczerpnięte przez administrację japońską z buddyzmu i taoizmu. Analogii szuka się także w innych systemach idei filozoficznych i religijnych.
Asymilacja rodzimych kultów z elementami buddyzmu i konfucjanizmu
stworzyła w Japonii specyficzną jakość określaną jako jedność trzech
(czterech) religii. Podczas ery Tokugawa (Edo) konfucjanizm był czynnikiem najmocniej stabilizującym zarówno administrację publiczną,
jak też stosunki społeczne i budowę lojalności u urzędników w armii
oraz przedsiębiorczości. Uwzględniano mocno chociażby przekaz
zawarty w Doktrynie Środka (Zhongyong), spisanej najprawdopodobniej przez wnuka Konfucjusza, Zisi (492–431 p.n.e.). Doktrynę Środka
Zhuxi (1130–1200) włączył do Czteroksięgu, studiowanego obowiązkowo
przez japońskich rycerzy – bushi. Samuraj, który w okresie pokoju pełnił
funkcję urzędnika lokalnej lub rządowej administracji, dowiadywał się
z Czteroksięgu, iż jak rzekł Konfucjusz, jest
Pięć pod niebem uniwersalnych dróg […]. Między władcą
a urzędnikiem, między ojcem i synem, między mężem i żoną,
między starszym i młodszym bratem i między przyjaciółmi – jest
pięć pod niebem uniwersalnych dróg. Wiedza (zhi), humanitar-

233
234
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Zob. W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja…, op. cit., s. 66.
W.J. Cynarski, Słownik pojęć, „Idō. Ruch dla Kultury” 2000, nr 2, s. 92. Zob. idem, Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki, Rzeszów 2003.
Zob. S. Arutjunow, G. Swietłow, Starzy i nowi bogowie Japonii, Warszawa 1973, s. 55–56.
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ność (ren) i męstwo (yong) – te trzy są pod niebem uniwersalnymi cnotami (de). Praktykowane, dają jedno 236.
Wraz z owymi pięcioma modelowymi stosunkami społecznymi
wzrastają odpowiednio następujące elementy etyczności 237:
1. Sprawiedliwość (relacja władca – urzędnik),
2. Miłość (relacja ojciec – syn),
3. Szacunek (relacja mąż – żona),
4. Porządek (relacja starszy brat – młodszy brat),
5. Lojalność (relacja przyjaciel – przyjaciel).
Pięć wyżej wymienionych aspektów funkcjonowania organizmu
społecznego może przenikać się wzajemnie i rzutować na różne obszary
aktywności prywatnej i zawodowej. Na przykład dana osoba może
pełnić służbę nie tylko jako urzędnik państwowy, ale także na rzecz
konkretnego człowieka, choćby członka własnej rodziny, lub służbę
w rozumieniu misji poświęconej rozwojowi określonej szlachetnej
idei, urzeczywistnianej w konkretnym zawodowym przedsięwzięciu.
Innym przykładem jest to, iż monarcha traktuje swoich ludzi jak własne dzieci. Jednakże można też przyjąć, że osoba, która pragnie się
rozwijać i doskonalić, będąc panem swojej egzystencji w głębokim
tego znaczeniu, kreuje postać władcy działającego na rzecz bezpieczeństwa i pożytku: własnego, swoich bliskich oraz całego swego otoczenia,
a nawet na pożytek całej ludzkości.
Ta idea ma odzwierciedlenie we wspomnianej wcześniej koncepcji
teyōgaku (wychowania na cesarza). Można jej źródeł poszukiwać także
w konfucjanizmie, a nawet w hinduizmie, zwłaszcza w postawie reprezentowanej przez historycznego indyjskiego cesarza Aśokę (304–232
p.n.e.), który wyznawał buddyjskie ideały, jednocześnie mocno oparte
na hinduizmie afirmującym samodyscyplinę jogi, i ideały rycerzy kszatrija, pozwalające mu być w swoich czasach „największym sługą swego
narodu” 238.
236
237

238

Doktryna Środka (Zhongyong), op. cit., s. 343.
Zob. W. Czajkowski, J. Piwowarski, Kreowanie bezpieczeństwa według koncepcji japońskich,
„Zeszyt Naukowy Apeiron” 2010, nr 4, s. 217–218.
Są to słowa Fryderyka Wielkiego, króla Prus, małego państwa, które zjednoczyło Niemcy
i pokonało Francję (1871 r.).
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Wróćmy do Chin (i Japonii). Mistrz Konfucjusz mawiał:
Zamiłowanie do nauki zbliża do wiedzy. Usilny trening zbliża do
cnoty humanitarności, zaś pojąć wstyd, to zbliżyć się do męstwa.
Kto poznał te trzy [cnoty], poznał, jak siebie samego kształtować.
Znając to, wie, jak rządzić cesarstwem. Administrowanie opiera
się w dalekowschodniej koncepcji o dziewięć konfucjańskich
kanonów:
ӹ kształtowanie siebie samego, ćwiczenie siły woli, konsekwentnie realizowane dążenia, psychiczne i fizyczne
oczyszczenie także przez odpowiednią dietę;
ӹ szanowanie wartości, czyli docenianie i autentyczne
kultywowanie cnót oraz prostotę i nieuleganie zbytkowi;
ӹ rodzinna zażyłość, poświęcanie uwagi krewnym,
uczestniczenie w radościach oraz w trudnych chwilach,
jakie są udziałem całej rodziny i każdego z jej członków;
ӹ szanowanie dostojników państwowych, obdarzanie ich
zaufaniem i właściwe delegowanie kompetencji;
ӹ identyfikowanie się z korpusem urzędniczym [stawianie się w czyjejś sytuacji przy wykorzystaniu własnych
doświadczeń], któremu towarzyszy zachęcanie do
szczerości i jej utrwalanie w atmosferze sprzyjającej
budowaniu godności ludzkiej;
ӹ traktowanie narodu jak swoich własnych dzieci, między innymi zatrudnianie w odpowiednim czasie i sprawiedliwe wynagradzanie;
ӹ wspieranie rzemieślników, ich kunsztu i przedsiębiorczości poprzez codzienną kontrolę oraz weryfikację raz
na miesiąc i także – uczciwe wynagradzanie zgodne
z efektem pracy;
ӹ okazywanie pobłażliwości obcokrajowcom, ponieważ rzeczy winny mieć swój początek oraz koniec –
tu zawarte są stosowne powitania i pożegnania gości
i wyrozumiałość, co do nieznajomości miejscowych
obyczajów;
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ӹ okazywanie uprzejmości książętom feudalnym239.
Ta ostatnia zasada może dzisiaj oznaczać szacunek i zapobieganie
zanikowi bądź wyniszczeniu lokalnych tradycji, dbałość o nie jako
o źródła lokalnych aktywnych energii. Niezależnie od rosnącej w okresie Edo roli konfucjanizmu w systemie politycznym średniowiecznej
Japonii mentalność wszystkich warstw społeczeństwa Kraju Wschodzącego Słońca nie wyzbywała się elementów buddyjskich. Stąd do dzisiaj
niektórzy potomkowie samurajów rozpoczynają każdy swój dzień
od przemycia twarzy, przepłukania wodą ust oraz sześciu pokłonów
w sześciu kierunkach świata. Transferują i umacniają one internalizację (poprzez „uczenie się całym ciałem”) znaczenia w naszym życiu
sześciu ważnych elementów postawy nadającej właściwy sens naszej
egzystencji. Stosując filozofię yin-yang, jesteśmy w stanie utożsamić
się z każdym z elementów owej dualistycznej, organicystycznej koncepcji społecznej. Bo czyż nie jesteśmy (lub będziemy) jednocześnie
czyimiś dziećmi i rodzicami? Bo czyż prawdziwy przywódca to nie ten,
który skutecznie potrafi służyć innym, a operatywny sługa zaiste nie
staje się postacią godnie dominującą? Czyż mąż i żona nie stanowią
domkniętej całości?

239

Doktryna Środka (Zhongjong), op. cit., s. 343–344. „[1] Post, oczyszczenie i dbałość o strój
[schludność] oraz nieuchybianie obyczajności […] – oto jest kształtowanie siebie samego.
[2] Poniechanie obmowy i nieuleganie pięknu [w rozumieniu zbytku] w połączeniu
z docenianiem cnoty (de) – oto jest poszanowanie wartości. [3] Honorowanie krew
niaków, traktowanie ich z uwagą, uczestniczenie w ich radościach i smutkach – oto jest
rodzinna zażyłość. [4] Pozwolenie, by sami dbali o powierzone im zadania – oto jest
darzenie dostojników państwowych szacunkiem. [5] Prowokowanie szczerości (xin),
nienaruszanie ich godności i dostatnie wynagradzanie – oto jest identyfikowanie się
z korpusem urzędniczym. [6] Zatrudnianie tylko w odpowiednim czasie i uczciwa zapłata
– oto jest popieranie zwykłych ludzi jak naszych [własnych dzieci]. [7] Codzienna kontrola,
miesięczna weryfikacja, wynagradzanie według pracy – oto jest wspieranie wszystkich
rzemieślników. [8] Witanie przybywających i odprowadzanie wyjeżdżających [gdyż
rzeczy powinny mieć początek i koniec], obdarowywanie ich i okazywanie współczucia
za ich brak umiejętności [dotyczących miejscowych obyczajów] – oto jest okazywanie
pobłażliwości obcym z krain dalekich. [9] Restaurowanie rodzin, których linia sukcesji
została złamana, aby na nowo ożywić zniszczone [wojną] księstwo, porządkowanie
go w czasie zamętu, aby je wspierać w niebezpieczeństwie […] – oto jest uprzejmość
okazywana feudalnym książętom” – Zisi, Zhongyong…, op. cit., s. 344–345. Zob. także:
W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administracja…, op. cit., s. 67–68.
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Rozdział 6. Kultura samodoskonalenia, obrony i obronności – tradycje dalekowschodnie

Uczniowie Buddy oddają cześć Sześciu Kierunkom Prawdy  240:
1. Wschód – oznacza relacje rodziców i dzieci,
2. Południe – stosunek mistrza-nauczyciela i ucznia,
3. Zachód – relacje pomiędzy mężem i żoną,
4. Północ – relacje, jakie tworzy przyjaciel z przyjacielem,
5. Nadir, kierunek w dół – oznacza relacje pomiędzy panem i sługą,
6. Zenit – odpowiada relacjom, jakie tworzą ze sobą uczniowie
Buddy.
Przypomnijmy, iż zwyczaj pokłonów kultywowany jest do dziś
w Japonii, a także poza nią, wśród niektórych osób o samurajskim
pochodzeniu lub samurajskiej samoidentyfikacji. Wyraźnie odnajdujemy tu analogię do chińskiego pojmowania idei kosmicznego organizmu i przenikającej ten organizm „naturalnej hierarchii” 241.
„Analogia między konfucjanizmem i buddyzmem idzie daleko:
»sześć kierunków Prawdy« odnosi się do buddyjskiego obrazu sześciu
właściwych rodzajów relacji społecznych” 242.
Jak widać, organicystyczny model samorealizacji i filozofii bezpieczeństwa, także zarządzania własnym systemem bezpieczeństwa, jest
holistycznym paradygmatem działającym jednocześnie w wymiarach
indywidualnym i kolektywnym.

240

241
242

Digha Nikāya 31, Singālovāda-sutta, podaję za: B. Kyokai, The Teaching of Budda, Tokio
1987 (wyd. pol.: Nauka Buddy. Wybór sutr, op. cit.; obszerne omówienie buddyjskiego
ujęcia sześciu stosunków społecznych znajduje się na s. 224–228).
W. Czajkowski, J. Piwowarski, Kreowanie bezpieczeństwa…, op. cit., s. 220.
Ibidem.
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ZAKOŃCZENIE
W konkluzji autorzy pragną podkreślić, że trudno jest jednoznacznie zdefiniować relację między filozofią a praktyką. Przyczyny tej trudności to:
1. wielość i różnorodność wymiarów ludzkiej egzystencji,
2. wielość typów osobowościowych,
3. historyczne przemiany perspektyw oraz różne koncepcje filozofii,
4. różne koncepcje samej praktyki i jej stosunku do teorii, a także
kreatywne stosowanie rozmaitych fragmentów wiedzy.
Gdy w kontekście rozważań o bezpieczeństwie mówimy o relacjach
między filozofią a praktyką, możemy używać różnych określeń. „Filozofia praktyki”, „filozofia bezpieczeństwa” – to pierwsza para takich
terminów. Pytać można jednak jeszcze dalej i formułować inne propozycje. W kontekście filozofii bezpieczeństwa można zadać pytania:
filozofia praktyki czy filozofia praktyk? filozofia praktyczna czy filozofie praktyczne? Takie uszczegółowienia oraz zwielokrotnienia są
uzasadnione przez wielość dziedzinowych odniesień samej filozofii,
w konsekwencji czego filozofie praktyczne mogą być różne, powiązane
w swej swoistości ze specyfiką tych dziedzin. Wymieńmy kilka takich
dziedzinowych odniesień:
1. etyka,
2. teoria działania,
3. prakseologia,
4. antropologia filozoficzna,
5. filozofia historii,
6. filozofia społeczna.
Te rozróżnienia stanowią grunt dla postawienia tezy tłumaczącej
skomplikowaną relację między filozofią a praktyką bezpieczeństwa.
Jej rozumienie nie jest związane wyłącznie z indywidualną specyfiką
poszczególnych stanowisk, lecz ma swe ogólniejsze źródło w innych
czynnikach, takich jak:
1. Oparcie na wielości i różnorodności kontekstów, w jakich obiektywnie trwa ludzka egzystencja. To stanowi pole współistnienia
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poziomów, których kategorialna specyfika nie daje się bezproblemowo zredukować w perspektywie monistycznej.
2. Związek z wielością ludzkich typów osobowościowych, znajdujący też odpowiednik w odmiennych preferencjach i perspektywach przyjmowanych przez różne grupy społeczne.
3. Historyczne przemiany tych perspektyw.
4. Odmienne sposoby rozumienia tego, czym w ogóle jest filozofia.
5. Możliwość istnienia różnych modelowo wariantów rozumienia
praktyki bezpieczeństwa oraz jej stosunku do teorii bezpieczeństwa.
6. Różnorodność wynikająca z kreatywności w sposobach praktycznego stosowania elementów wiedzy. Możliwe, iż w ogóle nie
istnieje taka cząstka wiedzy, której podmiot w jakichś warunkach
nie mógłby zastosować w praktycznym działaniu.
Ludzkie życie rozgrywa się w wielu wymiarach, ma różne aspekty
czy poziomy. Już mniej jednoznaczne będą zapewne ich interpretacje
i oceny. Można – dając wyraz nastawieniu monistycznemu – wyróżnić
któryś z poziomów jako pierwszorzędny, a inne potraktować jako drugoplanowe, podporządkowane pierwszemu, a ponadto różnicować je
według wybranej „obiektywnej” lub „subiektywnej” miary. Przykłady
tego typu odnajdujemy w biografiach: ascety, rewolucjonisty, opanowanego poznawczą pasją naukowca czy wreszcie poświęcającej się swoim
dzieciom matki. Można jednak również rozszerzyć zakres tych poziomów, które uznaje się za równorzędne, skłaniając się ku rozwiązaniom
pluralistycznym, i poszukiwać sposobu na sprawne i harmonijne pogodzenie wielu wymiarów życia. W porządku systematycznym i aksjologicznym życie wielopoziomowe jest cenniejsze od jednopoziomowego,
realizując bowiem wiele wymiarów, urzeczywistnia więcej wartości. Ta,
wydaje się jasna, zależność może jednak wzbudzać zasadne wątpliwości.
Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na nią w perspektywie poczucia spełnienia,
które jest udziałem ludzi żyjących w monistycznej pasji, konstytuującej
doświadczenie sensu życia.
Wielopoziomowość życia ma charakter zarówno strukturalny (wertykalny), jak i temporalny (horyzontalny). W pierwszym przypadku
napotykamy wielość, o której była mowa wyżej. W drugim z kolei
obserwujemy, że dominacja poszczególnych poziomów, jak również
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skłonność do przyjmowania lub odrzucania scenariuszy monistycznych
zmieniają się zazwyczaj stosownie do okresu życia.
Wielopoziomowość strukturalna przekłada się na praktykę w ten
sposób, że sens i rodzaj tej ostatniej zmienia się w zależności od obszaru
życia. Tym bardziej zmienia się sens teorii nakierowanych na praktykę,
również teorii filozoficznych. W różnych bowiem znaczeniach oraz
z różną mocą potrzebuje ich samo życie. Relacje z drugim człowiekiem – w kontekście powinności i obowiązków wykraczających poza
zobowiązania zawodowe – są w polu zainteresowania nie tylko filozofii,
lecz również religii. Ta ostatnia – ze względu na cele eschatologiczne –
motywuje zapewne mocniej, bardziej intymnie, osobiście. Wielość tego
typu perspektyw i ich zderzanie się we współczesnym świecie wytwarza
jednak miejsce dla filozofii jako dziedziny, która potrafi wyjść poza
ograniczenia konfesyjne. Trzeba jednak dodać: pod warunkiem, że
poszczególne religie są takim „porozumieniem” zainteresowane i nie
traktują go jako przejawu zwykłego irenizmu.
Mówiąc o filozofii bezpieczeństwa, trzeba zauważyć, że swoistym
odkryciem ostatnich lat jest możliwość stosowania filozofii bezpieczeństwa w tzw. doradztwie filzoficznym, nakierowanym między innymi
na sferę obronności.
Wiele elementów aktywności człowieka, np. skłonność do ryzyka,
mobilność zawodowa, otwarcie na zmianę i nowość, skłonność do
rozwiązań ugodowych, kompromisów czy do walki, stanowi element
praktyki, której konkretna postać pozostaje uzależniona od okresu życia
podmiotu i filozofii, jaką w tym czasie wyznaje. Zależność tę potwierdzają nie tylko badania psychologiczne i socjologiczne – każdy zna ją
również z własnego doświadczenia, a uwidacznia się to zwłaszcza wtedy,
gdy możemy na to spojrzeć z perspektywy nauk społecznych, nauk
o bezpieczeństwie i wreszcie – filozofii bezpieczeństwa. Potwierdzają
tę zależność także koncepcje filozoficzne, choć w różnych egzemplifikacjach i wyjaśnieniach. O ile np. Samuel Huntington widział w przekształceniach demograficznych oraz związanej z nimi dominacji ludzi
młodych w państwach islamskich czynnik tłumaczący ekspansywność
muzułmańskiej cywilizacji 1, o tyle Spengler – oceniający współczesną
1
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Zob. S. Huntington, The Clash of Civilizations, New York 2007.
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Europę Zachodnią jako schyłkowy okres kultury zachodniej – nie proponował prostego schematu, w którym praktyka i aktywność wiązałaby
się z młodością kultury, zaś okres starczy (tej kultury) z jej regresem.
Różnicował natomiast praktyki tych dwóch wielkich faz kultury (nieprecyzyjnie rozumianej) ze względu na ich typ, konkretną treść, stopień
przeniknięcia czynnikiem intelektualnym oraz stawiane w nich cele.
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