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Wstęp
Jacques Maritain odnotował swego czasu, że w myśli Tomasza z Akwinu
o polityce niektóre zasady, pryncypia, dotąd nie zostały dostatecznie
wydobyte i przeanalizowane1. Myślę, że wśród tych zasad teoretycznych
i praktycznych niewystarczająco opisanych jest właśnie partycypacja polityczna – uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty. Nie taka, jak rozumiemy
ją dzisiaj, jako pewną abstrakcyjną i bardzo ogólną zasadę życia społecznego
i politycznego, która tak naprawdę znajduje swe praktyczne zastosowanie w niektórych tylko przypadkach. Świat współczesny bowiem, jakby
na przekór tendencjom demokratyzującym wszystko, ma wielki problem
z właściwym zrozumieniem i autentycznym zastosowaniem obywatelskiego
uczestnictwa, szczególnie w życiu politycznym2. Z wielu powodów.
1

Por. J. Maritain, Umanesimo integrale, Torino 1962, s. 68–69 i 121.

Fałszywe rozumienie partycypacji politycznej przez ideologię demokracji liberalnej jest
jednym z powodów jej krytyki przez Alfreda Cruz Prados, który w inny zupełnie sposób interpretuje myśl Arystotelesa, niż czynią to zwolennicy współczesnej demokracji – por. A. Cruz
Prados, Ethos y Polis. Bases para una reconstrucción de la filosofía política, Pamplona 1999;
Tenże, Filosofía política, Pamplona 2009; Tenże, La Política de Aristóteles y la democracia (cz. I i II),
„Anuario Filosófico” 1988, nr 21, n. 1, s. 9–34 i n. 2, s. 9–32; Tenże, Republicanismo y democracia
liberal: dos conceptos de participación, „Anuario Filosófico” 2003, nr 36, n. 1, s. 83–109. Odnoszę
się w swym opracowaniu do tegoż autora, wskazując na kompatybilność jego interpretacji
tekstów Stagiryty z doktryną polityczną Tomasza z Akwinu. Czynię tak zwłaszcza w ostatnich
dwóch rozdziałach niniejszej książki, poświęconych formom politycznego uczestnictwa i partycypacji w różnych systemach politycznych. Współczesne problemy ze zrozumieniem fenomenu partycypacji pokazuje także Rafael Alvira oraz inni autorzy – por. R. Alvira, Participación
y representación: una encrucijada metafísico-política, „Anuario Filosófico” 2003, nr 36, n. 1,
s. 17–28; S. Bénéton, Acerca de la participación democrática: la versión sana y la versión corrompida, „Anuario Filosófico” 2003, nr 36, n. 1, s. 29–37.
2
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Dlatego czymś ożywczym i ważnym może być poszukiwanie odpowiedzi
na pewne pytania dotyczące partycypacji politycznej w filozofii politycznej
Akwinaty. Spotykamy ją na kartach jego dzieł, ale pracując nad tym tematem,
dość prędko odkryjemy, że koncept ten nie został jasno wytłumaczony (z różnych zresztą względów) przez dotychczasowych badaczy myśli politycznej
śerdniowiecznego autora i ciągle jeszcze czeka na swój moment.
W wielu dotychczasowych analizach myśli Tomasza z Akwinu możemy
znaleźć bardzo dobrze przestudiowane inne podstawowe dla jego społecznego i politycznego nauczania koncepcje, ale sama partycypacja nie jest
jeszcze dobrze zaznaczona w całościowych studiach nad filozofią polityczną
Akwinaty. Nie jest także dobrze odróżniona od innych zasad życia wspólnotowego, takich jak zasada dobra wspólnego czy sprawiedliwości, dość
dobrze przeanalizowanych przez bardzo różnych zresztą badaczy3.
Z jednej strony te dobrze już opisane pryncypia polityki w filozofii dominikanina pozwoliły mi odkryć partycypację jako bardzo ważny czynnik życia
społecznego i politycznego, ale z drugiej strony czasami przesłaniały prawdę
o potrzebie obywatelskiego uczestnictwa we wspólnocie politycznej. Dlatego
było pewną trudnością, a zarazem naukowym wyzwaniem, wydobyć prawdę
o partycypacji niejako spod kurtyny dobrze już znanych i wielokrotnie
opisywanych innych wartości w filozofii politycznej Tomasza.
Dlatego już na wstępie, w przypisach, chcę wskazać choć część literatury
przedmiotu, która towarzyszyła mi w odkrywaniu partycypacji politycznej
jako zasady myślenia o polityce Akwinaty, i która była zawsze w tle moich
badań. Wiele z tych tekstów nie wyróżnia w myśleniu politycznym Tomasza
koncepcji participatio jako ważnej dla życia politycznego i wprost jej nie
ukazuje. Dlatego nie są cytowane często i wprost w głównej części mojej
3 Por. np.: G. Chalmeta, La justicia política en Tomás de Aquino. Una interpretación del bien
común, Pamplona 2002; I. T. Eschmann, A Thomistic Glossary on the Principle of the Preeminence
of a Common Good, „Mediaeval Studies” 1943, nr 5, s. 123–165; Tenże, „Bonum commune melius
est quam bonum unius”. Eine Studie über den Wertvorrang des Personalen bei Thomas von
Aquin, „Mediaeval Studies” 1944, nr 6, s. 62–120; M. Novak, Free Persons and The Common
Good, Lanham 1988; B. R. Raffo Magnasco, Bien común y política en concepción filosófica de
Santo Tomás de Aquino, w: Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza 1949,
v. 3, s. 2022–2032; S. M. Ramírez, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, Madrid 1956;
J. A. Reyes Barros, La primacía del bien común: Objeciones „tomistas” a la subordinación de la
persona a la sociedad política, w: La persona: divina, angélica, humana. Actas del Primer Congreso
Internacional de Filosofía Tomista, M. E. Gómez de Pedro, M. S. Cereceda Martínez i I. Serrano
del Pozo (red.), Santiago de Chile 2014, s. 539–548; J. M. Barrera, El bien común político según
santo Tomas de Aquino, „Themata. Revista de Filosofía” 1993, nr 11, s. 71–99.
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pracy. To samo ma miejsce w zakończeniu, gdzie podaję odniesienia do
literatury mówiącej o późniejszych od Akwinaty próbach definiowania fenomenu uczestnictwa w działaniach politycznych, a które wprost nie dotyczą
tematu pracy (a więc partycypacji w filozofii politycznej Tomasza z Akwinu)
i nie spotkamy ich raczej w korpusie głównym tej książki. Wskazuję je pod
koniec, aby ukazać dalsze możliwe kierunki badań, np. porównawczych
nad koncepcjami partycypacji politycznej w Średniowieczu i w epokach
późniejszych.
Brak dokładnych studiów nad postrzeganiem kwestii uczestnictwa w działaniach politycznych u Doktora Anielskiego był spowodowany m.in. tym, że
słowo participatio i sam koncept kojarzy nam się od razu z jego myślą metafizyczną i teologiczną. Na ten temat dysponujemy bardzo bogatą literaturą4,
odwrotnie niż w przypadku filozofii politycznej. W dodatku czasami wprost
przenoszono koncept metafizyczny i teologiczny participatio bezpośrednio
do sfery politycznej, szczególnie w odniesieniach do kwestii roli prawa
naturalnego dla świata polityki5. Ale w moim przekonaniu to nie wystarcza,
ba, może być nawet pewnym zafałszowaniem myśli politycznej Akwinaty
4 Por. np.: C. Fabro, Partecipazione e causalitá, Torino 1960; A. L. González, Ser y participación.
Estudio sobre la cuarta vía de Tomás de Aquino, Pamplona 1979; F. L. Florido, La noción de
„coelementatio” en el Comentario a la Metafísica (XII, 7) de Tomás de Aquino, „Logos. Annales
del seminario de Metafísica” 2014, nr 47, s. 111–133; J. F. Sellés, Es la participación una noción
con contenido real o mental, „Philosophica” 2005, nr 28, s. 305–320; A. Basave, La doctrina
metafísica de la participación en S. Tomás de Aquino, „Giornale di Metafísica: revista bimestrale
di filosofía” 1975, nr 30, s. 257–266; O. Derisi, El fundamento de la metafísica tomista, „Sapientia”
1980, nr 35, s. 9–26; R. Alvira, Significado metafísico del acto y la potencia en la filosofía del ser,
„Anuario Filosófico” 1979, nr 12, n. 1, s. 9–46.
5 Por.: J. V. Schall, Political Philosophy: Remarks on its Relation to Metaphysics and Theology,
„Angelicum” 1993, nr 70, s. 487–503; C. A. Boyd, Participation Metaphysics in Aquinas’ Natural
Law Morality, „American Catholic Philosophical Quarterly” 2005, nr 79, s. 431–445; Tenże,
Participation Metaphysics, the Imago Dei, and the Natural Law in Aquinas’ Ethics, „New Blackfriars”
2007, nr 1015, s. 274–287; R. A. Armstrong, Primary and Secondary Precepts in Thomistic Natural
Law Teaching, Nijhoff 1966; M. Beuchot, La ley natural en Santo Tomás de Aquino y Leo Strauss,
„Convivium” 1995, nr 8, s. 12–23; S. W. Farrell, Sources of St. Thomas’ Concept of Natural Law,
„The Thomist” 1957, nr 20, s. 237–294; S. M. Hall, Narrative and the Natural Law: An Interpretation
of Thomistic Ethics, Notre Dame 1994; J. Maritain, Les droits de l’homme et la loi naturelle, New
York 1942; G. Pöltner, Pluralismo y unidad. La relevancia práctica de la idea metafísica de participación, „Anuario Filosófico” 2003, nr 36, n. 1, s. 205–219; J. R. Méndez, El amor, fundamento
de la participación metafísica: Hermenéutica de la Summa Contra Gentiles, Buenos Aires 1990;
Tenże, La doctrina tomista de la participación: una fuente en la moral de Juan Pablo II, „Sapientia”
2012, nr 68, s. 125–133; J. M. Boetto, Los fundamentos metafísicos del poder: análisis del Libro
I del Opúsculo „De Regimine Principum” de Santo Tomás de Aquino, w: Semana Tomista.
Potencia y poder en Tomás de Aquino 10–14 septiembre 2012, Buenos Aires 2012, s. 1–9.
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w kierunku, który znamy jako platonizujący augustynizm polityczny. Taki
sposób widzenia, który ukazuje partycypację w sferze politycznej jedynie
jako pojęcie metafizyczne czy teologiczne i nie dostrzega w myśli Akwinaty
specyficznej dla świata politycznego partycypacji politycznej, jest w mojej
opinii pewnym zniekształceniem tego, co pisał o polityce Tomasz. Wszak
doskonale wiemy, że odkrywał w swoim czasie bardzo mocno autonomię
polityki jako nauki i potrafił rozróżniać doskonale perspektywę metafizyczną
i teologiczną od filozofii politycznej6 (co nie oznacza bynajmniej, że pomiędzy tymi gałęziami wiedzy nie ma łączności i nie wpływają nawzajem
na siebie – np. metafizyka jako wiedza pierwsza daje pierwsze pryncypia
myślenia i działania konieczne dla każdej wiedzy praktycznej; z drugiej
strony przykłady z życia politycznego, jakie spotykamy np. w Tomaszowym
komentarzu do Arystotelesowskiej Metafizyki, umożliwiają nam zrozumienie
najgłębszych prawd o wszechświecie).
Dlatego celem moich badań przedstawionych w niniejszej książce była
odpowiedź na następujące pytania: Czy jest możliwe mówić w ogóle o partycypacji politycznej w filozofii politycznej Tomasza z Akwinu i w praktyce
średniowiecznej polityki, która stanowi tło i podstawę jego rozważań? Jeśli
odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca, to: Jak ją zakwalifikować – czy
można ją rozważać jako jeden z pryncypiów życia politycznego i teorii
politycznej Akwinaty? Czy może być interpretowana jako swoisty warunek
sine qua non działania politycznego?; Jak kwestię uczestnictwa opisywał
sam Tomasz, jakie są uwarunkowania i formy partycypacji politycznej
w jego dziełach?; Jakie relacje łączą zasadę uczestnictwa w polityce z innymi
kategoriami filozofii politycznej Akwinaty?
Jako metodę prowadzącą do odpowiedzi na powyższe pytania wybrałem refleksję hermeneutyczną, która studiuje dany tekst, interpretując
go w kontekście zdobyczy innych nauk i wiedzy dostarczonej przez nie
(w niniejszym opracowaniu szczególna jest rola nauk historycznych i historii
filozofii), i której celem jest odkrycie, wydobycie prawdy o studiowanym
przedmiocie badań, w moim przypadku o partycypacji politycznej w teks6 Por. J. V. Schall, What Is Medieval Political Philosophy?, „Faith and Reason” 1990, nr 16,
s. 53–62; O. Schilling, Die Staats- und Soziallehre des heiligen Thomas von Aquino, Paderborn
1923; S. R. Castaño, Legítima potestad de los infieles y autonomía de lo político. Exégesis tomista,
„Studi tomistici” 1995, nr 60, s. 266–284; J. H. Schneider, La filosofía política en el De regno de
Tomás de Aquino, „Patristica et Mediaevalia” 2003, nr 24, s. 3–27.
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tach Tomasza z Akwinu. Interpretacja hermeneutyczna tekstu umożliwia
nam uchwycenie myśli autora na tle epoki, ale także pozwala czynić próby
zrozumienia tej myśli we współczesnym kontekście. Metoda ta pomaga
odkryć prawdziwą zawartość dzieł Akwinaty w jego czasie i zrozumieć
ją w kategoriach współczesnych i uwarunkowaniach aktualnego świata.
Refleksja hermeneutyczna pozwala także na kreatywną interpretację studiowanego tekstu, aby odkryć jego przesłanie, które dociera do naszych
czasów i może wnieść coś ważnego do współczesnego rozumienia świata
społecznego i politycznego. Myślę, że taki jest właśnie casus partycypacji
politycznej w doktrynie dominikanina.
Aby dobrze przeanalizować filozofię polityczną Akwinaty, trzeba nam
ją widzieć w kontekście całości jego nauczania i w sposób bardziej wąski,
w całości jego doktryny moralnej. Wszak dla niego filozofia praktyczna,
która zajmuje się sprawami społecznymi i politycznymi, jest po prostu
częścią filozofii moralnej7. I także jego książki polityczne albo polityczne
fragmenty większych dzieł mają bardzo wyraźny moralny kontekst nauczania. Wystarczy wspomnieć moralny obraz degradacji życia tyrana
w De regno8 czy wagę cnót sprawiedliwości i roztropności dla zagadnień
politycznych przedstawioną w komentarzach do Arystotelesowkiej Polityki
i Etyki9, albo fakt, że wielka część jego nauczania o polityce, cytowanego
także w tej pracy, pochodzi z części moralnej Sumy teologicznej (tu spotkamy
tekst klucz dla zrozumienia koncepcji partycypacji politycznej w filozofii
Akwinaty – zagadnienie 105 w Prima Secundae) czy z rozważań moralnych
zawartych w Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda. Nawet więcej, idea

7

Por. np.: A. Andrzejuk, Filozofia moralna. Tomasz z Akwinu, Warszawa 1999.

Por. np.: F. Bertelloni, Las pasiones en la teoría política medieval. Tomás de Aquino, Dante
y Marsilio de Padua, „Caurensia” 2012, nr 7, s. 55–70; W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen
und späten Mittelalters, Leipzig 1938; A. Andrzejuk, Antropologiczne podstawy wychowania
władcy według św. Tomasza, „Pro Fide, Rege et Lege” 1992, nr 2, s. 31–33.
8

9 Por.: J. F. Sellés, La virtud de la prudencia según Tomás de Aquino, Pamplona 1999; T. Deman,
Le precepte de la prudence chez S. Thomas d’Aquin, „Recherches de Théologie Ancienne et
Médiévale” 1953, nr 20, s. 40–59; Tenże, Renseignements technicques au traité de la prudence,
w: Somme Théologique, Paris 1949, s. 459–478; I. Biffi, Roztropność w refleksji świętego Tomasza
z Akwinu, „Communio” 1998, nr 5, s. 56–71; C. J. O’Neil, Imprudence in St. Thomas, Milwaukee
1955; J. Pieper, Justice, New York 1955; Tenże, Prudencia y templanza, Madrid 1969; R. Pizzorini,
Guistizia e carità, Bologna 1995.
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partycypacji politycznej pojawia się w dziełach bezpośrednio poświęconych
opisowi moralności ludzkiej, takich jak np. De malo czy De virtutibus10.
W tych fragmentach nauczania moralnego Tomasza z Akwinu możemy znaleźć takie miejsca, które ukazują nam partycypację polityczną
jako warunek konieczny życia politycznego wspólnoty ludzkiej. Dlatego
w mojej pracy często pojawiać się będą odniesienia do różnych kategorii
obecnych w filozofii i teologii moralnej Akwinaty (takich jak np. cnota
czy wolność ludzka). Ponadto filozofia moralna rozważa problematykę
ludzkiego działania, także, a może przede wszystkim, w sferze publicznej, jako główny przedmiot swoich studiów. To pozwala właśnie z tej
perspektywy (ludzkiego czynienia) dobrze ująć kwestię obywatelskiego
uczestnictwa. Odnieść się też trzeba do racjonalności człowieka, tak podkreślanej przez Tomasza z Akwinu, która umożliwia współuczestniczenie
we wspólnym rozważaniu spraw publicznych. Dzięki temu człowiek może
dzielić z innymi własne przemyślenia, co ukazuje ważną dla filozofii
politycznej i dla samej partycypacji koncepcję związaną z łacińskim
słowem communicatio; co ciekawe, używanym przez samego Tomasza
jako synonim participatio. Z tych wszystkich powodów temat mojej pracy
odnosi się do całości nauczania Doktora Kościoła (Ut omnes aliquam
partem habeant in principatu. Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu) i nie tylko do samej, ściśle
wydzielonej, jego filozofii politycznej i jego pism politycznych takich
jak Komentarz do Polityki Arystotelesa czy De regno. Dlatego na kartach
niniejszego opracowania znajdziemy dużo odniesień do innych dzieł
Akwinaty, w których pojawiają się wątki polityczne czy społeczne.
To łączy temat naszych rozważań także z wizją antropologiczną Tomasza
z Akwinu, wszak uznaje on sferę polityczną jako naturalną dla człowieka
(animal politicum et sociale). Ale też zaznacza wyraźnie, że sfera ta nie może
określić całego człowieka. Byt ludzki jest kimś więcej niż tylko częścią politycznej wspólnoty, co wykracza poza nauczanie Arystotelesa i jednocześnie
chroni człowieka przed absolutystycznymi tendencjami współczesności.
10 Por. np.: J. L. Widow Lira, La naturaleza política de lo moral, Santiago de Chile 2004;
A. Andrzejuk, Zagadnienie oceny moralnej czynów ludzkich w Summa Theolgiae św. Tomasza
z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 1996, nr 22, s. 217–224; R. Rybka, Rola cnót politycznych
w aktualizowaniu dobra wspólnego według świętego Tomasza z Akwniu, „Studia Theologica
Varsaviensia UKSW” 2000, nr 38, vol. 1, s. 65–78.
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Dlatego czymś niesłychanie ważnym dzisiaj jest powrócić do antropologicznych przemyśleń Akwinaty, by w ten sposób znaleźć odpowiedzi na dręczące
człowieka współczesnego problemy, także te związane z partycypacją polityczną. Trzeba także zaznaczyć, że struktura moralna człowieka jest wciąż
taka sama jak ta opisywana przez dominikanina, co pokazuje aktualność
jego badań nad człowiekiem i jego moralną oraz społeczną naturą11.
Oczywiście w mojej pracy nie mogło zabraknąć odniesień do dobrze
znanych już koncepcji filozofii politycznej Akwinaty, takich jak dobro
wspólne, kwestia wyboru politia optima czy klasyfikacji ustrojów politycznych na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. W większości tych zagadnień
Akwinata inspirował się myślą Arystotelesa, która stanowi poważne źródło
dla średniowiecznej filozofii politycznej12, choć w wielu wypadkach Tomasz
pogłębia i rozwija nauczanie Stagiryty, także to odnoszące się do partycypacji politycznej (tak jest np. w przypadku dogmatycznego wykluczenia
przez Arystotelesa uczestnictwa kobiet w życiu politycznym czy z kwestią
niewolnictwa). To samo możemy zaobserwować odnośnie do wagi przyjaźni
w relacjach społecznych i politycznych13 czy w kwestii partycypacji w dzia11 Por. J. M. Aubert, Permanente actualité de l’anthropologie thomiste, „Documentation
catholique” 45 (1992), s. 244–250; M. Beuchot, La antropología filosófica de Tomás de Aquino,
México 1978; S. T. Bonino, Saint Thomas au XXe siècle, Paris 1994.
12 Por. np.: J. A. García Cuadrado, Ética y política. Tomás de Aquino comenta a Aristóteles,
„Revista cuatrimestral de filosofía y teología” 1993, nr 33, s. 297–312; A. J. Capelletti, El aristotelismo político de Tomás de Aquino, „Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica” 1987,
nr 25, s. 201–205; J. García-Huidobro, La recepción de la doctrina aristotélica sobre el derecho
natural en el comentario de la Ética a Nicómaco de Tomás de Aquino, „Anuario Filosófico” 1999,
nr 32, s. 225–250; S. W. Farrell, Law in Aristotle and St. Thomas, „New Scholasticism” 1956, nr 30,
s. 439–444; C. Fiocchi, Dispotismo e libertà nel pensiero politico medievale: riflessioni all’ombra
di Aristotele (sec. XIII–XIV), Bergamo 2007; R. A. Gauthier, La morale d’Aristote, Paris 1958;
M. Grabmann, Studien über den Einfluss der aristotelischen Philosophie auf die mittelalterlichen
Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat, „Sitzungberichte der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Phil.-Hist.”, vol. 2, Monachium 1934; M. A. Krąpiec, Sens państwa w oczach
klasyków – Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, w: Człowiek, jego wolność i prawa a polityka,
A. Hrebenda, W. Kauty (red.), Katowice 2002, s. 9–18; L. Lachance, Le concept de droit selon
Aristote et s. Thomas, Ottawa 1949; G. Wieland, La recepción de la „Política” aristotélica y el
desarrollo del concepto de estado en el Medioevo tardío en Tomás de Aquino y Marsilio de
Padua, „Patristica et Mediaevalia” 2000, nr 21, s. 37–58.
13 Por. np.: J. V. Schall, The Totality of Society: From Justice to Friendship, „The Thomist”
1957, nr 20, s. 1–26; I. Sciuto, Amore e amicizia nel pensiero di Tommaso d´Aquino, w: Etica
trascendentale e intersoggettività, C. Vigna (red.), Milano 2002, s. 286–304; J. McEvoy, Amitié,
attirance et amour chez S. Thomas d’Aquin, „Revue philosophique de Louvain” 1993, nr 91,
s. 383–408; I. Andrzejuk, Arystotelesowka koncepcja społeczności jako ludzi powiązanych
przyjaźnią, http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/izabella_andrzejuk/arystotelesowska_konc_
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łaniach legislacyjnych państwa; u Akwinaty możemy dostrzec duży wpływ
prawników i myślicieli romańskich14 oraz szkoły stoickiej i patrystyki – na
pewno trzeba tu wspomnieć św. Augustyna czy św. Izydora z Sewilli15.
Ponieważ chcę traktować o partycypacji politycznej u Tomasza z Akwinu,
dostrzegając wpływ jego epoki, w pracy pojawi się kwestia rzeczywistości
politycznej wieków średnich. Ale też trzeba podkreślić, że sam Akwinata nie
nawiązywał zbytnio do wielkich dyskusji jego czasu, odnoszących się do
sporu o inwestyturę czy do kwestii prymatu papieskiego czy cesarskiego16.
Praktycznie pozostawia to bez wielkiego komentarza w swoich dziełach, także
dlatego, że jego wizja życia politycznego była inna. Nie było w niej miejsca
na jeden scentralizowany ośrodek władzy politycznej, toteż nie rozstrzyga,
czy ma to być cesarz czy papież (przy czym nie chodzi tu o uniwersalny
spolecznosci_jako%20przyjazni.pdf [dostęp: 24.01.2016]; J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany świata.
Teorie wartości w filozofii hellenistycznej, Wrocław 1995.
14 Por. np.: J. M. Aubert, Le Droit Romain dans l’œuvre de Saint Thomas, Paris 1955;
A. H. Chroust, The „Ius Gentium” in the Philosophy of Law of St. Thomas Aquinas, „Notre Dame
Lawyer” 1941, nr 17, s. 22–28; A. Harding, Aquinas and Legislators, w: Théologie et Droit dans
la science politique de l’État moderne. Actes de la Table ronde organisée par l’École Française
de Rome avec le concours du CRNS, Roma 12–14 de noviembre 1987, Roma 1991, s. 51–61.
15 Por. np.: A. H. Chroust, The Philosophy of Law from St. Augustine to St. Thomas Aquinas,
„The New Scholasticism” 1946, nr 20, s. 26–71; W. J. Hankey, Aquinas and the Platonists,
w: The Platonic Tradition in the Middle Ages, St. Gersh i M. J. Hoenen (red.), Notre Dame 2002,
s. 279–324; Tenże, „Dionysius dixit: lex divinitatis est ultima per media reducere”. Aquinas,
Hierocracy and the „Augustinisme politique”, „Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale”
1992, nr 18, s. 119–150.
16 Por. np.: H. X. Arquillière, Saint Gregoire VII. Essai sur la conception du pouvoir pontifical,
Paris 1934; L. E. Boyle, The „De regno” and the Two Powers, w: Essays in honor of A. C. Pegis,
Toronto 1974, s. 237–247; N. Bremond i J. Gaudemet, L’Empire Chretien et ses destinées du XI au
XIII siècle, Paris 1944; Z. Dalewski, Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie
Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem, Warszawa 2005; Tenże, Władza, przestrzeń, ceremoniał.
Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1996;
I. T. Eschmann, St. Thomas Aquinas: On the Two Powers, „Mediaeval Studies” 1958, nr 20,
s. 177–205; L. S. Fitzgerald, St. Thomas Aquinas and the Two Powers, „Angelicum” 1979, nr 56,
s. 515–556; J. Grzybowski, Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy.
Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2006; J. Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf, „cesarz
wypełnienia” w wizji historiograficznej Ernsta Kantorowicza, w: Ernst Kantorowicz (1895–1963).
Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz, J. Strzelczyk (red.), Poznań 1996, s. 129–142;
Tenże, Imperator „końca świata”. Fryderyk II Hohenstauf (1194–1250), Gdańsk 2000; Tenże,
W kręgu uniwersalizmu średniowiecznego „Sacrum Imperium Romanum”. Apogeum i załamanie
niemieckiej polityki imperialnej w pierwszej połowie XIII w., Słupsk 1988; J. Roupp, L’idee de la
Chretiente dans la pensee pontificale des origines de l’Innocent III, Paris 1939; C. Ryan, The theology of Papal Primacy in Thomas Aquinas, w: The Religious Poles of the Papacy: Ideale and
Realities 1150–1300, Toronto 1989, s. 189–298.
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charakter duchowej władzy głowy Kościoła). Jeśli mamy szukać jakiegoś
pryncypium wszelkiej władzy na ziemi, to trzeba nam się udać do samego
Boga, który jest Królem królów (por. De regno, pr.). Co więcej, Akwinata
ukazuje w swych pismach potrzebę istnienia bardzo różnych faktorów
życia politycznego, tak obecnych i ważnych w życiu średniowiecznych
wspólnot politycznych, wraz ze swoimi własnymi autonomiami i rzeczywistą
władzą. I to właśnie miało duży wpływ na powstanie koncepcji partycypacji
politycznej, jak będę próbował to pokazać w niniejszej książce.
Dlatego bardzo pomocna była w moich dociekaniach metoda historyczno-empiryczna, aby móc odczytać myśl polityczną Tomasza z Akwinu
w specyficznych uwarunkowaniach jego epoki17, tak różnej od naszej
(szczególnie w odniesieniu do sytuacji politycznej i świata idei politycznych
w Średniowieczu). Zresztą takiej metody jako charakterystycznej dla filozofii
politycznej używał sam Tomasz z Akwinu w swoich dociekaniach politycznych (szczególnie w De regno i w Komentarzu do Polityki, gdzie możemy
znaleźć bardzo dużo przykładów), postępując tak za Arystotelesem.
W tym studium pracowałem nade wszystko na tekstach źródłowych
w języku łacińskim. Badanie tychże tekstów było konieczne, nie tylko z braku
niektórych tłumaczeń, ale także ze wspominanego już powyżej powodu, że
nie ma opracowanej literatury odnoszącej się do kwestii partycypacji politycznej. Jeśli nawet się ukazuje, to jakby między wierszami, niewyodrębniona
jasno od innych pryncypiów filozofii politycznej Tomasza z Akwinu. Stąd
też pomysł na temat mojej pracy, gdyż okazuje się, że w tekstach łacińskich
można ją łatwiej odnaleźć.
Dalej niektóre teksty Akwinaty nie są wciąż w całości przetłumaczone
na języki nowożytne, a z drugiej strony istniejące tłumaczenia są pewną
interpretacją i nie zawsze wiernie oddają myśl samego Tomasza, szczególnie
w jej politycznym wymiarze. Stąd mogą nas poprowadzić fałszywą scieżką
interpretacyjną, gdzie różni tłumacze mieszają to, co od Tomasza, z tym, co
pochodzi ze świata idei charakterystycznego dla ich własnego czasu (dla
przykładu monarchiczne czy demokratyczne interpretacje myśli Akwinaty,
zawarte także w tłumaczeniach jego dzieł, do dziś wpływają mocno na

17 Por. J. Domański, Pomocnica nauk i teologii: kilka wątków metanaukowej refleksji nad
historią w XII wieku, „Przegląd Tomistyczny” 2003, nr 9, s. 57–110.
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temat naszych badań – na sposób widzenia partycypacji politycznej18).
Dlatego w mojej pracy znajduje się dużo cytatów wprost z łaciny zgodnych
z najlepszymi edycjami dzieł Tomasza z Akwinu, tak aby dotrzeć do jego
autentycznej myśli i uniknąć niebezpieczeństw związanych z ograniczeniami lub błędami w tłumaczeniach.
Pomiędzy podstawowymi źródłami są oczywiście główne dzieła polityczne Tomasza: Komentarz do Polityki Arystotelesa (szczególnie ważny dla
zagadnienia politycznego uczestnictwa), De regno, List do księżnej Brabantu
i części polityczno-prawne Summa Theologiae19 (szczególnie z drugiej
części) oraz Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda.
Inne teksty źródłowe, jak komentarze do Pisma Świętego (przede
wszystkim do Listów św. Pawła, gdzie Tomasz rozwija swoją myśl eklezjologiczną, porównując wspólnotę Kościoła do wspólnoty politycznej)20,
także wnoszą pewne światło do poruszanej przez nas kwestii. W tekście
znajdziemy także przypisy m.in. do Polityki Arystotelesa (wielkiego
przewodnika Akwinaty po sprawach społecznych i politycznych) i do
Republiki Platona (z którym średniowieczny autor często polemizuje za
pośrednictwem Stagiryty).
Strukturę tej pracy stanowią cztery rozdziały wyodrębnione na podstawie
tekstów Akwinaty o partycypacji politycznej. Na pierwszym miejscu było
konieczne przeanalizować samą możliwość badania tematu partycypacji
w polityce w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Dlatego pierwszy podrozdział
18 Por. np.: R. Imbach, Démocratie ou monarchie? La discussion sur le meilleur régime politique chez quelques interprètes français de Thomas d’Aquin (1893–1928), w: Saint Thomas au
XXe siècle, Paris 1994, s. 335–350; W. Seńko, Problem recepcji myśli św. Tomasza z Akwinu,
„W drodze” 1982, nr 1–4, s. 14–21; W. Zuziak, Ocena ustrojów państwowych u Tomasza z Akwinu,
„Analecta Cracoviensia” 1993, nr 25, s. 583–595.
19 Por. np.: F. Von der Heydte, Politicità nella Summa theologica di San Tommaso, w: San
Tommaso e la filosofía del diritto oggi, „Studi Tomistici” 1973, nr 4, s. 129–140.
20 Por. np.: Y. Congar, „Ecclesia” et „populus (fidelis)” dans l’ecclésiologie de S. Thomas,
w: St. Thomas Aquinas 1274–1974 Commemorative Studies, É. Gilson (red.), vol. 1, Hardcover
1974, s. 159–174; Tenże, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris 1970; Tenże, L’idée
de l’Église chez S. Thomas d’Aquin, w: Tenże, Esquisses du mystère de l’Église, „Unam sanctam”
1953, nr 8, s. 59–91; Tenże, Orientations de Bonaventure et surtout de Thomas d’Aquin dans
leur vision de l’Église et celle de l’État, w: 1274 – Anné-charnière – Mutations et continuités,
Colloques internationaux du CNRS 558, París 1977, s. 691–708; Tenże, Vision de l’Église chez
Thomas d’Aquin, „Revue des sciences philosophiques et théologiques” 1978, nr 62, s. 523–542;
J.-P. Torrell, Yves Congar et l’ecclésiologie de Saint Thomas d’Aquin, „Revue des sciences philosophiques et théologiques” 1998, nr 82, s. 201–242.
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nosi tytuł: Uwarunkowania życia społecznego i politycznego wskazujące
na konieczność partycypacji politycznej i jest poświęcony analizie pism
Akwinaty i epoki, w której żył, tak aby znaleźć wystarczające podstawy do
mówienia o partycypacji politycznej w jego doktrynie.
Największe wskazówki obecności konceptu partycypacji politycznej
możemy odkryć w samej naturze człowieka dogłębnie analizowanej przez
samego Tomasza i opisującej człowieka jako animal politicum et sociale,
który jest zarazem homo particeps. Analizując fenomen najmniejszej cząstki
życia społecznego – pojedynczego człowieka w podrozdziale pierwszym:
Homo particeps jako punkt wyjścia rozważań na temat zasady uczestnictwa w polityce, idziemy śladami samego Tomasza i Arystotelesa, gdyż
oni rozpoczynali swe badania polityczne od spojrzenia na człowieka jako
najmniejszą część życia społecznego. I dociekania antropologiczne pokazują
osobę ludzką jako potrzebującą współuczestnictwa z innymi, kooperacji
w ramach wspólnoty ludzkiej. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w tekstach
Tomaszowych o przyjaźni jako relacji społecznej i politycznej – okazuje się,
że: Homo homini naturaliter amicus est.
Po analizie człowieka jako takiego przejdziemy do analizy relacji między
człowiekiem a wspólnotą polityczną w filozofii politycznej dominikanina.
Podrozdział ten, zatytułowany: Relacja pomiędzy częściami a całością
w opisie wspólnoty, idzie dalej ku badaniu związków człowieka w ramach
wspólnoty. Przechodzimy zatem od analizy części do badania złożenia
całości. Tu już ukazuje się partycypacja polityczna jako coś nieodzownego,
gdy chcemy stworzyć wspólnotę polityczną, kiedy to poszczególne części,
pojedynczy ludzie mogą i nawet muszą uczestniczyć w tworzeniu i dalszym
konfigurowaniu organizmu politycznego. Dlatego w tym rozdziale pokażą
się też bardzo wyraźnie klasyczna koncepcja dobra wspólnego i szczęście
jako cel wspólnoty politycznej i jej członków.
W trzecim podrozdziale zatytułowanym Partycypacja polityczna w Średniowieczu pragnę przedstawić realny, bez współczesnych przesądów, obraz
polityki średniowiecznej, której nieobce było wielowymiarowe uczestnictwo
w działaniach politycznych (rzecz jasna, rozumiane i praktykowane inaczej,
niż to ma miejsce dzisiaj). Dlatego można stwierdzić, że Tomaszowa wizja
życia politycznego ma bardzo realne podstawy w uwarunkowaniach jego
epoki, a także w osobistych doświadczeniach mistrza z Akwinu, do których
będę się w tej części odwoływał. Dlatego też nic dziwnego, że w jego pismach

Wstęp

21

Adam Machowski

znajdujemy partycypację polityczną wielu członków wspólnoty jako swoistą
rekomendację.
Po rozważeniu podstaw mówienia o obecności partycypacji politycznej
w nauczaniu Akwinaty i w rzeczywistości średniowiecznej przejdziemy do
badania miejsca tej koncepcji w samej filozofii politycznej dominikanina.
Stąd tytuł drugiego rozdziału: Partycypacja polityczna w filozofii politycznej
Tomasza z Akwinu, w którym zajmiemy się zasadą politycznego uczestnictwa
w całokształcie nauczania politycznego.
Pierwszy podrozdział: Status epistemologiczny polityki i kwestia uczestnictwa jest poświęcony wadze partycypacji politycznej w poznaniu prawdy
o rzeczywistości politycznej. Aby poznać prawdę o sprawach politycznych
i społecznych, trzeba koniecznie zakładać możliwe ludzkie działania. W ten
sposób zasada uczestnictwa jest środkiem do poznania rzeczywistości
politycznej i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi poprzez
formułowanie teorii politycznych. To wpływa na postrzeganie filozofii
politycznej jako wiedzy spekulatywno-praktycznej i pomaga określić jej
status poznawczy.
Z kolei w drugim podrozdziale zatytułowanym: Koncepty polityczne w dziełach Akwinaty, dla których ważna jest partycypacja omawiam obecność partycypacji politycznej w dwóch podstawowych dla filozofii politycznej Akwinaty
koncepcjach ściśle politycznych, a więc w kwestii obywatela, gdzie uczestnictwo
w sprawach wspólnoty pojawia się już w samej definicji, i w kwestii ustroju
politycznego, gdzie partycypacja pojawia się w kluczowych tekstach z Sumy
teologicznej i z Komentarza do Polityki. W obu wypadkach waga partycypacji
jest nie do przecenienia i w ten sposób średniowieczny autor ukazuje nam
ją jako coś koniecznego w budowaniu prawdziwej wspólnoty politycznej. To
zresztą pierwszy, najważniejszy warunek konstruowania optymalnego systemu
politycznego: ut omnes habeant aliquam partem in principatu.
W następnym podrozdziale podejmę, na podstawie tekstów Akwinaty,
próbę sformułowania kwestii uczestnictwa w działaniach politycznych
jako pewnej „żelaznej” zasady dla praktyki i teorii politycznej i stąd tytuł:
Participatio politica jako zasada filozofii politycznej Tomasza z Akwinu. Jeśli
całą myśl polityczną Tomasza z Akwinu możemy określić jako poszukiwanie
niezmiennych pryncypiów działania człowieka i wspólnoty politycznej,
myślę że w ten sposób można, a nawet trzeba, opisać partycypację jako
jeden z nich, i to jako zasadę jedną z ważniejszych i nieodrzucalnych.

22

Wstęp

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

Po próbie sfromułowania partycypacji politycznej jako ważnej reguły dla
Tomaszowego myślenia o polityce przejdę do trzeciego rozdziału poświęconego konkretnym formom obywatelskiego uczestnictwa. Rozdział ten nosi
tytuł: Formy obywatelskiego uczestnictwa w życiu politycznym i pokazuje,
że formy partycypacji politycznej pozwalają nam tworzyć i konfigurować
wspólnotę polityczną.
Rozdział ten rozpoczynam częścią uczestnictwa najbardziej podstawowego, bo jest ono udziałem we wspólnym rozważaniu spraw publicznych.
Participatio jako wspólne rozważanie o sprawach publicznych to tytuł, który
oddaje jego treść opisującą możliwość i konieczność wspólnej deliberacji
obywateli nad sprawami państwa i nad tym, co polityczne (przy czym
to ostatnie jest rozumiane w szerokim sensie, jako rozważanie nie tylko
o samych decyzjach politycznych, ale o wszystkim, co może służyć dobru
wspólnemu i stwarzać życie publiczne). Zaznaczę także pewne przeszkody,
głównie moralne, w tym rozważaniu wspólnych spraw.
Następny podrozdział nosi tytuł: Uczestnictwo w procesie stanowienia
prawa i jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do partycypacji obywateli
w działaniach prawodawczych we wspólnocie politycznej. Staram się pokazać w tej części książki, jak w wiekach średnich przebiegał ten proces, i opisać
bardzo różne sposoby uczestnictwa w nim różnych grup ludzkich. Będzie
tu mowa o wielkim wpływie zwyczaju na prawo średniowieczne oraz o zapoczątkowanej w myśli Akwinaty idei paktu między władcą a obywatelami
stanowiącej jedno ze źródeł prawa dla wspólnoty. Tego rodzaju uczestnictwo
można dostrzec także w możliwości udziału obywateli w sądzeniu spraw
publicznych.
Trzeci podrozdział opisuje partycypację najbardziej „polityczną”, bo
związaną z uczestnictwem w rządzeniu wspólnotą. Stąd jego tytuł: Ut omnes
habeant aliquam partem in principatu, który jest cytatem z kwestii 105 Prima
Secundae i podkreśla, a nawet zaleca, jak najszerszą partycypację obywateli
w rządzeniu państwem. Nie jest to jedynie postulat teoretyczny wzięty
z modelowego rozwiązania, ale jak najbardziej realne postrzeganie polityki.
Stąd waga tej kwestii, jak i spraw z nią związanych, a więc pierwszeństwo
rządów prawa we wspólnocie politycznej, kwestia reprezentacji wspólnoty
przez władcę czy postulat rozdzielenia urzędów jako sposób na uniknięcie
kumulacji władzy w rękach jednego człowieka czy wąskiej grupy ludzi.
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Analiza form partycypacji politycznej prowadzi nas do odkrycia faktu,
że to obywatele współtworzą i konfigurują dany system polityczny i stąd
tytuł czwartego rozdziału: Participatio jako warunek sine qua non życia
politycznego, w którym ukazuję, że partycypacja polityczna nie jest jedynie
pewną możliwością dla obywateli, ale jest koniecznym warunkiem tworzenia
każdego systemu politycznego. Można to zauważyć praktycznie w każdym
ustroju.
Dlatego jako politia optima Akwinata opisuje w Sumie teologicznej system
mieszany rządów, który może udoskonalić działanie wspólnoty politycznej.
Będzie to ukazane w podrozdziale pierwszym o tytule: Uczestnictwo jako
zasada udoskonalająca ustrój polityczny. Generalnie rzecz biorąc, jeśli mamy
różne elementy występujące w życiu publicznym, pozytywnie wpływa to
na trwanie i skuteczność takiego ustroju. I przeciwnie, gdy partycypacja
wielu faktorów zmniejsza się, to pogarsza się sytuacja polityczna i warunki
życia poszczególnych obywateli.
I nie zależy to nawet od konkretnego typu ustrojowego w danym państwie. Zaznaczam to w drugim podrozdziale zatytułowanym: Partycypacja
w różnych systemach politycznych. Okazuje się bowiem, że w każdym
ustroju można mówić o uczestnictwie obywatelskim. Także w monarchiach,
a nawet w systemach niesprawiedliwych, które co prawda niszczą zasadę
uczestnictwa, ale z drugiej strony jej koniecznie potrzebują. Oczywiście
partycypacja obywatelska ma dużo więcej do powiedzenia w systemach
sprawiedliwych, zapewniając im właściwy rozwój.
Trzeci i ostatni podrozdział jest zatytułowany: Potrzeba zasady uczestnictwa w systemie najmniej partycypacyjnym – w tyranii „En el tercer epígrafe
titulado”: La necesidad de la participación en el sistema menosparticipativo,
en la tiranía, i wskazuje na fenomen i zarazem paradoks dostrzeżony już przez
samego Akwinatę. Oto tyrania potrzebuje partycypacji choćby w stopniu
minimalnym, a zarazem ją niszczy. W tym podrozdziale możemy dostrzec
szczególną aktualność myśli Tomasza, który niesamowicie trafnie analizuje
kwestię rządów despotycznych i w ten sposób niejako przepowiada nadejście
innych form zniewolenia, jakimi były pojawiające się przecież wiele wieków
później totalitaryzmy. Brak partycypacji obywatelskiej jest jego zdaniem
przyczyną ich relatywnie szybkiej klęski.
Przeprowadzenie studiów nad partycypacją polityczną w myśli Tomasza
z Akwinu było możliwe dzięki wsparciu i pomocy promotora pracy doktor-
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skiej obronionej na Uniwersytecie Nawarry, w Pampelunie, Profesora Enrique
Alarcóna. Jestem Mu bardzo wdzięczny, przede wszystkim za skonstruowanie
internetowego zbioru dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu, co niesamowicie
usprawnia pracę w każdym temacie dotyczącym Akwinaty. W prowadzeniu
niniejszej pracy doktorskiej Profesor stanowił nieocenioną pomoc i źródło
wiedzy, czego dane mi było doświadczyć przez Jego cenne uwagi, które
rozpraszały moje wątpliwości i eliminowały błędy w interpretacji tekstów
Doktora Anielskiego oraz ukazywały inspirujące kierunki badań. Szczególnie
dziękuję także za zaproponowanie tego tematu, który jest tak świeży i jeszcze
nieprzepracowany. Mam nadzieję, że w jakiejś mierze udało mi się wypełnić
tę interpretacyjną próżnię w szeregu analiz dotyczących filozofii politycznej
Tomasza z Akwinu.
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I.

Kiedy chcemy rozważać temat partycypacji politycznej w pismach Tomasza z Akwinu, to jako pierwszy przedmiot badań jawi się kwestia możliwości w myśli antropologicznej Akwinaty i jego założeniach filozoficznych,
które wskazywałyby na istnienie takiego konceptu. Można wtedy dostrzec,
że opis wspólnoty ludzkiej nie tylko nie uniemożliwia opisania tej rzeczywistości, ale wręcz się jej domaga.
Taki sposób postępowania zgodny jest z metodologią, którą stosował
w filozofii politycznej sam Akwinata, wychodząc od analizy indywidualnego
człowieka jako najmniejszej części społeczności. Myśl antropologiczna
dominikanina opisuje człowieka przede wszystkim w wymiarze moralnym
ludzkiego życia, jako byt wolny, pana swych działań i ze zdolnością do
współdziałania z innymi. Człowiek w filozofii politycznej Akwinaty jawi się
jako przynajmniej potencjalny przyjaciel innych, homo homini amicus est.
W drugim podrozdziale przejdę do analizy wspólnoty politycznej jako
pewnej całości złożonej z różnych części. Zakłada to pluralizm życia politycznego, ale także ryzyko pewnego napięcia pomiędzy państwem a pojedynczym obywatelem. Aby oddalić groźbę konfliktu, przychodzi z pomocą
fundamentalny dla filozofii politycznej Akwinaty koncept bonum commune, co pozwala ukazać pojedynczym ludziom i całej wspólnocie wspólny
cel życia społecznego i politycznego. Co charakterystyczne, w myśli Tomaszowej mamy do czynienia z różnorodnymi dobrami wspólnymi. To
wszystko pozwala osiągnąć szczęście całej wspólnocie i pojedynczym ludziom, lecz wymaga to podjęcia wspólnych wysiłków i woła o partycypację
polityczną obywateli.
Koncept uczestnictwa politycznego mógł zostać wprowadzony do politycznego myślenia Akwinaty, gdyż odzwierciedlało to rzeczywistość
dookoła niego. Średniowieczny autor mógł zaobserwować różne przejawy
partycypacji w otaczającej go rzeczywistości. Zresztą widać to szczególnie
w dziełach pisanych ad hoc, w odpowiedzi na szczegółowe problemy
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i pytania, które mu zadawano. Tak powstały opuscula: De regno dedykowane królowi Cypru i List do Księżnej Brabantu. To dlatego warto studiować
uwarunkowania epoki, w której żył Akwinata, by poprawnie odczytać jego
przemyślenia odnoszące się do uczestnictwa obywateli w sprawach wspólnoty.

I.1. Homo particeps jako punkt wyjścia
rozważań na temat zasady uczestnictwa
w polityce
Dla Tomasza z Akwinu punktem wyjścia do rozważania rzeczywistości
politycznej jest analiza człowieka jako najmniejszej cząstki tego, co społeczne i polityczne21. W ten sposób Tomasz podąża bezpośrednio za nauczaniem Arystotelesa, który swoje rozważania na temat polityki rozpoczynał od analizy człowieka jako zoon politikon. Dlatego też, aby zrozumieć
filozofię polityczną Akwinaty, konieczne jest sięgnięcie po jego myśl antropologiczną wyłożoną w jego dziełach, przede wszystkim w pierwszej
części Summa Theologiae. Jedynie w ten sposób, jak zaznacza m.in. Rocco
Buttiglione, można poprawnie odczytać myślenie Tomaszowe o polityce22.
Aby właściwie ukazać człowieka i jego czyn polityczny, konieczne jest
wzięcie pod uwagę nauczania moralnego średniowiecznego autora jako
najważniejszej części jego rozważań o ludzkim istnieniu. Przecież człowiek
i jego działanie jest właściwym przedmiotem filozofii moralnej i jej najważ21 Akwinata podkreśla to w Proemium komentarza do Polityki, pisząc o tym, że wiedza o polityce potrzebuje dojść do poznania całości poprzez analizę poszczególnych części – por. Sententia
Politic., pr., n. 8: „Quarto ex praedictis accipere possumus modum et ordinem huius scientie.
Sicut enim scientie speculative que de aliquo toto considerant, e x c o n s i d e r a t i o n e p a r tium et principiorum notitiam de toto perficiunt passiones et operationes totius manifestando, sic et hec scientia principia et partes
civitatis considerans de ipsa notitiam tradit partes et passiones et
o p e r a t i o n e s e i u s m a n i f e s t a n s : et quia practica est, manifestat insuper quomodo
singula perfici possunt: quod est necessarium in omni practica scientia”.
22 Por. R. Buttiglione, Metafisica della conoscenza e politica in S. Tommaso d’Aquino, Bologna
1985, s. 51–52. Por. także: M. Beuchot, Los principios de la filosofía de Santo Tomás. Líneas
generales del pensamiento sociopolítico de santo Tomás de Aquino, México 2002, s. 11, 16–31;
Tenże, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino; Tenże, La antropología…, dz. cyt.
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niejszej części składowej – filozofii politycznej – jak zauważa Akwinata
w swoim komentarzu do Etyki Arystotelesa: „przedmiotem filozofii moralnej jest ludzki czyn”23.
Wraz z tym sposobem postępowania wyraźniej pojawia się to, co jest
tematem niniejszego opracowania – partycypacja polityczna, która niejednokrotnie pozostawała jakby w cieniu, nieodkryta albo przynajmniej
niezaznaczona wystarczająco przez interpretatorów filozofii politycznej
Akwinaty, którzy swe analizy rozpoczynali od kwestii dotyczących konkretnych systemów politycznych albo od roli prawa naturalnego czy teologii w nauczaniu politycznym Tomasza. Tym sposobem partycypacja
polityczna niejako znika z pola widzenia albo co najmniej przez cały czas
pozostaje w potężnym cieniu partycypacji metafizycznej lub teologicznej,
bardzo dobrze opisanych przez różnych autorów odnoszących się do nauczania Tomasza z Akwinu24. Oczywiście mają one odniesienie do świata
politycznego w myśleniu Akwinaty, stanowią jego najgłębsze i potrzebne
tło i używając argumentacji a fortiori, wskazują pośrednio na partycypację
polityczną – jeśli człowiek może partycypować w wielkim planie Boga
i może być aktywnym graczem w realizacji w świecie Opatrzności (rządów)
Bożej25, to tym bardziej może uczestniczyć w projektach tylko ludzkiej
społeczności. Jego działanie i współdziałanie są konieczne, aby zarządza23

Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 2.

24

Por. np.: C. Fabro, dz. cyt.

Oczywiście duża część nauczania Akwinaty jako teologa i filozofa jest poświęcona opisowi
człowieka jako homo particeps w wielkim planie zbawczym Boga i w Jego działaniu. W dziełach
Tomasza z Akwinu możemy znaleźć wiele różnych, wielkich i ważnych fragmentów, które
ukazują ten rodzaj participatio, do którego na uprzywilejowanych warunkach dopuszczony jest
człowiek (w odróżnieniu od innych stworzeń) – por. np.: Contra Gentiles, lib. 3, cap. 112; Super
II Cor, cap. 3, lect. 3, n. 112.
Por. także: É. Gilson, Saint Thomas Aquinas, w: Aquinas, vol. I, J. Dunn i I. Harris (red.), w: Great
Political Thinkers, Cheltenham-Lyme 1997, s. 43.
Co bardzo charakterystyczne i poniekąd ważne także dla naszego tematu, choć dotyczy innego
rodzaju partycypacji, to w ludzkim uczestnictwie w realizacji Bożego dzieła Tomasz podkreśla
ludzką wolność i autonomię w podejmowaniu decyzji co do realizacji Bożej woli. To właśnie
odróżnia partycypację człowieka od partycypacji w Bogu innych stworzeń. Starożytni Grecy
przeciwnie, opisywali uczestnictwo człowieka w Bożych planach w kategoriach konieczności
i determinizmu, i później przejął to świat muzułmański – por. É. Gilson, dz. cyt., s. 21: „The Greek
God naturally begets an order of necessary things; the Christian God, since he creates, must
therefore have created an order of active, and, eventually, of free causes, each of which bears
witness to the infinite generosity of its author” i s. 43: „Nothing could lead us farther from fatalism
of the Mohammedan world, or from the necessity of the Greek world”. Por. także: s. 40.
25
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nie wspólnotą ludzką było skuteczne, skoro sam Bóg odwołuje się do
działania ludzkiego w zarządzaniu światem. Jednak w mojej pracy chcę
przeanalizować temat partycypacji stricte politycznej, dlatego koncentrował
się będę na uczestnictwie w tym, co jedynie ludzkie i zarazem polityczne.
Celem niniejszego opracowania jest ukazać partycypację jako zasadę
funkcjonowania świata politycznego i społecznego w myśli Tomasza
z Akwinu26. Dlatego rozpoczynam od analizy człowieka jako uczestnika –
homo particeps – w rzeczywistościach jedynie ludzkich27.
Analizując antropologiczne teksty Akwinaty, możemy odkryć bardzo
ważną cechę człowieka, jaką jest jego „bycie uczestniczącym”, i w ten sposób poprzez analizę ludzkiego bytu i jego działania dochodzi się do odkrycia wspólnoty politycznej jako czegoś koniecznego dla przeżycia zwierzęcia politycznego animal politicus. Stąd bepośrednio ukazuje się koncepcja
partycypacji politycznej jako jednego z pryncypiów politycznej myśli To-

26 Jak możemy spostrzec, Tomasz z Akwinu odnosi koncept partycypacji także do kwestii
jedynie ziemskich, politycznych. Najczęściej czyni to, podążając śladami Arystotelesa, który
używa greckiego słowa μετέχω – participare 72 razy w swojej Polityce – por.: http://www.perseus.tufts.edu [dostęp: 25.06.2015]. Z kolei Akwinata w swoich dwóch dziełach politycznych,
w De regno i w Komentarzu do Polityki, używa słowa participare 36 razy – por. http://www.
corpusthomisticum.org/it/index.age [dostęp: 25.06.2015]. W wielu miejscach, w różnych swych
dziełach odnosząc się do kwestii związanych z filozofią polityki, stosuje jako synonim partycypacji słowo communicatio czy złożenia: partem habere i partem capere.
27 W większości przypadków wyrażenie homo particeps jest zastosowane przez Tomasza
z Akwinu w odniesieniu do partycypacji teologicznej czy metafizycznej, ale można też znaleźć,
nieliczne wprawdzie, fragmenty, gdy mowa jest o uczestnictwie w sprawach czysto ludzkich,
włącznie z zaznaczeniem, że chodzi o udział człowieka w polityce – por. np. De virtutibus, q. 1,
a. 9, corp.: „manifestum est quod virtutes illae quae sunt hominis in quantum est huius c i v i t a t i s p a r t i c e p s , non possunt ab eo acquiri per sua naturalia; unde non causantur ab actibus
nostris, sed ex divino munere nobis infunduntur. Virtutes autem quae sunt hominis in eo quod
est homo, vel in eo quod est t e r r e n a e c i v i t a t i s p a r t i c e p s , non excedunt facultatem
humanae naturae; unde eas per sua naturalia homo potest acquirere, ex actibus propriis”.
Wcześniej, w tej samej części De virtutibus używa słowa particeps jako synonimu słowa civis:
„Bonum autem hominis in quantum est civis, est ut ordinetur secundum civitatem quantum
ad omnes: et propter hoc Philosophus dicit, III Politic., quod non est eadem virtus hominis in
quantum est bonus et hominis in quantum est bonus civis. Homo autem non solum est c i v i s
t e r r e n a e c i v i t a t i s , sed est p a r t i c e p s c i v i t a t i s c a e l e s t i s Ierusalem, cuius rector
est Dominus, et cives angeli et Sancti omnes, sive regnent in gloria et quiescant in patria, sive
adhuc peregrinentur in terris, secundum illud apostoli, Ephes. II, 19: Estis cives Sanctorum, et
domestici Dei, etc. Ad hoc autem quod homo huius civitatis sit particeps, non sufficit sua natura,
sed ad hoc elevatur per gratiam Dei” – tamże.
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masza z Akwinu28. Jak naucza Maurycy Beuchot: „Najwartościowsze, co
możemy wziąć od Arystotelesa i Tomasza, to pryncypia, które dobrze jest
teraz wspomnieć. To są fundamenty ustanowione przez Stagirytę i wzmocnione przez Akwinatę, jako że w swoim komentarzu do Polityki nie mógł
rozwinąć tak, jak mógłby chcieć, własnej myśli, ale bardziej koncentruje się
na wyłożeniu tekstu Arystotelesa. To część hermeneutyki, którą stosuje
Tomasz w swoich komentarzach. Ale wie, jak wzmocnić koncepcje i pryncypia. Idąc śladem człowieka jako zwierzęcia politycznego, wspólnotowego
i uczestniczącego, szuka się typu rządu lub państwa, które nie byłoby totalitarne, ale łączy rządy jednego z rządami najlepszych i rządami ludu”29.
Koncepcja zwierzęcia politycznego i społecznego w sposób naturalny
ukazuje konieczność partycypacji z innymi tego, co mamy i kim jesteśmy.
Bez tego uczestnictwa człowiek nie może żyć dobrze, ani nawet przeżyć30.
Z argumentu używanego przez Arystotelesa i Tomasza do pokazania konieczności wspólnoty politycznej dla człowieka bezpośrednio dedukuje się
konieczność politycznej partycypacji. Animal politicus jest tym samym
animal particeps, jak można by sparafrazować słynną frazę Arystotelesa,
tyle razy cytowaną przez samego Tomasza z Akwinu. Ale można powiedzieć
jeszcze coś więcej: to, że człowiek może być bytem politycznym, jest bezpośrednim skutkiem jego zdolności do partycypowania z innymi swych
28 Por. R. Buttiglione, dz. cyt., s. 21: „S. Tommaso stabilisce la metodología della filosofia della
política. Essa, a somiglianza della ricerca speculativa, inizia considerando le singole parti della
polis e procede mostrando come ese interagiscono fra loro un una totalita finalisticamente
orientata. Inoltre essa indica come sia possibile compiere le singole operazioni che appartengono alla vita della citta, in conformita alla sua índole practica”. Por. także: Sententia Politic.,
lib. 1, lect. 1, n. 8.
29 M. Beuchot, Introducción, w: Tomás de Aquino, Comentario a „La Política” de Aristóteles,
Pamplona 1996, s. XXX.
30 Ten fakt odróżnia człowieka z jednej strony od bogów, z drugiej zaś od zwierząt, twierdzili
starożytni Grecy i podobnie też stwierdza Akwinata – por. Super De Trinitate, pars 1, q. 1, a. 4,
ad 5: „Ad quintum dicendum quod ex hoc homo non potest habere vitam iucundam sine
consortio, quia non habet in se unde sibi quantum ad omnia sufficiat. Et propter hoc animalia,
quae habent in se singula, unde sibi sufficiant, consortium vitae non requirunt, sed sunt
solitaria”.
Por. także: R. Buttiglione, dz. cyt., s. 27–28: „La cura, perché cio e stato generato sia mantenuto
in vita chiede un dare opera da parte dell´uomo cui diversi uomini partecipano in modo
diverse”.
Por. także: M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 23; Tenże, Metafisica y persona. Perspectivas
del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Querétaro-México 1991; Tenże, La antropología…,
dz. cyt.
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własnych planów, myśli i działań. Istnienie i działanie animal politicus jest
możliwe dzięki jego istnieniu jako animal particeps. Ukazuje to bardzo jasno
definicja obywatela jako człowieka aktywnego i uczestniczącego w sprawach wspólnoty. Dla Akwinaty obywatelstwo nie odnosi się tylko do bycia
i zamieszkiwania na terenie danej wspólnoty, ale bardziej do współuczestniczenia swoim wkładem z innymi obywatelami31.
Dla opisu człowieka jako bytu uczestniczącego jest bardzo ważne zaznaczyć, że byt ludzki wykazuje naturalną otwartość, aby dzielić się tym,
co czyni, i tym, co myśli, z innymi ludźmi. Jest tak, ponieważ człowiek może
i potrzebuje komunikować się z innymi. Dlatego także w koncepcie partycypacji społecznej i politycznej Akwinaty na pierwszym miejscu w zdolności uczestniczenia trzeba wyróżnić zdolność do współdzielenia swojego
życia racjonalnego z innymi. Communicatio ukazana jest jako najważnejsza część, jako najwyższa forma participatio. Ponadto oba koncepty odnoszą się bezpośrednio nawzajem do siebie32, w ten sposób byt ludzki potrzebuje ze swej natury w ramach danej społeczności tworzyć communio,
communitas, gdzie możliwy jest dialog z innymi. Racjonalna natura człowieka domaga się współdziałania z innymi i dialogu społecznego. To, co
możemy zobaczyć pomiędzy najbardziej naturalnymi skłonnościami
człowieka definiowanymi przez Akwinatę w Sumie teologicznej: „inest
homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi
propia: sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem
cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, ad
legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant:
utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus
debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant”33. W powyższych słowach można jasno dostrzec, że kwestia partycypacji politycznej
jest ściśle związana z tematem wzajemnej komunikacji międzyludzkiej.
W wielu fragmentach swych dzieł Akwinata podkreśla wagę języka i komunikacji w procesie tworzenia i rozwoju ludzkiej wspólnoty i czyni to
31 Por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 14: „społeczność czy konwiwencja ludzka nie
redukuje się do samego istnienia czy bycia razem, ale, że jest, przede wszystkim, działaniem
we wspólnocie lub w zespole, i to działanie trzeba, aby było według celów, a celem jest dobro”.
32

Por. przypis 26.

S. Th., I–II, q. 94, a. 2, corp. Por. Także: De regno, lib. 1, cap. 1; Sententia Politic., lib. 1, lect.
1, n. 14–15.
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w głębszy sposób niż Stagiryta. Dlatego też zdolność do partycypacji politycznej zależy wprost od możliwości komunikowania się. W tym miejscu
Tomasz z Akwinu daje nową interpretację słowa barbarus, niespotykaną
wcześniej u Arystotelesa34. Dla Akwinaty ten typ człowieka ma bardzo
ograniczoną kompetencję komunikacyjną i dlatego nie może partycypować
w sprawach wspólnoty. Dlatego też „barbarzyńcy” są określani przez Tomasza jako niewolnicy z natury, co jest konsekwencją ich braku racjonalności i niemożności uczestniczenia w tym, co wspólnotowe35.
Człowiek jest uczestniczącym i może komunikować się z innymi, ponieważ jest racjonalny, jak to już zostało zaznaczone powyżej36. To racjonalność umożliwia fakt współdzielenia z innymi swych idei i projektów, co
podkreśla Akwinata w wielu fragmentach swych dzieł traktujących o polityce. Dość wspomnieć dwa wstępy, do De regno i do Komentarza do Polityki Arystotelesa37. Bez używania swojej rozumności człowiek nie może
partycypować w rzeczywistości politycznej i jest jakby poza miastem. Jego
życie staje się w jakimś sensie nieludzkie. Staje się bestią. „Jeśli zdarza się,
że ktoś nie może uczestniczyć w społeczności politycznej przez swoje zło,
jest kimś gorszym od człowieka, jest jakby bestią” – naucza średniowieczny
autor38. Taki człowiek jest wykluczony ze spraw ludzkich także przez życie
34

Por. R. Buttiglioni, dz. cyt., s. 28–30.

Tomasz z Akwinu wskazuje przede wszystkim na brak u barbarzyńców racjonalnych praw
(czy w ogóle jakichkolwiek praw) i brak użycia pisma: „Barbaries convenienter hoc signo declaratur quod homines vel non utuntur legibus, vel irrationabilibus utuntur; et similiter quod
apud aliquas gentes no sint exercitia litterarum” –Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 15.
Por. R. Buttiglioni, dz. cyt., s. 32.
35

36 Por. De regno, lib. 1 cap. 1: „Hominis autem est aliquis finis, ad quem tota eius vita et actio
ordinatur, cum sit agens per intellectum, cuius est manifeste propter finem operari. Contingit
autem diversimode homines ad finem intentum procedere, quod ipsa diversitas humanorum
studiorum et actionum declarat; indiget igitur homo aliquo dirigente ad finem. Est autem unicuique hominum naturaliter insitum rationis lumen, quo in suis actibus dirigatur ad finem. Et
si quidem homini conveniret singulariter vivere sicut multis animalium, nullo alio dirigente
indigeret ad finem, sed ipse sibi unusquisque esset rex sub Deo summo rege, inquantum per
lumen rationis divinitus sibi datum in suis actibus se ipsum dirigeret. Naturale autem est homini
ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis etiam quam omnia alia animalia;
quod quidem naturalis necessitas declarat”.
37

Por.: De regno, lib. 1, cap. 1; Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 28–29.

Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 31: „Si autem contingat quod aliquis non possit communicare societate civitatis propter suam pravitatem, est peior quam homo et quasi bestia”.
Por.: Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 33: „Homo enim est optimum animalium si perficiatur
in eo virtus, ad quam habet inclinationem naturalem; sed si sit sine lege et iustitia, homo est
38
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poza wspólnotą. I odnieść to można nie tylko do samotnego życia poza
miastem, ale także do życia pozbawionego uczestniczenia w sprawach
społeczności, aczkolwiek człowiek je prowadzący może mieszkać nawet
w centrum miasta. Dlatego w swych pismach Tomasz używa porównania
tyrana do bestii39. Jak zaznacza Étienne Gilson, dla Akwinaty „idea zwierzęcia racjonalnego samotnego jest absurdalna, ponieważ samotne życie
jest możliwe z wielkim trudem dla bytu racjonalnego. Z tego wynika, że
zwierzę samotne nie może być w pełni racjonalne. Ze swej istoty człowiek
jest zwierzęciem racjonalnym, które potrzebuje życia społecznego, aby
w pełni rozwinąć swoją racjonalność. Niektóre zwierzęta mogą prowadzić
prawie samotne życie i nie są pozbawione doskonałości, do których są
wezwane na mocy swej natury. Poprzez bycie pozbawionymi inteligencji
nie mogą nauczyć się od innych, niczego się nie nauczą, poza użyciem
swoich organów cielesnych, które w większej części znają przez instynkt
(…). Człowiek jest obdarowany intelektem, który daje mu możliwość zgromadzić szeroką gamę doznań, spekulatywnych i praktycznych, ale nie może
rozwinąć całej potencji swoich możliwości intelektualnych bez bycia
wspartym przez innych ludzi, którzy, swoją drogą, są wspierani przez niego
(…). Bez partycypacji w aktualnej wiedzy, bez odziedziczenia mądrości
zebranej przez naszych przodków, nasze poznanie, które zdobywamy sami
sobie, jest bardzo skromne. W swoim głębszym znaczeniu słowo »nauczanie« zawiera transmisję i komunikację tego, co nauczone, i jest to to, czego

pessimum omnium animalium. Quod sic probat quia iniustitia tanto est sevior, quanto plura
habet arma, idest adiumenta ad malefaciendum; homini autem secundum suam naturam
convenit prudentia et virtus que de se sunt ordinata ad bonum: sed quando homo est malus,
utitur eis quasi quibusdam armis ad malefaciendum, sicut cum per astutiam excogitat diversas
fraudes, et per abstinentiam potens fit ad tolerandum famem et sitim ut magis in malitia perseveret, et similiter de aliis; et inde est, quod h o m o s i n e v i r t u t e q u a n t u m a d c o r ruptionem irascibilis est maxime scelestus et silvestris, utpote crud e l i s e t s i n e a f f e c t i o n e”.
Por. także: Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 27: „Inducit ad hoc verbum Homeri maledicentis
quemdam, qui non erat civilis propter pravitatem. Dicit enim de ipso quod erat insocialis, quia
non poterat contineri vinculo amicitiae, et illegalis, quia non poterat contineri sub iugo legis,
et sceleratus, quia non poterat contineri sub regula rationis. Qui autem est talis secundum
naturam, simul cum hoc oportet quod habeat quod sit affectator belli, quasi litigiosus et sine
iugo existens. S i c u t v i d e m e u s q u o d v o l a t i l i a , q u a e n o n s u n t s o c i a l i a ,
s u n t r a p a c i a”.
Por. także: J.-P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, Poznań 2003, s. 383.
39
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Por. np.: De regno, lib. 1, cap. 2.
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wszyscy i każdy z nas potrzebujemy, abyśmy w zamian mogli nauczać
czegoś więcej, jedynie wtedy jest to możliwe. Dlatego nie ma realnej różnicy
między powiedzeniem, że człowiek jest zwierzęciem racjonalnym, i powiedzeniem, że jest zwierzęciem społecznym”40.
Koncepcja partycypacji politycznej w dziełach Akwinaty jest bezpośrednio związana z racjonalnością człowieka. Jest bardzo charakterystyczne,
że tym, co najbardziej utrudnia tę partycypację człowieka, według Tomasza
z Akwinu są problemy z jego racjonalnością41. W tym kluczu Akwinata
interpretuje fragmenty Polityki Arystotelesa o niewolnictwie. Niewolnicy
są tymi, którzy nie mogą uczestniczyć we wspólnocie politycznej poprzez
swe braki w racjonalności42. Dlatego też Tomasz z Akwinu powtarza za
Stagirytą, że Grecy byli ze swej natury wezwani do rządzenia barbarzyńcami,
40

É. Gilson, Elementos de filosofía cristiana, Madrid 1981, s. 339.

Por. Sententia Politic., lib. 1, lect. 3, n. 13: „ostendit qui sunt qui naturaliter principantur et
subiiciuntur: et primo quales sunt secundum animam; secundo quales secundum corpus, ibi,
Vult quidem igitur natura etc. Circa primum duo facit: primo ostendit quales sunt secundum
animam qui naturaliter principantur vel subiiciuntur; secundo ponit comparationem inter
homines qui naturaliter sunt servi et bruta animalia, que etiam naturaliter serviunt, ibi, Et communicant ratione etc. Dicit ergo primo, quod cum anima naturaliter dominetur corpori et homo
bestiis, quicumque tantum distant ab aliis, sicut anima a corpore et homo a bestia, propter
eminentiam rationis in quibusdam et defectum in aliis, isti sunt naturaliter domini aliorum:
secundum quod etiam Salomon dicit quod Qui stultus est, serviet sapienti. Disponuntur autem
hoc modo, scilicet quod ad eos se habeant aliqui, sicut homo ad bestias, vel anima ad corpus,
illi quorum opus principale est usus corporis, et quod hoc est optimum quod ab eis haberi
potest, sunt enim validi ad exequenda opera corporalia, impotentes autem ad opera rationis:
et isti sunt naturaliter servi, quibus melius est quod regantur a sapientibus, si conveniens est
quod credatur rationibus supradictis, quia in hoc sortiuntur regimen rationis. Et quod isti sint
naturaliter servi, patet per hoc quia ille est naturaliter servus, qui habet aptitudinem naturalem
ut sit alterius, in quantum scilicet non potest regi propria ratione, per quam homo est dominus
sui, set solum ratione alterius, propter quod naturaliter alterius est quasi servus”.
41

42 Por. Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 15: „Et quidem omnia aliqualiter ad veritatem accedunt: in nomine enim barbari extraneum aliquid intelligitur. Potest enim aliquis homo extraneus
dici vel simpliciter vel quo ad aliquem. Simpliciter quidem extraneus videtur ab humano genere
qui deficit ratione, secundum quam homo dicitur; et ideo simpliciter barbari nominantur illi
qui ratione deficiunt vel propter plagam caeli quam intemperatam sortiuntur, ut ex ipsa dispositione regionis hebetes ut plurimum inveniantur: vel etiam propter aliquam malam consuetudinem in aliquibus terris existentem; ex qua provenit, ut homines irrationales et quasi brutales
reddantur. Manifestum est autem quod ex virtute rationis procedit quod homines rationabili
iure regantur, et quod in literis exercitentur. Unde barbaries convenienter hoc signo declaratur,
quod homines vel non utuntur legibus vel irrationabilibus utuntur: et similiter quod apud aliquas
gentes non sint exercitia literarum. Sed quo ad aliquem dicitur esse extraneus qui cum eo non
communicat. Maxime autem homines nati sunt sibi communicare per sermonem: et secundum
hoc, illi qui suum invicem sermonem non intelligunt, barbari ad seipsos dici possunt”.
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jako bardziej używający rozumu niż odwołujący się do fizycznej siły43. Choć
trzeba zaznaczyć, że w tym aspekcie Akwinata, postępując za stoikami
i Ojcami Kościoła, przeformułowuje nauczanie Arystotelesa. Odkrywa, że
zawsze w każdym niewolniku istnieje coś niezależnego od zwierzchności
pana, i także niewolnicy mogą uczestniczyć w czymś, co nie przekracza
ich możliwości44.
Dla Akwinaty jest też jasne, że braki w racjonalności wykluczają z partycypacji bepośredniej w polityce osoby, które nie mają takich możliwości
użycia własnego rozumu, albo nie mogą komunikować się z innymi. Inna
43 Por. Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 16: „Et dicit quod causa eius est, quia apud barbaros
non est principatus secundum naturam. Dictum est enim supra, quod principans secundum
naturam est, qui potest mente praevidere: servus autem qui potest corpore exequi. Barbari
autem ut plurimum inveniuntur corpore robusti et mente deficientes. Et ideo apud eos non
potest esse naturalis ordo principatus et subiectionis. Sed apud ipsos fit quaedam communicatio
servae et servi; idest communiter utuntur serva, scilicet muliere, et servo. Et quia naturaliter
non est principatus in barbaris, sed in his qui mente abundant, propter hoc dicunt poetae quod
congruum quod Graeci qui sapientia praediti erant, principentur barbaris: ac si idem sit naturaliter esse barbarum et esse servum. Cum autem e converso est, sequitur perversio et inordinatio
in mundo, secundum illud Salomonis: vidi servos in equis, et principes ambulantes sicut servos
super terram”.
44 Por.: Sententia Politic., lib. 1, lect. 3, n. 14: „Comparat secundum convenientiam et differentiam hominem naturaliter servum ad animal brutum. Et dicit quod ille qui est servus naturaliter communicat ratione solum quantum ad hoc quod recipit sensum rationis, sicut edoctus
ab alio; set non quantum ad hoc, quod habeat sensum rationis per se ipsum; sed alia animalia
serviunt homini non quasi recipientia aliquem sensum rationis ab homine, in quantum scilicet,
memoria eorum quae sunt bene vel male passa ab homine, timore vel amore incitantur ad
serviendum. Et sic quantum ad modum serviendi est differentia, in quantum naturaliter servus
servit ratione, brutum autem animal passione; sed oportunitas, id est utilitas, que ex utriusque
servitio provenit, modicum variatur. Ad eadem enim praebetur nobis auxilium et a servis et
a domesticis animalibus, scilicet ad necessaria corpori; non enim naturaliter servus, cum deficiat
ratione, potest auxiliari ad consilium, vel ad aliquod opus rationis. In corporalibus tamen pluribus modis potest servire servus quam animal brutum, propter rationem” i S. Th., II–II, q. 104,
a. 5, corp.: „Errat si quis existimat servitutem in totum hominem descendere. Pars eius melior
excepta est. Corpora obnoxia sunt et adscripta dominis: mens quidem est sui iuris. Et ideo in
his quae pertinent ad interiorem motum voluntatis, homo non tenetur homini obedire, sed
solum Deo. Tenetur autem homo homini obedire in his quae exterius per corpus sunt agenda.
In quibus tamen etiam, secundum ea quae ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire
non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares, puta in his quae pertinent
ad corporis sustentationem et prolis generationem. Unde non tenentur nec servi dominis, nec
filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo vel virginitate servanda, aut aliquo alio
huiusmodi. (…) Sed in his quae pertinent ad dispositionem actuum et rerum humanarum, tenetur subditus suo superiori obedire secundum rationem superioritatis: sicut miles duci exercitus
in his quae pertinent ad bellum; servus domino in his quae pertinent ad servilia opera exequenda; filius patri in his quae pertinent ad disciplinam vitae et curam domesticam; et sic de aliis”.
Por. także: Contra Gentiles, lib. 3, cap. 81.
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sprawa, że te osoby mogą uczestniczyć w różnych aspektach życia wspólnoty, ale do uczestnictwa bezpośrednio w życiu politycznym zawsze potrzebują pomocy innych, aby nimi kierowali i o nich się troszczyli45. Dlatego
Tomasz z Akwinu opisuje relację pomiędzy panem i poddanym jako sytuację, w której jest możliwa przyjaźń związana z obustronną korzyścią,
i naucza, że nadużycie władzy jest czymś niesprawiedliwym i bezużytecznym dla obu46. W wielu miejscach Akwinata pokreśla także, że służyć
w takim wypadku jest czymś pozytywnym dla samego sługi, gdyż prowadzi go to ku jego własnemu dobru.
Jeśli rozwój racjonalności ludzkiej jest różny w przypadku różnych osób
ludzkich, partycypacja polityczna nie może być rozumiana, tak jak ją często rozumiemy dzisiaj, jako prawo równe dla wszystkich. Przecież jeśli
racjonalność decyduje o formie i jakości partycypacji i da się zauważyć
różnice w racjonalności pojedynczych ludzi47, to przekłada się to na ich
S. Th., II–II, q. 104, a. 5, corp.
Por. É. Gilson, Elementos…, dz. cyt., s. 352–355.
Inna sprawa, że Akwinata nie rozróżnia w sposób radykalny tego, co polityczne od tego, co
społeczne, jak czynili to starożytni Grecy czy czyni się współcześnie, często przeciwstawiając
jedną sferę drugiej – por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 12; A. Cortina, Ciudadanos del
mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid 2000, s. 55 i n. Wpływa to bardzo na niedoprecyzowanie – chyba nawet celowe – ze strony Akwinaty konceptu partycypacji politycznej
w przeciwieństwie do teorii współczesnych ściśle definiujących formy i zakres partycypacji
politycznej obywateli. Podejście Tomasza z Akwinu jest inne i zarazem otwierające się na te
wymiary uczestnictwa, których się nie dostrzega dzisiaj, co będziemy mogli zobaczyć szcególnie
w rozdziale trzecim – por. III. Formy obywatelskiego uczestnictwa w życiu politycznym.
45

46 Por.: Sententia Politic., lib. 1, lect. 4, n. 14: „quia opportunum est quod unusquisque subiciatur vel principetur secundum quod habet aptitudinem naturalem, unde et his qui habent
aptitudinem naturalem ad hoc expedit quod dominentur servis: set si male dominentur et
contra aptitudinem naturalem, inutile est ambobus. (…) Et ideo patet ex praemissis, quod servo
et domino qui sunt digni esse tales secundum naturam, expedit adinvicem quod unus sit
dominus et alius sit servus; et ideo potest esse amicitia inter eos, quia communicatio duorum
in eo quod expedit utrique est ratio amicitiae. Sed illi qui non sic se habent adinvicem secundum
naturam, sed solum secundum legem et violentiam, contrario modo se habent, quia non habent
amicitiam ad invicem, nec expedit eis quod unus sit dominus et alius servus”.
47 Tomasz z Akwinu odnotowuje to w Sumie teologicznej, wskazując m.in. na różnice w rozwijaniu swej racjonalności przez różnych ludzi spowodowane budową ludzkiego ciała – por.
S. Th., I, q. 76, a. 5, corp.: „inter ipsos homines, qui sunt melioris tactus, sunt melioris intellectus.
Cuius signum est, quod molles carne bene aptos mente videmus, ut dicitur [Aristoteles] in II
de Anima”. To samo podkreśla także, komentując kwestię naturalnego niewolnictwa w Komentarzu
do Polityki – por.: Sententia Politic., lib. 1, lect. 3, n. 15.
Por. także: R. Buttiglione, dz. cyt.; E. L. Fortin, Santo Tomás de Aquino, w: Historia de la filosofía
política, L. Strauss i J. Cropsey (red.), México 1992, s. 247 i 251. Inne przyczyny różnic w rozwoju
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sposób funkcjonowania w danej społeczności. Dlatego też człowiek bardziej
inteligentny i roztropny może i powinien bardziej partycypować w zarządzaniu wspólnotą polityczną. To właśnie są konieczne warunki do większej
partycypacji politycznej. Obserwuje to Tomasz z Akwinu, analizując cnotę
roztropności: „Prudentia in ratione est. Regere autem et gubernare proprie
rationis est. Et ideo unusquisque inquantum participat de regimine et
gubernatione, intantum convenit sibi habere rationem et prudentiam.
Manifestum est autem quod subditi inquantum est subditus, et servi
inquantum est servus, non est regere et gubernare, sed magis regi et gubernari. Et ideo prudentia non est virtus servi inquantum est servus, nec
subditi inquantum est subditus. Sed quia quilibet homo, inquantum est
rationalis, participat aliquid de regimine secundum arbitrium rationis,
intantum convenit ei prudentiam habere”48.
Dlatego dla Akwinaty jest jasne, że byłoby lepiej, żeby bardziej inteligentni kierowali społecznością, albo przynajmniej byli doradcami tych, którzy
rządzą. Jak zauważa Rocco Buttiglione: „Mędrzec, który jest zdolny do
przewidywania i organizacji aktywności, aby osiągać dobra i unikać niebezpieczeństw, miałby mieć tu rolę decydującą”49. Jest prawdą, że w dziewłasnego potencjału intelektualnego to różne uwarunkowania społeczne oraz wpływ życia
moralnego – por.: S. Th., I–II, q. 85, a. 3 i S. Th., I, q. 96, a. 3, corp.: „necesse est dicere aliquam
disparitatem in primo statu fuisse, ad minus quantum ad sexum: quia sine diversitate sexus,
generatio non fuisset. Similiter etiam quantum ad aetatem, sic enim quidam ex aliis nascebantur;
nec illi qui miscebantur, steriles erant. Sed et secundum animam diversitas fuisset, et quantum
ad iustitiam et quantum ad scientiam. Non enim ex necessitate homo operabatur, sed per liberum arbitrium; ex quo homo habet quod possit magis et minus animum applicare ad aliquid
faciendum vel volendum vel cognoscendum. Unde quidam magis profecissent in iustitia et
scientia quam alii. Ex parte etiam corporis, poterat esse disparitas. Non enim erat exemptum
corpus humanum totaliter a legibus naturae, quin ex exterioribus agentibus aliquod commodum
aut auxilium reciperet magis et minus: cum etiam et cibis eorum vita sustentaretur. Et sic nihil
prohibet dicere quin secundum diversam dispositionem aeris et diversum situm stellarum,
aliqui robustiores corpore generarentur quam alii, et maiores et pulchriores et melius complexionati. Ita tamen quod in illis qui excederentur, nullus esset defectus sive peccatum, sive circa
animam sive circa corpus”.
48

S. Th., II–II, q. 47, a. 12, corp.

R. Buttiglione, dz. cyt., s. 28. Por. Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 11: „Ponit secundam
communicationem personarum, scilicet principantis et subiecti; et hec etiam communicatio
est a natura propter salute: natura enim non solum intendit generationem, set etiam quod
generata salventur. Et quod hoc quidem contingat in hominibus per communicationem principantis et subiecti, ostendit per hoc quod ille est naturaliter principans et dominans qui suo
intellectu potest previdere ea quae congruunt saluti, puta consequendo proficua et repellendo
nociva. Ille autem qui potest per fortitudinem corporis implere opere quod sapiens mente
49
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łach Tomasza z Akwinu nie spotyka się obrazu króla-filozofa jak w myśleniu platońskim. Najbardziej inteligentni i mądrzy są opisywani bardziej
jako doradcy rządzącego (taka jest m.in. w De regno funkcja kapłanów
odnośnie do spraw duchowych50), a dla tego, który rządzi, bardziej odpowiednia jest cnota roztropności, nie tyle sama mądrość, dlatego to roztropność w najwyższym stopniu jest nazywana przez Akwinatę „rządczą”
(prudentia regnativa).
Jest koniecznym zaznaczyć, że sama racjonalność w przypadku Tomasza z Akwinu jest opisana w sposób głebszy niż u Arystotelesa. Jest tak
dlatego, że człowiek ma fundament swojej godności nie tyle w uwarunkowaniach życia publicznego, ale bardziej ogólnie w prawie naturalnym.
„Poprzez poznanie prawa naturalnego człowiek ma bezpośredni dostęp do
wspólnego porządku racjonalnego ponad porządkiem politycznym, do
którego przynależy jako obywatel jakiejś wspólnoty. W uczestnictwie w tym
prawie spotyka się razem z wszystkimi bytami racjonalnymi, bedąc członkiem wspólnoty uniwersalnej lub kosmopolis”51.
Człowiek, w myśleniu antropologicznym Akwinaty, może uczestniczyć
(participare), ponieważ może, w swojej wolności i godności, powodować
określone skutki swoich własnych czynów. To on jest prawdziwym i rzeczywistym właścicielem „swojej części” (którą może, jeśli zechce, połączyć
z dobrem wspólnym) czyli przede wszystkim swoich czynów. On sam jest

previderit, est naturaliter subiectus et servus. Ex quo patet quod idem expedit utrique ad salutem,
scilicet quod iste principetur et ille subiiciatur. Ille enim qui propter sapientiam potest mente
previdere, interdum salvari non posset deficientibus viribus corporis, nisi haberet servum qui
exequeretur; nec ille qui abundat viribus corporis, posset salvari, nisi alterius prudentia regeretur”. Por. także: É. Gilson, dz. cyt., s. 354–355.
50

Por. De regno, lib. 1, cap. 15.

E. L. Fortin, dz. cyt., s. 252. Por. np.: S. Th., I–II, q. 72, a. 4; S. Th., I–II, q. 21, a. 4, ad 3; S. Th.,
I–II, q. 91, a. 1; S. Th., II–II, q. 104, a. 5; S. Th., II–II, q. 122, a. 4, ad 3; De regno, lib. 2, cap. 1; De
perfectione, cap. 13.
Por. także: R. Buttiglione, dz. cyt., s. 40: „Conseguenza necesaria di questa evoluzione sara
che il siervo, in cuanto uomo, avra una serie di diritti che appartengono all´uomo per natura,
indipendiemente del suo rolo social”.
W tym miejscu Akwinata postępuje bardziej za tradycją rzymskich prawników i za szkołą
stoicką niż idzie śladami Arystotelesa, który, jeśli dostrzega rolę prawa naturalnego, to wewnątrz
konkretnego polis (albo w ramach wszystkich miast-państw greckich), a nie w znaczeniu uniwersalnym – por. E. L. Fortin, dz. cyt., s. 253. Inna sprawa, że prawdopodobnie traktat Stagiryty
o prawie naturalnym bezpowrotnie zaginął, a jego istnienie możemy wnioskować z przekazów
Cycerona.
51
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dominus actus sui, jak to wyraża Tomasz z Akwinu na początku swoich
rozważań o filozofii moralnej w drugiej części Summa Theologiae52. Obraz
człowieka, który jest naszkicowany w części moralnej Sumy, jest bez wątpienia obrazem człowieka, który może, a nawet potrzebuje partycypować
z innymi swoje myśli, motywy działania, i nawet same czyny.
To podkreślenie możliwości, a zarazem konieczności współdzielenia
swoich czynów z innymi ma szczególny wyraz w filozofii politycznej
Akwinaty. Partycypacja w tym przypadku jest konieczna i nie do odrzucenia. Jedynie w ten sposób można zbudować wspólnotę polityczną i osiągnąć jej cele jako realizację dobra wspólnego. W ogóle jeśli mówimy o czymś
wspólnym, to pojawia się konieczność uczestnictwa. Tomasz pokazuje to
na fizycznym przykładzie ognia, który ogrzewa wszystkie rzeczy53. W ten
sposób pojedyncze, oderwane od siebie czyny zyskują większy sens i większe dobro, a nawet stają się prawem, włączone w dobro wspólne. Czyn
człowieka – jednostki jest otwarty na uczestnictwo w procesie budowania
tego, co wspólne. Można powiedzieć nawet więcej: czyn ludzki ze swej
natury jest nakierowany na dobro wspólne, potrzebuje partycypować. Jeśli
działanie nie jest partycypującym, mamy do czynienia z działaniem zdeformowanym, podobnie jak człowiek żyjący samotnie deformuje się, staje
się podobnym do dzikiej bestii.
Temat czynu ludzkiego, centralny dla doktryny moralnej Akwinaty, jest
ściśle związany z jego koncepcją działania ludzkiego w polityce. Ten wymiar
ludzkiej aktywności jest oceniany bardzo wysoko przez dominikanina.
52 Por. S. Th., I, q. 29, a. 1, corp.: „Unde etiam convenienter individua substantiae habent
aliquod speciale nomen prae aliis, dicuntur enim hypostases, vel primae substantiae. Sed adhuc
quodam specialiori et perfectiori modo invenitur particulare et individuum in substantiis rationalibus, quae habent dominium sui actus, et non solum aguntur, sicut alia, sed per se agunt:
actiones autem in singularibus sunt. Et ideo etiam inter ceteras substantias quoddam speciale
nomen habent singularia rationalis naturae. Et hoc nomen est persona” i De regno, lib. 1, cap. 1:
„Est autem unicuique hominum naturaliter insitum rationis lumen, quo in suis actibus dirigatur
ad finem”.
Por. także: De unitate intellectus, cap. 3; Expositio Peryermeneias, lib. 1, lect. 14, n. 2 i 5;
É. Gilson, Saint Thomas…, dz. cyt., s. 40.
53 Por. S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.: „In quolibet autem genere id quod maxime dicitur, est
principium aliorum, et alia dicuntur secundum ordinem ad ipsum: sicut ignis, qui est maxime
calidus, est causa caliditatis in corporibus mixtis, quae intantum dicuntur calida, inquantum
participant de igne. Unde oportet quod, cum lex maxime dicatur secundum ordinem ad bonum
commune, quodcumque aliud praeceptum de particulari opere non habeat rationem legis nisi
secundum ordinem ad bonum commune”.
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Działając politycznie, człowiek może realizować drogę swego doskonalenia
moralnego, dlatego polityczność nie jest w myśli Tomaszowej czymś deprecjonującym życie moralne człowieka, ale może być i ma być wywyższeniem tego życia. W ten sposób możemy też dokładnie dostrzec Tomaszową koncepcję partycypacji jako łączącą własne czyny pojedynczych
ludzi, które są częściami każda ze swoim dominus z funkcjonowaniem
całości, jaką jest wspólnota polityczna54.
Człowiek jest otwarty na współuczestnictwo z innymi we wszystkim, co
ludzkie. Nie tylko w aspekcie racjonalnym swojego bytowania, ale także
w tym, co konstytuuje jego cielesność. Wszak człowiek ma udział we wspólnotach, które współtworzy w całym swym jestestwie (jako pewna całość),
nie tylko poprzez jedną z części swojego „ja”, na przykład nie uczestniczy
jedynie swoją duszą, albo jedynie wolą czy jedynie rozumem. Tomasz
z Akwinu zaznacza, że czyn ludzki jest czynem całego człowieka, a nie tylko
jednej z jego części. W tym miejscu można wspomnieć teksty o partycypacji niższych władz człowieka w jego sferze racjonalnej, co też zauważają
i podkreślają jego komentatorzy55. W tym przypadku Akwinata, idąc za
Arystotelesem, krytykuje radykalne wersje platońskiego dualizmu, które
negują jedność człowieka i w konsekwencji odrzucają możliwość uczest-

J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 8–9.
José Luis Widow Lira wyprowadza z tego jasną konkluzję: „prawda moralna jest konstytutywnie polityczna, ponieważ weryfikuje się w człowieku i jego aktach, gdy partycypuje w sposób
naturalny we wspólnocie politycznej. Mówiąc inaczej, niedoskonały cel ostateczny człowieka
– ten, który jest osiągalny secundum status praesentis vitae w języku Świętego Tomasza – jest
możliwy jedynie z racji czynów ludzkich przyporządkowanych politycznemu dobru wspólnemu,
w którym osoba partycypuje, i które, z tego właśnie powodu, jest czymś wyższym w stosunku
do niej” – tamże, s. 9.
54

55 Por. np. R. J. Henle, St. Thomas Aquinas and American Law, w: Thomistic Papers, vol. II,
Houston 1986, s. 66: „St. Thomas distinguishes intellect and will and the other powers of man
but he does not separate them operationally or make of them independent agencies. We see
this, for example, in his account of man´s freedom. St. Thomas does not say that the will is free.
It is determined by nature to the good. Man is free, not one of hi s powers. St. Thomas speaks
of free choice (liberum arbitrium). A free choice is made by a person through a complex simultaneous and continuous interaction among intellect, will, the appetites, and other powers as
well”.
Por. także: J. Finnis, Reason in Action, Oxford 2013, s. 35–36 i 53–54; Tenże, Aquinas: Moral,
Political and Legal Theory, Oxford 1998, s. 177–179; Tenże, „The Thing I Am”: Personal Identity
in Aquinas and Shakespeare, „Social Philosophy and Policy” 2005, nr 22, s. 250–282.
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nictwa w czynach ludzkich tego, co uznają za najniższe części ludzkiego
istnienia56.
W ten sam sposób Akwinata odnosi do konceptu parytycypacji nie tylko
to, co pojawia się w relacjach pomiędzy ludźmi albo pomiędzy ich czynami,
ale także kwestie współudziału w dobrach materialnych i takich, które
możemy nazwać społecznymi57 oraz takimi, które związane są z uwarunkowaniami geograficznymi albo klimatycznymi danego kraju58. Człowiek
potrzebuje współdzielić te dobra z innymi, aby osiągnąć i pomnożyć własne
dobro. Związek pomiędzy dobrem indywidualnym a dobrem wspólnym
jest bardzo charakterystyczny dla myśli Akwinaty. Dobra jednostkowe oraz
wspólne według niego nie tylko nie muszą stać w sprzeczności, ale, co
więcej, mogą tworzyć harmoniczną wspólnotę; dlatego, jak zaznacza,
troszcząc się o dobro wspólne, tak naprawdę też troszczymy się o dobro
własne. Ponadto samo dobro indywidualne nie może istnieć bez tego, co
wspólne59. Ale relacja pomiędzy dobrem jednostkowym a dobrem wspólnym ma także drugi kierunek. Jeśli człowiek strzeże swojego własnego
dobra (gdy jest ono dobrem autentycznym), w tym samym czasie strzeże
i rozwija bonum commune60.
Pisząc o antropologicznych fundamentach koncepcji uczestnictwa
politycznego w nauczaniu Tomasza z Akwinu, koniecznym jest także
podkreślić wielowymiarowy charakter międzyludzkiej przyjaźni oraz jej
56 Por. np.: In de Anima, lib. I, lect. 8, n. 131; De Unitate Intellectus, cap. 1. Por. także: R. McInerny,
Aquinas Against the Averroists: On There Being Only One Intellect, West Lafayette 1993, s. 23;
J. Finnis, Reason…, dz. cyt., s. 53–54.
57 Por.: B. Mondin, Il sistema filosófico di Tommaso d´Aquino. Per una lettura attuale della
filosofia tomista, Milán 1992, s. 260; R. de Ceglie, Tommaso d´Aquino: religione e vita civile,
Vaticano 2009, s. 50; M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 22–23; Tenże, Metafísica…, dz. cyt.;
Tenże, La antropología…, dz. cyt.
58 Por.: De regno, lib. 2, cap. 5–8.; Sententia Politic., lib. 1, lect. 3, n. 5–7 i 10; Sententia Politic.,
lib. 1, lect. 11, n. 2; Sententia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 3; Sententia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 5 i 8;
Sententia Politic., lib. 3, lect. 1, n. 6 i 9; Sententia Politic., lib. 3, lect. 4, n. 4; Sententia Politic., lib. 3,
lect. 5, n. 5; Super Eph., cap. 5, lect. 9. Por. także: B. Mondin, Il sistema filosófico di Tommaso
d´Aquino. Per una lettura attuale della filosofia tomista, Milano 1992, s. 260; R. de Ceglie, dz.
cyt.; M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 22–23; Tenże, Metafísica… dz. cyt.; Tenże, La antropología…, dz. cyt.
59

Por. S. Th., II–II, q. 47, a. 10, ad 2.

O relacji między konceptem partycypacji a konceptem dobra wspólnego, tak fundamentalnego przecież dla myślenia politycznego Akwinaty, piszę więcej w następnym podrozdziale
zatytułowanym: I.2. Relacja pomiędzy częściami a całością w opisie wspólnoty ludzkiej.
60
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rolę w tym, co społeczne i polityczne61. W Komentarzu do Polityki Akwinata
wskazuje na podobieństwo istniejące pomiędzy zdolnością do bycia przyjacielem i zdolnością do życia w społeczności: „Inducit ad hoc verbum
Homeri maledicentis quemdam, qui non erat civilis propter pravitatem.
Dicit enim de ipso quod erat insocialis, q u i a n o n p o t e r a t c o n t i n e r i
v i n c u l o a m i c i t i a e , et illegalis, quia non poterat contineri sub iugo
legis, et sceleratus, quia non poterat contineri sub regula rationis”62. Jak
możemy zauważyć w powyższym tekście, możliwość bycia przyjacielem
drugiego człowieka jest pierwszym, spośród wielu, warunkiem koniecznym
dla zawiązania życia społecznego.
W ten sposób określa się także samą naturę bycia człowiekiem jako tę,
która uzdalnia do bycia przyjacielem drugiego człowieka. Średniowieczny
autor wyrażał to dosłownie, pisząc w swojej Suma contra gentiles: „naturaliter homo homini amicus est”63. Tomasz z Akwinu pogłębił w tym
punkcie nauczanie Arystotelesa o przyjaźni, m.in. w tym kierunku, który
podkreśla znaczenie tej relacji dla wspólnoty politycznej64. Przyjaźń ma
swój niezwykle ważny wymiar społeczny i jest czymś koniecznym dla

61 Dlatego, omawiając amor amicitiae, Tomasz z Akwinu opisuje kwestie dotyczące spraw
społecznych i politycznych takie jak np. pokoju jako jednego z owoców przyjaźni (por. S. Th.,
II–II, q. 29), wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej (por. S. Th., II–II, q. 40) czy kwestię rebelii
przeciwko wspólnocie politycznej (por. S. Th., II–II, q. 42).
Por. także: V. Possenti, Radici dell´ordine civile, Genova–Milano 2006, s. 138. Vittorio Possenti
pisze o tym koncepcie amor amicitiae w sposób bardzo szeroki, nie zawężając tej przyjaźni do
koncepcji miłości chrześcijańskiej jako cnoty nadprzyrodzonej, jak czyni to np. Roberto de Ceglie
(por. R. De Ceglie, dz. cyt., s. 50–54). Ten ostatni wydaje się mieszać w pojęciu przyjaźni wymiar
doczesny z nadnaturalnym, co sam Akwinata wielokrotnie rozróżnia. Jeśli, dla przykładu, w tekście kluczowym dla pojęcia partycypacji politycznej pisze o tym, że obywatele mają miłować
konkretny system polityczny, w którym żyją, dzięki swemu w nim uczestnictwu, to bez wątpienia
mówi tu przede wszystkim o naturalnym wymiarze ludzkiej miłości i przyjaźni – por. S. Th.,
I–II, q. 105, a. 1, corp.
62

Sententia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 27.

Contra Gentiles, lib. 4, cap. 54, n. 6. Tomasz z Akwinu powtarza to sformułowanie w Summa
Theologiae – por. S. Th, II–II, q. 157, a. 3, ad 3: „homo naturaliter est omni homini amicus” (w tym
fragmencie powołuje się bezpośrednio na Stagirytę) i w De perfectione, cap. 15, ver. 28–29:
„omnis homo est naturaliter omni homini amicus”.
Por. także: G. Chalmeta, dz. cyt., s. 158; J.-P. Torrell, dz. cyt.
63

64 Por.: S. Th., II–II, q. 23, a. 1; S. Th., II–II, q. 25, a. 3; S. Th., II–II, q. 26, a. 2; S. Th., I–II, q. 106,
a. 1, ad 3; Super III Sent., dist. 29, q. 1, a. 6; De regno, lib. 1, cap. 3.
Por. także: R. de Ceglie, dz. cyt., s. 50–53 i 60; I. Sciuto, dz. cyt., s. 293.
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zbudowania i rozwijania ludzkiej wspólnoty, wychodząc od przyjacielskich
relacji pomiędzy obywatelami65.
Dla Tomasza z Akwinu przyjaźń właśnie jest z jedną z najgłębszych form
partycypacji66. Wszak przyjaźń, według niego, jest współdzieleniem tego,
co własne, z innymi ludźmi. I chodzić może nawet o współdzielenie się
sobą, o ofiarowanie siebie drugiemu w całości. W ten spośob przyjaźń
przemienia lepiej niż inne relacje dobro indywidualne moje i innego człowieka w to, co wspólne67. Zaznacza to Beuchot, interpretując słowa Akwinaty: „Człowiekowi przyjemnie jest współdzielić z przyjaciółmi tak życie
praktyczne, jak i życie teoretyczne, według tego, do czego jest bardziej
przysposobiony, jak mówi Tomasz w Sumie Teologicznej”68. W ten sposób
przyjaźń może być najsilniejszym i najgłębszym fundamentem dla konstrukcji sprawiedliwych odniesień międzyludzkich69, dla ustanowienia
i utrzymania żywego prawa70 oraz dla założenia i podtrzymania całej

65 Por. Lecturas Escogidas de Jacques Maritain, A. C. Correa (red.), III, Visión general de su
filosofía política y social, s. 67: „la amistad cívica es el alma misma o la forma animadora de
toda sociedad política”, http://www.jacquesmaritain.com/pdf/01_LE/03_LE_FilPol.pdf [dostęp:
27.06.2014].
66 Por. Sententia Politic., lib. 2, lect. 4, n. 5: „hoc modo erunt possessiones divisae, sed propter
virtutem civium, qui erunt in invicem liberales et benefici, erunt communes secundum usum,
sicut dicitur in proverbio, quod ea quae sunt amicorum sunt communia”.
67

Por. G. Chalmeta, dz. cyt.

M. Beuchot, Santo…, dz. cyt., s. 103.
Mauricio Beuchot odnosi się do: S. Th., II–II, q. 179, a. 1, corp.
Nie jest niczym przypadkowym, że Jean-Pierre Torrell zatytułował część swojej książki
o Tomaszu z Akwinu poświęconą kwestiom społecznym i politycznym: „Czym byłoby życie
bez przyjaciół?” – por. J.-P. Torrell, Sans amis, qui vodrait de la vie?, w: J.-P. Torrell, Saint Thomas
d’Aquin, maìtre spirituelle. Initiation 2, Freiburg–Paris 1996, s. 367–410.
Por. także: J. V. Schall, The Totality of Society: From Justice to Friendship, „Thomist” 1957,
nr 20, s. 1–26.
68

69 Akwinata, komentując słowa Arystotelesa z Etyki, naucza, że przyjaźń potrafi nawet zastąpić
samą sprawiedliwość w relacji między przyjaciółmi: „Si aliqui sint amici, in nullo indigerent
iustitia proprie dicta, quia haberent omnia quasi communia, cum amicus sit alter ipse; non est
autem iustitia ad se ipsum; sed si sint iusti, nihilominus indigent amicitia ad invicem. Et illud
quod est maxime iustum videtur esse conservativum et reparativum amicitiae. Multo ergo
magis ad moralem pertinet considerare de amicitia quam de iustitia” – Sententia Ethic., lib. 8,
lect. 1, n. 6.
Por. także: R. Pizzorini, dz. cyt., s. 184.
70 Por. Sententia Ethic., lib. 8, lect. 1, n. 5: „dicit, quod per amicitiam videntur conservari civitates. Unde legislatores magis student ad amicitiam conservandam inter cives, quam etiam
ad iustitiam, quam quandoque intermittunt, puta in poenis inferendis, ne dissensio oriatur. Et
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ludzkiej wspólnoty71. Kiedy w dziełach Akwinaty jest mowa o przyjaźni, to
używa się bardzo często słowa communicare właśnie w sensie participare72.
Tak rozumiane współuczestnictwo jako komunikowanie się i komunikowanie pewnych dóbr jest właściwe dla relacji przyjaźni.
Inna sprawa, że Tomasz z Akwinu odróżnia przyjaźń jako taką – we
właściwym sensie tego pojęcia (amor amicitiae) od pewnej przyjacielskości
ukierunkowanej na wszystkich ludzi, jako pewnego rodzaju uprzejmości
(affabilitas), albo mówiąc inaczej – od przyjaźni społecznej. Sam średniowieczny autor opisuje ten drugi rodzaj przyjaźni jako cnotę społeczną73.
Jasnym jest, że w tym drugim przypadku partycypacja pomiędzy ludźmi
będzie jakościowo czymś innym i będzie odnosiła się do ilościowo zawężonych aspektów w porównaniu z amor amicitiae, ale też sprawność ta,
zdaniem Akwinaty, jest czymś koniecznym do życia we wspólnocie ludzkiej74. Inna kwestia, że przyjacielskość, affabilitas (przyjaźń społeczna) może
być też bazą dla odkrywania i realizacji wyższej formy relacji międzyludzkiej – przyjaźni amor amicitiae. Tę przyjaźń w sposób oczywisty rozumie

hoc patet per hoc, quod concordia assimilatur amicitiae. Quam quidem, scilicet concordiam,
legislatores maxime appetunt, contentionem autem civium maxime expellunt, quasi inimicam
salutis civitatis. Et quia tota moralis philosophia videtur ordinari ad bonum civile, ut in principio
dictum est, pertinet ad moralem considerare de amicitia”.
Por. J. Finnis, Reason…, dz. cyt., s. 112.
71

Por. Sententia Ethic., lib. 8, lect. 1, n. 5.

Jest bardzo charakterystyczne, że Akwinata pisze o communicatio jako koniecznym warunku prawdziwej przyjaźni – por. S. Th., II–II, q. 23, a. 1, corp. i ad 1. Jest tak także w przypadku
przyjaźni jako relacji społecznej, łączącej obywateli jednej wspólnoty politycznej – por. S. Th., II–II,
q. 26, a. 8, corp.: „amicitia autem concivium in communicatione civili”.
72

Por. S. Th., II–II, q. 114, a. 1, ad 1. Por. także: R. de Ceglie, dz. cyt., s. 53.
O rozróżnieniu między amor amicitiae i przykazaniem miłości bliźniego – por. J. Finnis,
dz. cyt., s. 38–40.
73

74 Por. S. Th., II–II, q. 114, a. 1–2. W tym fragmencie Sumy teologicznej możemy zobaczyć
potrzebę współdzielenia się przyjacielskością (affabilitas) z innymi członkami tej samej wspólnoty – por. S. Th., II–II, q. 114, a. 2, ad 1: „quia homo naturaliter est animal sociale, debet ex
quadam honestate veritatis manifestationem aliis hominibus, sine qua societas hominum
durare non posset. Sicut autem non posset vivere homo in societate sine veritate, ita nec sine
delectatione, quia sicut Philosophus dicit, in VIII Ethic., nullus potest per diem morari cum tristi,
neque cum non delectabili. Et ideo homo tenetur ex quodam debito naturali honestatis ut homo
aliis delectabiliter convivat, nisi propter aliquam causam necesse sit aliquando alios utiliter
contristare”.
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się, w odróżnieniu od przyjacielskości skierowanej do wszystkich, jako
głęboką relację łączącą tylko z niektórymi ludźmi75.
Przyjaźń łączy się także z partycypacją jako cel ataku ze strony złych
rządców. Tyrani chcą zniszczyć każdą dobrą relację istniejącą pomiędzy
poddanymi, traktując ją jako potencjalne niebezpieczeństwo dla swoich
rządów. Dlatego niszcząc wszelkie zawiązki przyjaźni pomiędzy ludźmi,
tym samym niszczą jedną z najgłębszych podstaw wspólnoty ludzkiej –
uczestnictwo ludzi w danym systemie politycznym76.
Przyjaźń przygotowuje nas do współtworzenia wspólnot większych –
jest swoistą szkołą życia społecznego. Dlatego po rozważeniu natury
człowieka jako bytu współuczestniczącego – homo particeps – w różnych
aspektach ludzkiego istnienia, przechodzimy w następnym podrozdziale
do kolejnego uwarunkowania życia politycznego, które pokazuje nam
wyraźnie konieczność partycypacji – do kwestii relacji pomiędzy ludźmi
jako jednostkami a wspólnotą polityczną jako pewną wielowymiarową
i złożoną, przede wszystkim z ludzi, całością.

I.2. Relacja pomiędzy częściami a całością
w opisie wspólnoty ludzkiej
Po antropologicznej analizie homo particeps kolejną kwestią, którą trzeba
rozważyć, chcąc wyjaśnić temat partycypacji politycznej według Tomasza
z Akwinu, jest jego ogólna wizja wspólnoty politycznej. Od przeanalizowania najmniejszej jej części, jaką jest indywidualny człowiek, przechodzimy,
śladami Akwinaty, do analizy wspólnoty ludzkiej jako pewnej całości, która
jest w relacji do jej części.

Por. S. Th., II–II, q. 23, a. 1.
O społecznym wymiarze amor amicitiae – por. S. Th., II–II, q. 26, a. 7.
Por. także: S. Th., II–II, q. 26, a. 8: „Amicitia consanguineorum fundatur in coniunctione
naturalis originis; amicitia autem concivium in communicatione civili; et amicitia commilitantium in communicatione bellica”.
75

Por. De regno, lib. I, cap. 3.
Por. także: G. Chalmeta, dz. cyt., s. 179; R. de Ceglie, dz. cyt., s. 60.
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Już w starożytności myśliciele polityczni zauważali pewne podobieństwo pomiędzy konstrukcją wspólnoty politycznej a budową organizmów
biologicznych, wskazując na fakt, że organizmy polityczne także składają
się z wielu części – członków, które tworzą jedną całość. Tę obserwację
wychodzącą od tego, co naturalne, podzielał Tomasz z Akwinu, zaznaczając w De regno, że wspólnota polityczna jest jak ciało z wieloma, mającymi
swoje odpowiednie funkcje, członkami77. Ale dostrzegał również, że pomimo pewnych podobieństw są też różnice w budowie żywych organizmów i wspólnot politycznych polegające na odmiennej relacji łączącej
całość z poszczególnymi częściami.
Jest tak, ponieważ części wspólnoty politycznej zachowują pewną
niezależność od niej samej78, co nie zachodzi w przypadku organizmu
biologicznego, który odpowiada za całość funkcji swych organów79. Dlatego
w przypadku jedności wspólnoty politycznej nie mówimy o jedności organicznej, a o jedności uporządkowania80, poprzez przyporządkowanie
ludzi do całości, patrząc na cel tej całości. To przyporządkowanie odbywa
się także według sposobu, w jaki przynależą do danej wspólnoty – secundum quod81. To dlatego porównanie organizmu biologicznego do wspól77

Por. De regno, lib. 1, cap. 1.

Jak odnotowuje to Akwinata w Sumie teologicznej: „homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum, et secundum omnia sua, et ideo non oportet quod quilibet
actus eius sit meritorius vel demeritorius per ordinem ad communitatem politicam. Sed totum
quod homo est, et quod potest et habet, ordinandum est ad Deum, et ideo omnis actus hominis
bonus vel malus habet rationem meriti vel demeriti apud Deum, quantum est ex ipsa ratione
actus” – S. Th., I–II, q. 21, a. 4, ad 3.
78

79 Ta niezależność poszczególnych części wynika choćby z czasowego ich pierwszeństwa
względem wspólnoty politycznej jako pewnej całości. Najpierw przecież powstawały rodziny
i mniejsze wspólnoty społeczne, a dopiero później wyłania się z nich wspólnota polityczna.
W przypadku organizmu biologicznego w porządku czasowym pierwsza, albo przynajmniej
równoczesna, jest pewna całość, a dopiero później z niej wykształcają się pewne organy.

S. Ramirez, Introducción a Tomás de Aquino, Madrid 1975, s. 138–139.
Można to dostrzec w relacji pomiędzy bonum commune i dobrami jednostkowymi: „Święty
Tomasz odrzuca całkowicie interpretację dobra wspólnego jako zwykłej sumy dóbr partykularnych, jakby społeczność była sumą wszystkich swoich członków; ale społeczność nie jest
jakimś zestawieniem, a uporządkowaniem, i konsekwentnie, dobro wspólne nie może być
jakimś zestawieniem dóbr partykularnych, rozważanym jako jakiś zbiór, ale dobrami partykularnymi rozważanymi w swym przyporządkowaniu” – H. A. Verdera, El bien común político:
en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Internet, http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/
repositorio/ponencias/bien-comun-politico-verdera.pdf [dostęp: 23.05.2015], s. 3.
80

81

Jak pisze Akwinata w De virtutibus o człowieku jako pewnej części wspólnoty politycznej:
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noty politycznej jest jedynie metaforą: „in metaphoricis locutionibus non
oportet attendi similitudinem quantum ad omnia, sic enim non esset similitudo, sed rei veritas. (…) Sed corpus similitudinarie dictum, idest aliqua
multitudo ordinata, est pars alterius multitudinis, sicut multitudo domestica
est pars multitudinis civilis”82.
Konieczne jest też odróżnienie wspólnoty politycznej od organizmu
biologicznego, pamiętając, że polityka jest jedynie sztuką, która naśladuje
naturę. Nieprzypadkowo pewnie Akwinata w swym prologu do Komentarza do Polityki Arystotelesa cytuje inne dzieło Stagiryty – Fizykę. W przypadku sztuki „całość” ma inne znaczenie niż w tym, co naturalne. Jak pisze
Rocco Buttiglione, w sztuce mamy do czynienia jedynie z „pewnego rodzaju
całością”83. I rzeczywiście, „naśladować” może jedynie znaczyć to, co znaczy – jest to wyłącznie naśladowanie, a nie pomnażanie czy zastąpienie
tego, co istnieje w naturze.
Specyficzna jedność, jaką stanowi wspólnota polityczna, umożliwia jej
wielką różnorodność, której zresztą potrzebuje. Ta różnorodność jest otwarta na wiele wariacji, o wiele więcej niż w przypadku organizmów politycznych skonstruowanch mniej więcej w ten sam sposób. Jeśli przywołamy
fenomen ludzkiej wolności i przyszłą możliwą różnorodność ich działań,
możemy zauważyć praktycznie nieskończoną ilość różnych możliwych
faktorów, które może zawierać w sobie życie społeczne. Z takich właśnie
części składa się wspólnota polityczna jako pewna całość. Stąd konieczność
roztropności w działaniu politycznym, jako sprawności umożliwiającej
„proprium bonum hominis in quantum homo, est bonum rationis, eo quod homini esse est
rationale esse. Bonum autem hominis s e c u n d u m q u o d e s t a r t i f e x , e s t b o n u m
artis; et sic etiam secundum quod est politicus, est bonum eius
b o n u m c o m m u n e c i v i t a t i s ” – De virtutibus, q. 2, a. 2, corp.
Por. także: S. Th., I–II, a. 104, a. 4, corp.; G. Chalmeta, dz. cyt., s. 162.
Z kolei Michael Walzer zaznacza, że przez podkreślenie indywidualności członków wspólnoty
politycznej Tomasz z Akwinu ukazuje różnicę między organizmem politycznym a organizmem
biologicznym i w ten sposób przestrzega przed mistyczną interpretacją analogii między ciałem
politycznym i biologicznym pojawiającej się w myśleniu politycznym trzy wieki po śmierci
Akwinaty – M. Walzer, La revolución de los santos: estudio sobre los orígenes de la política
radical, Buenos Aires 2008, s. 187.
S. Th., III, q. 8, a. 1, ad 2.
Por. J. Finnis, Aquinas…, dz. cyt., s. 22.

82

83 R. Buttiglione, dz. cyt., s. 25–26: „Infine poiché l´arte imita la natura, ma non può eguagliarla, cosi la totalità costruite dall´arte, sono differenti da quelle costruite dalla natura, sono
in un certo senso quasi totalità”.
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przynajmniej w przybliżeniu przewidzieć możliwe działania wielu ludzi84.
Ale też ta różnorodność jest wartością samą w sobie. Dobry polityk według
Akwinaty to ten, kto aktywuje, promuje i rozwija możliwości działania
poszczególnych obywateli tak, aby zarazem wyrastały możliwości danej
wspólnoty. Dlatego też państwo odróżnia się od wspólnot mniej rozwiniętych, właśnie przez swoją złożoność i zróżnicowanie funkcji swych części.
Tomasz z Akwinu podkreśla to wprost, idąc za myślą Arystotelesa i tak jak
on nazywając wspólnotę polityczną wspólnotą doskonałą – communitas
perfecta.
W przypadku całości politycznej możemy mówić jedynie o jedności
uporządkowania poszczególnych części, które ją współtworzą; nie działają
w sposób mechaniczny, nie są jak członki ciała poruszane przez głowę bez
potrzeby jakiejś mediacji albo możliwego oporu. W przypadku organizmu
politycznego relacja pomiędzy częściami wymaga ich zgody. Jest to relacja,
którą Tomasz z Akwinu porównuje do relacji pomiędzy rozumem i wolą,
która jest, jak napisze, relacją „polityczną”. Jest tak, ponieważ wola może
odmówić wykonania tego, co zaleca rozum. Nawet w przypadku rządów
despotycznych (jako przeciwieństwa rządów politycznych) podobieństwo
do żywego organizmu zachodzi jedynie drogą analogii. Przecież nawet
tyran potrzebuje przekonać przynajmniej niektórych do realizacji swojego
projektu, gdy innych musi zastraszyć. Nie może jedynie w sposób mechaniczny rozkazywać i wymagać konkretnych postaw.
Jedność przyporządkowania istniejąca w organizmie politycznym
ukazuje nam wagę celowości dla struktury politycznej. W ten sposób wspólnota polityczna jest pewną doskonałą całością, która wszak ma wciąż do
zrealizowania swe własne cele i poszczególne jej części z jednej strony są
przyporządkowane temu celowi wspólnemu85, z drugiej zaś są konieczne
do jego osiągnięcia. Ale też, analizując myśl Akwinaty, trzeba dodać, że to
sama w sobie wspólnota polityczna jest tym celem, jest pewną doskonałością. Dlatego Tomasz z Akwinu zaznaczał wielokrotnie w swej Sumie
teologicznej, że: „Civitas est communitas perfecta”86.

84

Por. S. Th., II–II, q. 49, a. 6.

Por.: S. Th., I, q. 65, a. 2, corp.; S. Th., I, q. 70, a. 2 corp.; S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.; S. Th.,
II–II, q. 62, a. 2 i 5, corp.; S. Th., II–II, q. 65, a. 1, corp.
85

86

Por. np.: S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.; S. Th., I–II, q. 90, a. 3, ad 3.
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Wyższość i doskonałość wspólnoty politycznej można dostrzec w jej
nieredukowalności do niższych form życia społecznego. Jak zaznacza
Akwinata: „To, co złożone, jest czymś, czego nie można zaaplikować dla
jedynie jednej z części”87. Jest dokładnie odwrotnie, każda część jest w przyporządkowaniu do pewnej całości. „Część przyporządkowana jest do całości, jak coś niedoskonałego do doskonałego i jak indywidualny człowiek
jest częścią wspólnoty doskonałej”88.
Nie jest czymś przypadkowym, że Akwinata używa w opisie konieczności utrzymania pewnego uporządkowania we wspólnocie politycznej
przykładu oddziału wojskowego i podporządkowania żołnierzy dowódcy
i wzajemnych przyporządkowań istniejących pomiędzy poszczególnymi
żołnierzami. Części potrzebują całości stworzonej na ich podstawie, tak jak
żołnierz potrzebuje oddziału, aby przeżyć i zrealizować swoje funkcje.
W porównaniu do swoich części całość polityczna ukazuje swą doskonałość, większą niż są w stanie wygenerować wspólnoty niższe.
Wspólnota polityczna jako pewna całość może realizować i osiągać cele
niemożliwe do osiągnięcia dla pojedynczego człowieka lub małej grupy
ludzi. Dlatego jest czymś koniecznym dla życia i funkcjonowania wspólnot
mniejszych i nie może być zamieniona na niższą i mniej rozwiniętą formę
życia społecznego. Akwinata na początku komentarza do Arystotelesowskiej
Etyki daje dwa przykłady: wspomnianego już powyżej oddziału wojskowego
oraz okrętu, który jest w stanie dotrzeć do miejsca swego przeznaczenia.
Pojedynczy człowiek nie potrafi tego dokonać, nie ma ani takiej siły, ani
takich możliwości. Dlatego potrzebuje współuczestniczyć w pewnej całości, którą jest wspólnota polityczna. „Habet nihilo minus et ipsum totum
aliquam operationem, quae non est propria alicuius partium, sed totius,
puta conflictus totius exercitus; et tractus navis est operatio multitudinis
trahentium navem”89. To dlatego doskonałą wspólnotą jest dopiero wspólnota polityczna zdolna do osiągania celów niedostępnych dla jednego lub
nawet wielu ludzi.

87

S. Th., I, q. 3, a. 7, corp.

S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.
Por.: S. Th., II–II, q. 61, a. 1, corp.; S. Th., II–II, q. 64, a. 2, corp.; S. Th., II–II, q. 64, a. 5, corp.;
S. Th., II–II, s. 65, a. 1, corp.
88

89
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Wspólnota polityczna jest najważniejszym stopniem socjalizacji człowieka nie tylko co do ilości i różnorodności swoich części albo dóbr, które
mogą być osiągnięte, ale także co do jakości życia, które jest w stanie zapewnić. Także w tym sensie wspólnota polityczna jest doskonalsza od
wcześniejszych form życia społecznego i praktycznie we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Także tym duchowym, jak pisze Tomasz z Akwinu
w Komentarzu do Etyki Arystotelesa90.
Ale też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że według założeń filozofii politycznej Akwinaty doskonałość wspólnoty politycznej jako pewnej całości nie
oznacza, że jej części składowe tracą swe własne znaczenie i sens istnienia.
Jest dokładnie na odwrót. O ile doskonalsza i najbardziej rozwinięta jest
wspólnota polityczna, o tyle bardziej potrzebuje większej liczby i różnorodności swych części, które są w stanie współpracować ze sobą i z całą
wspólnotą. Im więcej tych partycypujących członków, tym lepsza wspólnota. Wzrastająca liczba ludzi partycypujących i wzrastająca jakość uczestnictwa pozwalają budować doskonalszą społeczność.
Dlatego jednym z wielkich fundamentów życia politycznego, który
wprowadza koncept partycypacji, jest rzeczywistość pluralizmu politycznego dostrzeganego i docenianego przez Akwinatę. Jest on bowiem zdecydowanym zwolennikiem pluralizmu jako koniecznego dla dobra wspólnoty: „ad bonum societatis humanae plura sunt necessaria”91. W ten sposób
Tomasz z Akwinu odnotowuje jasno potrzebę istnienia wielu różnych
czynników, które wpływają na stworzenie i trwanie życia publicznego
w danym państwie czy mieście. Ten wybór pluralizmu politycznego jako
drogi do stwarzania społeczności politycznej z jednej strony był owocem
interpretacji rzeczywistości i nauczania Arystotelesa, ale z drugiej strony
trzeba zanaczyć, że nie wszystkie interpretacje pism Stagiryty szły w tym
właśnie kierunku. Dla przykładu, przeciwko pluralizmowi występuje awerroistyczna interpretacja greckiego mędrca, która podkreśla jedność orga90 Por. tamże: „W tym znaczeniu społeczność polityczna której częścią jest człowiek daje
mu pomoc, nie tylko odnośnie dóbr materialnych, takich jak te produkowane przez różnorodnych rzemieślników w mieście i których jedna rodzina nie mogłaby wyprodukować, ale także
odnośnie dóbr duchowych”.

S. Th., I–II, q. 40, a. 2, corp.
Por. Super Mt., cap. 12, lect. 2, n. 1011: „Ubi enim esset timor hostium, non posset per se una
civitas subsistere; ideo propter timorem hostium necessaria est communitas civitatum plurium,
quae faciunt unum regnum”.
91
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nizmu politycznego kosztem absorpcji wszystkiego przez to, co polityczne,
a więc destrukcji tego, co społeczne oraz wszelkich innych czynników życia
publicznego. Tradycja ta znalazła swoich naśladowców również we współczesnych interpretacjach Stagiryty92.
Destrukcja elementów uczestniczących w życiu publicznym jest spowodowana tendencją do monopolizacji wszystkiego przez jeden tylko
element. Oczywiście to neguje charakter etyczny akcji politycznej, tak
podkreślany przez Tomasza z Akwinu. Jeśli polityka ma być przestrzenią
czynów etycznych, to potrzebuje różnych podmiotów, które mogłyby
działać moralnie w ramach życia politycznego. Jeśli takich podmiotów brak
lub zostały zniszczone, to nie może być mowy o relacji politycznej sensu
stricto.
Ale pluralizm we wnętrzu organizmu politycznego oznacza także po
prostu potrzebę samego istnienia i współistnienia różnych czynników
w ramach jednej wspólnoty. Żadna z części nie może pretendować do
zastąpienia całości i całość nie może niszczyć swoich części składowych.
Tak jest zawsze. Dla istnienia politycznej wspólnoty potrzeba przynajmniej
jednego czynnika, który nakazuje, i innego, który będzie posłuszny, wysłucha i zrealizuje nakazy czynnika rządzącego.
Pluralizm polityczny, przynajmniej w wypadku Akwinaty, jest logiczną
konsekwencją jego poglądów metafizycznych – pluralizmu bytów93. Jest

92 Por. R. Buttiglione, dz. cyt., s. 78 i 80: „Può portare invece, al contrario, a dichiarare la totale
irrilevanza del comportamento del singolo per la salvezza e quindi alla piena legittimazione
dell´immoralismo (…) Quando poi, come nella forma moderna della gnosi, l´universale sia
inteso in senso nettamente storicistico, allora prende forma un´altra soluzione del problema:
il privato viene accantonato o assorbito nel político, perché solo l´azione política congiunge il
singolo all´universale che si realiza nella storia. L´etica conseguemente é assorbita nella politica.
In ogni caso il sommo bene, in tutte queste posizioni, non ha un carácter etico”.
Por. także: L. Sichirollo, Dialettica e Politica in Aristotele, „Bollettino di storia della filosofia”
1974, nr 2, s. 102–123; C. Natali, Aristotele in Marx (1837–1846), “Riv. Crit. Stor. Filop.” 1976, nr 31,
s. 164–192; S. de Laubier, Sociologie d´Aristote et de Marx, w: “Rev. Thom.” 1976, nr 76, s. 34–58;
E. Gilson, Saint Thomas…, dz. cyt., s. 44.
93 Por. W. Norris Clarke, The Meaning of Participation in St. Thomas, „Proceedings of the
American Catholic Philosophical Association” 1952, nr 26, s. 150: „It is a theory for rendering
intelligible a ‘many’ in any order in terms of a higher one, in other words, for explaining the
common possession in many subjects of a given attribute, whether in the logical or the ontological order, by some reference to a higher source from which all receive or participate in some
way the perfection they possess in common”.
Por. także: C. A. Boyd, Participation Metaphysics, the Imago Dei…, dz. cyt., s. 281–282; Tenże,
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znaczące, że Tomasz z Akwinu, aby uzasadnić ten pluralizm metafizyczny,
używa tych samych porównań (dla przykładu – domu skonstruowanego
z wielu różnych części), jak w przypadku swoich koncepcji politycznych94.
I podobnie jak w metafizyce, jako rozwiązanie problemu służy participatio95.
W podobny sposób potrzebujemy konceptu partycypacji w życiu politycznym, gdzie zasada jedności potrzebuje cały czas współgrać z wielością ludzi
stanowiących daną wspólnotę.
To dlatego też pewnie Tomasz z Akwinu wraz ze swą filozofią polityczną
nie zajmował się dużo wielkim zagadnieniem swej epoki, które dotyczyło
kwestii podporządkowania całej władzy politycznej jednemu centrum
decyzyjnemu, kiedy to debatowało się o poddaniu wszystkiego, co polityczne, władzy duchowej uosobionej w papieżu, albo władzy świeckiej
cesarza. Dla Akwinaty było to więc nie tyle chęcią oddalenia niewygodnej
dyskusji o problemach jego czasów, jak sugerują niektórzy96, ale próbą
zaprezentowania innego spojrzenia na życie polityczne. Mówiąc wprost,
jego wizja jest inna i jest w niej miejsce na wielość różnych organizmów
politycznych, często niezależnych od jednej władzy centralnej, o której
zresztą – przynajmniej jeśli chodzi o sprawy stricte polityczne – Tomasz
wyraźnie nie wspomina w swych tekstach. Za to już we wczesnych jego
dziełach, jak np. Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, spotkać można
obronę legalności władzy świeckiej królów, nawet wtedy, gdy są poganami.
I w tym, co polityczne, niezależność ta odnosi się także do władzy papieskiej97. Nie jest pewnie czymś przypadkowym, że w większości fragmentów
Participation Metaphysics in Aquinas’…, dz. cyt.; J. F. Wippel, The Metaphysical Thought of
Thomas Aquinas: From Finite Being to Uncreated Being, Washington 2000, s. 94–131.
94

Por. np. In De divinis nominibus, cap. 2, lect. 3.

95

C. Fabro, dz. cyt., s. 630.

Por. L. Genicot, Le De regno: spéculation ou réalisme, w: Aquinas and Problems of His
Time, Leuven 1976, s. 3–17.
96

97 Doktryna Tomasza z Akwinu została użyta w celu obrony prawa władców pogańskich
w swych państwach na przykład podczas Soboru w Konstancji (1414–1418). Paweł Włodkowic
cytuje wielokrotnie Akwinatę, broniąc praw książąt litewskich. Ciekawe, że jego oponent, Jan
Falkenberg, który był dominikaninem, cytuje w swych pismach św. Augustyna, aby zademonstrować uniwersalny i absolutny charakter władzy papieskiej (także w sprawach politycznych),
aby udowodnić prawo Zakonu Krzyżackiego do atakowania i zdobywania krajów pogańskich.
Paweł Włodkowic z kolei ukazywał ograniczenia ziemskiego władztwa papieża i cesarza – por.
L. Ehrlich, Pisma wybrane Pawła Włodkowica, Warszawa 1968. W podobny sposób do doktryny
Akwinaty odwoływali się hiszpańscy obrońcy praw Indian po odkryciu Ameryki – por. M. Beuchot,
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swych dzieł politycznych Akwinata używa liczby mnogiej, pisząc o królach,
książętach, a nie o jednym królu czy jednym księciu. W jego myśli nie
odnajdziemy jakiegoś ziemskiego monarchy absolutnego i powszechnego.
Dlatego też partycypacja polityczna okazuje się czymś koniecznym
i może działać jedynie dzięki rozróżnieniu między licznymi i różnymi
częściami jednej całości. Całość i części potrzebują siebie nawzajem, i co
równie dla Akwinaty ważne, mogą się zharmonizować. W ten sposób Tomasz z Akwinu jest zdecydowanym zwolennikiem rzeczywistego pluralizmu politycznego. Jakaś część dodatków zyskuje i ukazuje swą wartość,
ponieważ całość – wspólnota polityczna ukazuje jej wartość jako złożoną
z wielu ludzi, z wielu części, pokazując to w sposób materialny. Z tego
powodu nigdy nie jest czymś wystarczającym ani dobrym akumulacja
władzy lub możliwości, które władza daje, w rękach jednego człowieka lub
niewielu ludzi, kiedy to uważamy jedną część za całość (błąd pars pro toto)
lub realizujemy absorpcję wielu czynników przez jeden, wyobrażając sobie
wspólnotę polityczną jako jakiś monolit98.
Santo Tomás de Aquino: del gobierno de los príncipes, „Revista Española de Filosofía Medieval”
2005, nr 12, s. 103; M. Beuchot, La filosofía social de los pensadores novohispanos. La búsqueda
de la justicia social y el bien común en tiempos del virreinato, México 2000.
98 Przed takimi dążeniami rządzących, którzy by chcieli podporządkowywać sobie wszystko
w danym państwie, przestrzegał Akwinata w Sumie teologicznej – por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1,
ad 2: „Królestwo jest najlepszą postacią rządów nad ludem, o ile nie ulegnie zepsuciu. Z powodu
jednak wielkiej władzy udzielonej królowi, łatwo królestwo ulega zwyrodnieniu i przeradza się
w tyranię. Chyba że ten, komu powierzono taką władzę, posiada doskonałą cnotę. Jak bowiem
uczy Filozof: tylko człowiek cnotliwy zdolny jest zachować należytą postawę w czasie powodzenia. Niestety, doskonała cnota jest rzadkością, zaś szczególnie Żydzi byli okrutni i skłonni
do chciwości; a właśnie na skutek tych zwłaszcza przywar ludzie wpadają w tyranię. I dlatego
początkowo Bóg nie ustanowił nad nimi króla o nieograniczonej władzy a tylko ustanowił im
Sędziego i zarządcę, który by ich chronił. Dopiero potem, na żądanie ludu, jakby niezadowolony,
zgodził się; świadczą o tym Jego słowa wypowiedziane do Samuela: »Nie ciebie odrzucają, lecz
Mnie odrzucają jako króla nad sobą«. Na samym jednak początku Bóg dał ludowi polecenia
dotyczące ustanowienia króla. Najpierw sposobu jego wybierania. Postawił dwa wymagania:
pierwsze, żeby przy jego wyborze czekano na sąd Boga i żeby nie wybierano królem człowieka
z obcego narodu, ponieważ tacy królowie zwykle nie bardzo są przywiązani do narodu, który
go wybrał, i w następstwie mało troszczą się o niego. Drugie, polecił wybranym na króla, jak
powinni prowadzić osobiste życie; mianowicie żeby nie gromadzili wozów i koni ani żon, ani
wielkich bogactw, ponieważ na skutek żądzy tych rzeczy stoczą się w tyranię i porzucą sprawiedliwość. Dał także polecenia, jak powinni zachować się wobec Boga, mianowicie żeby zawsze
wczytywali się i rozpamiętywali prawo Boże oraz żeby zawsze trwali w bojaźni Bożej i w posłuszeństwie. Dał wreszcie polecenia, jak powinni ustosunkowywać się do podwładnych, mianowicie żeby nie odnosili się do nich z pogardą i z pychą, nie uciskali ich i także nie odchodzili
od sprawiedliwości”; S. Th., I–II, q. 105, a. 1, ad 4: „rządców narodu brano spośród całego ludu.
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Inna sprawa, że dla Tomasza z Akwinu było jasne, że żadne stworzenie
nie może partycypować we wszystkich doskonałościach. Jeśli byłoby tak,
to mielibyśmy do czynienia z multiplikacją czystego aktu: „Est autem participare, partem capere”, jak tłumaczy w swoim Komentarzu do Listu do
Hebrajczyków99. Wziąć część, nie więcej. Jedna część nie może pretendować do zastąpienia innych części albo mieć pretensje do imitowania całości. Jeśli byłoby tak, mielibyśmy do czynienia z fałszywą jednością narzuconą, często za pomocą przemocy, życiu społecznemu. Prawdziwa
partycypacja polityczna ma zawsze za cel utrzymać jedność wspólnoty
politycznej i społecznej w tym samym czasie, nie tylko nie neguje i nie
znosi, ale domaga się wielości ludzi aktywnych w ramach jednego organizmu politycznego100.
W tym miejscu można odnotować także pewną zależność wspólnoty
politycznej od ludzi, którzy ją współtworzą. Opiszę to głębiej później, kiedy
rozważać będę formy partycypacji politycznej, ale już tutaj możemy zaznaczyć
fakt, że dla Akwinaty ci sami ludzie ustanawiają i konfigurują system polityczny,
w którym funkcjonują. Istnieje tu zasada, którą stosujemy do jakiejkolwiek
jedności skonstruowanej z poszczególnych bardzo różnych nieraz części,
„ponieważ każde złożenie jest późniejsze od swoich elementów i zależne od
nich”101. Sama wspólnota ludzka i jej części są przecież wcześniejsze od konkretnego systemu politycznego, żeby nie powiedzieć dokładniej, po prostu
ludzie są wcześniej niż system polityczny, który konstruują102.
Mieli przeto oni swoje własne posiadłości, które dostarczały im środków do życia. Na szczególną
uwagę zasługuje to, że Bóg zakazał, żeby król obfitował w nadmierne bogactwa i otaczał się
wystawnym przepychem: już to dlatego, żeby zbyt łatwo nie wzbił się w pychę i wpadł w tyranię;
już to dlatego, żeby – skoro sprawujący władzę nie są zbyt bogaci, a sprawowanie władzy jest
pełne mozołu i troski – ziomkowie nie pożądali chciwie tej godności; w ten sposób usunięta
została sposobność do walki o władzę”.
Super Heb., cap. 6, lect. 1.
Por. także: Expositio De ebdomadibus, lect. 2: „Est autem participare quasi partem capere; et
ideo quando aliquid particulariter recipit id quod ad alterum pertinet, universaliter dicitur participare illud”.
99

100 Por. M. Demongeot, El mejor régimen político según Santo Tomás, Madrid 1959,
s. 110–120.
101

S. Th., I, q. 3, a. 7, corp.

Jeśli patrzymy na porządek czasowy; bo jeśli patrzymy na rzeczywistość w porządku
teleologicznym (bardzo ważnym dla Arystotelesa i Tomasza z Akwinu), wspólnota polityczna
jako communitas perfecta oraz dobro wspólne są celem jednostek i wspólnot mniejszych, i w tym
porządku są pierwsze.
102
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W ten sposób można wydedukować pewne bardzo ważne założenia
odnośnie do relacji pomiędzy człowiekiem jako częścią i wspólnotą polityczną jako pewnego rodzaju całością. Otóż wspólnota polityczna nigdy
nie obejmuje człowieka we wszystkim. Podkreśla to Tomasz z Akwinu,
dostrzegając pewną autonomię etyki i ekonomii w relacji do polityki jako
wiedzy103: „moralis philosophia in tres partes dividitur. Quarum prima
considerat operationes unius hominis ordinatas ad finem, quae vocatur
monástica, secunda autem considerat operationes multitudinis domesticae,
quae vocatur yconomica, tertia autem considerat operationes multitudinis
civilis, quae vocatur política”104. Ponadto człowiek może być i w rzeczywistości jest, w pewnych aspektach, niezależny od wspólnoty politycznej105.
Także niektóre jego czyny nie mogą być w sposób bezpośredni odnoszone
do wspólnoty politycznej106.

103 Por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 11.
Por.: Sentencia Ethic., I, lect. 1, n. 5–6, Sentencia Ethic., lib. VI, lect. 7; S. Th., II–II, q. 47, a. 11,
s. c.
104 Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 6.
Por. M. Beuchot, dz. cyt.

S. Th. I, q. 29, a. 3, corp.: „persona significat id quod est perfectissimum in tota natura”.
Aby tę częściową niezależność człowieka od wspólnoty politycznej wyraźnie pokazać, Akwinata
używa przykładu oddziału wojskowego i żołnierzy. Otóż żołnierz w pewnych czynnościach nie
przynależy do oddziału, którego jest częścią – por. Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 5: „Sciendum
est autem, quod hoc totum, quod est civilis multitudo, vel domestica familia habet solam ordinis
unitatem, secundum quam non est aliquid simpliciter unum; et ideo pars huius totius potest
habere operationem, quae non est operatio totius, sicut miles in exercitu habet operationem
quae non est totius exercitus. Habet nihilominus et ipsum totum aliquam operationem, quae
non est propria alicuius partium, sed totius, puta conflictus totius exercitus. Et tractus navis est
operatio multitudinis trahentium navem. Est autem aliud totum quod habet unitatem non
solum ordine, sed compositione, aut colligatione, vel etiam continuitate, secundum quam
unitatem est aliquid unum simpliciter; et ideo nulla est operatio partis, quae non sit totius. In
continuis enim idem est motus totius et partis; et similiter in compositis, vel colligatis, operatio
partis principaliter est totius; et ideo oportet, quod ad eamdem scientiam pertineat consideratio
talis totius et partis eius. Non autem ad eamdem scientiam pertinet considerare totum quod
habet solam ordinis unitatem, et partes ipsius”.
Por. także: S. Th., II–II, q. 104, a. 5, corp.: „in his quae pertinent ad dispositionem actuum et
rerum humanarum, tenetur subditus suo superiori obedire secundum rationem superioritatis,
sicut miles duci exercitus in his quae pertinent ad bellum; servus domino in his quae pertinent
ad servilia opera exequenda; filius patri in his quae pertinent ad disciplinam vitae et curam
domesticam; et sic de aliis”.
Por. także: É. Gilson, dz. cyt., s. 42–43.
105

106 Akwinata jest świadomy tego, że niektóre działania człowieka są inne niż te, które zmierzają do wspólnego celu. Dlatego takie czyny winny być regulowane przez inne zasady cząst-
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Także z tych powodów nie jest czymś dobrym, aby władza polityczna
niszczyła możliwość czynienia pojedynczego człowieka. Przeciwnie, każda
akcja społeczna czy polityczna rozpoczyna się i zależy od czynów poszczególnych ludzi. Ponadto ta sama akcja społeczna czy polityczna, aby być
kontynuowana i skuteczna, potrzebuje cały czas skoordynowania wysiłków
tych, którzy działają. Możemy to dostrzec choćby w procesie legislacyjnym,
w warunku proklamowania prawa już ustanowionego.
Odkrycie pierwszorzędnej wagi politycznej formy wspólnoty ludzkiej
nie neguje w żadnym stopniu potrzeby innych, wcześniejszych i bardziej
podstawowych form życia społecznego. Jest na odwrót; dla Akwinaty
jasnym jest, że każda forma życia społecznego, dla przykładu rodzina, jest
konieczna i fundamentalna dla późniejszego rozwoju wspólnoty politycznej. Całość, jaką jest wspólnota polityczna, zawsze potrzebuje istnienia
części. I dlatego także organizm polityczny potrzebuje uczestnictwa ludzi.
To również podkreśla bogactwo koncepcji dobra wspólnego w myśli
Tomasza z Akwinu. Pod tą koncepcją nie rozważa się jedynie dobra wspólnego politycznego jako najbardziej ogólnego, ale także różne dobra wspólne
jako cele wspólnot mniejszych niż całe państwo. Spotkać tu możemy i dobro
wspólne rodzin, stowarzyszeń lub innych ludzkich zgromadzeń, które dążą
do własnego dobra wspólnego107. W doktrynie dominikańskiego mistrza
możemy odnaleźć swoisty pluralizm dóbr wspólnych108. Bardzo charakterystyczna jest kwestia dóbr rodziny czy dóbr materialnych, tak bardzo
ważnych w życiu społecznym – to też są dobra wspólne i to one są prawdziwym fundamentem późniejszego uczestnictwa człowieka we wspólnocie politycznej109. Np. w Sumie teologicznej zaznacza wprost istnienie innych dóbr wspólnych niż dobro wspólne wspólnoty politycznej
i bezpośrednio wspomina dobro wspólne rodziny: „Zadanie rozdzielania
dóbr wspólnych należy jedynie do tego, kto nimi zarządza. Niemniej pod-

kowe, a nie przez prawo: „cum lex maxime dicatur secundum ordinem ad bonum commune,
quodcumque aliud praeceptum de particulari opere non habeat rationem legis nisi secundum
ordinem ad bonum commune” – S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.
107

Por. De virtutibus, q. 2, a. 2, corp.

108

Por. G. Chalmeta, dz. cyt., s. 160–172.

Dlatego w nauczaniu Tomasza z Akwinu pomiędzy cnotami społecznymi spotykamy
takie, które w bezpośredni sposób odnoszą się do życia rodzinnego, np. pietas (por. S. Th., II–II,
q. 101) czy observantia (por. S. Th., II–II, q. 102).
109
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miotem sprawiedliwości rozdzielczej są także poddani, którym się je rozdziela, w miarę jak są zadowoleni ze sprawiedliwego rozdziału. Kiedy jednak
chodzi o d o b r a w s p ó l n e n i e p a ń s t w a , a l e j e d n e j r o d z i n y ,
wówczas rozdziału tych dóbr może dokonać powaga osoby prywatnej”110.
W innym z kolei fragmencie nauczania Akwinaty, tym razem w komentarzu do Etyki, ukazana jest po raz kolejny hierarchia dóbr partycypowanych
przez ludzi (i że żadnego z tych dóbr nie można lekceważyć) i ukazuje się
także uczestnictwo obywateli we wspólnocie politycznej (którzy przez
działania według cnoty i osiąganie dóbr materialnych partycypują w osiąganiu wspólnych celów). „Et quia omnis utilitas humana finaliter ordinatur
ad felicitatem, manifestum est, quod secundum unum modum iusta legalia dicuntur ea quae sunt factiva et conservativa felicitatis et particularum
ipsius, idest eorum quae ad felicitatem ordinantur, vel principaliter sicut
virtutes, vel instrumentaliter sicut divitiae, et alia huiusmodi exteriora bona;
et hoc per comparationem ad communitatem politicam ad quam respicit
legispositio”111.
Odziedziczona przez Tomasza z Akwinu Arystotelesowska wizja państwa, w przeciwieństwie do Platońskigo projektu wyrażonego w Państwie,
nie absorbuje i nie niszczy części, które współtworzą wspólnotę polityczną112. Ale trzeba też pójść dalej. Uczestnictwo poszczególnych części
110

S. Th., II-II, q. 61, a. 1, ad. 3.

Sentencia Ethic., lib. 5, lect. 2, n. 4.
Por. także: A. Osuna Fernández-Largo, La felicidad en la filosofía política de Santo Tomás y
en el liberalismo, „Estudios Filosóficos” 2003, nr 52, s. 518: „Stąd wynika, że przedmiotem największej uwagi w realizowaniu dobra wspólnego są cnotliwe postawy obywateli (operatio secundum virtutem) i że poszukiwanie dostatku w dobra materialne są instrumentalnymi aktywnościami nieodzownymi dla szczęścia w wymiarze politycznym”.
111

R. Buttiglione, dz. cyt., s. 25–26 i 30–31.
Mający proweniencję platońską koncept wpólnoty politycznej jako pewnej całości, która
totalnie absorbuje i niszczy swe części, ma swoje źródło w samej strukturze myślenia założyciela
Akademii, w której jedynie ważna jest idea (idea separada), a żadnej wagi nie przypisuje się
rzeczom zmysłowym. Jest czymś bardzo charakterystycznym, że Tomasz z Akwinu, odrzucając
ten sposób myślenia, używa właśnie przykładu ludzi. Ważny jest człowiek indywidualny i konkretny, a nie ten wyabstrahowany, istniejący jedynie w świecie idei – por.: In De divinis nominibus, pr.: „Platonici enim omnia composita vel materialia, volentes reducere in principia simplicia
et abstracta, posuerunt species rerum separatas, dicentes quod est homo extra materiam, et
similiter equus, et sic de aliis speciebus naturalium rerum. Dicebant, ergo, quod hic homo
singularis sensibilis non est hoc ipsum quod est homo, sed dicitur homo participatione illius
hominis separati. Unde in hoc homine sensibili invenitur aliquid quod non pertinet ad speciem
humanitatis, sicut materia individualis et alia huiusmodi. Sed in homine separato nihil est nisi
112
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bynajmniej nie jest odnoszone przez Akwinatę do samego procesu tworzenia wspólnoty politycznej, tak że później poszczególne części nie byłyby
już potrzebne, tracąc swoją rację istnienia w związku z powstaniem państwa.
Myślenie średniowiecznego mistrza jest inne. Poszczególne części cały
czas zachowują swą wartość i swój wkład w życie polityczne, jeśli wspólnota
polityczna chce przetrwać. Jak będziemy mogli zauważyć w rozdziale
czwartym, jeśli uczestnictwo ludzi w danym projekcie politycznym całkowicie zaniknie, utrzymanie jakiegokolwiek systemu politycznego będzie
praktycznie niemożliwe113.
Tak więc stworzenie pewnego organizmu politycznego raz ustanowionego nie kończy zapotrzebowania na istnienie i działanie mniejszych
wspólnot czy pojedynczych ludzi. Mamy tu jasną wskazówkę, że części są
konieczne dla skomponowania jakiejś całości i do tego, by ta całość przetrwała. Stanowią pewną potencjalność dla stworzenia i istnienia wspólnoty
politycznej114. Bez tej potencjalności byłoby bardzo trudno, jeśli w ogóle
byłoby to możliwe, skonstruować wspólnotę polityczną, ponieważ nie
osiągnie się tego, startując w próżni. I bez tej potencjalności, kontynuując,
nie jest możliwe utrzymanie istnienia wspólnoty politycznej jako takiej.
Całość, w tym wypadku, wymaga przy swoim powstaniu i w każdym momencie swojego istnienia swych części i ich działania. W ten sposób
działanie wspólne nie wyklucza, ale przeciwnie, wymaga działania poszczególnych ludzi. To dlatego, jak zaznacza Tomasz z Akwinu w swym Komen-

quod ad speciem humanitatis pertinet. Unde hominem separatum appellavit per se hominem,
propter hoc quod nihil habet nisi quod est humanitatis; et principaliter hominem, inquantum
humanitas ad homines sensibiles derivatur ab homine separato, per modum participationis.
Sic etiam dici potest quod homo separatus sit super homines et quod homo separatus sit humanitas omnium hominum sensibilium, inquantum natura humana pure competit homini
separato, et ab eo in homines sensibiles derivatur”. W sposób oczywisty myślenie platońskie
ma wpływ na postrzeganie relacji między wspólnotą polityczną a pojedynczymi ludźmi. Mamy
też tu do czynienia z bezpośrednim przeniesieniem konceptu partycypacji metafizycznej do
świata polityki, o czym wspominałem już we wstępie, i będę to omawiał szerzej także w rozdziale
drugim przy okazji próby formułowania partycypacji politycznej jako pryncypium filozofii
politycznej Akwinaty – por. II.3. Participatio politica jako zasada filozofii politycznej Tomasza
z Akwinu.
113 Dlatego tyranie mają stosunkowo krótki żywot, ponieważ negują i niszczą rzeczywiste
podstawy każdej wspólnoty politycznej, w tym własne, i m.in. partycypację obywateli – por.
De regno, lib. 1, cap. 10.
114

S. Th., I, q. 3, a. 7, corp.: „omnes partes sunt in potentia respectu totius”.
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tarzu do Sentencji: „illa praelatio quae ad utilitatem subditorum ordinatur,
l i b e r t a t e m s u b d i t o r u m n o n t o l l i t”115.
Inna sprawa, że Akwinata jest świadomy, że czynienie właściwie nazywane przynależy do jednostek (operationes sunt in particularibus) i tylko
w sposób analogiczny możemy je przypisywać całej wspólnocie (kiedy
mówi się o operatio multitudinis). Dlatego wspólnota w sposób konieczny
zawiera w sobie różne czynności jednostek, wszak bez nich nie może
działać, realizować swych celów, a nawet nie może istnieć. Toteż wspólnota
polityczna musi polegać na liczeniu na aktywność obywateli i na ich uczestnictwo. Ich działanie jest nieodzowne dla powstania i trwania organizmu
politycznego. Jak zaznacza Akwinata w Summa theologiae: „o p e r a t i o n e s q u i d e m s u n t i n p a r t i c u l a r i b u s , sed illa particularia referri
possunt ad bonum commune, non quidem communitate generis vel
speciei, sed communitate causae finalis, secundum quod bonum commune
dicitur finis communis”116.
Ale trzeba też zaznaczyć, że choć wspólnota zależy od czynności jednostek, to jest zawsze trochę inną rzeczywistością od prostej sumy indywidualnych członków i ich wysiłków117. Dlatego też Tomasz z Akwinu
spotrzega wyższość wspólnoty politycznej, która jednoczy działania jednostek i dysponuje większą siłą i większymi możliwościami od tych, które
mają jednostki czy mniejsze grupy ludzkie. W ten sposób wysiłek wspólny
ma w sobie pewien walor dodany w stosunku do prostej sumy działań
indywidualnych.

115 Por. Super II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, ad 1: „illa praelatio quae ad utilitatem subditorum
ordinatur, libertatem subditorum non tollit; et ideo non est inconveniens quod tali praelationi
subjaceant qui per spiritum sanctum filii Dei effecti sunt. Vel dicendum, quod Christus loquitur
de se et suis discipulis, qui nec servilis conditionis erant, nec res temporales habebant, quibus
suis dominis obligarentur ad tributa solvenda; et ideo non sequitur quod omnis Christianus
hujusmodi libertatis sit particeps, sed solum illi qui sequuntur apostolicam vitam, nihil in hoc
mundo possidentes, et a conditione servili immunes”.
Por. także: R. di Ceglie, dz. cyt., s. 71–80; Y. Simon, Nature and functions of Authority, Milwaukee
1949, s. 1, 17, 28 i 45.

S. Th., I–II, q. 90, a. 2, ad 2.
Por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 42; S. M. Ramírez, Pueblo y gobernantes al servicio
del bien común, Madrid 1956, s. 46.
116

117 Por. M. Beuchot, dz. cyt., s. 42–43: „Sama społeczność nie jest sumą jednostek, ale czymś
specyficznie innym choć zależnym od części, i w ten sposób też dobro wspólne nie jest sumą
dóbr partykularnych, ale czymś specyficznie innym, choć zależnym od części”.
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Opisując wspólnotę polityczną jako pewną całość złożoną ze swych
części, potrzebujemy także zdać sobie sprawę, że dany schemat budowy
jakiejś wspólnoty nie istnieje w rzeczywistości jako coś stałego, danego raz
na zawsze, ze sztywnymi podziałami całości na części i z osobami przypisanymi na stałe do pewnych funkcji. Nie jest to bynajmniej wizja życia
politycznego, którą odnaleźć możemy w pismach Akwinaty. Dostrzega on
bowiem, że polityka jest nieustannym napięciem pomiędzy pryncypium
jednoczącym a wielością. Tak jest pomiędzy państwem a jego obywatelami
jako jego częściami, przynajmniej we wspólnotach niedoskonałych, a przecież tu na ziemi wszystkie takie są w jakimś stopniu. Szczególnie w tym
miejscu pokazuje się waga partycypacji, która pozwala oddalić niebezpieczeństwa wywodzące się z jednej stropny z radykalnego indywidualizmu
i z drugiej strony z radykalnego kolektywizmu. To dlatego niektórzy interpretatorzy myśli politycznej Tomasza z Akwinu postulują trzecią drogę,
która pozwalałaby zjednoczyć wartości płynące z ruchu indywidualistycznego i kolektywistycznego, akcentując formułę uczestnictwa jako zasadę
wiążącą to, co indywidualne, z tym, co wspólne118.
Dostrzegać istnienie i możliwości części współtworzących pewną polityczną całość jest, według Akwinaty, czymś koniecznym, aby poprawnie
zdiagnozować rzeczywistość polityczną w danym państwie. Bez tego staje
się czymś niemożliwym dotarcie do prawdy o wspólnocie politycznej jako
pewnej całości, ale ten temat będzie rozwinięty w drugim rozdziale, poświęconym kwestiom zależności pomiędzy poznaniem w polityce a zasadą
uczestnictwa119.
118

Por. G. Chalmeta, dz. cyt., 28–31.

Sentencia Politic., pr. 8: „accipere possumus modum et ordinem huius scientie. Sicut
enim scientie speculative que de aliquo toto considerant, ex consideratione partium et principiorum notitiam de toto perficiunt passiones et operationes totius manifestando, sic et hec
scientia principia et partes civitatis considerans de ipsa notitiam tradit, partes et passiones et
operationes eius manifestans. Et quia practica est, manifestat insuper quomodo singula perfici
possunt: quod est necessarium in omni practica scientia”.
Por. także: Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 5: „quod hoc totum, quod est civilis multitudo, vel
domestica familia habet solam ordinis unitatem, secundum quam non est aliquid simpliciter
unum; et ideo pars huius totius potest habere operationem, quae non est operatio totius, sicut
miles in exercitu habet operationem que non est totius exercitus; habet nihilominus et ipsum
totum aliquam operationem, que non est propria alicuius partium sed totius, puta conflictus
totius exercitus; et tractus navis est operatio multitudinis trahentium navem. Est autem aliud
totum quod habet unitatem non solum ordine, sed compositione, aut colligatione, vel etiam
continuitate, secundum quam unitatem est aliquid unum simpliciter; et ideo nulla est operatio
119
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Jak już wzmiankowaliśmy powyżej, relację pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co wspólne, możemy dostrzec w doktrynie tomistycznej
o dobru wspólnym i jego odniesieniu do dóbr indywidualnych. Tomasz
z Akwinu w wielu fragmentach swych dzieł pokazuje specyficzny charakter bonum comune. Jego ważność jest zawarta w samym ratio tego dobra.
Uzasadnienie jest inne niż w przypadku dóbr indywidualnych: „bonum
commune civitatis et bonum singulare unius personae non differunt solum
secundum multum et paucum, sed secundum formalem differentiam, alia
enim est ratio boni communis et boni singularis, sicut et alia est ratio totius
et partis. Et ideo Philosophus, in I Polit., dicit quod non bene dicunt qui
dicunt civitatem et domum et alia huiusmodi differre solum multitudine et
paucitate, et non specie”120. Jak zaznacza Mauricio Beuchot, różnica formalna między ufundowaniem tego, co wspólne, i tego, co indywidualne,
chroni nas przed niebezpieczeństwem jednoznaczeniowego myślenia
o dobru wspólnym i dobrach indywidualnych121. Ponadto wprowadza jasną
hierarchizację dóbr, koncentrując się na wadze dobra wspólnego.
Ale też możemy dotrzec, że nauczanie Akwinaty o bonum commune
pokazuje nam wprost potrzebę partycypacji politycznej w ramach wspólnoty. Wszak dobro wspólne jest celem aktywności poszczególnych ludzi.
Jest partycypacyjne par excellence, jak pisze Tomasz z Akwinu w De virtutibus: „homo, in quantum admittitur ad p a r t i c i p a n d u m b o n u m
a l i c u i u s c i v i t a t i s , et efficitur civis illius civitatis; competunt ei virtutes quaedam ad operandum ea quae sunt civium, et ad amandum bonum
civitatis”122. Dobro wspólne jest tym faktorem, który jednoczy i wymaga
uczestnictwa ze strony obywateli. Tylko w ten sposób opus particulare może
być połączone z celem społeczności i podporządkowane prawu (w jego
znaczeniu najgłębszym): „Cum lex maxime dicatur secundum ordinem ad
bonum commune”123.
partis, quae non sit totius; in continuis enim Idem est motus totius et partis; et similiter in
compositis, vel colligatis operatio partis principaliter est totius. Et ideo oportet, quod ad eandem
scientiam pertineat consideratio talis totius et partis eius. Non autem ad eamdem scientiam
pertinet considerare totum quod habet solam ordinis unitatem, et partes ipsius”.
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S. Th., II–II, q. 58, a. 7, ad 2.

121

Por. M. Beuchot, dz. cyt., s. 42–44.

122

De virtutibus, q. 2, a. 2, corp.

123

S. Th., I–II, q. 90, a. 2, corp.
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Waga dobra wspólnego staje się rzeczywistością polityczną, ponieważ
obywatele uważają ją jako dobro własne współdzielone z innymi. Partycypacja staje się metodą komunikowania się obywateli z tym, co wspólne,
i odbierania tego jako najwłaściwiej pojętego dobra własnego. Dlatego
obywatel, w przypadku konfliktu pomiędzy różnymi dobrami, sam i własną
wolą może wybrać dobro wspólne, odkładając na bok swoje dobro prywatne,
jeśli nie współgra z dobrem wspólnym. Charakterystyczne, że Tomasz
z Akwinu przywołuje tu radykalne przykłady dobrowolnego działania obywatela, które prowadzić go mogło nawet do oddania swego własnego życia
za wspólnotę124. W innym wypadku, gdy dobro prywatne jest wyższej kategorii niż konkretne dobro wspólne, np. kiedy jest to dobro duchowe,
obywatel powinien wybrać właśnie je.
Jednak są to sytuacje wyjątkowe. Z reguły realizując dobro wspólne, tym
samym, choć nie wprost, realizujemy też jakieś dobra jednostkowe. Zaznacza to Akwinata w tekście o różnicy między iustitia legalis i iustitia particularis, wnioskując o potrzebie sprawiedliwości szczegółowej odnoszącej
mnie do drugiego człowieka w sposób bezpośredni: „iustitia legalis sufficienter quidem ordinat hominem in his quae sunt ad alterum, quantum ad
commune quidem bonum, immediate; quantum autem ad bonum unius
singularis personae, mediate. Et ideo oportet esse aliquam particularem
iustitiam, quae immediate ordinet hominem ad bonum alterius singularis
personae”125.
Tomasz z Akwinu, wyraźniej niż Arystoteles broniąc integralności części danej społeczności (jak np. jednostki czy rodziny), podkreśla potrzebę
ciągłej relacji pomiędzy nimi a wspólnotą polityczną jako pewną całością.
Bez tej łączności nie tylko, jak już powyżej zaznaczaliśmy, destrukcji ulega

124 Por. S. Th., I, q. 60, a. 5; Quodlibet I, q. 4, a. 8.
Por. także: E. L. Fortin, dz. cyt., s. 250.
125 S. Th., II–II, q. 58, a. 7, ad 1.
Por. także: S. Th., II–II, q. 58, a. 5, corp.: „iustitia, sicut dictum est, ordinat hominem in comparatione ad alium. Quod quidem potest esse dupliciter. Uno modo, ad alium singulariter consideratum. Alio modo, ad alium in communi, secundum scilicet quod ille qui servit alicui communitati servit omnibus hominibus qui sub communitate illa continentur”.
John Finnis wskazuje, że doktryny dominikanina o dobru wspólnym nie można identyfikować
z czystym altruizmem, który prezentował w swoim myśleniu August Comte – por. J. Finnis,
Reason…, dz. cyt.; Tenże, Aquinas…, dz. cyt., s. 111–117; Tenże, Natural Law and Natural Rights,
Oxford 2011, s. 142–144.
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wspólnota polityczna, ale też wykoślawiają się, i koniec końców giną, jej
poszczególne części, co też opisuje Akwinata, postulując konieczną harmonię pomiędzy dobrem wspólnym a dobrami jednostkowymi. To dlatego
też jest w ogóle potrzebne skonstruowanie i utrzymanie przy istnieniu
wspólnoty politycznej, jako koniecznego warunku dobrego życia – a nawet
przeżycia – jednostek126.
W ten sposób możemy dostrzec, że dobro wspólne nie jest bynajmniej
czymś przeciwnym dobru pojedynczego człowieka. Przeciwnie, jedno
dobro może być i potrzebuje być zharmonizowane z drugim. Jedynie tak
jest możliwe utrzymanie na dłuższą metę pokoju w danej społeczności.
Pokoju, który według mistrza z Akwinu jest pierwszy spośród rozlicznych
dóbr wspólnych. „Dobrem wspólnym i celem władzy politycznej jest, na
pierwszym miejscu, pokój czy harmonia różnych części, które składają się,
aby zintegrować wspólnotę polityczną. Pokój istnieje, kiedy każda część
przystosowuje się do całości i funkcjonuje w niej ze zrozumiałą łatwością”127.
Dlatego też, jak jeszcze wnikliwiej zobaczymy w dalszej części tekstu, Tomasz zaleca system mieszany rządów i partycypację wszystkich w procesie
rządzenia jako pierwszy warunek dobrej konstrukcji dla wspólnoty politycznej. „Należyty system władzy w państwie lub narodzie wymaga
uwzględnienia dwóch czynników. Pierwszym z nich jest to, żeby wszyscy
mieli jakiś udział we władzy. Przez to bowiem, jak uczy Filozof, utrzymuje
się pokój w narodzie i wszyscy taki system uznają i go strzegą. Drugim
czynnikiem jest charakter rządu czy ustroju albo sam system sprawowania
władzy”128.
Ale koncept dobra wspólnego nie odnosi się jedynie do tego, co polityczne (tak jak np. pokój). W myśli Tomasza z Akwinu możemy odnaleźć
126 S. Th., II–II, q. 47, a. 10, ad 2: „ille qui quaerit bonum commune multitudinis ex consequenti
etiam quaerit bonum suum, propter duo. Primo quidem, quia bonum proprium non potest esse
sine bono communi vel familiae vel civitatis aut regni. Unde et Maximus Valerius dicit de antiquis Romanis quod malebant esse pauperes in divite imperio quam divites in paupere imperio.
Secundo quia, cum homo sit pars domus et civitatis, oportet quod homo consideret quid sit
sibi bonum ex hoc quod est prudens circa bonum multitudinis: bona enim dispositio partis
accipitur secundum habitudinem ad totum; quia ut Augustinus dicit, in libro Confes., turpis
est omnis pars suo toti non congruens”.
127 E. L. Fortin, dz. cyt., s. 250.
Por. De regno, lib. 1, cap. 2; Contra Gentiles, lib. 4, cap. 76, n. 4; Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1,
n. 4.
128
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wiele różnych dóbr wspólnych, które osiągać możemy za pomocą mniejszych wspólnot niepolitycznych, takich jak rodzina czy różnego typu instytucje lub stowarzyszenia. To umożliwia uczestnictwo większej grupy
ludzi we wspólnych sprawach, bo przecież nie wszyscy angażują się
w działanie polityczne. Nie jest to już partycypacja specyficznie polityczna
w dobrach natury politycznej w sposób bezpośredni, ale jest także ważna
dla jakości funkcjonowania i życia w danej wspólnocie politycznej. Dostrzeżenie wagi tego pośredniego poziomu (pomiędzy państwem jako
całością a poszczególnymi jednostkami) dóbr wspólnych i współuczestnictwa w nich jest czymś bardzo charakterystycznym dla Tomaszowego
myślenia o polityce.
Ale też dobro wspólne na wskroś polityczne według niego może być
zharmonizowane z dobrami poszczególnych ludzi. To w ten sposób władza
jako służba dobru wspólnemu i dla pomyślności pojedynczych ludzi mogłaby według Doktora Anielskiego istnieć także w stanie niewinności
człowieka, ponieważ w niczym by nie uchybiała niczyjej godności, wolności i możliwości działania poddanych jej współobywateli129. Ale i po grzechu,

129 Por. S. Th., I, q. 96, a. 4, s. c. „conditio hominum in statu innocentiae non erat dignior
quam conditio Angelorum. Sed inter angelos quidam aliis dominantur, unde et unus ordo
Dominationum vocatur. Ergo non est contra dignitatem status innocentiae, quod homo homini
dominaretur”.
Relację pomiędzy kwestiami władzy a dobra wspólnego w stanie ludzkiej niewinności ukazuje
Tomasz w dalszej części czwartego artykułu zagadnienia 96 – por. S. Th., I, 96, a. 4, corp.: „in
statu innocentiae homo homini non dominaretur, sed secundo modo accepto dominio, in
statu innocentiae homo homini dominari potuisset. Cuius ratio est, quia servus in hoc differt
a libero, quod liber est causa sui, ut dicitur in principio Metaphys.; servus autem ordinatur ad
alium. Tunc ergo aliquis dominatur alicui ut servo, quando eum cui dominatur ad propriam
utilitatem sui, scilicet dominantis, refert. Et quia unicuique est appetibile proprium bonum, et
per consequens contristabile est unicuique quod illud bonum quod deberet esse suum, cedat
alteri tantum; ideo tale dominium non potest esse sine poena subiectorum. Propter quod, in
statu innocentiae non fuisset tale dominium hominis ad hominem. Tunc vero dominatur aliquis
alteri ut libero, quando dirigit ipsum ad proprium bonum eius qui dirigitur, vel ad bonum
commune. Et tale dominium hominis, ad hominem in statu innocentiae fuisset, propter duo.
Primo quidem, quia homo naturaliter est animal sociale, unde homines in statu innocentiae
socialiter vixissent. Socialis autem vita multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui
ad bonum commune intenderet, multi enim per se intendunt ad multa, unus vero ad unum.
Et ideo Philosophus dicit, in principio Politic., quod quandocumque multa ordinantur ad unum,
semper invenitur unum ut principale et dirigens. Secundo quia, si unus homo habuisset super
alium supereminentiam scientiae et iustitiae, inconveniens fuisset nisi hoc exequeretur in
utilitatem aliorum; secundum quod dicitur I Pet. IV, unusquisque gratiam quam accepit, in
alterutrum illam administrantes. Unde Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei, quod iusti non domi-
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jeśli jakaś wspólnota polityczna chciałaby zniszczyć działanie jednostek,
przeciwstawiając radykalnie dobro państwa dobru indywidualnemu, i negując tym samym potrzebę ludzkiego uczestnictwa, w efekcie zniszczyłaby
samą siebie. I odnieść to możemy do praktycznie wszystkich sfer ludzkiej
aktywności, nie tylko do działań stricte politycznych130.
Zatem dobro wspólne jest ze swej natury dobrem, w którym mogą,
a nawet powinni, uczestniczyć wszyscy albo większość obywateli, jest
dobrem partycypowanym przez ludzi. Można powiedzieć nawet więcej, jest
dobrem o wiele bardziej otwartym na współuczestnictwo niż dobra jednostek, albo mówiąc jeszcze inaczej, domaga się o wiele większej partycypacji niż dobro poszczególnego człowieka131. Jego wyjątkowość i waga są
właśnie w tym i od tego zależą. „Hence one cannot love the common good
without loving it in its capacity to be participated in by others”, jak zaznacza
Charles de Koninck, komentując słowa Akwinaty132. To dlatego dla Tomasza
jasnym jest, że żaden tyran nie może rzeczywiście miłować dobra wspólnego ani w nim rzeczywiście uczestniczyć, ponieważ nie traktuje go jako
dobro wspólne ani nie chce go jako dobro wspólne. Traktuje je jedynie jako
dobro własne, w którym inni nie mają prawa uczestniczyć. „Amare bonum
alicuius civitatis ut habeatur et possideatur, non facit bonum politicum;
quia sic etiam aliquis tyrannus amat bonum alicuius civitatis ut ei dominetur; quod est amare seipsum magis quam civitatem; sibi enim ipsi hoc
nandi cupiditate imperant, sed officio consulendi, hoc naturalis ordo praescribit, ita Deus hominem condidit”.
130

J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 10–11.

Por. Ch. de Koninck, On the Primacy of the Common Good, Against the Personalists,
„The Aquinas Review” 1997, vol. IV, s. 20: „The common good is greater not because it includes
the singular good of all the singulars; in that case it would not have the unity of the common
good which comes from a certain kind of universality in the latter, but would merely be a collection, and only materially betterthan the singular good. The common good is better for each
of the particulars which participate in it, insofar as it is communicable to theother particulars;
communicability is the very reason for its perfection. The particular attains to the common
good considered precisely as common good only insofar as it attains to it as to something
communicableto others. The good of the family is better than the singular good not because
all the members of the family find therein their singular good; it is better because, for each of
the individual members, itis also the good of the others. That does not mean that the others
arethe reason for the love which the common good itself merits; on the contrary, in this formal
relationship it is the others which are lovable insofar as they are able to participate in this
common good”.
131

132
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bonum concupiscit, non civitati. Sed amare bonum civitatis ut conservetur
et defendatur, hoc est vere amare civitatem; quod bonum politicum facit,
in tantum quod aliqui propter bonum civitatis conservandum vel ampliandum, se periculis mortis exponant et negligant privatum bonum”133.
Uczestnictwo polityczne rozpoczyna się od poszukiwania i sformułowania przez uczestników życia politycznego tego, czym jest dobro wspólne;
zobaczymy to dokładniej w trzecim rozdziale książki, poświęconym formom
partycypacji politycznej. To dążenie do dobra wspólnego jest czymś koniecznym, aby osiągnąć także dobra jednostkowe. Wyraźnie o tym pisze
Akwinata w Sumie teologicznej: „Kto służy dobru społecznemu, służy
w konsekwencji dobru osobistemu. Wskazują na to dwa powody. Po pierwsze, nie może być dobra własnego bez dobra społecznego rodziny, miasta
czy państwa. Dobrze to wyraził Valerius Maximus o starożytnych Rzymianach, że »woleli być biedakami w państwie bogatym niż bogaczami w biednym«. Po drugie, człowiek jest częścią rodziny, miasta itd., wobec tego musi
patrzeć na to, co dobre dla niego, z punktu roztropnego widzenia dobra
społeczności, ponieważ dobro układu części mierzy się ich stosunkiem do
całości. Trafnie wyraził się o tym Augustyn w zdaniu »wszelka część niezharmonizowana z całością, do której należy, jest brzydka«”134.
Dzieje się tak dlatego, że dobro wspólne jest doskonalszym od dóbr
prywatnych i co więcej, często gwarantuje akces do tychże dóbr. Uczestnictwo w dobru wspólnym jest zatem w wielu wypadkach także gwarancją
uczestnictwa w dobrach pomniejszych. Odnotowuje to m.in. Carlos Soria:
„ponieważ dobro wspólne jest partycypowalne przez wielu i zdolne do
udoskonalania tych, którzy partycypują, koniecznie jest doskonalszym od
dobra partykularnego, które ma w ograniczony sposób zdolność do bycia
partycypowanym jedynie przez pojedynczego człowieka lub przez
nielicznych”135.

133

De virtutibus, q. 2, a. 2, corp.

134

S. Th., I–II, q. 47, a. 10, ad 2.

C. Soria, Introducción a la cuestión 90, w: Santo Tomás de Aquino, Suma teológica
(S. Th., I–II, qq. 90–114), t. VI, przeł. C. Soria, Madrid 1956, s. 28.
Jest tak, gdy porównujemy dobra tego samego rodzaju, ale gdy dobro prywatne jest wyższego
gatunku, to może być doskonalsze, w tym także bardziej partycypowalne niż niższego gatunku
dobro wspólne – por. S. Th., II–II, q. 152, a. 4, ad 3.
135
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Dobro wspólne jest także (w ten sposób też kwestia uczestnictwa w nim)
podstawowym i koniecznym papierkiem lakmusowym do rozróżnienia
systemów politycznych sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Kiedy jakiś
system realizuje dobro wspólne, partycypowane przez wszystkich albo przez
większość, może być oceniany jako sprawiedliwy. Jest to jedno z najważniejszych uwarunkowań takiej oceny. Ale jeśli nie realizuje tego dobra
i w jego miejsce realizuje tylko dobro prywatne rządzącego ze szkodą dla
wszystkich, jest zawsze systemem niesprawiedliwym. I nie zależy to, jak
zaznacza Akwinata, od konkretnej formy rządów. Demokracja, nie realizując dobra wspólnego, a jedynie dobra jednostkowe jakiejś większości, także
jest systemem niesprawiedliwym. I na odwrót, monarchia, dążąc do dobra
wspólnego, które jest partycypowane, jest sprawiedliwa.
Innym tematem, który pokazuje nam właściwe relacje pomiędzy
dobrem wspólnym a dobrami poszczególnych jednostek i kwestię
uczestnictwa w nich, jest temat szczęścia, który jest dla Akwinaty także
tematem politycznym. Szczęście jest ściśle związane z dobrem wspólnym
i celem wspólnoty politycznej. Także i tutaj pojawia się koncept partycypacji w sprawach wspólnoty. Jest bowem czymś trudnym, jeśli nie
niemożliwym, mówić o szczęśliwym państwie zamieszkałym przez
nieszczęśliwych obywateli.
Dostrzegając wagę tematu szczęścia w filozofii politycznej, Tomasz
z Akwinu podąża wprost za eudajmonizmem Arystotelesa, pisząc w Komentarzu do jego Etyki: „Posuimus enim ibi quod optimum humanorum
bonorum, scilicet felicitas, sit finis politicae, cuius finis manifeste est
operatio secundum virtutem”136. Nie jest też żadnym przypadkiem, że drugą
część Sumy teologicznej, zaraz po wstępie, w którym mamy podział filozofii moralnej (w którym wymieniona jest filozofia polityczna), rozpoczynają
rozważania o dobru i szczęściu jako celu człowieka. Temat szczęścia jest
także jednym z większych tematów De regno, skoncentrowanego, z racji
adresata opusculum, na kwestii szczęścia osoby rządzącej137. Ale w Komentarzu do Arystotelesowskiej Etyki spotykamy inny wymiar szczęścia w polityce. Otóż Tomasz z Akwinu zauważa, że szczęście wielu ma większą

136

Sentencia Ethic., lib. 1, lect., 14, n. 10.

Por. De regno, lib. 1, cap. 7-9.
Por. także: L. Genicot, dz. cyt.
137
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wartość od szczęścia jakiegokolwiek pojedynczego człowieka, także kogoś,
kto rządzi daną wspólnotą138.
Możemy powiedzieć nawet więcej: prawdziwe szczęście władcy zależy
od sytuacji obywateli i ich szczęścia, i to właśnie winno być celem działania rządzących i stać się powino ich własnym szczęściem139. Nie jest też
przypadkiem, że Akwinata za Stagirytą odrzuca tradycję platońską przypisywaną Sokratesowi, w której podkreślony jest prymat szczęścia państwa
czy rządzącego jako uosabiającego wspólnotę niezależnie od kwestii
szczęścia poszczególnych obywateli albo nawet wprost to szczęście poddanych wykluczając: „dicebat enim Socrates, quod legislator debet ad hoc
attendere, quod faciat totam civitatem felicem, et quantum ad opera virtutis, et quantum ad exteriora bona; cum tamen Socrates per suam legem
auferret a singulis civibus felicitatem, quia volebat, quod non haberent
aliquid proprium, nec in possessionibus, nec in mulieribus, nec in filiis,
quae quidem pertinent ad felicitatem tamquam organice deservientia, ut
dicitur in primo Ethicorum. Hoc autem est impossibile, quod tota civitas
sit felix, nisi vel omnes, vel plures partes civitatis felicitatem habeant; non
enim est felicitas civitatis, sicut numerus par, et alia similia: partes enim
numeri pares quandoque sunt impares, sicut partes senarii sunt duo ternarii. Et praeterea si municipes civitatis non sunt felices, qui alii erunt felices ad hoc quod in eis felicitas civitatis fundari possit? Non enim potest
dici quod agricolae [et] banausi, id est mercenarii sint felices, qui sunt infimi
in civitate: non enim felicitas quae est optimum civitatis potest salvari in
infima eius parte”140. Akwinata ma zdanie przeciwne, według którego nie
tylko rządzący, ale także większość ludzi, jeśli nie wszyscy, mieliby partycypować w szczęściu danej wspólnoty.
Reasumując, Tomasz z Akwinu na początku swych rozważań z zakresu
filozofii politycznej koncentruje się na temacie relacji pomiędzy całością

138 Por. Sentencia Ethic., lib. 7, lect. 13.
Por. także: A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 508–515.
139 Por. S. Th., I–II, q. 98, a. 1.
Por. także: C. Soria, dz. cyt., s. 25.

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 5, n. 15.
W tym fragmencie swego Komentarza Tomasz z Akwinu odnosi się do następującego passusu
z Etyki nikomachejskiej Arystotelesa: Eth. Nic., I, 8, 1099a, 31–1099b, 7.
Por. także: Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 13, n. 98–99; Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 9, n. 92.
140
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wspólnoty politycznej a jej częściami. Aby lepiej można było zrozumieć tę
rzeczywistość, używa porównań do organizmu biologicznego, obserwując
konieczność współistnienia różnych części w ramach jednej całości. Dostrzega także pewne ograniczenia tej analogii, postulując opisywanie
wspólnoty politycznej jako układu przyporządkowania. Waga jedności tej
wspólnoty nie może jednak prowadzić do zanegowania i zniszczenia jej
części składowych, i tu właśnie z całą mocą pokazuje się temat partycypacji politycznej. Dostrzec to możemy też w kwestiach dobra wspólnego
i szczęścia jako celów wspólnoty ludzkiej.

I.3. Partycypacja polityczna w Średniowieczu
Jak już zaznaczałem, doktryna polityczna Tomasza z Akwinu jest bardzo
rzeczywistym opisem rzeczywistości świata politycznego, wychodząc od
analizy fenomenu człowieka jako takiego i wspólnoty politycznej złożonej
ze swych części. Ale koncepcja partycypacji politycznej średniowiecznego
autora ma swój fundament także w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych. Analiza świata dookoła to jedno z najpoważniejszych źródeł
inspiracji dla filozofii politycznej Akwinaty.
Polityka miała w Średniowieczu przede wszystkim swój wymiar praktyczny, ale znajdowało to też swe odbicie w ówczesnych teoriach politycznych. W ogóle w wiekach średnich praktyka polityczna wyprzedzała myślenie teoretyczne i tak było także w myśleniu Akwinaty. Średniowiecze
było, wbrew pozorom, epoką dużo bardziej realną niż zbudowaną na jakiejś
teorii. Jak pisze Walter Ullmann, „teoria polityczna wczesnych wieków
średnich jest praktyką wokół działania wobec realnych i konkretnych
problemów”141. W ten sposób wiele uwarunkowań średniowiecznego świata
politycznego poprzedzało niejako nowe formuły teoretyczne, które powstawały w swej większości po odkryciu i przetłumaczeniu Polityki Arystotelesa,
co pozwoliło zmienić myślenie o polityce i sam język, w którym opisywano

141

Por. W. Ullmann, Historia del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona 1983,

s. 77.
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tę rzeczywistość142. Można powiedzieć, że praktyka spotkała się wtedy
z teorią. Tłumaczenie pism Stagiryty na łacinę miało dla tego drugiego
czynnika znaczenie decydujące. W ten sposób była możliwa konstrukcja
nowej myśli, która lepiej odpowiadała ówczesnym przemianom społecznym
i politycznym, od teorii powstałych na gruncie augustynizmu politycznego.
Wielką rolę w tym spotkaniu praktyki i teorii odegrał mistrz z Akwinu.
Odpowiadało to zresztą jego sposobowi myślenia o rzeczywistości, nie
tylko politycznej. Najpierw obserwować, a później wyciągać wnioski. Nieprzypadkowo filozofia Akwinaty jest określana jako realizm i aposterioryzm.
Dlatego Akwinata w swym pisaniu o polityce nie szuka jakiegoś idealnego,
apriorycznego systemu, aby następnie narzucić go rzeczywistości niezależnie od miejsca czy czasu. Jego analiza polityczna jest inna i zakłada
wielość rozwiązań dopuszczalnych, by stworzyć lub przemienić jakąś
wspólnotę polityczną. I tutaj też możemy dostrzec wpływ jego epoki. Wszak
w wiekach średnich, szczególnie w czasie, w którym żył Tomasz z Akwinu,
istniały różnorodne formy uprawiania polityki (oczywiście przewagę miały
systemy monarchiczne, ale i one same były bardzo zróżnicowane), zwłaszcza w Italii, w której przecież urodził się i wzrastał.
Inna sprawa, że Akwinata nie odnosi się do konkretnych form politycznych istniejących w jego czasie, co wydaje się przez niego wybranym
sposobem pisania o polityce w sposób możliwie ogólny i pewnie też było
spowodowane niechęcią do angażowania się ze swoją myślą teoretyczną
w ówczesne wielkie spory polityczne. Dlatego nie odnajdziemy w jego
pismach praktycznie żadnych wzmianek o żywym przecież w jego czasie
konflikcie pomiędzy papiestwem a cesarstwem. W ogóle nie poświęca wiele
miejsca kwestii uregulowania tego największego sporu pomiędzy dwiema
najwyższymi ówczesnymi władzami143. Ale w tle rozważań filozoficznych

142 Przed tym odkryciem w traktatach o sprawach politycznych nie używano samego słowa
„polityka”. O przemianach w języku i konceptach w trzynastowiecznej teorii politycznej – por.
C. Florez Miguel, El lenguaje político. Transformaciones y teorías, „Anuario Filosófico” 2012,
nr 45, s. 257–281.
143 Leopold Genicot czyni z tego zarzut Tomaszowi, że brak w jego piśmiennictwie politycznym aktualnych problemów – por. L. Genicot, dz. cyt., s. 12.
To prawda, że np. w De regno dominikanin odnosi się do przykładów ze Starożytności, szczególnie z historii państwa rzymskiego czy do biblijnej historii Izraela, i nie znajdziemy tam
przykładów jemu współczesnych czy późniejszych niż z wieku VII – tamże, s. 15. Ale z kolei
zawartość dzieła, jego przesłanie i uwarunkowania, o których wzmiankuje, m.in. geograficzne,
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Akwinaty na temat polityki możemy odnaleźć uwarunkowania średniowiecznego świata, a czasami nawet szczegółowe wskazówki, kiedy próbował odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące jednostkowych sytuacji,
jak to miało miejsce w przypadku jego pomniejszych pism – De regno czy
List do księżniczki Brabancji.
I w tym właśnie czasie, w XIII wieku, swój wielki rozwój miała kwestia
partycypacji politycznej, co też znajduje swe odbicie w pismach Akwinaty.
Już bowiem w wieku XII przyspieszyły procesy społeczne i dlatego Doktor
Anielski może już zaobserwować pewne rezultaty tych przemian. „W wieku XII
ujawniły swoją obecność nowe fenomeny społeczne, polityczne i kulturowe,
które zwiastowały zaczątki nowoczesności. Powstawały stowarzyszenia,
gremia, wspólnoty, kolegia, gminy, miasta, ligi. Partycypacja ludzka stawała
się coraz ważniejsza. Krucjaty, ze swojej strony, w
 ymagały głębokiej mobilizacji ludowej, która nie pozostała bez konsekwencji”144. W ten sposób Tomasz
z Akwinu własnymi oczyma obserwował kontynuowany w wieku XIII rozwój
miast, niezależność możnowładców, poważną rolę Kościoła czy autentyczną
autonomię uniwersytetów145. Wszystkie te organizmy miały swą wzrastającą
w tamtym czasie wagę dla całości życia politycznego, także wtedy, gdy nie
znajdowało to jeszcze odbicia w zapisach prawa czy w rozważaniach teoretycznych. Można śmiało powiedzieć, że ciężar decyzji politycznych leżał
bardzo często poza organami konstytucyjnymi, zwłaszcza że ówczesne
konstytucje były dopiero w stanie embrionalnym146.
pokazują, że miał poczucie rzeczywistości swej epoki i do niej się też odnosił – por. De regno,
lib. 2, cap. 4. Przeciwnego zdania jest Thomas Gilby, który podkreśla, że Akwinata jako dziecko
wielmożów, student i profesor w wielkich miastach, musiał znać bardzo dobrze rzeczywistość
dookoła – por. T. Gilby, The Political Thought of Thomas Aquinas, Chicago 1958, s. 35, 54 i 312.
Por. także: S. E. Sigmund, Law and Politics, w: The Cambridge Companion to Aquinas, New
York 2000, s. 220–221; J. Zeiller, L´idée de l´État dans saint Thomas d’Aquin, Paris 1910, s. 106;
I. T. Eschmann, Introduction, w: St. Thomas Aquinas, On Kingship: To the King of Cyprus,
Toronto 1949, s. 32–36.
144

R. Dri, La filosofía política clásica. De la antigüedad al renacimiento, Buenos Aires 1999,

s. 82.
145 Jak zaznacza José Orlandis, „najczęściej miały miejsce fundacje uniwesytetów przez
papieży, którzy wydawali odpowiednią bullę założycielską i wiązali w sposób bezpośredni uniwersytety z władzą pontyfikalną, wyłączając je z jurysdykcji biskupa diecezjalnego i władzy
urzędników królewskich” – J. Orlandis, Historia de la Iglesia. La Iglesia antigua y medieval,
Madrid 1998, s. 374.
146 W Anglii w roku 1215 król Jan potwierdził Magna Carta, która w sposób formalny wprowadzała rządy prawa do społeczności angielskiej. Jest czymś bardzo charakterystycznym, że
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Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że partycypacja polityczna w czasie
Tomasza z Akwinu jest związana z faktem nieistnienia w Średniowieczu
monopolu władzy czy suwerenności. Były one rozproszone pomiędzy różne
faktory średniowiecznego świata. W tej epoce jeszcze nie pojawia się koncepcja władzy zunifikowanej jak w państwie nowożytnym. Nie ma także
miejsca na władzę absolutną. Samo to oznacza, że rzeczywistość władzy
jest rozdzielona pomiędzy wiele różnych części, charakteryzujących się
wysokim stopniem niezależności względem organizmu politycznego, które
współtworzyły147.
Generalnie monarchie, które znał Akwinata, były bardzo ograniczone
i często elekcyjne, jak zaznacza w swej książce A. Riklin148. I, co ważne,
władza króla czy księcia feudalnego była ograniczona bardziej jeszcze przez
istniejącą rzeczywistość niż przez obowiązujace prawo. Sytuacja polityczna
była ciągłą grą wielu rzeczywistych sił, które konkurowały między sobą albo
zawierały przeróżne sojusze i w ten sposób gwarantowały sobie aktywne
uczestnictwo w polityce: „Wieki średnie, a specjalnie wczesne wieki średnie,
nie były czasem ekskluzywnej dominacji panów feudalnych, i tym mniej,
dominacji królewskiej, ale dużo więcej uczestników partycypowało aktywnie w stwarzaniu przestrzeni publicznej o wiele bardziej heterogenicznej
i skomplikowanej, niż moglibyśmy pomyśleć. Władze społeczności średnio
wiecznej nigdy nie zdołały narzucić swego dyskursu całej populacji i walki
oraz rewolty były stałym elementem przez te stulecia”149.
to, co najpierw było tylko potwierdzonym przywilejem dla klasy najwyższej, szybko się rozszerzało na inne warstwy społeczne. W roku 1300 mieszkańcy Bocking w Essex apelowali do Magna
Carta, aby przeciwstawić się Lordowi Bailiffowi, i w roku 1350 prawodawstwo uznawało już
każdego człowieka bez wyjątku jako wolnego – por. D. Carpenter, Carta Magna, London 2015.
Na tym przykładzie można zaobserwować, jak proces partycypacji politycznej różnych grup
społecznych wzrastał w czasach Tomasza z Akwinu. W Polsce z kolei, w roku 1228, książę panujący w Wielkopolsce wydał przywilej, który gwarantował prawa poddanych w relacji do władcy.
Pomiędzy tymi prawami było zobowiązanie do respektowania starych praw i nieustanawiania
nowych bez zgody społeczności – por. Mieszko IV Laskonogi książę raciborski i dzielnicowy
władca Polski oraz jego dziedzictwo, N. Mika (red.), Racibórz 2011; H. Samsonowicz: Historia
Polski i Świata, t. 1.: Historia Polski – Polska do 1586, Warszawa 2007.
147 Dialektyka między tym, co wspólne a władzą panów jest osią artykułów zebranych w książce
poświęconej kwestii sfery publicznej w wiekach średnich – por. La comunidad medieval como
esfera pública, H. R. Oliva Herrer, V. Challet, J. Dumolyn i M. A. Carmona Ruiz (red.), Sevilla 2014.
148 Por.: A. Riklin, Die beste politische Ordnung nach Thomas von Aquin, St. Gallen 1991;
J.-P. Torrell, dz. cyt., s. 419.
149

La comunidad medieval, dz. cyt.
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Władca ograniczony był więc przez samą rzeczywistość polityczną. Dla
przykładu, w tej epoce nie wykształtowano jeszcze faktycznego monopolu
na przemoc ze strony władcy czy generalnie państwa. Było to w Średniowieczu przyczyną zanarchizowania życia politycznego i stąd wielkie zatroskanie samego Tomasza i jego współczesnych o pokój wewnętrzny
państwa. Temu też mistrz z Akwinu poświęcił w dużej mierze De regno
i inne fragmenty swego nauczania150. To dlatego też, z jednej strony, palący
temat budowania i zachowania jedności wspólnoty politycznej, podkreślanie czynnika jednoczącego – często tak właśnie widziano główne za
danie monarchy, ale z drugiej strony, fakt, że w tym czasie możnowładcy,
miasta i inne wspónoty miały zarezerwowane dla siebie użycie realnej
siły, wymuszał niejako ich realne uczestnictwo w życiu publicznym.
W wieku XIII, gdy żył Tomasz z Akwinu, sytuacja wewnętrzna państw
ulegała pewnej poprawie w dużej mierze dzięki działaniom Kościoła, jednak
wciąż poszczególne części składowe wspólnot politycznych utrzymywały
własne przywileje do użycia przemocy i miały odpowiednie siły, by to
uczynić. To gwarantowało ich pozycję w państwie i zarazem partycypację
w podejmowaniu decyzji politycznych151.
Nawet średniowieczne tyranie były bardzo ograniczone i dlatego też
Tomasz rekomendował bardzo umiarkowane reakcje przeciwko nim152. Te
ograniczenia władzy rządzących powodowały konieczność szukania oparcia bądź poparcia w różnych grupach społecznych, także w wypadku
rządów najbardziej despotycznych. Poza tym różnorodność organizmów
150 Por. De regno, lib. 1, cap. 1; S. Th., I–II, q. 40, a. 1.
Samo De regno było dedykowane królowi Cypru w czasach panującej tam anarchii i rebelii
możnowładców – por.: L. R. Carcedo, Introducción, w: Tomás de Aquino, La monarquía. Al rey
de Chipre, w: Tomás de Aquino, Opúsculos y cuestiones selectas, vol. II, Madrid 2003, s. 887;
M. Grandclaude, Les particularités du “De regimine principum” de Saint Thomas, w: „Bull. Thom.”
1930, nr 99, s. 153–154.
151 Por. J. Orlandis, dz. cyt., s. 345: „Od drugiej połowy wieku XI książęta partycypowali coraz
bardziej w walce rozpoczętej przez Kościół i gwarantowali pokój i rozejm na swych terytoriach,
wzmacniając karami świeckimi istniejące sankcje kanoniczne. Ze swojej strony Papieże gregoriańscy promowali rozprzestrzenienie na całą Christianitas tej instytucji pokoju, która była
dosłownie opisana na ekumenicznych Soborach Laterańskich”.
Por. także: La comunidad medieval…, dz. cyt.

Por. De regno, lib. 1, cap. 10–11.
Innym czynnikiem ograniczającym władzę panujących (także tyranów) był wolny, aż do
czasów nam współczesnych, rozwój techniki, co praktycznie uniemożliwiało realną kontrolę
poddanych.
152
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politycznych, ich wzajemne przenikanie się wynikające ze skomplikowanego systemu lennego, wreszcie rola Kościoła, umożliwały odwoływanie
się do innych, często wyższych instancji, w sporze z władcami mającymi
tyrańskie ciągoty. Taką m.in. możliwość dostrzegał Akwinata w De regno153.
Trzeba nam sobie także przypomnieć w tym kontekście wysoką pozycję,
także polityczną, papiestwa, która czyniła realną kontrolę i ograniczenie
władzy królów czy książąt, a nawet władzy samego cesarza. Wszystko to
tworzyło o wiele bardziej skomplikowaną układankę sił politycznych, niż
nam się to dzisiaj może na pierwszy rzut oka wydawać, gdy myślimy o wiekach średnich w sposób uproszczony, jako o ściśle zhierarchizowanej
politycznie i społecznie epoce.
Z tematem prawa do użycia przemocy związane było prawo do słusznej
pomsty jako odpowiedzi na atak agresora. Brak skutecznej kontroli państwa
pozwalał w różnych sytuacjach na nadużywanie tego prawa w sposób
niekontrolowany, a nawet niesprawiedliwy154. Dlatego Akwinata postulował
konieczność cnoty sprawiedliwości jako głównej w relacjach społecznych
i pomocniczej względem niej cnoty słuszności (epikeia)155, ale też nawoływał do apelowania do autorytetu władzy publicznej. Jednak nie negował
potrzebnego wtedy cały czas (wobec braku monopolu państwa do użycia
przemocy) prawa do obrony swej osoby i swej własności poprzez słuszną
pomstę, aby przywócić naruszoną sprawiedliwość. Dlatego w wykazie cnót
społecznych znajduje się vindicatio. „Ergo vindicatio non est per se mala
et illicita”, jak pisze w swej Sumie teologicznej156. Temat ten powiązany jest
z niesłychanie ważną rolą prawa zwyczajowego w Średniowieczu, przecież
prawa do pomsty były silnie związane z ówczesnymi obyczajami i prawem
zwyczajowym obowiązującym w mniejszych wspólnotach157. To prawda,
że w wiekach średnich można zaobserwować przejście od prawa zwycza153 Niektórzy, np. Genicot, zarzucają przez to Tomaszowi z Akwinu brak sformułowania
konkretnych form takiej apelacji oraz konkretnych jej adresatów – por. L. Genicot, dz. cyt.
W mojej opinii Akwinata unika tu podawania łatwych, aczkolwiek fałszywych czy nierealnych
recept. Taka zresztą była cała teoria polityczna wieków średnich – por. W. Ullmann, dz. cyt.,
s. 119.
154

Por. J. Orlandis, dz. cyt., s. 343–345.

155

Por. S. Th., II–II, q. 120.

156

Por. S. Th., II–II, q. 108, a. 1, corp.

Jak jest napisane w nakazach Gildii z Londynu: „For friendship as well as for vengeance
we shall remain united, come what may” – por. A. Black, Guilds and Civil Society in European
157
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jowego plemiennego wzywającego do pomsty poprzez więzy krwi, do
prawa stanowionego odwołującego się do autorytetu władzy. W czasach
Tomasza z Akwinu proces ten przyspieszał bardzo, ale wciąż jeszcze działały stare zwyczaje, które miały niespotykany później wpływ na ogół praw
działających w danym państwie. To miało także wielki wpływ na kwestie
realnego uczestnictwa w grze politycznej poszczególnych sił158.
M.in. rola prawa zwyczajowego ukazuje nam różnorodność form prawnych i przeróżnych jurysdykcji, która powodowała swoisty dynamizm
polityki średniowiecznej oraz dopuszczała bardzo różne formy partycypacji. W tym czasie, często na tym samym terytorium, obowiązywały różne
systemy prawne, generujące własne prawa, które wzajemnie się przenikały
bądź wzajemnie się znosiły. Lokalne prawa zwyczajowe, statuty miast
i wspólnot wiejskich, prawo kanoniczne czy prawa religijne mniejszości
takich jak np. żydowska i relatywnie słaba władza centralna króla czy księcia. To wszystko dopuszczało także rozmaite interpretacje praw, które były
po prostu efektem odbicia realnych sił działających w polityce. W czasach
Tomasza z Akwinu co prawda rozpoczyna się proces centralizowania systemów prawnych poprzez powstawanie prawa konstytucyjnego dla całego
państwa, ale były to dopiero jego początki159.
Innym ważnym czynnikiem dla partycypacji politycznej w Średniowieczu był także fakt, że ówczesne wspólnoty polityczne były dopiero w stosunkowo wczesnej fazie swego powstawania. Ciągle jeszcze istniały
możliwości przeróżnego skonfigurowania danej wspólnoty politycznej.
W tym czasie powstawały nowe państwa i nowe dynastie. Nie było jeszcze
stabilnych reguł odnoszących się do funkcjonowania danej wspólnoty, co
znajduje też swe odzwierciedlenie w pismach Akwinaty. Teksty, w których
wskazuje na partycypację polityczną, dotyczą przecież kwestii tworzenia
organizmu politycznego. To próba odpowiedzi na pytanie: Jak skonstruoPolitical Thought from the Twelfth Century to the Present, New York 1984, s. 4–5; M. Bloch,
Feudal Society, London 1961, s. 420.
158 Więcej o roli zwyczajów i prawa zwyczajowego w stanowieniu prawa w danej wspólnocie
jako jednej z form partycypacji politycznej w drugim podrozdziale rozdziału trzeciego zatytułowanym: III.2. Uczestnictwo w procesie stanowienia prawa.
159 To oczywiście nie oznacza, by ludzie Średniowiecza nie mieli szacunku dla prawa i nie
dostrzegali jego wagi dla życia politycznego. Wręcz przeciwnie. Większość autorów z tej epoki
wyraźnie pisze, że rządy powinny odbywać się według prawa. Inna sprawa, że w większości
państw wtedy dopiero rozpoczynano je tworzyć.
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wać czy ustanowić poprawnie działający mechanizm polityczny? I na to
wszystko nakładają się konkurencyjne państwa sąsiednie, coraz silniejsze
miasta czy znaczenie Kościoła. Przez sam ten fakt władcy byli wręcz zmuszeni do paktowania, a nie do prostej konkwisty. Mając świadomość swych
ograniczeń, potrzebowali różnych aliansów z innymi graczami politycznymi czy z siłami społecznymi. Powodowało to dalszą konieczność dzielenia się władzą czy uznania wpływu innych na życie polityczne państwa.
Tomasz z Akwinu mógł we własnej osobie obserwować funkcjonowanie
zasady partycypacji w życiu wspólnotowym. Dla przykładu, mógł uczestniczyć w rozważaniu wspólnych spraw wewnątrz swego zakonu – dominikanów. Trzeba zaznaczyć, że on sam wybrał właśnie taki styl życia zakonnego, a odrzucił propozycję wstąpienia do ściśle zhierarchizowanego
zakonu benedyktyńskiego jako opat na Monte Cassino160. Także wybrana
przez niego metoda uprawiania nauki promowała dyskusję i dialog, co
zresztą znajduje odbicie w jego dziełach (silny wymiar dialogiczny miała
cała szkoła scholastyczna w tamtym czasie).
Tomasz z Akwinu partycypował także w bardzo żywym w Średniowieczu życiu soborowym i synodalnym Kościoła, w którym przecież uczestniczyli nie tylko duchowni, ale też szerokie reprezentacje wspólnot politycznych161. Dominikanin brał udział w przygotowaniach do drugiego
Soboru w Lyonie. Funkcjonowanie w strukturach wspólnot kościelnych
oraz żywe zainteresowanie eklezjologią w nauczaniu teologicznym było
przydatne w analizach politycznych. Z drugiej zaś strony to właśnie filozofia polityczna pozwalała lepiej przeanalizować działanie wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego w wielu dziełach stricte teologicznych Tomasza z Akwinu
możemy spotkać porównywanie struktury i działania organizmów politycznych z Kościołem162.
160 Por. M. A. Fatula, Contemplata aliis tradere: Spirituality and Thomas Aquinas, the Preacher,
„Spirituality Today” 1991, nr 43, t. 1, s. 19–35; M. Goodrich, Vita perfecta: The Ideal of Sainthood
in the Thirteenth Century, Stuttgart 1986; A. Murray, Reason and Society in the Middle Ages,
Oxford 1978, s. 386–390; S. E. Sigmund, dz. cyt.; J.-P. Torrell, Święty…, dz. cyt., s. 18–20.

Por. J. Orlandis, dz. cyt., s. 324–328.
Miało to także wymiar wewnątrzdiecezjalny, gdy wybierano na poszczególne urzędy czy
wspólnie ustalano prawa w ramach swojej diecezji – por. tamże, dz. cyt., s. 330–333.
161

162 Akwinata czynił takie porównania zwłaszcza w swych komentarzach do Corpus Paulinum,
ale też był świadom ograniczeń takich analogii. Władza w Kościele przychodzi z góry, od Boga
w sposób bezpośredni, a np. biskupi jedynie partycypują we władzy papieskiej czy kapłani
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Dominikanie, a wraz z nimi Akwinata, w sposób bardzo świadomy
postanowili uczestniczyć w życiu ówczesnych miast, zamieszkując pośrodku nich i spotykając tam wiele różnorodnych form uczestnictwa
w życiu publicznym163. Mieszkańcy partycypowali na różny sposób w rozwoju ośrodków miejskich, które w tamtym czasie, w wiekach XII i XIII,
zyskały wielkie oddziaływanie polityczne, dysponując własnym sądownictwem i własnymi prawami, które pozwalały w wielu wypadkach nawet na
zasądzanie kary śmierci (przynajmniej dla winnych pochodzących z niektórych grup społecznych). Dla przykładu, na północy Italii, a więc w regionach, które znał Tomasz z Akwinu, miasta wytworzyły własne sposoby
rządzenia, które umożliwiały aktywne uczestnictwo w rządach wielu swym
mieszkańcom i zdobyły szeroką polityczną autonomię albo nawet niezależność względem politycznej władzy papiestwa czy cesarstwa. Jak zaznacza P. E. Sigmund: „Aquinas may also have been familiar with republican
institutions in the Italian city-states”164. To właśnie w czasie życia Akwinaty
w miastach włoskich „tworzy się głęboka partycypacja ludowa, której podstawowym podmiotem jest »il popolo«, mistrzowsko przestudiowany przez
Maxa Webera. »Il popolo« był uformowany przez »obywateli«, którzy roz-

we władzy biskupiej. Można by powiedzieć, że jest to partycypacja teologiczna, różna od partycypacji politycznej – por. W. Ullmann, dz. cyt., s. 105; A. Machowski, Możliwości i ograniczenia
analogii pomiędzy wspólnotą Kościoła a wspólnotą polityczną w komentarzu św. Tomasza
z Akwinu do Listu św. Pawła do Kolosan, w: Tomasz z Akwinu, Wykład do Kolosan, przeł.
I. Mikołajczyk, P. Roszak, Toruń 2012, s. 354–381.
Inna sprawa, że Tomasz z Akwinu jest daleki od afiliacji do któregoś z wielkich stronnictw
jego epoki, które próbowały unifikować władzę wszelkiego rodzaju, ziemską i duchową w jednym centrum, albo w teokratycznej wizji rządów papieskich, albo w cezaropapistycznych koncepcjach podporządkowania wszystkiego cesarzowi. Tomasz z Akwinu praktycznie pozostaje
poza tą dysputą, z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w Komentarzu do Sentencji. Zresztą, jak
już o tym wspominaliśmy, było mu to ex post, po wielu wiekach zarzucane, że nie wypowiada
się na temat problemów swojej epoki – por. L. Genicot, dz. cyt.
163 Por. J. Orlandis, dz. cyt., s. 350–351.
Anthony Black w swojej książce Guilds and civil society odnotowuje, że te formy istniały już
wcześniej, przed rozwojem miast (czyli przed wiekiem XI i XII) w łączności z tradycją germańską
i ze zgrupowaniami wsi zjednoczonymi przez struktury parafialne Kościoła – por. A. Black,
dz. cyt., s. 5–6.
Por. także: G. Le Bras, Les confréries chrétiennes: problémes et propositions, „Revue Historique
de Droit Francais et Étranger” (1940–1941), nr 19–20, s. 314–324.
164
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poczynali aktywną partycypację, kwestionując tradycyjną politykę władzy
polityczno-religijnej”165.
Rozwój miast średniowiecznych prowadził do poszerzenia granic ludzkiej wolności i do coraz większego uczestnictwa w wielu aktywnościach
podejmowanych przez wspólnoty, a nawet w różnych formach sprawowania władzy166. Miało to duży wpływ na średniowieczne pisanie o polityce.
Wszak koncept „miasta” – civitas, wywodzący się ze starożytnej greckiej
i romańskiej tradycji pisania o polityce, wciąż był w użyciu. Zresztą rzeczywiście niektóre miasta w wiekach średnich były zarazem państwami. I tak
też jest w filozofii politycznej Tomasza z Akwinu, który używa terminu
civitas szczególnie w pismach komentujących dzieła Arystotelesa167, choć
w innych dziełach znajduje też swe odzwierciedlenie fakt powstawania
wspólnot państwowych o powszechniejszym wymiarze.
Miasta w Średniowieczu uchodziły za swoistą przestrzeń wolności. Jak
głosiło ówczesne powiedzenie: „Powietrze miejskie czyni wolnym” i rzeczywiście ludzie uciekali wtedy właśnie do miast, by uwolnić się spod
nieraz opresywnej władzy feudalnych panów. Ale było tak także dlatego, że
ośrodki miejskie stwarzały swym mieszkańcom okazję do coraz większego
udziału w życiu wspólnotowym. Miało ono różne formy. Często ludzie
z własnej inicjatywy gromadzili się wokół jakiegoś wspólnego celu, niekoniecznie wprost politycznego, i tworzyli różne formy stowarzyszeń. „W miastach średniowiecznych, gdzie wielka część ludności była ukonstytuowana
z ludzi wolnych, ale o ubogiej kondycji społecznej, z tych, którzy żyli dzięki
drobnemu handlowi i pracy rzemieślniczej, rozwinął się bardzo ruch stowarzyszeniowy, (…) który dążył do różnych celów (…). W każdym razie
165

R. Dri, dz. cyt.

Oczywiście ta partycypacja odnosi się nie tylko i nie przede wszystkim do sfery stricte
politycznej. Jej fundamentem było branie udziału w jakichś aktywnościach religijnych czy
społecznych, ale później te formy uczestnictwa wpływały, bądź nawet rozwijały się same w partycypację polityczną, ale nie zawsze. Jak pisze José Orlandis o średniowiecznych stowarzyszeniach: „ich członkowie byli związani w różny sposób, z racji urzędu, albo często przez uczestnictwo w jakimś wielkim dziele, jak budowa katedry, która wymagała wielu lat, a nawet stuleci”
– J. Orlandis, dz. cyt., s. 352–353.
Por. także: A. Black, Preface, w: A. Black, Guilds…, dz. cyt., s. IX. Tomasz z Akwinu opisywał
te formy uczestnictwa nie politycznego, a społecznego, we wspólnych dziełach czy w uwarunkowaniach, które dotykały wszystkich w końcowych częściach De regno – Por. De regno,
lib. 2, cap. 5-8.
166

167

Por. J. Orlandis, dz. cyt., s. 352.
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»bracia«, którzy stowarzyszali się, aby osiągnąć cel korporacji, realizowali
przeróżne aktywności, które ukazywały intensywne życie społeczne”168.
Stowarzyszenia te miały własną hierarchię i prawodawstwo, a nawet sądownictwo, i z czasem, przynajmniej niektóre, osiągały także silną pozycję
polityczną i potrafiły być w opozycji lub w aliansie z innymi uczestnikami
ówczesnego życia politycznego, czy z feudalnymi panami, czy np. z miejscowymi biskupami169. Myślę, że szczególnie te formy uczestnictwa w życiu
wspólnym były jakby szkołą czy uniwersytetem uczenia się wartości obywatelskich czy idei politycznych, których rozwinięte owoce odnaleźć
możemy w wiekach późniejszych170. Ale niektóre z tych owoców pojawiały
się prawie natychmiast, już w samym Średniowieczu. „Zadziwia także
szeroka polityzacja społeczności we wczesnych wiekach średnich. Mogłoby
się wydawać, że tylko niewiele postaci prowadziło politykę lokalną, ale
obserwuje się w różnych opracowaniach, że istniała stała komunikacja, tak
wertykalna, jak i horyzontalna, między warstwami społecznymi miast
(wyłączając może najniższe grupy społeczne), i nawet między różnymi
regionami. Komunikacja ta pozwalała formować postulaty wspólnoty
i ułatwiała, kiedy wymagała tego sytuacja, organizację protestów, i, jakby
na deser, pozwalała stwarzać sferę publiczną”171.
Oczywiście, średniowieczna partycypacja polityczna nie była, ani w teorii, ani w praktyce, równym prawem dla wszystkich, tak jak jest to pojmowane, przynajmniej w teorii, współcześnie. Przeciwnie, zależała często od
społecznej pozycji danego człowieka czy danej grupy. Ale także, co, jak
zobaczymy, postuluje w swych pismach Akwinata, zależała i powinna
według niego zależeć od konkretnych okoliczności czy od konkretnych
możliwości (Tomasz zwraca uwagę szczególnie na zdolności intelektualne
i moralne) pojedynczego człowieka. W ten sposób pojedynczy człowiek czy

168 Tamże, dz. cyt., s. 351.
Por. także: C. Fargeix, Mémoire urbaine et opinions politiques. Réflexions méthodologiques
à partir des registres consulaires de la ville de Lyon, w: La comunidad medieval…, dz. cyt.,
s. 137–152.

Por. A. Black, dz. cyt., s. 5.
Por. także: E. Coornaert, Les ghildes médiévales (Ve-XIVe siécles): definition-évolution, „Revue
Historique” 1947, nr 199, s. 34.
169
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jakaś grupa w jednym miejscu czy państwie byli znaczącą siłą polityczną,
a w innym znaczyli niewiele. W związku z tym w jednym państwie mieli
bardzo duże uczestnictwo w sprawach publicznych, a w innym praktycznie żadne172. Zależało to także od wewnętrznych czy nawet zewnętrznych
sojuszy oraz od, tak charakterystycznych dla epoki feudalnej, dwustronnych
paktów senioralno-lennych. I wszystko to razem stanowiło ciągłą grę
rzeczywistych sił, gdzie wciąż mieszało się to, co polityczne, z tym, co
społeczne. Świat średniowieczny przedstawiać się nam może w związku
z tym jako mało stabilny, gdzie dopiero powstają nowe fomy życia politycznego i proces tego rodzenia poddany jest pewnemu chaosowi. Jest to
nieporównywalne z w miarę stabilną sytuacją polityczną wieków późniejszych, a szczególnie z dzisiejszą sytuacją, gdy niektórzy ogłaszają nawet
„koniec historii”. Średniowiecze było jej nowym początkiem, po doświadczeniu politycznej pustki na skutek upadku zachodniego Cesarstwa Romańskiego. Tomasz z Akwinu był świadkiem tego rodzenia się nowych
form życia politycznego i dlatego w swych dziełach tyle miejsca poświęcał
kwestiom zakładania nowych wspólnot politycznych; był także świadom,
że nie może tego uczynić sam władca, że trzeba tu uczestnictwa innych
ludzi173.
Wiemy dobrze, że w wiekach średnich niektóre grupy były w dużej
mierze wyłączone z partycypacji w życiu publicznym. Dla przykładu kobiety,
co też znajduje swe odzwierciedlenie w filozofii politycznej Tomasza
z Akwinu. Np. w Sumie teologicznej, postępując za Arystotelesem, Akwinata
pisze, że: „mulieribus non convenit simpliciter esse cives”174. Ale też w innych fragmentach swego nauczania przekracza te ograniczenia. Wpływ
chrześcijaństwa zmienił bardzo pozycję kobiet w życiu społecznym, a nawet
politycznym, co także znajduje odbicie w dziełach mistrza z Akwinu. Poza
tym poszczególne zasady życia politycznego zarówno w średniowiecznej
172 Dlatego trzeba odróżniać sytuację miast i ludności Europy Zachodniej od sytuacji panującej w Europie Centralnej czy Wschodniej, gdzie rozwój miast był znacznie wolniejszy.
173 Dlatego Tomasz z Akwinu jako najważniejsze ziemskie dzieło władcy ujmował założenie
miasta – wspólnoty politycznej i przyrównywał je do działania stwórczego samego Boga –
De regno, lib. 2, cap. 5. Ale też trzeba zawsze pamiętać, że ta analogía ma swe ograniczenia.
Wymienimy tylko jedno, ukazujące potrzebę partycypacji wielu ludzi w królewskim dziele. Otóż
Bóg nie potrzebuje do aktu stwarzania nikogo innego ani wcześniej istniejącego materiału.
Inaczej jest nawet z najpotężniejszym człowiekiem.
174

S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 1.
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praktyce, jak i w podejściu teoretycznym Tomasza były traktowane bardzo
elastycznie. To dlatego w historii wieków średnich spotkać możemy kobiety,
które aktywnie uczestniczyły w życiu politycznym i miały na nie potężny
wpływ. Takie kobiety możemy również odnaleźć w nauczaniu Tomasza
z Akwinu odnoszącym się do sfery politycznej. Jedno z jego pism to list
z odpowiedziami na pytania, który dominikanin wprost kierował do księżniczki Brabancji, pisząc do niej z wielkim szacunkiem175. Zawarł w nim
także życzenia dobrych i długich rządów we Flandrii176. Okazywało się, że
rzeczywistość średniowieczna była o wiele bogatsza od pewnych stanowisk
teoretycznych177, i Tomasz był tego świadomy, nie mając problemów z zaakceptowaniem stanu rzeczy odmiennego od przyjętych modeli teoretycznych i nawet od swych własnych przekonań.
W podobny sposób reagował na trudną sytuację Żydów w średniowiecznej Europie. Z jednej strony podzielał głos autorytetów poprzedzających
jego epokę i jemu współczesnych, które wykluczały członków żydowskiego
narodu z życia społecznego i politycznego, ale z drugej strony dostrzegał,
że to wykluczenie jest jednym z powodów zajęcia się lichwą i późniejszych
oskarżeń178. Dlatego proponował jakieś formy włączenia ich w życie wspól-

175 Por. Ad ducissam Brabantiae, pr.: „Excellentiae vestrae recepi litteras, ex quibus et piam
sollicitudinem circa regimen subditorum vestrorum, et devotam dilectionem quam habetis ad
fratres nostri ordinis plenarie intellexi, Deo gratias agens qui vestro cordi tantarum virtutum
semina inspiravit. Quod tamen in eisdem a me requirebatis litteris ut vobis super quibusdam
articulis responderem, utique mihi difficile fuit: tum propter occupationes meas, quas requirit
operatio lectionis, tum quia mihi placeret ut super his requireretis aliorum consilium magis in
talibus peritorum. Verum quia indecens reputavi ut vestrae sollicitudini neglegens coadiutor
inveniar, aut dilectioni ingratus existam, super propositis articulis vobis ad praesens respondere
curavi absque praeiudicio sententiae melioris”.
176 Por. tamże, cap. 8: „Haec sunt, illustris et religiosa domina, quae vestris quaestionibus ad
praesens respondenda occurrunt: in quibus vobis non sic meam sententiam ingero, quin magis
suadeam peritiorum sententiam esse tenendam. Valeat dominatio vestra per tempora
longiora”.
177 Por. np.: K. Borrenson, Subordination and Equivalence: The Nature and Role of Women
in Augustine and Thomas Aquinas, Washington 1981; R. Pernoud, Heloiza i Abelard, Katowice
2007; Tenże, Kobieta w czasach katedr, Katowice 2009; Tenże, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1996; K. Michalak, Wpływ kobiet na życie mężczyzn w średniowieczu, https://
backend.historykon.pl/wplyw-kobiet-na-zycie-mezczyzn-w-sredniowieczu/ [dostęp: 12.07.2015].
178 Charakterystyczne, że Tomasz z Akwinu proponował tę samą karę dla lichwiarzy żydowskich i chrześcijańskich. Zaleca także w ten sam sposób traktować dobra zdobywane przez
lichwę niezależnie od narodowości czy wyznania ich aktualnych właścicieli – por. Ad ducissam
Brabantiae, cap. 4: „Si tamen non apparent certae personae quibus restituere teneantur, pro-
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noty, przywołując przykład rozwiązań przyjętych w niektórych miastach
północnej Italii. „Melius enim esset ut Iudaeos laborare compellerent ad
proprium victum lucrandum, sicut in partibus Italiae faciunt, quam quod
otiosi viventes solis usuris ditentur, et sic eorum domini suis reditibus
defraudentur”179. Ten fragment Listu Akwinaty możemy odnieść ogólnie
do wszelkiego wykluczania z uczestnictwa w życiu społecznym czy ekonomicznym państwa. Nie jest czymś dziwnym, że ludzie pozbawieni
możliwości legalnego zarobkowania szukają innych sposobów, nielegalnych, aby móc przeżyć180.
Inna sprawa, że np. partycypacja polityczna w swej funkcji dialogicznej
wokół spraw publicznych nie zawsze była realizowana przez obywateli
posiadających pełnię praw181. Zdarzało się także, że grupy, które formalnie
były wykluczone z uczestnictwa w rządach, szukały różnych form artykulacji (czasami związanej z przemocą182) swych postulatów. I bardzo często
szukały kooperacji z najwyższymi czynnikami politycznymi danego państwa. Dla przykładu, buntując się przeciwko feudalnemu panu, zawierali
alianse z królem czy miejscowym biskupem. Profesor Monique Bourin pisze

cedendum est ut supra. Quod autem de Iudaeis dictum est intelligendum est de Cavorsinis, vel
quibuscumque aliis insistentibus usurariae pravitati”.
179

Ad ducissam Brabantiae, cap. 2.

Dlatego Bataillon pisze: „la lecture sans explication de la Lettre à la Duchesse de Brabant
sur la conduite à tenir à l’égard des juifs, fera juger à bien des internautes que saint Thomas
était très antisémite, alors qu’en fait il se montre beaucoup plus tolérant que la plupart de ses
contemporains. Donc on ne devrait mettre sur Internet que des textes bien introduits et sérieusement annotés” – L. J., Bataillon, Gouvernement des juifs, http://docteurangelique.free.fr/
livresformatweb/opuscules/21gouvernementdesjuifs.html [dostęp: 9.01.2014].
180

181 Odnotowuje to Ralph Lerner w swoim artykule o myśli politycznej autorów żydowskich
w Średniowieczu – por. R. Lerner, Moisés Maimónides, w: L. Strauss i J. Cropsey (red.), dz. cyt.,
s. 225.
182 Por. M. Bourin, Conclusión, w: La comunidad medieval…, dz. cyt., s. 420: „Néanmoins à focaliser l’attention sur les seules révoltes, on risque de prolonger le point de vue des chroniqueurs
médiévaux et de sous-estimer la part considérable que prenait “le peuple” à la vie publique, en
dehors des temps exceptionnels de ses colères. Sans dénier aux rébellions, sous toutes leurs formes,
un rôle d’accélérateur de l’histoire, il importe de situer l’exceptionnel dans le cours habituel de la
vie publique, constructif, moins spectaculaire, mais constituant son mode de fonctionnement
fondamental. Dans la mesure où les sources le permettent, il convient de ne pas couper entre elles
les différentes formes que prend la vie politique du peuple, de ne pas en composer un récit abusivement contrasté, exclusivement en noir et blanc, de peser les niveaux multiples et fin des résistances
populaires, mais aussi de prendre en compte les temps où peuple coopère à la gestion des affaires
publiques, en inventant parfois de nouveaux rapports socio-politiques”.
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o „pierwszeństwie sektorów miejskich w rewoltach u schyłku wieków
średnich i o stworzeniu sfery publicznej. Istniały ważne wyjątki, jak np.
Jacquerie (ruch głównie wiejski), ale z reguły byli to członkowie klas dobrze
zaadaptowanych [do życia miejskiego] (kupcy, rzemieślnicy, itd. …), którzy
przewodzili powstaniom albo przedstawiali żądania. W tym sensie »wrogiem« nie tyle był monarcha, a lokalny możnowładca, który do tej pory
jeszcze monopolizował władzę nad miastem z uszczerbkiem dla wzrastających władz samego miasta”183.
To wszystko jasno pokazuje brak w praktyce średniowiecznej polityki
realizacji koncepcji władzy absolutnej monarchy. I nie ma jej też w doktrynie Tomasza z Akwinu. Można powiedzieć więcej, że taki koncept czy próby
jego realizacji byłyby rozważane przez średniowiecznych myślicieli jako
swego rodzaju herezja. Ograniczenia teoretyczne i praktyczne władzy
króleskiej miały w wiekach średnich silne umocowanie w powadze, jaką
darzono sprawy religii i wiary, oraz w silnej pozycji Kościoła. Były to potężne
przeszkody dla proklamowania władzy absolutnej w ziemskim państwie.
Można to zobaczyć w tekstach Akwinaty poświęconych sprawie posłuszeństwa rządzącym, gdy chrześcijanin wprost wezwany był do nieposłuszeństwa, jeśli panujący naruszał prawo Boże czy naturalne. Wówczas trzeba
było słuchać bardziej Boga niż ludzi184. Zaznaczał to w swoich pismach
także dominikanin185.
183

La comunidad medieval…, dz. cyt.

Por. S. Th., II–II, q. 104, a. 5, corp.: „Sicut dictum est, obediens movetur ad imperium
praecipientis quadam necessitate iustitiae, sicut res naturalis movetur ex virtute sui motoris
necessitate naturae. Quod autem aliqua res naturalis non moveatur a suo motore, potest contingere dupliciter. Uno modo, propter impedimentum quod provenit ex fortiori virtute alterius
moventis, sicut lignum non comburitur ab igne si fortior vis aquae impediat. Alio modo, ex
defectu ordinis mobilis ad motorem, quia etsi subiiciatur eius actioni quantum ad aliquid, non
tamen quantum ad omnia, sicut humor quandoque subiicitur actioni caloris quantum ad calefieri, non autem quantum ad exsiccari sive consumi. Et similiter ex duobus potest contingere
quod subditus suo superiori non teneatur in omnibus obedire. Uno modo, propter praeceptum
maioris potestatis. Ut enim dicitur Rom. XIII, super illud, qui resistunt, ipsi sibi damnationem
acquirunt, dicit Glossa, si quid iusserit curator, numquid tibi faciendum est si contra proconsulem iubeat? Rursum, si quid ipse proconsul iubeat, et aliud imperator, numquid dubitatur,
illo contempto, illi esse serviendum? Ergo, si aliud imperator, aliud Deus iubeat, contempto illo,
obtemperandum est Deo”.
Por. R. De Ceglie, dz. cyt., s. 69.
184

185 Por. A. Machowski, Religia jako gwarancja prawa do obywatelskiego nieposłuszeństwa
w myśli Tomasza z Akwinu i Konfucjusza, w: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo, I. Jazukiewicz (red.), Szczecin 2019.
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Innym możliwym motywem obywatelskiego nieposłuszeństwa przewidywanym przez Akwinatę była kwestia ograniczonych na mocy prawa
kompetencji władcy. Zrozumieć to można lepiej, biorąc pod uwagę uwarunkowania systemu feudalnego skonstruowanego z szeregu umów,
paktów pomiędzy seniorem a lennikiem. Umowy te ustalały bardzo różny
zakres podległości, i jeśli panujący wykraczał poza niego, to można, a czasem nawet trzeba było być nieposłusznym. Oddaje to Akwinata w swej
Sumie teologicznej: „non tenetur inferior suo superiori obedire, si ei aliquid
praecipiat in quo ei non subdatur”186.
Z powyższego wynika, że nie było czymś przypadkowym, że system
absolutny w swych podstawach teoretycznych i w politycznej praktyce
doczekał się swej realizacji dopiero po Średniowieczu. Wtedy to zaniknęły
dwa wielkie motywy przeszkadzające w powstaniu tej koncepcji: po pierwsze przez kryzys Kościoła (i teologii jako nauki) osłabła jego rola, a często
został wprost podporządkowany władzy politycznej187; po drugie związane
to było ze stopniowym zanikaniem systemu feudalnego i tworzeniem
nowoczesnych państw scentralizowanych i zuniformizowanych, gdzie
władza polityczna mogła decydować praktycznie o wszystkim188. W ten
sposób też zaniknął niejako koncept partycypacji takiej, jaką znamy z pism
Akwinaty i który w następnych rozdziałach poddamy dogłębnej analizie.
Zaniknął, ponieważ zmieniło się też, nieraz w sposób radykalny, społeczne
i polityczne tło, w którym powstawał i funkcjonował.
Jak jednak mogliśmy zaobserwować w rozdziale pierwszym, przed
i w czasie życia Tomasza z Akwinu występowały bardzo silne przesłanki
do uformowania się koncepcji politycznego uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych. Dominikanina skłaniała do tego jego wizja człowieka
jako takiego i wywiedziona z niej antropologia przeanalizowana w pierw186

S. Th., II–II, q. 104, a. 5, corp.

Miało to miejsce przede wszystkim w protestantyzmie, ale i monarchowie katoliccy ujawniali tendencje do zapanowania nad Kościołem i przeformułowania jego nauczania w kierunku
absolutystycznym (francuski gallikanizm czy późniejszy austriacki józefinizm). Ale w katolicyzmie takie tendencje były hamowane przez papieży. Nie jest zatem przypadkiem, że to we
wnętrzu odłamów protestanckich rodzi się teoria bezpośredniego przenoszenia prawd teologicznych na życie polityczne (czego starał się unikać Akwinata) i rodzi się teoria „dwóch ciał
króla”, z których jedno, mistyczne, miało przymioty boskie, takie jak np. nieśmiertelność – por.
E. Kantorowicz, Dwa ciała króla, Warszawa 2007.
187

188

Por. A. de Tocqueville, Dawne rządy a rewolucja, przeł. M. Kozłowski, Kraków 2019.
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szym podrozdziale, natura ludzkiej wspólnoty odkrywana przez Akwinatę
za Arystotelesem i poddana naszej ocenie w podrozdziale drugim, i koniec
końców, argument najważniejszy, sama rzeczywistość polityczna, z którą
się stykał i którą obserwował (podrozdział trzeci). To wszystko przemawiało
za odkryciem partycypacji politycznej jako pewnej „żelaznej” zasady ustrojowej i to będzie przedmiotem naszych studiów w drugim rozdziale.
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Po analizie pism i kontekstu historycznego, w którym żył Tomasz z Akwinu,
w poszukiwaniu obecności politycznego uczestnictwa, przechodzimy teraz
bezpośrednio do jego filozofii politycznej. Jakie miejsce zajmuje i jaką rolę
odgrywa w tym nauczaniu Akwinaty partycypacja polityczna? W tym
rozdziale kolejno poddam analizie związek uczestnictwa w działaniach
politycznych z kwestiami gnozeologicznymi w teorii i praktyce polityki,
główne koncepty filozofii politycznej, w których istotnie obecna jest partycypacja, oraz dokonam próby opisu politycznego uczestnictwa jako
jednego z ważniejszych pryncypiów w myśli społecznej i politycznej Tomasza z Akwinu.
Partycypacja polityczna odgrywa niepoślednią rolę w aspektach poznawczych politycznej praxis i teorii. Pamiętać należy, że wiedza polityczna
to według Akwinaty wiedza spekulatywno-praktyczna i partycypacja polityczna jest ważna dla rozważań teoretycznych i dla działania praktycznego.
Ten charakter filozofii politycznej umożliwia poszukiwanie pewnych zasad,
w tym także tych dotyczących kwestii poznawczych w teorii polityki.
I wielką rolę odgrywa tu właśnie partycypacja polityczna. Podobnie jest,
jeśli chodzi o poznanie w politycznej praxis. Bez brania pod uwagę możliwego działania innych osób, możliwej ich partycypacji, poznanie rzeczywistości politycznej zawsze będzie zawodne. Te dwa wymiary epistemologiczne wiedzy o polityce, teoretyczny i praktyczny, ukazują nam zatem
wagę ludzkich czynów. Trzeba zakładać, że drugi człowiek może działać
w bardzo różny sposób. Bez wliczania tego w planowanie i działanie polityczne grozi nam ryzyko fałszywego idealizmu i poszukiwanie fałszywych
dróg poznania w polityce, jakimi może być laicki „profetyzm” odrzucany
wprost przez Akwinatę.
Odkrywając wagę konceptu uczestnictwa dla poznania teorii i praktyki
polityki, możemy przejść do studiów nad tekstami Akwinaty i do analizy
głównych pojęć politycznych, które ukazują nam we właściwym świetle
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kwestię partycypacji. W dziełach Doktora Kościoła możemy dostrzec, jak
participatio umożliwia wykorzystanie bogactwa form życia politycznego,
jednocząc je w jeden system polityczny, zdaniem Tomasza wyrażonym
w Summa Theologiae, najlepszy, a jest to ustrój mieszany – politia mixta.
Kwestia ustrojowa to pierwszy wielki temat, w którym z całą mocą pokazuje
się partycypacja jako konieczne uwarunkowanie budowy dobrej wspólnoty
politycznej. Innym wielkim zagadnieniem, w którym się uobecnia, jest
kwestia obywatelstwa. Okazuje się, że partycypacja polityczna pozwala
zagospodarować wolność obywateli i włączać ich w aktywny sposób w proces rozwoju wspólnoty. Ukazuje to sama definicja obywatela (civis) sformułowana przez Akwinatę za Arystotelesem.
To wszystko prowadzi nas do sformułowania partycypacji jako niezwykle ważnego pryncypium tworzącego i regulującego wspólne życie obywateli. Jest to zasada operacyjna wspólnoty ludzkiej konfigurująca wysiłki
pojedynczych ludzi w działania polityczne, tak, aby móc zrealizować cele
postawione przed wspólnotą. Partycypacja jest pryncypium metaetycznym,
ufundowanym na samej naturze człowieka jako animal politicum i na tym,
czym w najgłębszym sensie jest ludzka wspólnota. Dlatego można źle
uczestniczyć, mieć udział w złym przedsięwzięciu, ale taka partycypacja
będzie niszczyć i wspólnotę, i uczestniczących, i, koniec końców, samą
siebie.
Ważne jednak, by partycypację jako pryncypium w filozofii politycznej
odróżnić od noszących to samo miano koncepcji metafizycznych czy
teologicznych. W polityce uczestnictwo oznacza mieć dostęp i wpływ na
to, co istotowe dla wspólnego życia. Oznacza móc zmieniać i konfigurować
rzeczywistość, w której się partycypuje. Są zatem możliwe, a nawet wymagane, działania z gruntu niemożliwe w przypadku participatio w metafizyce
czy w teologii.
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II.1. Status epistemologiczny polityki i kwestia
uczestnictwa
Jednym z ważniejszych tematów filozofii politycznej, w którym bezpośrednio i pośrednio ukazuje się waga problemu partycypacji politycznej u Tomasza z Akwinu, jest fenomen ludzkiego poznania w sferach społecznej
i politycznej. Problemy, które mają ludzie w formułowaniu teorii politycznych wokół epistemologii w polityce, nie rozpoczęły się, rzecz jasna, wraz
z nauczaniem Akwinaty. Już w Starożytności, u początków wiedzy, którą
możemy określić jako filozofię polityki, odkrywano wagę kwestii poznawczych i myśliciele klasyczni formułowali różne odpowiedzi wokół nich.
Tomasz z Akwinu był świadomy tej wielowiekowej spuścizny i w dużej
mierze idzie już przetartymi ścieżkami ludzkiego myślenia, szczególnie idąc
po śladach Arystotelesa. Z drugiej zaś strony wprowadza swoje własne
przemyślenia lub pogłębia nauczanie poprzedników. W tym podrozdziale
ukażę także rolę właściwie rozumianej partycypacji politycznej jako czegoś
nieodzownego we właściwym planowaniu działań politycznych (poznanie
prawdy o rzeczywistości jest tego koniecznym warunkiem), jak i w formułowanu wniosków co do samego procesu poznawczego w teoriach politycznych.
Dostrzeżenie wagi partycypacji wielu ludzi w tych zagadnieniach jest
wartościowym wkładem Tomasza z Akwinu w studia nad statusem epistemologicznym filozofii polityki. Już starożytni Grecy odnośnie do tego tematu odkrywali niepewność poznania ludzkiego szczególnie w tej sferze
życia, jaką jest polityka, i próbowali rozwiązać trudności z tym związane.
Od zawsze procesowi poznawczemu w polityce towarzyszyły dwa czynniki
powodujące dużą niepewność. Piewszym jest fenomen ludzkiej wolności:
jeśli nie wiemy, co może uczynić dany człowiek, to jak możemy rozpoznać
albo zaplanować poprawne działanie polityczne? Dlatego od zawsze polityce
towarzyszyła stała pokusa ucieczki od realnego świata, w którym trzeba
liczyć się z wolnością ludzi, do świata idealnego, do czystej teorii, do utopii,
gdzie już nie musimy konfrontować się z tym problemem a możemy
w sposób idealny, bez przeszkód zaprojektować prefekcyjnie wszystko
i następnie narzucić to światu189. Taka pokusa była obca Akwinacie i jego
189

W ten sposób można dzisiaj spotkać pewien typ nowoczesnego racjonalizmu, który
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odpowiedź była ściśle związana z tematem partycypacji – trzeba po prostu
wliczać w polityczne planowanie to, co może uczynić drugi człowiek.
Innym czynnikiem, połączonym zresztą z pierwszym, jest fakt, że planowanie w polityce dotyczy praktycznie zawsze przyszłości, wydarzeń, które
dopiero mają nastąpić. Czy istnieje pewne poznanie przyszłości? To dlatego
wielu autorów na przestrzeni dziejów uciekało od rozwiązań teoretycznych,
które mogłyby nie sprawdzać się w przyszłości, do rozumienia polityki jako
czystej praktyki, tu i teraz190. Toteż pojawiały się, zwłaszcza współcześnie,
interpretacje myśli Arystotelesa ujmujące jego nauczanie o polityce nie jako
wiedzę, z jej częścią teoretyczną, ale jako samą praktykę, jako sferę działań
jedynie aktualnych. Według tego kierunku interpretacji nie jest możliwe
odkrycie i poznanie pewnych zasad politycznego działania, które miałyby
uniwersalną ważność. Odpowiedź Tomasza z Akwinu znowu jest inna; jest
możliwe, a nawet konieczne, odkrycie i opisanie pewnych reguł teoretycznych odnoszących się do działania ludzkiego w polityce191. Kolejny raz
w swym myśleniu Akwinata ukazuje się jako ten, który umie znaleźć połączenie między radykalnymi, mogło by się wydawać, sprzecznościami –
światem teorii i światem praktyki (tak jak w innych przypadkach, kiedy pisze
o jedności między łaską i naturą czy między rozumem a wolą).

ze swoimi tendencjami do uniwersalizacji i symplifikacji wszystkiego odrzuca to, co nie do
końca może być kompletnie poznane i zrozumiane, a przecież pośród tych niepewności jest
tajemnica człowieka i jego możliwych działań, jak zauważa Roberto Di Ceglie – por. R. de Ceglie,
dz. cyt., s. 12.
Ten mechanizm racjonalizujący wszystko Hannah Arendt ujmuje pod hasłem logicismo
myślenia npwożytnego i według niej jest to jedna z głównych „wad” współczesnej wspólnoty
ludzkiej, która wiedzie ludzi ku innym „wadom” takim jak izolacja i rozpacz, umożliwiającym
łatwe wzrastanie totalitaryzmów – por. H. Arendt, De la naturaleza del totalitarismo, Madrid
2005, s. 427–433. Interesujące, że Tomasz z Akwinu też widział łączność między despotyzmem
a „wadami” społeczności pod rządami tyrana. Pomiędzy nimi jest także rozpacz, jednak Tomasz
jako teolog radzi szukać cnoty nadziei jako najlepszego remedium na rozpacz – por. De regno,
lib. 1, cap. 9.
190 Ten prąd w filozofii polityki, głoszący czysty praktycyzm, ma szczególną siłę współcześnie
i rzeczywiście aktualna filozofia polityczna koncentruje się na technicznych kwestiach zdobycia
i utrzymania władzy – por.: A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt., s. 13; J. L. Widow Lira, dz. cyt.,
s. 13–15.
191 Por. J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 13.
José Luis Widow Lira przybliża nam myśl polityczną Tomasza z Akwinu i zaznacza jej wagę
„nie tylko dla filozofa, ale także dla kogoś zaangażowanego w praxis, gdyż taki człowiek także
potrzebuje pewnych zasad, które dadzą światło na to, jak mamy działać”.
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Dlatego dla niego filozofia polityczna jest wiedzą teoretyczno-praktyczną, w której teoria w konieczny sposób przypisana jest działaniu, i na
odwrót; to, co praktyczne, szuka swych źródeł i usprawiedliwień w teorii192.
Taki sposób postępowania pozwala uniknąć najgorszego, co może przytrafić się w polityce: po pierwsze, kiedy to teoria od początku oderwana od
rzeczywistości chce się narzucić ludziom jako pewna utopia do zrealizowania wszelkim kosztem; i po drugie, kiedy to czysta praktyczność staje się
jedynym aksjomatem, można by powiedzieć – „jedyną teorią” ludzkiego
działania. Wtedy zwycięża zawsze, prędzej czy później, czysty sytuacjonizm
czy utylitaryzm. Nie jest czymś przypadkowym, że we współczesnych teoriach politycznych, tak bardzo ukierunkowanych na praktycyzm, takie
a nie inne miejsce zajmuje kwestia władzy, jej zdobycia czy utrzymania, co
nie miało takiego znaczenia dla teorii klasycznej. Jeśli liczy się przede
wszystkim to, co tu i teraz, najważniejszym zagadnieniem staje się mieć
władzę, aby to móc uczynić. Tomasz z Akwinu przestrzega przed tym
niebezpieczeństwem w swych pismach, wybierając jako temat filozofii
politycznej analizę teoretyczną ludzkiego działania. Odkrywa, że „aktywność
polityczna jest pewną praxis, która domaga się teoretycznego ukierunkowania i nie może się działania politycznego redukować do możnościowego
pragmatyzmu. Według świętego Tomasza: »Civitas powinna być poddana
osądowi rozumu, ponieważ civitas jest przyporządkowana dobru człowieka
i tylko znając to, jaka jest natura i cel ludzkiego życia, możemy określić jak
winna być zorganizowana społeczność«. Jest konieczna jakaś teoria, aby
kierować działaniem i ta teoria powinna być ufundowana na prawdzie,
którą człowiek może poznać. Ta prawda jest zapisana w naturze ludzkiej”193.
Dlatego też Akwinata odrzuca woluntarystyczną koncepcję polityki, postulując zawsze pierwszeństwo rozumu.

192 Jak pisze Beuchot o wiedzy politycznej: „jej celowość jest najpierw teoretyczna, to znaczy,
wyjaśniająca rzeczywistość społeczną i krytyczna w stosunku do projekcji danej społeczności
ku dobru wspólnemu; i jest, po drugie, praktyczna, kiedy służy do zaorientowania działania,
zaplanowania go lub unormowania, ale czyni to z daleka. Nie jest techniką, ale wiedzą refleksyjną” – M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 16.

J. M. Alsina Roca, Política: teoría y praxis, „Espíritu” 2015, nr 64/150, s. 389.
O konieczności wspólnego rozważania spraw wspólnoty będziemy mówić w pierwszym
podrozdziale rozdziału trzeciego – Por. III.1. Participatio jako wspólne rozważanie o sprawach
publicznych.
193
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Jak już wspomniałem na wstępie tego podrozdziału, fałszywe pojmowanie kwestii poznawczych w polityce prowadzi do prób pokonania
aporii w postaci ludzkiej wolności i kwestii niepewności co do przyszłości.
Aby pokonać obie te przeszkody, w historii myśli politycznej dawał znać
o sobie kierunek poszukujący poznania nadnaturalnego w sferze społecznej i politycznej194. Wydawać się mogło, że rozwiązanie to jest skuteczne
i zaradza obu problemom. Przecież, jeśli dzięki poznaniu nadnaturalnemu
mogę posiąść wiedzę pewną w sferze politycznej, to nie muszę już ciągle
kalkulować możliwych działań czy reakcji innych ludzi, nie muszę polegać
na niepewnej ludzkiej wolności. Dlatego w teoriach „profetycznych” polityki
pojawia się determinizm, który zarządza przyszłymi działaniami ludzi.
Wystarczy znać determinanty ludzkiego działania, np. wyroki gwiazd, aby
wiedzieć na pewno, co uczyni jeden czy drugi człowiek. W tej teorii poznania w polityce dużo ważniejsze jest znać ruchy gwiazd195, wolę Boga lub
bóstw czy przeznaczenie zadekretowane przez nie196, efekt rzucania losów,

194 Prąd ten ma swój początek w myśli Platona i swą kontynuację w neoplatonizmie, w stoicyzmie oraz w średniowiecznej filozofii arabskiej i żydowskiej – por. S. Torallas Tovar, Sobre
la clasificación de los sueños de Filón de Alejandría y sus implicaciones posteriores, „Cuadernos
de Filología Clásica” 1999, nr 9, s. 191–212; R. Lerner, Moisés Maimónides, dz. cyt., s. 225–242;
M. Mahdi, Alfarabi, w: L. Strauss i J. Cropsey (red.), dz. cyt., s. 205-224. W ostatnim przypadku,
w podziale społeczności opisanej przez Alfarabiego możemy dostrzec, jak akceptacja naturalnego proroctwa wpływa na ograniczenia ludzkiej partycypacji w kwestiach politycznych –
tamże, s. 209-212.
Faktem bardzo znaczącym jest to, że nie ma komentarzy do Polityki Arystotelesa napisanych
przez średniowiecznych myślicieli arabskich i żydowskkich, choć napisali ich mnóstwo do
innych dzieł Stagiryty. Po prostu akurat to dzieło zaginęło i było im nieznane. Dlatego, pisząc
o polityce, zdecydowanie idą w kierunku myśli platońskiej – por. E. L. Fortin, dz. cyt.,
s. 243–244.
Sam Awicenna podkreślał, że tematy takie jak oświecenie czy proroctwo są rozważane w dziełach politycznych Platona, a nie spotkał ich u Arystotelesa – por. Awicenna, Sobre la division
de las ciencias racionales, w: R. Lerner i M. Mahdi, Medieval Political Philosophy: A Sourcebook,
New York, 1963, s. 97.
Por. także: E. L. Fortin, dz. cyt., 1992, s. 246.
195

Por. De iudiciis astrorum, ver. 28–37.

Por. J. Finnis, Reason…, dz. cyt., s. 97.
John Finnis, aby pokazać wagę nałożenia na rzeczywistość pewnego idealnego modelu
(paradeigma) widzianego jako boski jedynie przez wybranych z życia społecznego i politycznego, wskazuje na następujące fragmenty Republiki Platona – por.: Res., lib. VII, 540a; Res.,
lib. VII, 519d-e; Res., lib. VII, 520d. Ostatnie dwa odniesienia pokazują teksty o wewnętrznej
sprzeczności platońskiej wizji państwa polegającej na przeciwieństwie między dobrem wspólnoty a dobrem jej członków.
196
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niż możliwości działania jakiegoś człowieka czy społeczności. Nie muszę
poznawać ani wliczać czynnika ludzkiego działania. Jest jasne, że w tym
sposobie myślenia niepotrzebna jest partycypacja innych. Wręcz przeciwnie, uczestnictwo innych może być zawsze pewnym zagrożeniem, tym,
co potencjalnie zakłóci naszą pewną wiedzę o tym, co ma być. To, czego
się oczekuje od innych, to ślepo słuchać i realizować nieznane ludowi plany.
Co więcej, takie poznanie, które można nazwać „profetycznym”, nie ma
żadnych ograniczeń czasowych i ze stuprocentową pewnością może
przewidzieć przyszłe wydarzenia. I znowu potencjalne uczestnictwo innych
jest bezużyteczne, nie potrzeba znać możliwych ludzkich działań, wliczać
ich do swego politycznego planowania197. Akwinata dostrzegał bardzo
wyraźnie to niebezpieczeństwo, ostrzegając przed arabskimi interpretacjami Arystotelesa w duchu platonizującym. Jeśli w teorii politycznej
skoncentrujemy się na tym, co dominikanin określa jako „substantia extra
hominem” w Summa contra gentiles, działanie ludzkie i wraz z nim partycypacja polityczna, i w ogóle cała filozofia moralna i polityczna tracą swój
cały sens198.

197 Myśl platońska, przynajmniej w Republice, neguje partycypację polityczną w dwóch
kierunkach. Z jednej strony klasy niższe nie mogą poznawać prawdy i partycypować w tym,
co jest zastrzeżone dla elity, z drugiej zaś strony „wybrani” przynależący do warstwy wyższej
nie mogą partycypować w życiu klas niższych. Jak pokazuje to Platon w słynnym obrazie jaskini,
powinni: „tam pozostać i nie być gotowymi do zejścia, by być razem z tymi więźniami, ani
partycypować w ich pracach i nagrodach, obojętnie czy nic nieznaczących czy wartościowych”
– Res., lib. VII, 519d.
198 Por. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 60, n. 5: „Intellectus possibilis probatur non esse actus
corporis alicuius propter hoc quod est cognoscitivus omnium formarum sensibilium in universali. Nulla igitur virtus cuius operatio se extendere potest ad universalia omnium formarum
sensibilium, potest esse actus alicuius corporis. Voluntas autem est huiusmodi: omnium enim
eorum quae intelligimus possumus habere voluntatem, saltem ea cognoscendi. Apparet etiam
actus voluntatis in universali: odimus enim, ut dicit Aristoteles in sua rhetorica, in universali
latronum genus, irascimur autem particularibus tantum. Voluntas igitur non potest esse actus
alicuius partis corporis, nec consequi aliquam potentiam quae sit actus corporis. Omnis autem
pars animae est actus alicuius corporis praeter solum intellectum proprie dictum. Igitur voluntas
in intellectiva parte est: unde et Aristoteles dicit, in III de anima, quod voluntas in ratione est,
irascibilis autem et concupiscibilis in parte sensitiva. Propter quod et actus concupiscibilis et
irascibilis cum passione sunt: non autem actus voluntatis, sed cum electione. Voluntas autem
hominis non est extrinseca ab homine, quasi in quadam substantia separata fundata, sed est
in ipso homine. Aliter enim non esset dominus suarum actionum, quia ageretur voluntate
cuiusdam substantiae separatae; et in ipso essent tantum potentiae appetitivae cum passione
operantes, scilicet irascibilis et concupiscibilis, quae sunt in parte sensitiva, sicut et in ceteris
animalibus, quae magis aguntur quam agant. H o c a u t e m e s t i m p o s s i b i l e , e t d e -
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Jest bardzo charakterystyczne, że Tomasz z Akwinu wprost odrzuca
z myślenia o polityce ten profetyzujący kierunek i neguje możliwość istnienia czegoś takiego jak „naturalne proroctwo”199. I w tych samych fragstructivum totius moralis philosophiae et politicae conversationis.
Oportet igitur intellectum possibilem in nobis esse, per quem a brutis differamus, et non
solum secundum intellectum passivum”. Contra Gentiles, lib. 2, cap. 76, n. 20: “Unumquodque
quod non potest exire in propriam operationem nisi per hoc quod movetur ab exteriori principio, magis agitur ad operandum quam seipsum agat. Unde animalia irrationalia magis
aguntur ad operandum quam seipsa agant, quia omnis operatio eorum dependet a principio
extrinseco movente: sensus enim, motus a sensibili exteriori, imprimit in phantasiam, et sic
per ordinem procedit in omnibus potentiis usque ad motivas. Operatio autem propria hominis
est intelligere: cuius primum principium est intellectus agens, qui facit species intelligibiles,
a quibus patitur quodammodo intellectus possibilis, qui factus in actu, movet voluntatem. Si
igitur intellectus agens est quaedam substantia extra hominem, tota operatio hominis dependet a principio extrinseco. Non igitur erit homo agens seipsum, sed actus ab alio. E t s i c
non erit dominus suarum operationum; nec merebitur laudem aut
vituperium; et peribit tota scientia moralis et conversatio politica;
quod est inconveniens. Non est igitur intellectus agens substantia separata ab homine”.
Por. także: R. Buttiglione, dz. cyt., s. 100–101.
199 Por. De veritate, q. 12, a. 3, ad 11: „societas hominum secundum quod ordinatur ad finem
vitae aeternae, non potest conservari nisi per iustitiam fidei, cuius principium est prophetia;
unde dicitur Proverb. XXVII, 18: cum defecerit prophetia, dissipabitur populus. Sed cum hic finis
sit supernaturalis, et iustitia ad hunc finem ordinata, et prophetia, quae est eius principium, erit
supernaturalis. I u s t i t i a v e r o p e r q u a m g u b e r n a t u r s o c i e t a s h u m a n a i n o r d i n e
ad bonum civile, sufficienter potest haberi per principia iuris naturalis
h o m i n i i n d i t a ; e t s i c n o n o p o r t e t p r o p h e t i a m e s s e n a t u r a l e m ”.
W innym swym dziele, we fragmencie o cierpliwości i potrzebie nadprzyrodzonej łaski dla
osiągnięcia celów naturalnych, w tym politycznych, Akwinata odnotowuje: „bonum politicae
virtutis est commensuratum naturae humanae. Et ideo absque auxilio gratiae gratum facientis
potest voluntas humana in illud tendere, licet non absque auxilio Dei. Sed bonum gratiae est
supernaturale. Unde in illud non potest tendere homo per virtutem suae naturae” – S. Th.,
II–II, q. 136, a. 3, ad 2.
W innym miejscu, tym razem w De regno, napotykamy uwagę Tomasza, że człowiek jako
byt społeczny i polityczny potrzebuje innych ludzi do rozwoju swego własnego intelektu, a nie
tyle bezpośredniego oświecenia przez Boga (przynajmniej co do poznania rzeczy naturalnych,
a więc także poznania w sferze politycznej) – De regno, lib. 1, cap. 1: „Est autem u n i c u i q u e
hominum naturaliter insitum rationis lumen, quo in suis actibus
dirigatur ad finem. Et si quidem homini conveniret singulariter vivere sicut multis animalium, nullo alio dirigente indigeret ad finem,
sed ipse sibi unusquisque esset rex sub Deo summo rege, inquantum
p e r l u m e n r a t i o n i s d i v i n i t u s d a t u m s i b i , in suis actibus se ipsum dirigeret.
Naturale autem est homini ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis etiam
quam omnia alia animalia, quod quidem naturalis necessitas declarat”.
Oczywiście Akwinata nie neguje prawdziwego proroctwa, które jest boskiego pochodzenia,
ale rezerwuje dla niego prowadzenie ludzi do innego niż polityka celu nadprzyrodzonego.
Proroctwo dla celów stricte politycznych nie jest potrzebne, ba, jest po prostu fałszywe. Ale to
prawdziwe proroctwo jest zawsze działaniem Ducha Świętego. Dlatego filozofie arabska czy
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mentach ukazuje się to, co przeciwne kierunki uważały za bezużyteczne
i bezcelowe: partycypacja ludzi, jako coś, co trzeba się nauczyć wliczać
w planowanie w polityce. W ten sposób możemy odpowiedzieć prawdziwie
na pytania o możliwe ludzkie zachowania i o przyszłe działania. Poznanie
w sferze politycznej jest opisywane przez Tomasza z Akwinu jako naturalne,
bo naturalne są cele i metody działania politycznego. Człowiek i rzeczywistość polityczna przynależą do natury, co oznacza też konieczność akceptacji dla ludzkiej wolności i racjonalności200. I jak to mogliśmy zobaczyć
w rozdziale pierwszym, również partycypacja ludzi w polityce jest dla Tomasza czymś naturalnym. Dlatego prawdziwa jest teza o tym, że mistrz
z Akwinu jest tym, który przyczynił się bardzo do przywrócenia teorii po-

żydowska, nie mogąc go znać, przynajmniej w ocenie Akwinaty, opisywały proroctwo w kategoriach ludzkich – politycznych – por. R. Lerner, dz. cyt., s. 231: „Żydowska filozofia polityczna,
jak ta wywodząca się z islamu, przypisuje wielką wagę proroctwu. W przeciwieństwie do świętego
Tomasza z Akwinu, którego studium proroctwa nie wspomina nawet prawodawstwa, Majmonides
uważa, że prorok zajmuje decydujące funkcje polityczne”.
Por. także: Contra Gentiles, lib. 3, cap. 154; E. L. Fortin, dz. cyt., s. 245.
Jest interesujące zapoznać się odnośnie do tego tematu z dyskusją pomiędzy Gilsonem
a Maritainem wokół kwestii poznania nadprzyrodzonego i celu ludzkiego poznania. Odbywała
się ona w czasie pisania przez Gilsona pierwszego wydania Thomisme – por. L. K. Shook, Maritain
and Gilson: Early Relations, w: Thomistic Papers, Houston 1986, s. 7–27.
200 Por. De iudiciis astrorum, ver. 28–37: „Hoc autem omnino tenere oportet, quod voluntas
hominis non est subiecta necessitati astrorum; alioquin periret liberum arbitrium, quo sublato
non deputarentur homini neque bona opera ad meritum, neque mala ad culpam. Et ideo certissime tenendum est cuilibet christiano, quod ea que ex voluntate hominis dependent, qualia
sunt omnia humana opera, non ex necessitate astris subduntur; et ideo dicitur Ier. X A signis
celi nolite metuere que gentes timent”.
Moim zdaniem wołającym o uwagę jest fakt, że niektórzy interpretatorzy myśli Akwinaty,
zwani nawet tomistami, w pewien sposób na nowo jakby „denaturalizują” czy „przebóstwiają”
sferę polityczną człowieka, wyrażając poglądy, które trudno byłoby znaleźć u samego Tomasza
i w jego wizji polityki, która broni mocno autonomii tej sfery, co bynajmniej nie oznacza, by
łaska nadprzyrodzona nie mogła wpływać na ludzi działających politycznie czy na całe społeczności – por. np. J. Maritain, Christianity and Democracy, San Francisco 1986, s. 39: „Without
the evangelical instinct and the spiritual potential of a living Christianity, political judgment
and political experience are ill protected against the illusions of selfishness and fear; without
courage, compassion for mankind and the spirit of sacrifice, the ever-thwarted advance toward
an historical ideal of generosity and fraternity is not conceivable”.
Por. także: V. Possenti, dz. cyt., s. 138; V. Alberti, Cristianesimo, democracia, liberalismo.
La “nouva laicita” quale sinergia tra fede e ragione per una adeguata ridefinizione del rapprorto
tra religione e política nel mundo attuale, Vaticano 2009; R. de Ceglie, dz. cyt.
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litycznej pojęcia „natury”201, i szczególnie możemy to dostrzec w teorii
poznania w tej sferze ludzkiej aktywności202.
To dlatego tak ważna w polityce jest cnota roztropności, która jest naturalnym i racjonalnym sposobem na trafne przewidywanie ludzkich zachowań i rzeczy przyszłych i przygodnych. Dzieje się tak przez poprawną
analizę przyczyn, które dostrzec można w przeszłości i w teraźniejszości203:
201 Rzecz jasna, w odkryciu naturalnego fundamentu dla wspólnoty politycznej wielką pomocą było odnalezienie i przetłumaczenie Polityki Arystotelesa, komentowanej zresztą przez
samego Akwinatę – por. W. Ullmann, dz. cyt., s. 152–160; J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 21–22.
Wcześniej najbardziej wpływowym kierunkiem myślenia politycznego był augustynizm polityczny fundujący wspólnotę polityczną na bazie nadprzyrodzonej i według którego łaska absorbuje w pełni to, co naturalne – por.: H. X. Arquilliere, L´Augustinisme Politique. Essai sur la
formation des théories politiques du moyen age, Paris 1972, s. 53; J. L. Widow Lira, dz. cyt.,
s. 18–21.
202 Por. Super De Trinitate, pars 1, q. 1, a. 1, corp. 3: „Cum autem quaelibet virtus activa creata
finita sit, est eius sufficientia ad determinatos effectus limitata. Unde in alios effectus non potest,
nisi nova virtus addatur. Sic ergo sunt quaedam intelligibiles veritates, ad quas se extendit efficacia intellectus agentis, sicut principia quae naturaliter homo cognoscit et ea quae ab his
deducuntur; et ad haec cognoscenda non requiritur nova lux intelligibilis, sed sufficit lumen
naturaliter inditum. Quaedam vero sunt ad quae praedicta principia non se extendunt, sicut
sunt ea quae sunt fidei, facultatem rationis excedentia, et futura contingentia et alia huiusmodi;
et haec cognoscere mens humana non potest, nisi divinitus novo lumine illustretur superaddito
lumini naturali”.
203 Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 11.
Por. także: Expositio Posteriorum, lib. 1, lect. 44, n. 11: „cum dicit: reliqua autem quomodo
etc., comparat scientiam ad alios habitus qui se habent ad verum. Et primo, ad illos habitus
qui sunt de principiis et de conclusionibus; secundo, ad habitum qui specialiter respicit medium; ibi: solertia autem et cetera. Dicit ergo primo quod reliqua ab opinione ad cognitionem
pertinentia, quomodo distinguantur in rationem, et intellectum, et scientiam, et artem, et
prudentiam, et sapientiam, quantum ad aliquid pertinent ad considerationem philosophiae
primae, vel etiam philosophiae naturalis; quantum autem ad aliquid, ad considerationem
philosophiae moralis, quae dicitur Ethica. Ad cuius evidentiam sciendum est quod Aristoteles
in VI Ethic. ponit quinque quae se habent semper ad verum, scilicet artem, scientiam, sapientiam, prudentiam et intellectum; subiungens duo quae se habent ad verum et falsum,
scilicet suspicionem et opinionem. Prima autem quinque se habent solum ad verum, quia
important rectitudinem rationis. Sed tria eorum, scilicet sapientia, scientia et intellectus,
important rectitudinem cognitionis circa necessaria: scientia quidem circa conclusiones,
intellectus autem circa principia, sapientia autem circa causas altissimas, quae sunt causae
divinae. Alia vero duo, scilicet ars et prudentia, important rectitudinem rationis circa contingentia. P r u d e n t i a q u i d e m c i r c a a g i b i l i a , i d e s t c i r c a a c t u s q u i s u n t i n
operante, puta amare, odire, eligere et huiusmodi, quae pertinent
a d a c t u s m o r a l e s , q u o r u m e s t d i r e c t i v a p r u d e n t i a . Ars autem importat
rectitudinem rationis circa factibilia, idest circa ea quae aguntur in exteriorem materiam, sicut
est secare et alia huiusmodi opera, in quibus dirigit ars. Hic autem addit rationem, quae pertinet
ad deductionem principiorum in conclusiones. Determinare quidem de sapientia quid sit et
quomodo se habeat, et de scientia et intellectu et arte, pertinet aliqualiter ad philosophiam
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„sicut Isidorus dicit, in libro Etymol., prudens dicitur quasi porro videns,
perspicax enim est, et incertorum videt casus. Visio autem non est virtutis
appetitivae, sed cognoscitivae. Unde manifestum est quod prudentia directe
pertinet ad vim cognoscitivam. Non autem ad vim sensitivam, quia per
eam cognoscuntur solum ea quae praesto sunt et sensibus offeruntur.
Cognoscere autem futura ex praesentibus vel praeter i t i s , q u o d p e r t i n e t a d p r u d e n t i a m , proprie rationis est, quia
hoc per quandam collationem agitur. Unde relinquitur quod prudentia
proprie sit in ratione”204. Ale właściwe dla roztropności politycznej jest nie
tylko poznanie zależności przyczynowo-skutkowych, lecz także trafne
planowanie działań praktycznych, wliczając w to koniecznie możliwe
ludzkie zachowania i reakcje, a więc fenomenu ludzkiej wolności. Roztropność jest więc mądrością reflektującą nad ludzkim czynem205.
W tym miejscu znowu ukazuje się waga partycypacji politycznej jako
umożliwiającej poznanie właściwego obiektu wiedzy politycznej – ludzkiego czynienia. Współgra to także z ogólną teorią poznania odziedziczoną
przez Akwinatę od Arystotelesa, która odwołuje się do zmysłów i odkrywa
prawdę o rzeczywistości za pomocą zmysłów, a nie przez „partycypację”
primam; prudentia vero pertinet ad considerationem moralem; intellectus et ratio, secundum
quod significant potentias quasdam, pertinent ad considerationem naturalem, ut patet in libro
de anima”.
S. Th., II–II, q. 47, a. 1, corp.
Por. L. Fanzaga, Le virtù cardinali, Milano 2006, s. 28: „Cicerone osservava che prudentia
deriva de providere, che significa sia providere che providere. E dunque una virtu che si apre
sull´avvenire e misura gli effetti dellle azioni presenti sun un futuro pieno de incertezze e di
rischi. Non si tratta forse diuna dimensione dello spirito di cui la modernita ha estremo bisogno?
Oggi l´umanita vive momentiin cui le decisioni prese possono avere conseguenze irreversibili
di vita o di norte. E piu che mai necesario conoscere l´arte del prevedere e del proveddere per
tempo”.
204

205 Por. L. Fanzaga, dz. cyt., s. 29–30.
Planowanie przez roztropność wymaga też dokładnego poznania uwarunkowań zewnętrznych ludzkiego czynienia, a tym zajmuje się integralna część roztropności, oględność – circumspectio – por. S. Th., II-II, q. 49, a. 7, corp.: „funkcja roztropności polega szczególnie na
poprawnym przystosowaniu czynności do osiągnięcia celu. To zaś przystosowanie nie jest
poprawne, jeśli nie jest dobrym i cel i to, czego do osiągnięcia celu się używa, oraz jeśli to nie
jest skuteczne w osiąganiu celu. Ale roztropność, jak wiemy, ma za przedmiot czynności jednostkowe, które są uzależnione od licznych i różnorakich okoliczności. Tu może się zdarzyć,
że coś jest dobre w sobie i skuteczne w osiąganiu celu, ale złe lub niestosowne z powodu okoliczności. (…) Dlatego to roztropność musi być zaopatrzona w oględność, by używając czegoś
do celu człowiek uważa przy tym na okoliczności”.
Por. także: L. Fanzaga, dz. cyt., s. 52.
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w świecie odseparowanych idei oświecających pracę ludzkiego intelektu206.
Jak już widzieliśmy powyżej, takie właśnie poznanie wybiera dla polityki
mistrz z Akwinu.
Ponowne odkrycie świata natury dla polityki w wiekach średnich miało
wielkie konsekwencje dla kwestii racjonalności i myślenia teoretycznego
w filozofii politycznej. Jeśli podkreślamy rolę natury, to w tym samym
czasie ukazana jest waga ludzkiej racjonalności207. W myśli Tomasza
z Akwinu natura ludzka jest przede wszystkim racjonalna208, i to głównie
łączy ją z naturalnym wezwaniem do życia społecznego i politycznego209.
Nieprzypadkowo wspominane powyżej teorie „profetyczne” w polityce nie
206 Por. Compendium Theologiae, lib. 1, cap. 83: „Inde manifestum fit quod scientia rerum
in intellectu nostro non causatur per participationem aut influxum aliquarum formarum actu
intelligibilium per se subsistentium, sicut Platonici posuerunt et alii quidam ipsos sequentes,
sed intellectus acquirit eam a rebus sensibilibus, mediantibus sensibus”.
Por. także: In De divinis nominibus, pr.; É. Gilson, Saint Thomas…, s. 40; E. L. Fortin, dz. cyt.,
s. 247.
207 De regno, lib. 1, cap. 1: „Hominis autem est aliquis finis ad quem tota eius vita et actio
ordinatur, cum sit agens per intellectum, cuius est manifeste propter finem operari. Contingit
autem diversimode homines ad finem intentum procedere, quod ipsa diversitas humanorum
studiorum et actionum declarat; indiget igitur homo aliquo dirigente ad finem. (…) Est autem
unicuique hominum naturaliter insitum rationis lumen, quo in suis actibus dirigatur ad finem.
(…) Naturale autem est homini ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis
etiam quam omnia alia animalia, quod quidem naturalis necessitas declarat. Aliis enim animalibus natura praeparavit cibum, tegumenta pilorum, defensionem, ut dentes, cornua, ungues,
vel saltem velocitatem ad fugam; homo autem institutus est nullo horum sibi a natura praeparato,
sed loco omnium data est ei ratio, per quam sibi haec omnia officio manuum posset praeparare.
Ad quae omnia praeparanda unus homo non sufficit. Nam unus homo per se sufficienter vitam
transigere non posset; est igitur homini naturale quod in societate multorum vivat”.
Akwinata, odrzucając w De Veritate proroctwo naturalne, wzywa w tym samym artykule do
odczytywania przez ludzki rozum prawa naturalnego: „Iustitia vero per quam gubernatur societas humana in ordine ad bonum civile, sufficienter potest haberi per principia iuris naturalis
homini indita; et sic non oportet prophetiam esse naturalem” – De veritate, q. 12, a. 3, ad 11.
Por. R. Buttiglione, dz. cyt., s. 17–21.
208 Por. S. Th., I, q. 76, a. 5, ad 4.
Tomasz z Akwinu opisze wprost: „homo habet naturaliter rationem” i przez ten rozum człowiek może wraz z innymi zbudować wspólnotę polityczną. Ale związek między polityką i racjonalnością jest obustronny. Przez racjonalność mamy dostęp do polityki, a przez politykę
możliwość formowania naszego intelektu – por. De regno, lib. 1, cap. 1.
209 Por. S. Th., I–II, q. 94, a. 2, corp.: „Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum
naturam rationis, quae est sibi propia: sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod
veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, ad legem
naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae
ad hoc spectant”.
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tylko deprecjonują kwestię natury człowieka, ale także czynią to z racjonalnością osoby ludzkiej210.
Pokusa zaakceptowania irracjonalności człowieka w polityce przychodzi z dwóch stron: z jednej strony są to teorie podkreślające, że w polityce
rządzi to, co przekracza możliwości ludzkiego rozumu; z drugiej strony –
teorie, które podkreślają biologiczny determinizm ludzkiej natury i brak
możliwości jej kontrolowania przez rozum człowieka, a co za tym idzie,
twierdzą, że w polityce rządzą same instynkty. Tomasz odrzuca te zagrożenia, podkreślając znaczenie i wyjątkowość umysłu ludzkiego, według
niego to właśnie jest główną częścią natury człowieka. Poznanie w polityce
winno być racjonalne i Akwinata, odrzucając irracjonalność, odwołuje się
właśnie do partycypacji politycznej. Irracjonalność zawsze uderza bezpośrednio w kwestię uczestnictwa ludzkiego w sferze politycznej. Jeśli przyjmujemy, że działania ludzkie są zdeterminowane przez ruchy gwiazd czy
przez biologiczne instynkty, i tam szukamy odpowiedzi na dręczące nas
polityczne problemy, to tym samym nie interesuje nas poszukiwanie rozwiązania politycznego w dialogu i w ludzkim świadomym działaniu.
Podkreślenie racjonalności człowieka powoduje także możliwość sformułowania prawdy teoretycznej jego o działaniu, o czym już wspominaliśmy na początku tego podrozdziału211. Ba, nie tylko staje się to możliwe, ale
wręcz konieczne, by rozum odkrył pewne racjonalne zasady postępowania
w polityce; zasady te mają często uniwersalny charakter. To właśnie jest
wstępem do ujęcia polityki jako wiedzy, która ma się zająć odkrywaniem
tych zasad, ich analizą i perspektywą użycia w praktyce życia społeczno210 Dla przykładu, Mojżesz Majmonides odrzucał racjonalny fundament przykazań, nazywając
taką koncepcję chorobą. Pamiętać trzeba, że średniowieczna filozofia żydowska była pod przemożnym wpływem filozofii arabskiej i dlatego też obcy był jej chrześcijański koncept racjonalnego prawa naturalnego, tożsamego z przykazaniami, jaki możemy znaleźć u Tomasza z Akwinu
– por. R. Lerner, dz. cyt., s. 240–242.
Por. także: E. L. Fortin, dz. cyt., s. 245: „Cechą najbardziej odróżniającą islamu i judaizmu jest
to, że obydwa prezentują się, przede wszystkim, jako Prawa objawione bosko lub jako porządki
społeczne, które obejmują wszystko, regulując każdy fragment ludzkiego życia prywatnego
i publicznego i zabraniając, od początku, wszelkiej maści aktywności, w której rozum mógłby
operować niezależnie od boskiego Prawa. Chrześcijaństwo, ze swojej strony, ukazuje się za
pierwszym razem, jako wiara albo doktryna święta która wymaga przylgnięcia do zbioru fundamentalnych wierzeń, ale poza tym pozostawia swych zwolenników w wolności organizowania
swojego życia społecznego i politycznego w zgodzie z normami i zasadami, które nie są specyficznie religijne”.
211

Por. J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 15.
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-politycznego. Tylko w ten sposób można będzie prowadzić politykę racjonalną, która jest inspirowana oprzez te zasady i nadaje im siłę witalną.
Dlatego polityka musi być według Akwinaty wiedzą teoretyczno-praktyczną.
„Cum enim scientie practice a speculativis distinguantur in hoc quod
speculative ordinantur solum ad scientiam veritatis, practicae vero ad opus;
necesse est hanc scientiam sub practica philosophia contineri, cum civitas
sit quiddam totum cuius humana ratio non solum est cognoscitiva, sed
etiam operativa”, jak zaznacza w swym Komentarzu do Polityki212.
Poznanie racjonalne prowadzi nas do odkrywania prawdy o człowieku
i ludzkiej wspólnocie. Pozostając przy tym, co irracjonalne, z góry skazujemy się na królowanie kłamstwa i błędu. Tomasz z Akwinu wielokrotnie
w swych pismach podkreślał wagę prawdy dla życia społecznego i politycznego. To dlatego zresztą prawda, prawdomówność jest według niego
jedną z cnót społecznych – sprawności wchodzących w skład sprawiedliwości. To właśnie m.in. prawdę jesteśmy winni drugiemu człowiekowi.
W tej części Summa Theologiae cytuje np. Cycerona: „La verdad consiste
en declarar sin deformación alguna lo que ha pasado, lo que está pasando
y lo que va a pasar”213. Bez prawdy o przeszłości jest trudno, albo nawet
niemożliwe, odkryć prawdę o rzeczywistości aktualnej, a bez tego na pewno
nie można ustalić prawdy o rzeczach przyszłych. Cytat z Marka Tuliusza
przypomina nam o tak ważnym w polityce odkrywaniu prawdy za pomocą
cnoty roztropności, o wnioskowaniu przyczynowo-skutkowym, o czym
już zresztą była mowa powyżej. To właśnie roztropność wraz z innymi
cnotami moralnymi pozwala na odkrywanie i przekazywanie innym prawdy
o polityce214.

212 Sentencia Politic., pr. 6.
Por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 13–16.
213 S. Th., II–II, q. 109, a. 1, arg. 3.
Por. J. L. Widow Lira, op. cit, s. 11.
214 Por. Sentencia Ethic., lib. 6, lect. 10, n. 18: „et quod aliis malis non appareat id quod vere
est optimum, patet per hoc, quod malitia opposita virtuti pervertit iudicium rationis, et facit
mentiri circa fines, qui sunt [circa] practica principia. Sicut intemperato videtur optimum sequi
concupiscentias. Non autem recte potest syllogizari si erretur circa principia. Cum ergo ad
prudentem pertineat recte syllogizari de operabilibus, manifestum est, quod impossibile est
esse prudentem illum qui non est virtuosus, sicut non posset esse sciens qui erraret circa
principia demonstrationis”.
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Oczywiście trzeba zaznaczyć, że poznanie w teorii i praktyce politycznej
nie ma i nie może mieć takiej samej dokładności jak proces poznawczy
w innych gałęziach ludzkiej wiedzy, np. w fizyce czy w biologii. Nie możemy wnioskować o procesach politycznych lub społecznych z taką samą
pewnością jak w działaniach matematycznych. Nie oznacza to bynajmniej
ucieczki w swego rodzaju absolutyzm poznawczy czy w relatywizm. Rozwiązanie Akwinaty jest inne. Ukazuje to spostrzeżenie José Luisa Widow
Liry o kwestii prawdy w polityce w rozumieniu Tomasza z Akwinu: „mówić
o prawdzie na tych terenach nie oznacza nadać polityce jednoznaczącego
sensu, jakby miała rozwijać zgodnie jedną formę lub wcześniej założony
model. W rzeczywistości, traktuje się o dokładnie czymś przeciwnym. Mówi
się o zrozumieniu, że istnienie prawdy na tych przestrzeniach jest tym, co
czyni możliwym adekwatny i elastyczny wybór tego wszystkiego, co może
być użyteczne dla dobra człowieka”215.
Ale też nie można sprowadzić polityki do, jak już wcześniej zaznaczałem,
czystej praktyki bez teoretycznej refleksji nad przyczynami i celami działań
ludzkich w tej sferze. Opinia Tomasza jest w tym miejscu zgodna ze stanowiskiem starożytnych, którzy jako pierwsi tworzyli fundamenty wiedzy
o polityce. Obu skrajności trzeba unikać, jak pisze Beuchot, „pomimo tego,
że są pryncypia, to nie ma jednakowo ważnych reguł, by je realizować;
pomimo tego, że są ważne uniwersalnie cele, to nie ma uniwersalnie ważnych reguł działania, by je osiągnąć: »(tak Platon, jak i Arystoteles) odrzucali
Scyllę absolutyzmu i Charybdę relatywizmu«. Utrzymując ten punkt widzenia można ośmielić się wyrazić to w następujący sposób: »jest jedna
uniwersalnie ważna hierarchia celów, ale nie ma reguł działania ważnych
uniwersalnie«. Wszak prawo naturalne nie mówi, który cel ma pierwszeństwo w konkretnej sytuacji, nie koncentruje się na teoretycznej mądrości,
ale też jest czymś głębszym niż utylitaryzm”216.
Rozwiązaniem powyższego dylematu podpowiadanym przez Akwinatę
jest wspominana już cnota roztropności, która z jednej strony wnioskuje
na podstawie teoretycznych pryncypiów, z drugiej zaś odnosi się do analizy
danych szczegółowych, m.in. za pomocą cnót moralnych: „etiam tempe-
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J. L. Widow Lira, dz. cyt., s. 8.

M. Beuchot, La ley natural en santo Tomás de Aquino y Leo Strauss, „Convivium” 1995,
nr 8, s. 20.
216
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rantia et fortitudo possunt referri ad bonum commune, unde de actibus
earum dantur praecepta legis, ut dicitur in V Ethic. Magis tamen prudentia
et iustitia, quae pertinent ad partem rationalem, ad quam directe pertinent
communia, sicut ad partem sensitivam pertinent singularia”217.
Dominikanin podąża w tym kierunku, wnioskując konieczność powstania teoretycznej ramifikacji ludzkich działań. O tym przecież traktuje cała
druga część Sumy teologicznej. Tomasz ponadto podkreśla wagę życia
aktywnego człowieka, nie neguje tej sfery ani nie przeciwstawia w sposób
radykalny ideałowi życia kontemplacyjnego218. A wreszcie w Komentarzu
do Polityki, szczególnie we wstępie, wprost analizuje status polityki jako
wiedzy219. Wiedzy, która odkrywała partycypację jako jedną z zasad życia
politycznego, jak dowiemy się w następnych częściach niniejszego rozdziału.
Akwinata widział wyraźnie przeszkody w dokładnym poznaniu prawdy
w polityce, spowodowane przez niepewność związaną z przewidywaniem
dokładnych efektów działań politycznych i potencjalnych reakcji ludzkich
na nie. Powoduje to wielką niepewność, co zaznaczał z kolei w swym
Komentarzu do Arystotelesowskiej Etyki220. Pokusą, by ominąć tę prze-
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S. Th., II–II, q. 47, a. 10, ad 3.
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Por. M. Beuchot, Los principios…, dz. cyt., s. 13–16.
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Por. Sentencia Politic., pr., n. 1–8.

Por.: Sentencia Ethic., lib. 2, lect. 2, n. 2: „praesens negotium, scilicet moralis philosophiae,
non est propter contemplationem veritatis, sicut alia negotia scientiarum speculativarum, sed
est propter operationem; non enim in hac scientia scrutamur quid est virtus ad hoc solum ut
sciamus huius rei veritatem; sed ad hoc, quod acquirentes virtutem, boni efficiamur. Et huius
rationem assignat: quia si inquisitio huius scientiae esset ad solam scientiam veritatis, parum
esset utilis; non enim magnum quid est, nec multum pertinens ad perfectionem intellectus,
quod aliquis cognoscat variabilem veritatem contingentium operabilium, circa quae est virtus.
Et quia ita est, concludit, quod necesse est perscrutari circa operationes nostras, quales sint
fiendae. Quia, sicut supra dictum est, operationes habent virtutem et dominium super hoc,
quod in nobis generentur habitus boni vel mali” i Sentencia Ethic., lib. 2, lect. 2, n. 4: „determinat
modum inquirendi de talibus. Et dicit, quod illud oportet primo supponere, quod omnis sermo
qui est de operabilibus, sicut est iste, debet tradi tipo, idest exemplariter, vel similitudinarie, et
non secundum certitudinem; sicut dictum est in prooemio totius libri. Et hoc ideo, quia sermones sunt exquirendi secundum conditionem materiae, ut ibi dictum est, videmus autem,
quod ea quae sunt in operationibus moralibus et illa quae sunt ad haec utilia, scilicet bona
exteriora, non habent in seipsis aliquid stans per modum necessitatis, sed omnia sunt contingentia et variabilia. Sicut etiam accidit in operationibus medicinalibus quae sunt circa sana,
quia et ipsa dispositio corporis sanandi et res quae assumuntur ad sanandum, multipliciter
variantur” i Sentencia Ethic., lib. 2, lect. 2, n. 5: „Et cum sermo moralium etiam in universalibus
220
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szkodę, było zredukowanie polityki do czystego rozmyślania teoretycznego,
bez potrzeby uwzględniania ludzkich działań. W ten sposób polityka byłaby
bezpośrednim zaaplikowaniem obrazu teoretycznego do życia wspólnoty
politycznej. I znowu Akwinata nie zgadza się z takim podejściem do teorii
polityki. Wręcz postuluje we wstępie do Komentarza do Polityki konieczność
uwzględniania czynów ludzkich, jeżeli chcemy dokonać poprawnej analizy
wspólnoty ludzkiej jako całości. „Sicut enim scientie speculative que de
aliquo toto considerant, ex consideratione partium et principiorum notitiam
de toto perficiunt passiones et operationes totius manifestando, sic et hec
scientia principia et partes civitatis considerans de ipsa notitiam tradit,
partes et passiones et operationes eius manifestans: et quia practica est,
manifestat insuper quomodo singula perfici possunt: quod est necessarium
in omni practica scientia”221. Nie może zaistnieć poprawna wiedza spekulatywna o polityce bez analizy ludzkich działań i człowieka jako takiego. Tu
znowu pojawia się kwestia ludzkiego uczestnictwa jako rzeczywistość
konieczna dla stworzenia rzeczywistej teorii wokół polityki.
To dlatego też pewnie w pismach Tomasza z Akwinu poświęconych
polityce nie spotkamy wielkich idealnych projektów politycznych dla pojedynczych państw bądź dla całej ludzkości. Nie ma wielkich narracji, które
długofalowo planowałyby rozwój ludzkich społeczności albo przewidywałyby polityczną przyszłość w długich dystansach. Dla średniowiecznego
autora zbyt długie planowanie, zwłaszcza szczegółowe, po stronie polityków
jest czymś niemającym większego sensu. Sam Akwinata, w przeciwieństwie
do niektórych jego interpretatorów, takich jak np. Jacques Maritain, nie
tworzył wielkich prognoz co do całych cywilizacji. Takie projekty pojawiają
się już w następnych pokoleniach autorów piszących o polityce, jednak
sit incertus et variabilis, adhuc magis incertus est si quis velit ulterius descendere tradendo
doctrinam de singulis in speciali, hoc enim non cadit neque sub arte, neque sub aliqua narratione, quia casus singularium operabilium variantur infinitis modis. Unde iudicium de singulis
relinquitur prudentiae uniuscuiusque, et hoc est quod subdit, quod oportet ipsos operantes per
suam prudentiam intendere ad considerandum ea quae convenit agere secundum praesens
tempus, consideratis omnibus particularibus circumstantiis; sicut oportet medicum facere in
medicando, et gubernatorem in regimine navis. Quamvis autem hic sermo sit talis, id est in
universali incertus, in particulari autem inenarrabilis, tamen attentare debemus, ut aliquod
auxilium super hoc hominibus conferamus, per quod scilicet dirigantur in suis operibus”.
Tu z pomocą znowu przychodzi cnota roztropności, która zajmuje się sprawami niepewnymi
– por. S. Th., II–II, q. 47, a. 1, corp.
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sam Tomasz jest zwolennikiem planowania politycznego na krótki dystans,
jak mówią współcześnie Anglicy – krótkoterminowo. Potwierdzają to jego
opuscula – listy do cypryjskiego księcia czy brabanckiej księżniczki – które
odpowiadają na aktualne problemy nękające ich państwa222. Ostrożność
w aksjomatycznym postrzeganiu teorii w polityce podkreślają także fragmenty jego wielkich dzieł moralnych poświęcone takim wspomnianym
już wyżej tematom, jak: czyn ludzki i jego antropologiczne fundamenty
oraz potencjalne skutki, niemożliwość pewnego poznania rzeczy przyszłych, czy związane z tym odrzucenie proroctwa z myślenia i działania
politycznego.
Jeśli np. w De regno pojawia się naprawdę daleki cel działania politycznego, który w jakiś sposób nakreśla jego ramy, to Akwinata rezerwuje tę
funkcję dla kapłanów i ich posługi ukazywania pojedynczym ludziom
i społeczności ludzkiej jako pewnej całości ich nadprzyrodzonych celów,
które były odróżnialne od celów stricte politycznych, określonych przez
średniowiecznego mistrza jako naturalne223. I te ostatnie akurat były zarezerwowane dla polityków odpowiedzialnych za konkretne planowanie
polityczne i prowadzenie politycznej wspólnoty.
Ale też nie oznaczało to bynajmniej niedoceniania warstwy teoretycznej
przez Akwinatę. Przeciwnie, rolą filozofii rozważającej sprawy polityczne
jest przygotować podstawę teoretyczną dla działania ludzkiego, analizując
ludzkie czyny i ich uwarunkowania. W nauczaniu Tomasza z Akwinu
możemy wyraźnie zobaczyć odpowiedź pozytywną na pytanie o możliwość
sformułowania pewnych ogólnych pryncypiów, które mają wartość uniwersalną, pomimo pewnych zmiennych szczegółowych, włączając w to
kwestie dotyczące prawdy o pojedynczych faktach lub poprawności konkretnej akcji politycznej224. Z drugiej zaś strony odkrycie tychże podstaw
222 Por.: H. Pirenne, La Duchesse Aleyde de Brabant et le „De regimine Judaeorum” de saint
Thomas de Aquin, „Revue de Philosophie Neoscholastique” 1928, nr 30, s. 193; i w: Aquinas,
dz. cyt., s. 1.
223 Dlatego też Akwinata jako teolog-filozof nie zagłębia się, jeśli o to go wyraźnie nie proszą
(jak np. wyżej wspomniana księżniczka Brabancji), w detale działania politycznego i w konkretne
rozwiązania polityczne. Po prostu pozostawia to czynnym politykom – por. É. Gilson, Elementos…,
dz. cyt., s. 345 i 347.
Por. także: A. Graça Neto, Elementos de uma Filosofía Jurídico-Política no Pensamento de
Santo Tomás de Aquino, „Revista de Faculdade de Direito UFPR” 2001, nr 35, s. 146.
224
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teoretycznych nie oznaczało pomniejszenia roli politycznej praktyki. W obu
zaś przypadkach konieczne jest odkrycie i uwzględnienie partycypacji
politycznej. Rządzący muszą uwzględniać w swych planach i działaniach
politycznych reakcje ludzi, inaczej ich polityka będzie nierealistyczna
i nieskuteczna. Dostrzeżenie wagi ludzkiego uczestnictwa w polityce jest
więc owocem wielkiego realizmu Akwinaty. Szczególnie w sferze poznawczej225.
Wszak poznanie w polityce odbywa się za pomocą działań politycznych,
jest poznaniem „w boju”, by użyć porównania militarnego226. Stąd też wspominana już wyżej waga roztropności, która jest przecież wezwaniem do
działania227. I dlatego właśnie czyn ludzki i jego analiza stoją w centrum
rozważań politycznych Akwinaty, co podkreśla m.in. we wstępie do Komentarza do Polityki: „Rursumque cum ratio quedam operetur per modum
factionis operatione in exteriorem materiam transeunte, quod proprie ad
artes pertinet, quae mechanice vocantur, utpote fabrilis et navifactiva et
similes; quaedam vero operetur per modum actionis operatione manente
in eo qui operatur, sicut est consiliari, eligere, velle et hujusmodi quae ad
moralem scientiam pertinent: manifestum est politicam scientiam, quae
de hominum considerat ordinatione, non contineri sub factivis scientiis,
quae sunt artes mechanice, sed sub activis quae sunt scientie morales”228.
225 Por. F. D´Agostino, Prefazione, w: Tommaso d´Aquino: religione e vita civile, R. de Ceglie,
Vaticano 2009, s. 6.

Por. M. Beuchot, dz. cyt., s. 13–14.
Mauricio Beuchot zaznacza, że według Akwinaty wiedza polityczna „analizuje fenomeny
społeczne, aby je wytłumaczyć poprzez ich przyczyny, i w tym samym czasie zaplanować
wytyczne działania; ale nie jest bezpośrednio zaniepokojona praktyką, to znaczy, nie daje rozwiązań dla problemów faktycznych, tylko ukazuje prawdę, wyznacza drogę, aby ludzie którzy
są dobrze przygotowani nią poszli, i ci, którzy są dysponowani zdali sobie sprawę z kłamstw,
w które uwierzyli i się poprawili, albo błędów, które mogą popełnić, i się przygotowali” – tamże,
s. 16.
226

227 Por. S. Th., II–II, q. 47, a. 1, ad 3: „laus prudentiae non consistit in sola consideratione, sed
in applicatione ad opus, quod est finis practicae rationis. Et ideo si in hoc defectus accidat,
maxime est contrarium prudentiae, quia sicut finis est potissimus in unoquoque, ita et defectus
qui est circa finem est pessimus. Unde ibidem Philosophus subdit quod prudentia non est solum
cum ratione, sicut ars: habet enim, ut dictum est, applicationem ad opus, quod fit per
voluntatem”.

Sentencia Politic., pr. 6.
Por.: De regno, lib. 1, cap. 1 i S. Th., I–II, q. 90, a. 2, ad 2; R. Spazzi, Il pensiero di San Tommaso
d´Aquino, Bologna 1997, s. 107.
Czyn człowieka jest centralnym punktem badań Akwinaty nie tylko w analizowaniu tego,
228
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A później zaznacza, komentując to samo dzieło Arystotelesa: „haec scientia principia et partes civitatis considerans de ipsa notitiam tradit, partes et
passiones et operationes eius manifestans”229.
Oczywiście czyny ludzkie mogą być bardzo różne, o czym pisał Tomasz
z Akwinu, analizując proces wyciągania dalszych wniosków z zasad prawa
naturalnego, i znajdowało to odzwierciedlenie w bardzo różnym prawie
ustanawianym w różnych wspólnotach230. Stąd stała niepewność wynikająca z przygodności rzeczy i wolności człowieka, które wpływają zwłaszcza
na pojedyncze ludzkie czyny231. Dobry polityk będzie umiał podjąć odpowiednie decyzje pomimo tej niepewności, ale do tego trzeba odkryć i zaakceptować zasadę ludzkiego uczestnictwa w polityce232. Pokazane to
będzie w dalszych częściach mojej książki.

co polityczne, ale szerzej, w ramach całej nauki moralnej: „Quia, sicut Damascenus dicit, homo
factus ad imaginem Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur intellectuale et
arbitrio liberum et per se potestativum; postquam praedictum est de exemplari, scilicet de Deo,
et de his quae processerunt ex divina potestate secundum eius voluntatem; restat ut consideremus de eius imagine, idest d e h o m i n e , s e c u n d u m q u o d e t i p s e e s t s u o r u m
operum principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum oper u m p o t e s t a t e m ” – S. Th., I–II, pr.
Por. także: Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 2: „Sic igitur moralis philosophiae, circa quam
versatur praesens intentio, proprium est c o n s i d e r a r e o p e r a t i o n e s h u m a n a s , secundum quod sunt ordinatae adinvicem et ad finem” i Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 3: „Sicut
igitur subiectum philosophiae naturalis est motus, vel res mobilis, ita etiam s u b i e c t u m
m o r a l i s p h i l o s o p h i a e e s t o p e r a t i o h u m a n a ordinata in finem, vel etiam homo
prout est voluntarie agens propter finem”.
229

Sentencia Politic., pr. 8.

Por. S. Th., I–II, q. 91, a. 3, q. 94, a. 4.
Por. także: A. H. Chroust, dz. cyt., s. 23–24.
230

231 Por. S. Th., I–II, q. 94, a. 4.
Por. także: A. H. Chroust, dz. cyt., s. 24.
232 Por. S. Th., I–II, q. 91, a. 3, i S. Th. I–II, q. 92, a. 2; q. 94, a. 4.
Por. także: A. H. Chroust, dz. cyt.
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II.2. Koncepty polityczne w dziełach Akwinaty,
dla których ważna jest partycypacja
Po rozważeniu uwarunkowań społecznych i politycznych, które ukazują
nam konieczność partycypacji politycznej, dostrzegając jej wagę dla kwestii poznawczych w polityce, możemy przejść do analizy działania politycznego i miejsca w nim obywatelskiego uczestnictwa. Jakie miejsce
zajmuje partycypacja w tworzeniu i życiu wspólnoty politycznej? Co
znaczy „wziąć udział” (partem capere) czy „mieć udział” (partem tenere)
w działaniu politycznym? Odnosi się to do czegoś istotnego w życiu politycznym czy jest to jedynie coś dodatkowego? Odpowiedź na te pytania
możemy znaleźć w analizie dwóch podstawowych dla filozofii politycznej
Akwinaty konceptów, które wprost mówią o uczestnictwie, podkreślając
jego wagę: jest to koncepcja systemu politycznego (nawet więcej, najlepszego systemu politycznego, którego opis znajdujemy w Sumie teologicznej233) i koncept „obywatela” (civis)234, który aktywnie partycypuje w życiu
swojej wspólnoty politycznej.
Tomasz z Akwinu w opisie najlepszego systemu politycznego dla ludzkiej wspólnoty widział wprost konieczność partycypacji ludzi. Bez tego taki
system nie ma możliwości ani powstać, ani przetrwać. A więc zagadnienie
systemu politycznego jest związane, i to bardzo, z kwestią uczestnictwa.
Akwinata wyraził to najlepiej w Summa theologiae, pisząc: „Należyty system
władzy w państwie lub narodzie wymaga uwzględnienia dwóch czynników.
Pierwszym z nich jest to, żeby w s z y s c y m i e l i j a k i ś u d z i a ł
w e w ł a d z y , przez to bowiem, jak uczy Filozof, utrzymuje się pokój
w narodzie i wszyscy taki system uznają i go strzegą. Drugim czynnikiem

233 Wiemy, że inną opinię wyraża Akwinata w De regno, opisując monarchię jako najlepszy
ustrój. Charakterystyczne, że w tym opusculum nie wspomina tak bardzo o kwestii uczestnictwa,
jak czyni to w Sumie, chociaż trzeba zaznaczyć, że system mieszany też jest rodzajem monarchii,
a nawet królestwo jako jednorodny ustrój ma swój wymiar partycypacyjny, o czym jeszcze
będzie mowa w tej pracy – por.: M. Grandclaude, dz. cyt.; A. Machowski, Teologia polityczna
św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011.
234 Generalnie w mojej pracy używam pojęcia „obywatel”, tak jak rozumiał go Tomasz z Akwinu,
jako aktywnego uczestnika życia politycznego, a nie jak definiujemy obywatelstwo dzisiaj, jako
coś, co przynależy konkretnemu człowiekowi od urodzenia i nie oznacza to koniecznej partycypacji w sprawach publicznych.
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jest charakter rządu czy ustroju albo sam system sprawowania władzy”235.
Kontynuacją tych słów jest rozwinięcie teorii o ustanowieniu optymalnego
systemu politycznego dla państwa, i tu także pojawia się partycypacja jako
sposób procedowania w ramach systemu mieszanego (regimen mixtum).
Cytat powyżej jest swego rodzaju kluczem do rozumienia tego, co oznacza polityczne uczestnictwo dla Akwinaty. Kwestia 105, którą rozpoczyna
ów cytat, w mojej opinii najpełniej przedstawia nam to zagadnienie. W tym
fragmencie Tomasz z Akwinu opisuje politia optima jako system pozwalający znaleźć rozwiązanie problemów społecznych i politycznych, które
mogą nękać wspólnotę polityczną na różnych etapach jej funkcjonowania.
Podaję cytat w oryginale z uwagi na rolę tego tekstu dla ukazania partycypacji jako czegoś nieodzownego dla systemu politycznego. Dominikanin
pisze: „circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente,
duo sunt attendenda. Quorum unum est u t o m n e s a l i q u a m p a r t e m
h a b e a n t i n p r i n c i p a t u : per hoc enim conservatur pax populi, et
omnes talem ordinationem amant et custodiunt, ut dicitur in II Polit. Aliud
est quod attenditur secundum speciem regiminis, vel ordinationis principatuum. Cuius cum sint diversae species, ut Philosophus tradit, in III Polit.,
praecipuae tamen sunt regnum, in quo unus principatur secundum virtutem; et aristocratia, idest potestas optimorum, in qua aliqui pauci principantur secundum virtutem. Unde optima ordinatio principum est in aliqua
civitate vel regno, in qua unus praeficitur secundum virtutem qui omnibus
praesit; et sub ipso sunt aliqui principantes secundum virtutem; et tamen
talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt,
tum quia etiam ab omnibus eliguntur. Talis enim est optima politia, bene
commixta ex regno, inquantum unus praeest; et aristocratia, inquantum
multi principantur secundum virtutem; et ex democratia, idest potestate
populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum
pertinet electio principum. Nam Moyses et eius successores gubernabant
populum quasi singulariter omnibus principantes, quod est quaedam
species regni. Eligebantur autem septuaginta duo seniores secundum
virtutem, dicitur enim Deut. I, Tuli de vestris tribubus viros sapientes et
nobiles, et constitui eos principes, et hoc erat aristocraticum. Sed democraticum erat quod isti de omni populo eligebantur; dicitur enim Exod. XVIII,
235
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Provide de omni plebe viros sapientes, etc., et etiam quod populus eos
eligebat; unde dicitur Deut. I, date ex vobis viros sapientes, et cetera. Unde
patet quod optima fuit ordinatio principum quam lex instituit”236.
W powyższym cytacie, w dwóch warunkach ustanowienia dobrego
systemu rządów, Tomasz zaznacza właśnie partycypację obywateli.
W pierwszym warunku czytamy wprost: „aby wszyscy mieli jakąś część
w rządzeniu” (w jęz. łacińskim: „ut omnes aliquam partem habeant in
principatu”). W ten sposób Akwinata bezpośrednio ukazuje potrzebę partycypacji wszystkich w zarządzaniu wspólnotą polityczną. I jest to pierwszy
i najważniejszy, najbardziej podstawowy warunek stworzenia dobrego
systemu. Bardzo podobne zdanie („si omnes habeant partem in principatu
civitatis”) powtarza Akwinata w swym Komentarzu do Polityki, także
umieszczając je w kontekście wyboru systemu mieszanego rządów jako
najlepszego. „Quidam dicunt quod optimum regimen civitatis est quod est
quasi commixtum ex omnibus predictis regiminibus. Et huius ratio est,
quia unum regimen temperatur ex admixtione alterius; et minus datur
seditionis materia, s i o m n e s h a b e a n t p a r t e m i n p r i n c i p a t u
c i v i t a t i s ; puta si in aliquo dominetur populus, in aliquo potentes, in
aliquo rex”237.
Powracając do tekstu z Sumy teologicznej, zauważmy teraz jedynie
ogólnie, że drugi warunek stworzenia dobrego ustroju to wybór konkretnego systemu politycznego w danej sytuacji, który najlepiej sprzyjałby
rozwojowi wspólnoty. W tym warunku mieści się też warunek pierwszy –
gwarantować taki system, by miał też wypełnienie pierwszego warunku,
a więc ludzkiej partycypacji, co będziemy mogli zobaczyć w rozwinięciu
myśli Tomaszowej; przeanalizujemy to w dalszej części tekstu238.
Przy analizie uwarunkowania pierwszego – konieczności uwzględnienia partycypacji wszystkich, aby stworzyć dobry system polityczny – trzeba
zauważyć, że w myśleniu Akwinaty ta „partycypacja” wszystkich nie jest
i nie może być dla wszystkich jednakowa. Pisząc aliquam partem – „jakąś
część” – wręcz postuluje, że ten udział jest czymś nie do końca określonym
i tym samym dla wszystkich. W myśleniu Akwinaty partycypacja polityczna,
236

Tamże.

237

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4.

238

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.
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o czym zresztą będziemy mieli okazję się przekonać w III rozdziale, oznacza bardzo różne formy udziału w działaniach politycznych i bardzo różną
jakość tego udziału w przypadku konkretnego członka wspólnoty politycznej. „Partycypacja polityczna (…), wymaga rozumienia jej na wielu wymiarach. Partycypować oznacza dla jednych rządzić i dla innych słuchać” –
pisze Montserrat Herrero239. Zatem nie należy rozumieć tej partycypacji,
o której mówi Akwinata, jako jednego i tego samego uprawnienia dla
wszystkich.
Partycypację w kwestii 105 trzeba rozumieć bardziej jako pewną możność, która może być aktualizowana na wiele sposobów i w różnym stopniu, przede wszystkim według możliwości pojedynczego człowieka240.
W ten sposób zresztą koncept partycypacji politycznej Tomasza z Akwinu
różni się bardzo od konceptu współczesnego. Dzisiaj, w niektórych teoriach,
partycypację przedstawia się jako pewne prawo takie samo dla wszystkich,
przynajmniej teoretycznie. To prawo odnosi się dla przykładu do kwestii
akcesu, równego dla wszystkich, w podejmowaniu decyzji politycznych
poprzez akty głosowania czy dostęp do partii politycznych. W tym sensie
prawdziwie można powiedzieć, że w dziełach Tomasza z Akwinu takiej
partycypacji nie ma.
Dla dominikanina idea, że wszyscy mieliby w ten sam sposób decydować o wszystkim, była nierzeczywista. Także z powodów niemożliwości
fizycznych zorganizowania takich wspólnych rządów, przynajmniej
we wspólnotach większych, a takimi przecież są wspólnoty polityczne
(w wiekach średnich były mniejszymi, ale i możliwości techniczne były
zdecydowanie gorsze). Jak pisze w swym Komentarzu do Polityki, gdyby
wszyscy ludzie byli tacy sami, „byłoby sprawiedliwym, że wszyscy na raz
rządzą, ale gdy to nie jest możliwe, ustala się, naśladując tę sprawiedliwość,
żeby ci, którzy są równi, kolejno cedowali sobie nawzajem swoją część
239

M. Herrero, Legitimidad política y participación, „Anuario Filosófico” 2003, nr 36, s. 134.

Harmonizuje to dobrze z ogólną doktryną moralną Tomasza z Akwinu, kóra mówi nam
o różnej partycypacji w cnotach moralnych. Wszyscy w jakiś sposób w nich uczestniczą, ale
każdy według swych możliwości i podejmowanych działań – por. Sentencia Politic., lib. 1, lect.
10, n. 10: „Similiter etiam considerandum est et circa morales virtutes. O m n e s e n i m p a r ticipant ipsas, sed non eodem modo; set unusquisque tantum eas
p a r t i c i p a t q u a n t u m e s t n e c e s s a r i u m a d p r o p r i u m o p u s . Unde ille qui principatur sive civitati, sive servis, sive mulieri, sive filiis, oportet quod habeat perfectam virtutem
moralem, quia opus eius est simpliciter opus architectoris, idest principalis artificis”.
240

114

Rozdział II.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

[w rządzeniu]”241. Swoista kadencyjność urzędów byłaby rozwiązaniem
problemu niemożliwości fizycznej wspólnego rządzenia.
Ale w myśleniu Akwinaty przeważa inny argument – takie uprawnienie
równe dla wszystkich byłoby bezzasadne z powodu naturalnych różnic
istniejących pomiędzy ludźmi. Nie mogą wszyscy partycypować w ten sam
sposób, gdyż ludzie nie są równi – nie wszyscy są na tym samym poziomie
osobistego rozwoju, poszczególne osoby nierówno rozwijają swoje bardzo
różne możliwości, różnicują ich różne uwarunkowania i okoliczności.
Dlatego ludzie różnie aktywują się, działając w sferach społecznych i politycznych. Jeśli to wszystko byłoby jednakowe, to możliwa byłaby jednakowa
partycypacja, ale przecież tak nie jest242. Ta równość bądź nierówność nie
jest dla Tomasza kwestią jakiegoś apriorycznego prawa stanowionego
w danym państwie, ale wynika z samej rzeczywistości. Takie jest też podejście Akwinaty do sprawy partycypacji. Dlatego też nie może być prawem
gwarantującym ten sam udział w sprawach politycznych wszystkim.
Ogólność stwierdzenia „jakąś część” (aliquam partem) sprawia też, że
dominikanin nie podaje nam jakiejś „złotej reguły”, panaceum do zastosowania zawsze i wszędzie, by rozwiązać problem z uczestnictwem ludzi
we wspólnocie politycznej. To zresztą jest charakterystyczne dla całego
jego nauczania społecznego i politycznego. Ale w tym samym zdaniu zaznaczając, że partycypacja ma dotyczyć wszystkich – omnes – wskazuje,
że sama partycypacja jest kluczowa. W ten sposób wyklucza pokusę politycznego ekskluzywizmu, tak popularnego w platonizujących kierunkach
myślenia politycznego, także w wiekach średnich. Tomasz jest zwolennikiem włączania do działania politycznego jak najszerszego grona społecznego, choć samo to działanie czy oddziaływanie może mieć bardzo różny
wymiar, co zobaczymy w rozdziałach następnych. Z kolei wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć, że są pewne grupy ludzi wyłączone z partycypacji
241 Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 15: „Iustum igitur esset, si esset possibile, quod omnes
simul principarentur; sed quia hoc non est possibile, ad huius iusti imitationem observatur
quod illi qui sunt aequales in parte sibi invicem cedant”.
242 Por. tamże: „esse possibile quando in aliqua civitate inveniuntur aliqui viri multum aliis
excellentiores per quos optimum erit ut semper civitas regatur; set quando hoc non est possibile
eo quod omnes cives fere sunt aequales secundum naturalem industriam et virtutem, tunc
iustum est quod o m n e s p a r t i c i p e n t p r i n c i p a t u , sive principari sit quoddam bonum,
sive malum, quia et communibus bonis et communibus oneribus iustum est ut a e q u a l i t e r
p a r t i c i p e n t q u i s u n t a e q u a l e s i n c i v i t a t e ”.
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politycznej, przynajmniej z działania bezpośredniego, i było to przez
Akwinatę akceptowalne, a nawet zalecane. Ale postulat „aby wszyscy” – ut
omnes – mogli uczestniczyć, pozostaje generalnie pierwszym głównym
zaleceniem, aby dany system polityczny mógł dobrze działać.
Wspomniana już wyżej Tomaszowa maniera pisania o polityce pokazuje
nam coś jeszcze o partycypacji politycznej. Nie jest ona częścią pewnego
uniwersalnego modelu teoretycznego i nie może być dokładnie wymierzona
tak, aby pasowała dla każdego kraju czy każdej grupy ludzi. Akwinata nie
podaje nam gotowej formuły, tak jak czynią to współczesne ideologie (kiedy
to np. świat zachodni chce implementować system demokracji liberalnej
i akceptowanej przez nią partycypacji politycznej w krajach tak odległych
geograficznie i mentalnie jak np. Irak czy Afganistan). Zasada partycypacji
w polityce może być rozumiana i stosowana na wiele sposobów. Podkreśla
to także drugi warunek ustanowienia dobrego systemu politycznego –
wybór właściwego systemu rządów. Doradzany system mieszany – regimen
mixtum – pokazuje pewną giętkość jego myślenia politycznego, który dostrzega i dopuszcza funkcjonowanie bardzo różnych form ustrojowych (bo
przecież istnieją one zarówno w rzeczywistości, jak i w teorii politycznej,
przynajmniej Arystotelesa, do którego odwołuje się Tomasz – „cuius cum
sint diversae species, ut Philosophus tradit, in III Polit.”), najlepszym nawet
byłoby ich wymieszanie, aby uniknąć wad poszczególnych rozwiązań systemowych, a wykorzystać ich mocne strony243.
Partycypacja polityczna jest dla niego przede wszystkim czymś praktycznym, umożliwiającym realizację politycznych celów – trwanie i skuteczne działanie wspólnoty politycznej – i taki jest też argument podany
przez Akwinatę za uczestnictwem – jest ona ważna, bo gwarantuje dobrą
relację pomiędzy obywatelami a państwem i rządzącymi. Jeśli wszystkim
dane jest uczestniczyć w sprawach państwa, to „omnes talem ordinationem
amant et custodiunt, ut dicitur in II Polit.” – argumentuje za Arystotelesem
Tomasz z Akwinu244. Partycypacja obywateli pozwala budować dobro
wspólne, a szczególnie jego najważniejszą i fundamentalną warstwę –
243 Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp. Dlatego też mamy różne interpretacje tego samego
tekstu; jedni uważają, że Tomasz zaleca tu jeden system polityczny – regimen mixtum, inni
z kolei podkreślają, że są to trzy systemy oddzielne, aczkolwiek współistniejące i współdziałające ze sobą.
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utrzymanie pokoju w danej wspólnocie – „per hoc enim conservatur pax
populi”245. Z kolei w Komentarzu do Polityki Akwinata pisze w ogóle o utrzymaniu wspólnoty przy istnieniu jako celu dopuszczenia do uczestnictwa
w działaniu politycznym wielu ludzi: „Sed tamen apud Lacedaemones erat
unum bonum, quia poterant eligi de qualibet conditione hominum: et ideo
populus, quasi h a b e n s p a r t e m in maximo principatu, bene volebat,
q u o d c o n s e r v a r e t u r t a l i s p o l i t i a ”246. W innym z kolei fragmencie pojawia się na pierwszym miejscu pragnienie uniknięcia niepotrzebnych rebelii, przy czym zapewnienie partycypacji usuwa ich główny motyw:
„et minus datur seditionis materia, si o m n e s h a b e a n t p a r t e m i n
p r i n c i p a t u civitatis”247.
Ważny jest też sposób osiągania tego pokoju społecznego i politycznego,
bowiem partycypacja czyni to w duchu przyjaźni międzyludzkiej, przy czym
przyjaźń ta, a nawet miłość, ma dotyczyć także całej wspólnoty, w której się
uczestniczy „et omnes talem ordinationem amant et custodiunt”248. Czyniąc
uwagę o wspólnym dbaniu (custodire) o porządek polityczny i o dobro
wspólne, Akwinata wskazuje, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy ludzie są
żywo nim zainteresowani, włączeni w sprawy państwa, po prostu w nim
uczestniczą.
Dlatego też innym skutkiem uczestnictwa ludzi w sprawach wspólnoty
jest miłość do niej (łac. amare), która wiąże się także z efektywnością działań politycznych249. Philía politiké była odkryta już przez starożytnych

245 Kwestia pokoju jako fundamentalna dla ludzkiej wspólnoty i dla zrealizowania jej celów
jest ukazana szczególnie mocno w De regno – por. np: De regno, lib. 1, cap. 1: „Bonum autem
et salus consociatae multitudinis est ut eius unitas conservetur, quae dicitur pax, qua remota,
socialis vitae perit utilitas”; De regno, lib. 2, cap. 4: “ad bonam vitam multitudinis instituendam
tria requiruntur. Primo quidem, ut multitudo in unitate pacis constituatur. Secundo, ut multitudo
vinculo pacis unita dirigatur ad bene agendum. Sicut enim homo nihil bene agere potest nisi
praesupposita suarum partium unitate, ita hominum multitudo pacis unitate carens, dum impugnat se ipsam, impeditur a bene agendo. Tertio vero requiritur ut per regentis industriam
necessariorum ad bene vivendum adsit sufficiens copia”.
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W ten sposób możemy też odkryć rolę miłości społecznej w myśli Akwinaty, o której
pisze w innych fragmentach Sumy teologicznej. Opisuje m.in.: miłość do ojczyzny i współobywateli w analizowaniu cnoty przyjaźni (por. S. Th., II–II, q. 26 i 114), cnotę czci synowskiej
– pietas (por. S. Th., II–II, q. 101) czy szacunku (por. S. Th., II–II, q. 102).
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Greków, a dla Tomasza ma wielką wagę społeczną i polityczną, jeszcze
bardziej fundamentalną niż dla filozofów greckich. Jest to, jak pisze John
Finnis, „standard motivation” do tworzenia i utrzymania przy życiu danego
porządku społecznego czy prawnego, danego ustroju czy państwa250. Ponadto jest czymś koniecznym dla legitymizacji danej formy rządów. To
warunek sine qua non realnego funkcjonowania systemu politycznego,
który w ten sposób jest wspierany przez uczestniczących w nim. „Bez
partycypacji nie ma legitymacji”, jak notuje M. Herrero251.
Przejdźmy teraz do analizy drugiego warunku stworzenia dobrego systemu politycznego ukazanego w kwestii 105 Summa Theologiae, który
także ukazuje nam kwestię partycypacji obywatelskiej w sprawach wspólnoty. Jest nim kwestia wybrania dobrego ustroju – „Aliud est quod attenditur secundum speciem regiminis, vel ordinationis principatuum”252.
Tłumaczenie hiszpańskie tego fragmentu ukazuje nam kwestię patycypacji nawet bardziej niż łacina używana przez Akwinatę. Carlos Soria aż
trzykrotnie in expressis verbis używa tego sformułowania (dwa razy participare i raz tomar parte). „La segunda mira a la especie de régimen y a la
forma constitucional del poder supremo. De la cual enumera el Filósofo,
en III Politicorum, varias especies; pero las principales son la monarquía,
en la cual es uno el depositario del poder, y la aristocracia, en la que son
algunos pocop. La mejor constitución en una ciudad o nación es aquella
en que uno es el depositario del poder y tiene la presidencia sobre todos,
de tal suerte q u e a l g u n o s p a r t i c i p e n d e e s e p o d e r y, sin
embargo, ese poder sea de todos, en cuanto que todos pueden ser elegidos
y t o d o s t o m a n p a r t e e n l a e l e c c i ó n . Tal es la buena constitución
política, en la que se juntan la monarquía – por cuanto es uno el que preside
a toda la nación, la aristocracia – porque son muchos los q u e p a r t i c i p a n e n e l e j e r c i c i o d e l p o d e r - y la democracia, que es el poder
del pueblo, por cuanto estos que ejercen el poder pueden ser elegidos del
pueblo y es el pueblo quien los elige”253.
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J. Finnis, Reason…, dz. cyt., s. 112.
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M. Herrero, dz. cyt., s. 134.
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Wracając jednak do łaciny Tomasza z Akwinu i jego oryginalnych przemyśleń, możemy stwierdzić, że rekomenduje w rozwinięciu tego drugiego
warunku przyjęcie systemu mieszanego rządów jako pewnej mieszanki
ustrojowej powstałej w wyniku połączenia trzech systemów sprawiedliwych: z ustroju monarchicznego, arystokratycznego i demokratycznego.
„Talis enim est optima politia, bene commixta ex regno, inquantum unus
praeest; et aristocratia, inquantum multi principantur secundum virtutem;
et ex democratia, idest potestate populi, inquantum ex popularibus possunt
eligi principes, et ad populum pertinet electio principum”254. Wielką zaletą
takiego dobrze zmieszanego ustroju jest to, że w systemie politycznym
uczestniczą w sposób aktywny różne grupy. I wszytkim grupom zależy na
trwaniu takiego ustroju, co bezpośrednio związane jest z ich w nim partycypacją. Pisał o tym Akwinata w komentarzu do Arystotelesa: „Oportet enim,
ad hoc quod politia conservetur, quod omnes partes civitatis velint eam
esse, et quod cuilibet parti civitatis sufficiat quod permaneat in suo statu:
et hoc ibi contingebat. Nam reges acceptabant propter honorem quem ibi
habebant; calicagathi autem, idest virtuosi, acceptabant propter iherusiam,
idest propter honorabilitatem seniorum: iste enim principatus erat virtutis
praemium, ita quod nullus ad eum assumebatur nisi virtuosus. Populus
autem acceptabat propter principatum ephororum, qui communicabatur
omnibus”255.
Uczestnictwo w ustroju mieszanym według tekstu kwestii 105 Summa
Theologiae odnosi się do spraw tak podstawowych jak wybór władz czy
sprawowanie władzy. Charakterystyczne, że także w przypadku trzeciej
formu ustrojowej – demokracji, wchodzącej w skład systemu mieszanego,
Akwinata mówi o „władztwie ludu” – potestas populi256. W ustroju mieszanym partycypację polityczną spotykamy najjaskrawiej wyrażoną właśnie
we wpływach ustroju demokratycznego i jest to przede wszystkim kwestia
wyboru rządzących. Jak pisze Tomasz: „ex democratia, idest potestate
populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum

częstszego używania słowa „partycypacja” w kontekście politycznym niż w czasach Tomasza
z Akwinu.
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pertinet electio principum”257. Ten komponent demokratyczny ma zagwarantować, że władza w kraju w jakimś stopniu przynależy do wszystkich
obywateli, i że nikogo apriorycznie nie można wykluczyć z udziału w życiu
politycznym. Podkreśla to zdecydowanie Akwinata we frazie wcześniejszej
od cytowanego powyżej fragmentu, pisząc: „Et tamen t a l i s p r i n c i p a t u s a d o m n e s p e r t i n e t , tum quia ex omnibus eligi possunt, tum
quia etiam ab omnibus eliguntur”258.
Étienne Gilson, komentując ten fragment klucz dla rozumienia partycypacji politycznej u Tomasza z Akwinu, zaznacza, że średniowieczny autor
daleki był od akceptowania dyktatorskich form rządzenia i wprowadzał do
myślenia politycznego pewne pierwiastki demokratyczne (rzeczywiście
w ustroju mieszanym jedna część pochodzi z ustroju demokratycznego
– Tomasz zmienia tu Arystotelesowską ocenę demokracji jako systemu
złego – inaczej jest np. w De regno czy w Komentarzu do Polityki)259. Ántonio Catapan zaznacza te różne oceny ustroju demokratycznego przez
Akwinatę: negatywną, obojętną i pozytywną, przy czym ta druga jest powiązana z kwestią partycypacji. Jak pisze, Tomasz słowu „demokracja”
desygnuje trzy znaczenia: „najpierw korupcję systemu republikańskiego.
Później rozciąga się na wszelki system, w którym większość dominuje, ku
dobru lub złu. W kontekście ustroju mieszanego odnosi się do partycypacji
ludu w układzie politycznym”260.
Uczestnictwo polityczne obywateli w ramach ustroju mieszanego nie
polega jedynie na udziale w wyborach władz, ale też na możliwości bycia
wybranym. Bierne prawo wyborcze, jak byśmy dzisiaj to określili, także
przynależy do większości obywateli. „Talis enim est optima politia, bene
commixta ex regno, inquantum unus praeest; et aristocratia, inquantum
multi principantur secundum virtutem; et ex democratia, idest potestate
populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum
pertinet electio principum”261.
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nr 18–22, s. 133.
260

261

120

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.

Rozdział II.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

Ale moim zdaniem ważniejsze było dla Tomasza z Akwinu podkreślenie
pewnej efektywności działania wspólnoty politycznej realizującej zasadę
partycypacji. Aby to ukazać, Gilson cytuje Arystotelesa, do którego nauczania odwoływał się też Akwinata: „rząd konsoliduje, bez wątpienia ustrój,
w sposób taki, że lud jest spokojny, ponieważ partycypuje w najwyższej
władzy, i umożliwia, czy przez dzieło prawodawcy, czy przez przypadek,
dalszy rozwój spraw [państwa]”262. Taki rozwój zapewnia nie tylko element
demokratyczny w ustroju mieszanym, ale wszystkie jego części.
Dlatego uczestnictwo wielu w aktach wybierania władz, co jest wkładem
ustroju demokratycznego w system mieszany, zrównoważone jest i zharmonizowane z zasadą jedności spersonifikowaną w osobie rządzącego –
unus preest, która pochodzi z kolei z ustroju królewskiego, i z zasadą rządów
najlepszych uosabianą w ustroju arystokratycznym. Dlatego można śmiało
powiedzieć, że w ustroju mieszanym, który jest optymalny (optima politia),
„uczestniczą” trzy formy ustrojowe i to właśnie gwarantuje optymalną
partycypację ludzi w sprawach państwa. Optymalną, jak trzeba przypomnieć, nie oznacza dla dominikanina jednakową dla wszystkich.
To dlatego według Akwinaty kwestia uczestnictwa pojawia się także
w komponencie arystokratycznym ustroju mieszanego. Dostrzec to możemy, kiedy Tomasz powtarza, uzasadniając walor elementów ustrojowych
pochodzących z systemu arystokratycznego, argument ze wstępu i z pierwszego warunku koniecznego dla stworzenia najlepszego ustroju. Jest to
argument, aby różni ludzie uczestniczyli w zarządzaniu wspólnotą polityczną „et aristocratia, inquantum multi principantur secundum virtutem”263.
Oczywiście partycypacja arystokracji jest siłą rzeczy dużo węższa i bardziej
elitarna niż uczestnictwo wszystkich, które jest wkładem ustroju demokratycznego w ustrój mieszany. W tym przypadku nie ma już mowy o tym,
aby w ten sposób partycypowali wszyscy (omnes), ale jest mowa o wielu
(multi) i dodany jest warunek moralnej i intelektualnej doskonałości tej
grupy ludzi – „principantur secundum virtutem”264. Podkreślić trzeba, że
autor średniowieczny używa słowa virtus w tym miejscu nie tylko w kon-

262 Por. É. Gilson, dz. cyt., s. 350. Cytat ze Stagiryty pochodzi z: Pol., II, lect. 6, 1270b, 17. Por.
także: Sentencia Politic., lib. 2, lect. 14, n. 6.
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tekście moralnym, ale chodzi też o zdolności intelektualne i inne talenty,
które umożliwiają skuteczne działania uczestników życia politycznego.
Takiej doskonałości i dojrzałości politycznej nie osiągną wszyscy, a często
tylko nieliczni, choć analizując całą kwestię 105, możemy zaobserwować,
jak rozszerza się koncepcja partycypacji w ramach samego komponentu
arystokratycznego. W pierwszym zdaniu wspominającym ustrój arystokratyczny Tomasz pisze o niektórych i niewielu – aliqui pauci („et aristocratia,
idest potestas optimorum, in qua aliqui pauci principantur secundum
virtutem”)265. Później wspomina o niektórych, pochodzących z ustroju
arystokratycznego – aliqui: „et sub ipso sunt aliqui principantes secundum
virtutem”266, by na końcu pisać już o wielu (multi), a nie o niewielu (pauci)
pochodzących z ustroju arystokratycznego i mających w ten sposób zwiększony wpływ na władzę: „et aristocratia, inquantum multi principantur
secundum virtutem”267.
Także w przypadku elementu arystokratycznego w ustroju mieszanym
uwidacznia się jego łączność z partycypacją, którą oferuje ustrój demokratyczny poprzez odpowiednią selekcję i wybór (także demokratyczny) osób,
które zaliczane byłyby do „arystokracji”. Zauważa to Akwinata, podając pod
koniec kwestii 105 przykład ustroju starożytnego Izraela, który zresztą jako
pochodzący od samego Boga najlepiej świadczy o jego optymalności. Także
tutaj pojawia się warunek doskonałości moralnej i intelektualnej wybieranych przez lud mężów: „Eligebantur autem septuaginta duo seniores secundum virtutem, dicitur enim Deut. I, tuli de vestris tribubus viros sapientes et nobiles, et constitui eos principes, et hoc erat aristocraticum. Sed
democraticum erat quod isti de omni populo eligebantur; dicitur enim
Exod. XVIII, provide de omni plebe viros sapientes, etc., et etiam quod populus eos eligebat; unde dicitur Deut. I, date ex vobis viros sapientes, et
cetera”268. Jak możemy zauważyć, nie tylko sam system mieszany jest
skonstruowany z mieszanki trzech elementów, ale w każdym z nich (w tym
wypadku w arystokratycznym) można spotkać wpływ innych form ustrojowych. Ale dokładniej przeanalizujemy to w rozdziale czwartym.
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Wspominany już wyżej francuski interpretator myśli Tomasza z Akwinu,
Étienne Gilson, w komentowanym przez nas fragmencie Sumy teologicznej widział wprost charakter partycypacyjny myślenia Tomaszowego
o polityce, zaznaczając zarazem, że źródło tego myślenia nie tylko leży
w dziele Arystotelesa, ale także w analizie świata natury: „W ustroju dobrze
zrównoważonym mamy monarchię, ponieważ jest ona w świecie stworzonym, który jest rządzony przez jednego Pana. Trzeba, by była w takim
samym stopniu arystokracja, która choć nie kontroluje całkowicie państwa,
co najmniej pozwala najlepszym uczestniczyć w rządzie. Jest to w interesie wszystkich, wszak i w uniwersum stworzonym są substancje duchowe
i materialne, i niższe są poddane wpływowi wyższych (…). A inni z ludu
także winni aktywnie partycypować w zarządzaniu krajem, ponieważ żadne
stworzenie nie jest pozbawione własnej sprawczości, wręcz przeciwnie,
wszystkie partycypują w ogólnej płodności rozwijanej przez substancje,
które konstytuują uniwersum”269. Pamiętamy, że dla Akwinaty świat polityczny powinien naśladować właśnie świat naturalny, dlatego w pierwszym
zdaniu Komentarza do Polityki cytuje inne dzieło Arystotelesa – Fizykę,
zaznaczając, że natura jest pierwowzorem dla projektów i działań politycznych, co ma miejsce właśnie w systemie mieszanym i w zasadzie partycypacji: „Sicut philosophus docet in secundo physicorum, ars imitatur
naturam”270.
Ale źródłem myślenia Akwinaty w tym tekście jest też, a może nawet
przede wszystkim, Pismo Święte, które w Średniowieczu było bardzo poważnym autorytetem także jeśli chodzi o przyjmowane rozwiązania społeczne czy polityczne. Model mieszany jest zalecany dla narodu Izraela
przez samo prawo Boże. „Et hoc fuit institutum secundum legem divinam” –
konstatuje Akwinata271. To może najbardziej podkreśla wagę partycypacji
politycznej, o której pisze w ustroju mieszanym średniowieczny autor.
Gilson, komentując to odniesienie do Starego Testamentu, podkreśla
uniwersalny i obowiązujący charakter zasady partycypacji w myśleniu
Akwinaty. I znajduje go także w dużo późniejszych od Tomasza z Akwinu
propozycjach rozwiązań systemowych. „Taka była forma rządu ustanowiona
269
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przez Boga dla narodu żydowskiego; i mając na uwadze, że naród ten był
otoczony specjalną opieką Boga, jego konstytucja powinna być możliwie
najlepsza; znaczy to, przynajmniej z danych naturze ludzkiej i jej uwarunkowaniom po grzechu pierworodnym. Chwila refleksji wystarcza, by potwierdzić, że, faktycznie, taka jest konstytucja państw politycznie dojrzałych
w naszych czasach. W Anglii premier, w Ameryce prezydent republiki,
ukazują monarchiczny element konstytucji. W tych samych krajach ministrowie, reprezentanci narodu i »elita« we wszystkich wymiarach konstytuują część arystokracji obecnej w konstytucji. Co do narodu, teraz rządzi
się sam i prawie w tej samej formie, którą stosował w swoim czasie prorok
Samuel. W roku wyborczym obywatele są zaproszeni do wybrania króla;
i jak już go mają, rozpoczynają pytać, kto będzie następnym. Podsumowując, dokładnie według Tomasza z Akwinu to jest to, co chroni wartość
i porządek pokoju. Pozwalając wszystkim partycypować, ale w sposób
ograniczony, w rządzeniu państwem, wszyscy mają wrażenie, że są
królami”272. Widzimy więc, że partycypacja pojawia się jako coś koniecznego, gdy rozważamy sprawy ustrojowe, a na pewno tak jest w przypadku
ustroju mieszanego, wybranego przez Tomasza jako najlepszy w Sumie
teologicznej.
Nie mniejszą wagę dla ukazania konieczności partycypacji politycznej
w pismach Akwinaty ma definicja obywatelstwa, jaką zawiera jego filozofia polityczna. W swym Komentarzu do Polityki zaznacza wyraźnie, że
kwestia uczestnictwa jest niesłychanie ważna dla koncepcji obywatela –
civis: „Impossibile est enim dicere quod cives in nullo communicent: quod
probat dupliciter. Primo quidem, quia civitas est quaedam communicatio.
Unde contra rationem civitatis esset quod cives in nullo communicarent.
Secundo, quia manifestum est quod omnes cives necesse est communicare,
saltem in loco, quia unus est locus unius civitatis. Concives autem dicuntur qui sunt socii in una civitate: unde oportet quod communicent in
loco”273. W powyższym tekście jako synonim słowa participatio użyto wyrażenia communicatio, co pokazuje nam dobrze przekład hiszpański tego
272

E. Gilson, dz. cyt., s. 351–352.

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 6.
Komentując dzieła Arystotelesa, Tomasz z Akwinu odnosi się do greckiego konceptu polis.
Ale też interpretuje go w specyficzny sposób; podobnie jest, jeśli chodzi o koncepcję
obywatela.
273

124

Rozdział II.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

fragmentu Komentarza: „como la ciudad es una sociedad, sería contra la
noción de ciudad que los ciudadanos en nada participaran (…), todos los
ciudadanos han de participar por lo menos del lugar, siendo uno el lugar
de una misma ciudad. Pero se llaman conciudadanos los que conforman
una misma ciudad, luego deben participar del mismo lugar”274. Dwa warunki
bycia obywatelem to, po pierwsze, partycypowanie w tym samym (we
wspólnocie politycznej), po drugie, partycypują między sobą różne dobra,
a przynajmniej miejsca zamieszkania. Chociaż to ostatnie tak naprawdę
nie jest czymś wystarczającym, by być rzeczywistym obywatelem, jak będziemy mogli się przekonać w dalszym rozwinięciu przez Tomasza fraz
zacytowanych powyżej.
Dlatego też w innym swoim tekście, Sumie teologicznej, z kolei konkretyzuje, że do bycia obywatelem nie jest czymś wystarczającym żyć w pewnym miejscu, ale trzeba, by człowiek brał udział w kształtowaniu danej
wspólnoty politycznej: „dupliciter aliquis dicitur esse civis: uno modo,
simpliciter; et alio modo, secundum quid. Simpliciter quidem civis est qui
potest agere ea quae sunt civium: puta dare consilium vel iudicium in
populo. Secundum quid autem civis dici potest quicumque civitatem
inhabitat”275. W ten sposób Akwinata ukazuje się nam jako zwolennik aktywnego życia obywatelskiego, przy czym ważne jest, aby to uczestnictwo
obywatela w życiu politycznym było jak najbardziej czymś rzeczywistym,
co może realizować konkretny obywatel zgodnie ze swymi możliwościami
i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Bez tak pojętej partycypacji praktycznie
nie możemy mówić o obywatelstwie276. Tomasz z Akwinu w tym miejscu
274

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 6.

S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 2.
W tym fragmencie Sumy Akwinata podąża za Arystotelesem i jego Polityką oraz Etyką. Możemy
to spostrzec w Komentarzach dominikanina do tychże dzieł Stagiryty – por. Sentencia Politic.,
lib. 3, lect. 1, n. 8: „Deinde cum dicit sed habet directionem etc., corrigit praedictam definitionem
civis; et dicit quod praedicta definitio potest dirigi ad hoc quod sit communis, quia in aliis politiis
quam democratia concionator et praetor non habet indeterminatum principatum, sed haec duo
pertinent solum ad eos qui habent determinatos principatus, quia quibusdam horum, aut etiam
omnibus, convenit iudicare et consiliari, vel de quibusdam, vel de omnibus. Et ex hoc potest esse
manifestum quid sit civis: non enim ille qui participat iudicio et concione, sed ille qui potest
constitui in principatu consiliativo vel iudicativo. Illi enim qui non possunt assumi ad talia officia,
i n n u l l o v i d e n t u r p a r t i c i p a r e p o l i t i a , unde non videntur esse cives”.
Por. także: Sentencia Politic., lib. 3, lect. 3, n. 11; Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 9, n. 6.
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swego nauczania podkreśla aktywne uczestnictwo – działanie osoby
uczestniczącej. W ten sposób „wziąć część” czy „mieć udział” implikuje
działanie obywatelskie, które jest czymś dużo bardziej wartościowym niż
sam sposób życia czy miejsce, w którym się żyje. Chodzi o działanie, i to
o działanie pojmowane jako udział w rządzeniu daną wspólnotą. Wyraźnie
podkreśla to Akwinata w komentarzu do Arystotelesa: „quia civis dicitur ex
hoc quod p a r t i c i p a t a l i q u o p r i n c i p a t u”277.
Wziąć udział lub mieć udział oznacza partycypować w części odpowiedzialności nad jakąś cząstką wspólnego dobra, co zakłada autonomię
i rzeczywistą władzę nad tą częścią. Możliwości ingerencji władzy wyższej
lub mechanicznego sterowania miałyby być bardzo ograniczone. W ten
sposób dominikanin jawi się nam jako zwolennik wolności człowieka
w ramach wspólnoty politycznej, ale nie tak radykalny, jak to się wydawało
niektórym interpretatorom jego myśli politycznej278. Ale też Tomasz był
bardzo świadomy faktu, że jedynie autentycznie wolni ludzie mogą prawdziwie uczestniczyć w życiu politycznym i sama wolność jest warunkiem
sine qua non możliwości wzięcia udziału w zarządzaniu wspólnotą. Zresztą
każdy akt moralny czy akt po prostu ludzki domaga się wolności. Podstawowym przecież obiektem zainteresowania filozofii moralnej i politycznej
jest przede wszystkim „człowiek, któru działa w sposób wolny”279. Aby
w czymś uczestniczyć, trzeba mieć pewną realną bazę, która to umożliwia.
Aby mieć aliquam partem w rządzeniu, przede wszystkim człowiek musi
być panem (dominus) swojego życia, swoich własnych działań. Trzeba, aby
człowiek miał możliwość podejmowania działań; tylko w ten sposób możliwa jest partycypacja polityczna. Tylko mając władzę nad samym sobą i nad
swoimi działaniami można mieć aliquam parte in principatu. To prowadzi
nas do odkrycia wagi kwestii wolności dla uczestnictwa politycznego
obywateli.
Wolność dla kwestii partycypacji jest znacznie ważniejsza niż np. bogactwo materialne czy liczba rządzących. „Sed per accidens est, quod hi sint
multi, et illi pauci. Pauci enim sunt, qui abundant divitiis, sed omnes par277

Sentencia Politic., lib. 3, lect. 2, n. 2.

Przykładem takiej mocno liberalnej interpretacji myśli Tomasza z Akwinu może być
K. R. Craycraft – por. K. R. Craycraft Jr., Was Aquinas a Whig? St. Thomas on Regime, http://
www.ewtn.com/library/business/fr94302.html [dostęp: 13.05.2014].
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ticipant libertate”280, zauważał Akwinata, komentując Politykę Arystotelesa
i rozważając za greckim mistrzem różnicę pomiędzy dwoma systemami
niesprawiedliwymi: oligarchią i demokracją (pojmowaną inaczej niż
we wspominanej wyżej Sumie teologicznej). Ostatni – demokracja – jest
mniejszym złem w porównaniu z ustrojem oligarchicznym, gdyż przynajmniej gwarantuje wolność obywateli.
Ludzie pozbawieni wolności, niemogący decydować nawet o sobie, nie
mogą w sposób rzeczywisty partycypować, przynajmniej sami z siebie.
Jeśli mogą to czynić, to wyłącznie kierowani przez swoich panów. Tacy
ludzie – niewolnicy – nie mają swojej części w organizmie politycznym,
dlatego Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej odnotowuje, iż: „Servi non
sunt pars populi, vel civitatis”281. Cały fragment, z którego pochodzi ten
cytat, pokazuje nam, że jedynie ludzie wolni mogą stworzyć podmiotową
społeczność. „Tylko naród [zorganizowany] powinien otrzymać prawo; jak
bowiem powiedziano: jest ono przykazaniem powszechnie obowiązującym
[istniejące już społeczeństwo]. Za czasów Abrahama Bóg dał ludziom jakieś
przykazania rodowe i jakby domowe [ściśle wiążące ród, klan]. Potem
jednak jego potomkowie rozmnożyli się do tego stopnia, że powstał naród.
A po uwolnieniu z niewoli mógł otrzymać prawo; bo jak mówi Filozof:
niewolnicy nie są częścią narodu lub państwa, której by przysługiwało danie
prawa”282.
Ale w dalszej części tego samego dzieła, odnosząc się do cnoty roztropności, zauważa, że nawet słudzy potrzebują pewnej roztropności, by rządzić
choćby samymi sobą i dziełami, które mają wykonać, przy czym będzie to
też roztropność polityczna (prudentia politica), partycypacja w niej: „Roztropność jest w rozumie, zaś kierowanie i rządzenie jest rzeczą rozumu.
Dlatego każdy człowiek przez to i o ile uczestniczy w kierownictwie i rządzeniu, o tyle ma mieć roztropność. Jest tu rzeczą jasną, że podwładny jako
taki i sługa jako taki nie mają kierować i rządzić, lecz być kierowanymi
i rządzonymi. Z tego powodu i względu roztropność nie jest cnotą sługi
280 Sentencia Politic., lib. 3, lect. 6, n. 8.
W tym fragmencie Komentarza Akwinata opisuje demokrację jako system niesprawiedliwy,
ale najmniej dokuczliwy dla człowieka i najmniej uderzający w partycypację obywateli. Inaczej,
jak już wiemy, oceniał demokrację w Sumie teologicznej – por. A. Catapan, dz. cyt.
281

S. Th., I–II, q. 98, a. 6, ad 2.
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jako sługi i podwładnego jako takiego. Jednakże, ponieważ każdy człowiek
z tego tytułu, że ma rozum, w pewnym stopniu i znaczeniu bierze udział
w rządzeniu swym rozumem, i w tym zakresie ma mieć roztropność polityczną. Z tego zaś wynika, że roztropność jest zarówno w rządzącym, ale
»na sposób sztuki architektonicznej«, jak powiedziano w Etyce, jak i w podwładnych, u których jest »na sposób sztuki rękodzielniczej« wykonawczej”283.
Trzeba też nam zawsze pamiętać, że Akwinata w swej filozofii politycznej bynajmniej nie absolutyzuje kwestii ludzkiej wolności. Naczelnym
dobrem pozostaje dobro wspólne, czyli pokój i jedność danej społeczności,
a źle pojęta i źle używana wolność mogłaby zanarchizować, a nawet rozbić
wspólnotę, i przez to uniemożliwić rzeczywistą partycypację w pewnej
całości. Gdy nie ma mowy o istniejącej wspólnocie, tym samym niemożliwy
staje się jakikolwiek udział w niej. To dlatego w swej antropologii politycznej zarówno Tomasz z Akwinu, jak i wcześniej Arystoteles zauważali, że
ludzie z Północy (według nich bardzo waleczni, ale nie roztropni i dlatego
zawsze walczący przeciw różnym formom władzy wyższej284), strzegąc
bardzo swej indywidualnej wolności jako czegoś absolutnego, nie mogli
rozwinąć wyższych form życia społecznego czy politycznego. Nie rozpoznawali potrzeby istnienia wyższej władzy, która w sposób polityczny
mogłaby nimi kierować. Dlatego też nie byli zdolni do stworzenia trwałych
organizmów politycznych i dlatego też nie mogli uczestniczyć w dobrach,
283

S. Th., II–II, q. 47, a. 12, corp.

Przeciwnie Grecy, którzy żyli w klimacie umiarkowanym i dzięki temu mieli optymalne
warunki do rozwinięcia odpowiednich form życia politycznego, bez utraty wolności – por.
Arystoteles, Pol., lib. VII, 7, 1327b, 23–32.
Tomasz z Akwinu w De regno cytuje ten fragment z dzieła Stagiryty, zaznaczając partycypację
w kontekście wartości społecznych i uczestnictwa w uwarunkowaniach naturalnych – por.
De regno, lib. 2, cap. 1: „Demum temperata regio ad politicam vitam non modicum valet. Ut
enim Aristoteles dicit in sua Politica: „Que in frigidis locis habitant gentes sunt quidem plenae
animositate, intellectu autem et arte magis deficientes, propter quod libere perseverant magis:
non vivunt autem politice, et vicinis propter imprudentiam principari non possunt. Que autem
in calidis locis sunt, intellectivae quidem sunt et artificiose secundum animam, sine animositate
autem, propter quod subiecte quidem sunt et sservientes perseverant. Que autem in mediis
locis habitant et animositatem et intellectum habent, propter quod et liberi perseverant, et
maxime politice vivere possunt, et sciunt aliis principari. Est igitur eligenda regio temperata ad
institutionem civitatis vel regni”.
Sam Arystoteles użył tu greckiego słowa, będącego odpowiednikiem łacińskiego participare
– μετέχεὶν – por. Pol., lib. VII, 7, 1327b, 29-30: „Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ μεσεύει κατὰ τοὺς τόπους,
284

οὕτως ἀμφοῖν μετέχει. καὶ γὰρ ἔνθυμον καὶ διανοητικόν ἐστιν: διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα
πολιτευόμενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας”.

128

Rozdział II.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

które zapewnia dopiero najwyższa forma życia politycznego – communitas perfecta. Ale też ta krytyka wolności absolutnej czy anarchicznej nie
oznacza braku dostrzeżenia roli wolności dla kwestii uczestnictwa politycznego.
Widać to choćby w materialnych aspektach ludzkiego funkcjonowania,
także w polityce. Akwinata broni za Arystotelesem wolności posiadania
dóbr, atakowanej przez platońską wizję życia politycznego. Dostrzega konieczną potrzebę oparcia wolności obywatelskiej o fundament materialny
indywidualnego posiadania. Aby w sposób rzeczywisty partycypować
w sprawach politycznych, człowiek potrzebuje mieć nie tylko pewne intelektualne czy moralne predyspozycje, ale także jakąś własność – to oznacza
także partem habere czy partem captare. Bez tego uczestnictwo w działaniach politycznych jest bardzo często jedynie pewną fikcją, gdyż materialna
bieda powoduje uzależnienie od różnych „patronów” i przekształca każdy
system polityczny w rodzaj oligarchii.
Koncept obywatelstwa w pismach Tomasza z Akwinu jest drugim po
kwestiach systemowych punktem kluczem dla zrozumienia roli partycypacji w filozofii politycznej tegoż autora. Wszak tylko obywatele mogą
w pełni uczestniczyć, działać w sposób niedostępny czy niemożliwy dla
innych ludzi. To działanie związane ze sferą publiczną jest istotą Tomaszowej definicji obywatela i w tym oddaje trudny do przetłumaczenia dla
Wilhelma z Moerbeke (tłumacza Arystotelesowskiej Polityki na łacinę)
grecki odpowiednik słowa politeuesthai, które znaczy dosłownie „działać
obywatelsko” „działać jako obywatel”, „mieć aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych”285 czy po prostu „życie obywatelskie”286. Działanie polityczne znaczy dla Tomasza działanie obywatelskie i jest to właśnie partycypowanie w sprawach wspólnych. I jak będziemy mogli to zaobserwować
w rozdziale trzecim, omawiającym formy uczestnictwa politycznego, są to
przede wszystkim formy działania obywatelskiego. Teraz omówimy je
jedynie w sposób bardzo ogólny.

285 Por. G. Klosko, History of Political Theory: An Introduction, vol. I: Ancient and Medieval,
Oxford 2012, s. 275; W. Ullmann, dz. cyt., s. 171.
286 Zob. Rozdział IV: Eusebius’ Political Discourse: defending the Godly Polity, w: M. J. Hollerich,
Eusebius of Cesarea’s Commentary on Isaiah. Christian Exegesis in the Age of Constantine,
Oxford 1999 (szczególnie s. 105–113).
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Partycypacja polityczna jest tak ważna w życiu obywatelskim, ponieważ
ujawnia się w działaniach konstytutywnych dla powstania i funkcjonowania wspólnoty. Jedną z form tak rozumianej partycypacji jest kwestia
uczestnictwa w publicznej dyspucie o sprawach publicznych, o dobru
wspólnym, i ta dyskusja pozwala niejako skonfigurować wspólnotę wokół
pewnych wartości, wyznaczyć jej cele i określić sposoby dążenia do nich.
Wraz z tą formą uczestnictwa, podstawową dla każdego obywatela, w grę
polityczną włączone zostaje także rozważanie wszelkich dóbr, którymi może
partycypować człowiek w danej wspólnocie287.
Innym działaniem partycypacyjnym, które wchodzi w skład tego, co istotne
dla Tomaszowej koncepcji obywatela, jest uczestnictwo w procesie legislacyjnym danej wspólnoty288, przy czym prawo rozumiemy tu w sensie
bardzo szerokim, włączając w to kwestie prawa zwyczajowego oraz prawo
jako zbiór aktów koordynujących powstanie danej wspólnoty politycznej.
Tutaj także według Tomasza jest możliwość uczestnictwa wielu obywateli.
Tak ujmował to Akwinata, pisząc w Sumie teologicznej o prawie pozytywnym, za Arystotelesem dostrzegając też w tym punkcie konieczność partycypacji politycznej: „Quod philosophus denominat regnativam a principali actu regis, qui est leges ponere. Quod etsi conveniat aliis, non convenit
eis nisi secundum quod participant aliquid de regimine regis”289.
Jak pokazuje powyższy cytat, kwestia uczestnictwa w stanowieniu
prawa dla danej wspólnoty wiąże się z partycypacją w rządzeniu, co jest
najbardziej istotną formą uczestnictwa obywatelskiego. Kwestia udziału
w rządach jest traktowana przez dominikanina w sposób bardzo otwarty.
Z jednej strony podkreśla, że uczestnictwo w rządzeniu politycznym jest
ufundowane na samej naturze moralnej człowieka – w jego zdolności
do partycypowania w dobrach związanych z cnotami politycznymi
i społecznymi290. Z drugiej strony nie każdy człowiek z różnych wzglę-

287 Por. pierwszy podrozdział rozdziału trzeciego – III.1. Participatio jako wspólne rozważanie
o sprawach wspólnoty.
288 Por. drugi podrozdział rozdziału trzeciego – III.2. Uczestnictwo w procesie stanowienia
prawa.
289

S. Th., II–II, q. 50 a. 1, ad 3.

Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 7: „si oportet et principantem et subiectum p a r t i c i p a r e calocagatia, id est bonitate virtutis, nam calos dicitur bonum et similiter cagaton,
nulla ratio erit quod unus debeat subiici, et alius principari secundum semel, idest per totam
290
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dów tę naturalną zdolność rozwija – zależy to od czynników wew
nętrznych (jego osobistego rozwoju na wielu płaszczyznach), jak i zewnętrznych (np. rodzaj ustroju politycznego, który to umożliwia bądź
hamuje). Szczególnie ważne jest tu wykształcenie i rozwinięcie cnoty
roztropności, która to sprawność w sferze politycznej nazywana jest
wprost „roztropnością polityczną” (prudentia politica) czy „roztropnością
rządzących”291, jednak nawet bez rozwinięcia tej specyficznej sprawności w wystarczającym stopniu i bez sprawowania konkretnej funkcji
zarządzającej byłoby dobrze, by obywatel miał pewien wpływ na działania wchodzące w skład rządzenia292. Ale zanim przystąpimy do szczegółowej analizy form uczestnictwa politycznego obywatela w sprawach
wspólnoty, chcę podjąć próbę interpretacji myśli politycznej Akwinaty
w kierunku możliwości opisania partycypacji politycznej jako zasady,
która gwarantuje lepsze funkcjonowanie organizmu politycznego.

II.3. Participatio politica jako zasada filozofii
politycznej Tomasza z Akwinu
W części poprzedniej mogliśmy zobaczyć, jak Tomasz z Akwinu napotyka
na partycypację polityczną w fundamentalnych dla jego filozofii politycznej konceptach takich jak kwestia systemu politycznego czy obywatelstwa.
I uczestnictwo jawi się jako faktor bardzo ważny i nieodzowny dla konstrukcji właściwego ustroju oraz dla funkcjonowania w nim obywateli. Teraz
przejdziemy do próby opisania partycypacji politycznej jako pewnej zasady
operacyjnej, która reguluje życie wspólnoty politycznej. Zasadę polityki już
przecież odkrytej przez myślicieli greckich (szczególnie przez Arystotelesa),
a na nowo sformułowanej przez Tomasza z Akwinu jako zasadę niezbędną
dla teorii i praktyki politycznej. Jak zaznacza Montserrat Herrero: „Wszelka
forma sprawowania władzy, która oddala się od tej prostej formuły [partyvitam suam; secus autem esset si successive subiicerentur et principarentur, sicut accidit in
politico principatu”. Por. także: Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 8 i 10.
291

S. Th., II–II, q. 47, a. 12, corp. Por. III.3. Ut omnes habeant aliquam partem in principatu.
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S. Th., I–II, q. 105, a. 1.
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cypacji], idzie ku zniszczeniu: dla istot racjonalnych i wolnych nie jest
adekwatny rząd despotyczny”293.
Próba opisania partycypacji w ten sposób jako pewne principium działania politycznego jest spowodowana m.in. generalną metodą postępowania Akwinaty w filozofii politycznej294. W swoim myśleniu o sprawach
politycznych podejmuje próbę znalezienia i opisania pewnych zasad
ogólnych, które mogą pomóc w analizie politycznych fenomenów i w konstrukcji wspólnoty politycznej, jak już zresztą zaznaczaliśmy w pierwszym
podrozdziale niniejszego studium. Odnotowuje to także J. L. Widow Lira:
„Jest konieczną uwagą o filozofii politycznej Tomasza z Akwinu, że nie
szuka on tyle konkretnych rozwiązań dla jednego czy drugiego systemu
politycznego, a chce zaznaczyć wagę pewnych reguł dla życia wspólnego”295.
Pośród nich, jak mogliśmy zauważyć w dotychczasowych fragmentach
mojej pracy, spotykamy partycypację polityczną. Bez wątpienia uczestnictwo, jak pokazaliśmy w analizie kwestii 105, jest pewną zasadą ogólną życia
wspólnotowego, umożliwia je i rozwija. I jest najważniejszym warunkiem
skonstruowania systemu politycznego. Dlatego myślę, że jest czymś usprawiedliwionym podjąć próbę opisania partycypacji jako pryncypium znaczącego dla życia politycznego i politycznej teorii. W tym celu pragnę
wesprzeć się przede wszystkim analizą statusu naukowego filozofii politycznej dokonaną przez Tomasza z Akwinu we wstępie do Komentarza do
Polityki Arystotelesa296.
Moim zamierzeniem jest zademonstrować, że w przypadku partycypacji komentarz do dzieła Stagiryty nie tylko nie wyklucza rozważania jej jako
293

M. Herrero, dz. cyt., s. 111.

Myśl polityczna Akwinaty dąży do odkrycia i opisania reguł funkcjonowania polityki.
Dlatego wiedza polityczna szuka zasad działania człowieka i wspólnoty, bada działania. Ten
sposób postępowania jest charakterystyczny dla całej filozofii politycznej, nie tylko dla kwestii
partycypacji, którą teraz analizujemy. Tomasz zaznacza zresztą, że analiza czynienia ludzkiego
i działania wspólnoty to podstawowy przedmiot każdej wiedzy praktycznej – por. Sentencia
Politic., pr. 8: „Quarto ex praedictis accipere possumus modum et ordinem huiusmodi scientiae.
Sicut enim scientiae speculativae quae de aliquo toto considerant, ex consideratione partium
et principiorum notitiam de toto perficiunt passiones et operationes totius manifestando; sic
et haec scientia principia et partes civitatis considerans de ipsa notitiam tradit, partes et passiones et operationes eius manifestans: et quia practica est, manifestat insuper quomodo singula
perfici possunt: quod est necessarium in omni practica scientia”.
294
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pryncypium, ale wręcz przeciwnie, domaga się odkrycia go. Wśród zasad
dotyczących wiedzy o polityce jest miejsce właśnie na uczestnictwo, które
jest czymś koniecznym zarówno jeśli chodzi o polityczną praktykę,
jak i skonstruowanie prawidłowej teorii politycznej. Takiej, która opisuje
rzeczywistość w sposób realny, poprawnie ją analizuje i pozwala wyciągnąć
odpowiednie wnioski odnoszące się do działania politycznego w przeszłości, teraźniejszości i w planowaniu na przyszłość.
Intencją samego Tomasza z Akwinu było znaleźć te pryncypia i myślę,
że pośród nich jest właśnie partycypacja. Wiemy już, iż Tomasz, pisząc
o polityce, nie pretendował bynajmiej ani w teorii, ani w praktyce do stworzenia konkretnego systemu politycznego297, ale chce też dać nam pewną
pomoc w takim skonstruowaniu wspólnoty politycznej, która działałaby
zawsze i wszędzie. Dlatego jego celem jest odkrycie pewnych pryncypiów
bardzo ogólnych, które miałyby charakter uniwersalny, o których nigdy nie
można zapominać bez szkody dla działania i myślenia politycznego. Partycypacja jest właśnie taką zasadą, która pomaga nam analizować
i działać w konkretnych sytuacjach, ale sama ma charakter ogólny. Sama
w sobie nie jest propozycją stworzenia jakiegoś określonego systemu,
z wieloma detalami i szczegółowymi rozwiązaniami. Nie taki był zamysł
Tomasza w jego myśleniu o polityce. Jak pisze Gilson, ten sposób uprawiania filozofii polityki „nie prowadził Tomasza z Akwinu do ustanowienia jakiegoś konkretnego typu konstytucji czy do rekomendowania
czegoś w konkretnej polityce. To politykom, prawnikom, ekonomistom
przynależy organizacja społeczności politycznych właściwych wedug
konkretnych uwarunkowań miejsca i czasu, adaptowanych do określonego momentu historycznego. Metafizycy, teologowie nie mają kwalifikacji do podjęcia takiej odpowiedzialności. Z drugiej strony Tomasz
z Akwinu czuje się odpowiednio wykwalifikowany, aby doradzać (…)
w sprawie praw [w znaczeniu pryncypiów] koniecznych, których każda
społeczność, w jakimkolwiek miejscu i czasie, musi przestrzegać, jeśli

297 Tu trzeba odróżnić metodę i styl dzieł takich jak Suma teologiczna czy Komentarze do
Etyki i Polityki, w których wykłada w sposób systemowy swoją doktrynę filozoficzną wokół
polityki, od dzieł powstałych w odpowiedzi na konkretne problemy czy zapytania, jak De regno
czy List do księżniczki Brabancji, aczkolwiek także w nich, szczególnie w De regno, możemy
odkryć fragmenty jego całościowego nauczania politycznego.
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aspiruje do wypełnienia swej misji z sukcesem”298. Pośród tych praw –
pryncypiów rządzących w polityce jest właśnie partycypacja polityczna,
która działa w każdym czasie i w każdej sytuacji.
Ta uniwersalność zasad dotyczących polityki jest warunkiem koniecznym, by działały one zawsze i wszędzie, ale z drugiej strony pryncypia te
muszą być użyteczne do zastosowania w konkretnej sytuacji, wszak filozofia polityczna jest wiedzą praktyczną. Bez tego byłyby bezużyteczne i nie
mogłyby nam pomóc w rzeczywistym konstruowaniu danej wspólnoty
politycznej. Punktem wyjścia do analizy tychże pryncypiów i ich przeznaczeniem jest przecież życie polityczne, a więc konkretne sytuacje i działania człowieka i wspólnoty politycznej. I właśnie to możemy zaobserwować
w przypadku zasady partycypacji, która jest jednym z najbardziej „realnych”
pryncypiów życia politycznego. Jak zaznacza Mauricio Beuchot: „Tomaszowa filozofia społeczna buduje się przez analizę i syntezę, to znaczy,
wychodząc od faktów, które obserwujemy i w których odkrywamy ludzką
naturę; z nich ustanawia swoje pryncypia i prawa uniwersalne, i przez nie
tłumaczy, prowadzi i ocenia konkretną polityczno-społeczną praxis. W ten
sposób Tomaszowa filozofia społeczna nie jest zawieszona w powietrzu;
bierze pod uwagę rzeczywistość człowieka i ma fundament w tym, co widzimy w istnieniu ludzkim i w aktualnej społeczności; rozpoczyna się od
tego, co empiryczne i dochodzi do pryncypiów i praw; i chociaż są to
pryncypia uniwersalne, kontrastuje je z rzeczywistością historyczną w każdym momencie i na bazie tego ubogaca zrozumienie tych pryncypiów;
ale, przede wszystkim, wraz z tymi pryncypiami studiuje i kieruje zachowaniami społecznymi człowieka w każdym momencie historii”299. Zatem
w swej filozofii politycznej Tomasz pragnie odkryć pewne „żelazne” reguły
odnoszące się do ludzkiego działania, które można by zastosować w konkretnym miejscu i czasie.
Myślę, że właśnie pryncypium partycypacji politycznej, ogólną zasadą
działania ludzi i wspólnot politycznych, jest ratio hominis operativa, którą
Akwinata następująco opisuje w prologu do Komentarza do Polityki: „Procedit autem natura in sua operatione ex simplicibus ad composite, ita quod
in eis quae per operationem naturae fiunt, quod est maxime compositum
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est perfectum et totum et finis aliorum, sicut apparet in omnibus totis respectu suarum partium, unde et r a t i o h o m i n i s o p e r a t i v a ex
simplicibus ad composita procedit tamquam ex imperfectis ad perfecta”300.
Właśnie partycypacja umożliwia analizę rzeczywistości skonstruowanej
z części składowych (composita ex simplicibus301) i generalnie umożliwia
prawidłowe poznanie w polityce302, jak już pisaliśmy w pierwszym podrozdziale niniejszej części. Jest konieczna, by rozpoznać strukturę wspólnoty
politycznej, bo jak pisze Akwinata: „Dla poznania czegoś złożonego najpierw
jest konieczna droga jego rozłożenia, na sposób, którym podzielimy to,
co złożone, na poszczególne części, i później jest konieczna droga złożenia,
aby z pryncypiów niewidzialnych, a teraz już poznanych, sądzić o tym,
co te pryncypia powodują”303. Zwłaszcza w tym drugim etapie poznania
w polityce partycypacja ma swój udział, gdyż łączy części w całość.
Dlatego partycypacja polityczna w doktrynie dominikanina jest zasadą
operacyjną, która umożliwia unifikację i uporządkowanie różnych ludzi
i ich działań w jedną wspólnotę polityczną. Dlatego też uczestnictwo polityczne jest pryncypium wiedzy i praktyki politycznej, które odpowiada za
zharmonizowanie ludzkich aktywności, czym zajmuje się scientia politica:
„Manifestum est politicam scientiam, quae de hominum considerat
ordinatione”304. Zasada ta jest w stanie połączyć wysiłki indywidualne
w jedną całość.
Ponadto zasada partycypacji politycznej umożliwia realizację i wzrost
innych pryncypiów życia politycznego, co powoduje z kolei udoskonalenie
życia wspólnotowego w różnych jego wymiarach. Zasady te bowiem bardzo często odnoszą się do siebie nawzajem. Jak zaznacza Akwinata
we wstępie do Komentarza do Polityki: „Sicut se habent principia ad invicem, ita proportionabiliter se habent operationes et effectus”305. Jeśli dana
społeczność realizuje zasadę uczestnictwa wśród i razem z innymi zasadami
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Sentencia Politic., pr., n. 3.

Por. wcześniejszy fragment niniejszej książki: I.2. Relacja pomiędzy częściami a całością
w opisie wspólnoty ludzkiej.
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Por. Sentencia Politic., pr., n. 3. Por. także: Sentencia Politic., pr., n. 4.
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życia politycznego, wzrasta we wspólnocie zdolność do osiągania różnych
celów, wcześniej często bardzo trudnych, albo wręcz niemożliwych do
zrealizowania. Wtedy proporcjonalnie wzrasta potencjał kraju, jego możliwości i skutki, które mogą wywołać konkretne działania polityczne. I odnosi
się to nie jedynie do samego państwa, ale także do jego obywateli (cives),
którzy mogą osiągnąć rzeczywistości niedostępne dla nich w innej politycznej czy społecznej konfiguracji.
Ale też trzeba zawsze pamiętać, że pryncypium partycypacji jest zasadą
jednoczącą ludzi aktywnych, tych, którzy działają, a nie jest zasadą, która
funkcjonowałaby pośród ludzi pasywnych, bez żadnego działania, a nawet
bez świadomości bycia członkiem wspólnoty politycznej. Tak nie powstanie wspólnota, ani też nie będzie realizowana zasada uczestnictwa. W przypadku aktywnych działań cives są w stanie stworzyć coś najbardziej doskonałego w ziemskich uwarunkowaniach – communitas perfecta.
Zaznacza to Tomasz za Arystotelesem, podkreślając wagę ludzkiej racjonalności i ludzkiego działania w tworzeniu wspólnoty politycznej: „Ideo
necesse est quod hoc totum quod est civitas sit principalius omnibus totis,
quae ratione humana cognosci et constitui possunt”306. Ale by tak się stało,
trzeba wielkiego wysiłku tych, którzy partycypują, i realizacji w wielkim
stopniu zasady partycypacji.
Dlatego zasada partycypacji nigdy nie niszczy ludzkiej aktywności
w procesie tworzenia i rozwijania wspólnoty politycznej, lecz nieustannie
jej się domaga. I nie wystarczy tu aktywność jednego człowieka czy wąskiej
grupy ludzi, ale jest potrzeba działania wielu osób. Partycypacja jest konieczna, by zjednoczyć ich wysiłki we wspólne działanie, czego potrzebuje
każda wspólnota, jak zauważa Akwinata, komentując Arystotelesa: „Cum
autem ratio humana disponere habeat non solum de his quae in usum
hominis veniunt, sed etiam de ipsis hominibus qui ratione reguntur (…) In
aliis quidem rebus quae in usum hominis veniunt, sicut cum ex lignis
constituit navem et ex lignis et lapidibus domum. In ipsis autem hominibus,
sicut cum multos homines ordinat in unam quamdam communitatem”307.
W tym znaczeniu zasada uczestnictwa jest nie do przecenienia w konstruowaniu organizmu politycznego.
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Partycypację jako zasadę polityki opisywał w swej książce interpretującej polityczną myśl Tomasza z Akwinu Roberto Spazzi, który doszukał się
w filozofii politycznej dominikanina trzech zasadniczych pryncypiów:
pryncypium godności człowieka, dobra wspólnego i pryncypium systemowe (ustroju politycznego), które łączy w sobie zasadę jedności i zasadę
partycypacji ludzi308.
Według tego wyliczenia uczestnictwo jest drugim elementem trzeciego
pryncypium, ale myślę, że zasadę partycypacji zawierają także pryncypia
poprzedzające. Mogliśmy choćby zobaczyć związek zasady uczestnictwa
z godnością osoby ludzkiej, rozpatrując antropologię polityczną Akwinaty
(podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego) i relację pomiędzy kwestią
uczestnictwa a dobrem wspólnym (podrozdział drugi rozdziału pierwszego).
Trzecim pryncypium według interpretacji Spazziego jest kwestia systemu
politycznego, która łączy zasadę jedności i partycypacji309, ale w mojej
opinii jest to pryncypium późniejsze, przynajmniej w hierarchii czasowej,
od samej partycypacji i kwestii jedności. Tak przynajmniej wyraża to Tomasz
z Akwinu w omawianej szczegółowo w poprzednim podrozdziale kwestii
105. Przecież system polityczny jest dopiero owocem pewnego wspólnego
wysiłku wspólnoty wcześniejszej od formy politycznej, która jest dopiero
efektem tego działania. To samo możemy odnieść do pryncypium jedności – bez wcześniejszej partycypacji jej osiągnięcie nie byłoby możliwe.
Każdy ustrój polityczny wymaga wcześniejszego zaangażowania ludzkiego
w procesie jego powstawania, a nawet wcześniej przygotowania odpowiedniego gruntu pod przemiany ustrojowe. Tak samo potrzebuje koniecznie
ludzkiego uczestnictwa, aby przetrwać.
Tym bardziej, że Akwinata do kwestii ustrojowych podchodzi bez uprzedzającego „dogmatyzmu”, z dużą elastycznością. Dany system może być
przez wspólnotę na wiele sposobów skonfigurowany, a później reformowany czy wręcz zmieniany. Na to wszystko pozwala właśnie pryncypium
partycypacji. Dlatego chyba nie jest poprawna taka interpretacja zasady
uczestnictwa w myśleniu Tomasza z Akwinu, która bezwzględnie i na
sztywno wiązałaby ją z jednym tylko systemem politycznym, np. z demo-
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R. Spazzi, dz. cyt., s. 108 i n. Por. R. Di Ceglie, dz. cyt., s. 69–70.

Por. R. Spazzi, dz. cyt.: „Terzo cardine di una societa ben ordinata e un »reggimento civile«
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kracją310. Generalnie jego filozofii politycznej nie można jednoznacznie
kwalifikować jako identyfikującej się z jakimś konkretnym systemem
rządów311. Uprzedzający charakter pryncypium partycypacji względem
kwestii systemowych odzwierciedla także struktura mojej pracy. Następny,
trzeci rozdział, poświęcony formom partycypacji politycznej, poprzedza
rozważania na temat roli uczestnictwa w poszczególnych konkretnych
ustrojach politycznych, czym zajmę się w rozdziale czwartym.
Inna sprawa, powracając do kolejności politycznych pryncypiów Spazziego, że ustrój polityczny zależy bardziej od pryncypium partycypacji niż
od zasady jedności. Jak wykazaliśmy w analizie kwestii 105, dopiero habere
partem in principatu umożliwia jedność pomiędzy obywatelami i dalej
konstrukcję wspólnoty politycznej. Zasada jedności już zawiera w sobie
partycypację wielu w danej społeczności i pokój jako cel ich wspólnych
wysiłków312. Ponadto trzeba zaznaczyć, że nie tylko dobro wspólne w całości, nie tyko pokój, ale także miłość i przyjaźń między członkami tej samej
wspólnoty są realizowane wprost przez zasadę uczestnictwa. Oczywiście
w różnym stopniu, ale też zależy to od form i stopnia participatio política.
Tylko prawdziwe i autentyczne uczestnictwo pozwala, jak już zaznaczaliśmy
wcześniej, na umiłowanie danego porządku politycznego i utrzymanie
310

Por. C. A. Catapan, dz. cyt., s. 127–143.

W ten sposób można by powiedzieć, że opatrznościowo Akwinata w dwóch różnych
dziełach wskazuje na dwa różne ustroje; w De regno to monarchia jest opisana jako ustrój
najlepszy, gdy w Summa Theologiae rekomenduje system mieszany. Inna sprawa, że interpretacje jego myśli idą w jeszcze innych kierunkach – por. T. A. Catapan, dz. cyt., s. 140–141. Dla
przykładu Jacques Maritain widzi w Akwinacie pierwszego demokratę: „Filozofia świętego
Tomasza jest pierwszą autentyczną filozofią demokracji, która w ogóle zaistniała” – J. Maritain,
Principes d’une politique humaniste, Paris 1945, s. 41. Por. tenże, Per una politica più humana,
Brescia 1968, s. 32.
Interpretację przeciwną, nawet systemu mieszanego z kwestii 105 Summa Theologiae,
przedstawia np. Victor Bouillon: „Nie wierzymy, że święty Tomasz, w propozycji elekcji książąt
poprzez lud jako najlepszego systemu, rozumiał uprzednią suwerenność większości, ani że
rozważał wybory jako rodzaj uprawnienia z prawa naturalnego. Z badania trzech form rządu,
które przedstawia historia i które porównywał już w De Regimine Principum, bierze po prostu
to, co najlepsze z każdej z nich: »jedność monarchii; zaletę multiplikowania kompetencji i autorytetu we wszystkich zakresach rządzenia, z arystokracji; jednoczące wybory, z demokracji.
I komponuje system mieszany, ale wybieralny, bez oddania części wziętej z demokracji – wyborom – waloru absolutnego, którego też nie mają pozostałe dwie części«” – V. Bouillon,
La política de santo Tomás, Buenos Aires 1964, s. 40. Por. także: T. M. Zigliara, Summa
Philosophiae, v. III, Paris 1889, a. 4, 10.
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pokoju, co jest konieczne w jakimś stopniu dla każdego ustroju. Bez zasady
partycypacji politycznej pokój w danej wspólnocie będzie czymś fałszywym
i powierzchownym, jak zaznacza Akwinata w kwestii 29 Secunda Secundae.
To wspólne uczestnictwo pozwala zjednoczyć ludzkie pożądania w kierunku prawdziwego dobra społeczności: „Pax consistit in quietatione et
unione appetitus; sicut autem appetitus potest esse vel boni simpliciter vel
boni apparentis, ita etiam et pax potest esse et vera et apparens, vera quidem
pax non potest esse nisi circa appetitum veri boni; quia omne malum, etsi
secundum aliquid appareat bonum, unde ex aliqua parte appetitum quietet,
habet tamen multos defectus, ex quibus appetitus remanet inquietus et
perturbatus. Unde pax vera non potest esse nisi in bonis et bonorum. Pax
autem quae malorum est, est pax apparens et non vera. Unde dicitur Sap.
XIV, in magno viventes inscientiae bello, tot et tanta mala pacem arbitrati
sunt”313. Źli ludzie, wspominani w powyższym fragmencie Sumy, nie są
zdolni do wspólnego przeżywania, partycypowania dobra i tego rodzaju
wspólnota złych nie może osiągnąć celów prawdziwej wspólnoty politycznej. A nawet osiąganie złych celów przynajmniej w dłuższym okresie przez
brak ludzkiego uczestnictwa pozostaje wątpliwe, co jeszcze będziemy mieli
okazję zobaczyć przy omawianiu Tomaszowej analizy tyranii.
Partycypacja polityczna jest w filozofii politycznej Tomasza z Akwinu
pryncypium operacyjnym – umożliwia działania obywateli i wspólnoty
politycznej. Ale nie jest pryncypium teleologicznym takim jak np. dobro
wspólne, które jest celem społeczności ludzkiej. Dlatego zasada uczestnictwa nie jest czymś najważniejszym w hierarchii celów i jest podporządkowana realizacji innych pryncypiów, które są jej celem. Jak pisze Akwinata,
po raz kolejny idąc śladami Arystotelesa, cel jest początkiem działania: „Do
rozumu bowiem należy kierować d o c e l u , k t ó r y w e d ł u g F i l o z o f a
jest pierwszym początkiem w dziedzinie postępowania
[łac. „ad finem, qui est primum principium in agendis”]. Z każdym zaś rodzajem jest tak, że co w nim jest początkiem, jest w nim zarazem miarą
i normą (wszystkiego, co do niego należy). Taką np. miarą jest jedno w rodzaju liczby oraz pierwszy ruch w rodzaju ruchów”314. Zasada partycypacji

313

S. Th., II–II, q. 29, a. 2, ad 3.

S. Th., I–II, q. 90, a. 1, corp.: „Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio,
quae est primum principium actuum humanorum, ut ex praedictis patet, rationis enim est
314
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służy więc dotarciu do celów wyznaczonych przez ludzki rozum. Ale partycypacja polityczna jest też konieczna, by zrealizować dany cel. Jest jednym
z ważniejszych środków, by go osiągnąć.
To pokazuje, że uczestnictwo polityczne nie jest zasadą dla samej siebie,
aczkolwiek kiedy ludzie partycypują, to ich zdolność do uczestniczenia
wzrasta, ludzie otwierają sobie nowe okna możliwości, by bardziej partycypować w sprawach wspólnoty. Ale zasada uczestnictwa potrzebuje także
innych celów, innych dóbr do realizacji. Bez tego kontekstu teleologicznego
partycypacja polityczna łatwo traci swój sens i wagę, przynajmiej według
myślenia politycznego Tomasza z Akwinu. Potrzebujemy wiedzieć, dokąd
zdążamy i jakie dobra chcemy osiągać. Bez tego niemożliwe jest „dobre
życie”, które w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej jest najważniejszym
celem wspólnoty politycznej. To oznacza zawsze wzrastania moralne,
a odrzucając świadome, celowe działanie, sprowadzamy wspólne życie do
egzystencji wręcz zwierzęcej, a to siłą rzeczy uderza też w samą zasadę
partycypacji. Bo do realizacji uczestnictwa politycznego trzeba przecież
bardzo świadomych obywateli. Nie wystarczy tu, jak już wspominaliśmy,
wspólne miejsce zamieszkania czy zwykłe egzystowanie w ramach jakiejś
społeczności.
Partycypacja polityczna nie jest także pryncypium operacyjnym pojedynczego człowieka, jak to jest z każdą cnotą jako sprawnością – dla przykładu możemy wymienić sprawiedliwość czy roztropność (także wtedy,
gdy jak wyżej wymienione sprawności, cnota bezpośrednio kieruje nas ku
dobru wspólnemu). Cnota usprawnia działanie pojedynczego człowieka,
podczas gdy zasada uczestnictwa odnosi się do całej wspólnoty jako takiej.
Jeśli możemy jakoś ją zdefiniować, to jest to pryncypium dotyczące natury
ludzkiej wspólnoty, a nie tyle natury pojedynczego człowieka, jest pryncypium operacyjnym pewnej wielości osób. Czynnikiem, który unifikuje,
jednoczy wysiłki wielu. Oczywiście pamiętamy, że o działaniu wspólnoty
możemy mówić jedynie za pomocą analogii315, ale też można i trzeba
ordinare ad finem, qui est primum principium in agendis, secundum philosophum. In unoquoque autem genere id quod est principium, est mensura et regula illius generis, sicut unitas
in genere numeri, et motus primus in genere motuum”.
315 Jak zaznacza Akwinata w swoim Komentarzu do Polityki, działanie właściwie nazywane
jest czymś pojedynczym i dlatego najwłaściwiej przysługuje konkretnemu człowiekowi: „quia
illi qui de actibus humanis volunt dicere in universali tantum, decipiunt seipsos, quia non
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o takim działaniu mówić. W ten sposób przecież Akwinata definiuje filozofię polityczną jako część filozofii moralnej, część, która zajmuje się
operationes multitudinis civilis: „Et inde est, quod moralis philosophia in
tres partes dividitur. Quarum prima considerat operationes unius hominis
ordinatas ad finem, quae vocatur monastica. Secunda autem considerat
operationes multitudinis domesticae, quae vocatur oeconomica. Tertia
autem considerat operationes multitudinis civilis, quae vocatur política”316.
Pryncypium partycypacji politycznej umożliwia to wspólne działanie, kiedy
to wspólnota polityczna działa jako pewna całość i to działanie jest jednym
z najważniejszych przedmiotów studiów w filozofii politycznej, jak zaznacza Tomasz z Akwinu w Komentarzu do Polityki: „Cum enim scientiae
practicae a speculativis distinguantur in hoc quod speculativae ordinantur
solum ad scientiam veritatis, practicae vero ad opus; necesse est hanc
scientiam sub practica philosophia contineri, cum civitas sit quiddam
totum, cujus humana ratio non solum est cognoscitiva, sed etiam
operativa”317. Podobne stwierdzenia o działaniu wspólnoty można znaleźć
w Komentarzu do Etyki nikomachejskiej: „habet nihilominus et ipsum totum
aliquam operationem, que non est propria alicuius partium sed totius, puta
conflictus totius exercitus; et tractus navis est operatio multitudinis trahentium navem”318.
possunt plene pervenire ad veritatem (…) actus sunt circa singularia: unde ea quae ad actus
pertinent, in particulari sunt consideranda” – Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 11.
316 Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1 n. 6.
Por. Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 5–6.
317

Sentencia Politic., pr., n. 6.

Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 1, n. 5.
John Finnis jako przykład takiego działania wspólnego wielu osób daje operację Overlord,
która odwróciła bieg II wojny światowej i oswobodziła Europę Zachodnią. Jasne, że pojedynczy
żołnierz, nawet generał, nie mógł przedwsięziąć tego, co wymagało partycypacji wielu – por.
J. Finnis, Aquinas…, dz. cyt., s. 32–37.
Angielski autor, mówiąc o tym, co prawda nie używa słowa participation, tylko co-ordination
(charakterystyczny zapis tego słowa przez Finnisa). Łacińskie ordinatio rozumie jako złożenie
dwóch faktorów: rozkazy generała i dynamiczną dyspozycję żołnierzy od zrealizowania rozkazów, rozważając partycypację w jej wymiarze indywidualnym – jako możliwość jednostki
do partycypowania (an individual`s participation), ale myślę, że wspomnianą przez Finnisa
co-ordination można interpretować jako participatio w wymiarze wspólnotowym. M.in. dlatego,
że w pojęciu co-ordination zawarte są elementy takie jak kooperacja i communicatio, które są
ważnymi wymiarami koncepcji partycypacji politycznej u Tomasza z Akwinu.
Inna sprawa, że mówiąc o partycypacji indywidualnej, ryzykujemy wpadnięcie w pułapkę
działania antypartycypacyjnego, w wewnętrzą sprzeczność, kiedy człowiek, wybierając sposób
318
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Partycypacja polityczna jako zasada życia wspólnotowego jest pryncypium wcześniejszym od zasad moralnych wypracowanych w ramach
wspólnego funkcjonowania, które mają udoskonalać życie człowieka.
Prawda o uczestnictwie pochodzi z samej natury społecznej i politycznej
człowieka, jak było to wykazane w rozdziale pierwszym. Ale później participatio tworzy nowe możliwości dla rozwijania życia moralnego obywateli.
W ten sposób wspólnota przechodzi od zwykłego życia do życia dobrego,
szlachetnego. Zasada uczestnictwa oddaje zatem dobrze uwagi Akwinaty
o relacji pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co polityczne, zawarte w prologu do Komentarza do Polityki319.
Kontekst moralny, którym zostanie wypełnione uczestnictwo w działaniach politycznych, może być zresztą bardzo różny. Ludzie mogą jednoczyć
się w celu realizacji dobra lub zła, partycypować w tym, co dobre, albo
w tym, co złe320. To samo zaobserwował Tomasz z Akwinu w kwestii prawa
stanowionego, które może prowadzić obywateli nie ku dobru prawdziwemu,
ale ku złu, które postrzega się fałszywie jako dobro, a jednocześnie w pewnych aspektach wciąż pozostaje prawem: „Widać z tego jasno, że znamienną
cechą prawa jest prowadzenie podwładnych do właściwej im cnoty. A ponieważ cnota jest tą wartością, »która czyni dobrym tego, kto ją posiada«,
dlatego właściwym skutkiem prawa jest czynić dobrymi tych, którym się
je nadaje. Prawo zaś albo czyni kogoś dobrym istotnie i prawdziwie (simpliciter), albo tylko pod względem korzyści prawodawcy (secundum quid).
Jeżeli bowiem wydający prawo ma na uwadze prawdziwe dobro, tj. dobro
wspólne, zgodne ze sprawiedliwością Boską, to wówczas prawo czyni ludzi
istotnie i prawdziwie dobrymi. Jeżeli natomiast prawodawca ma na uwadze
nie to, co jest istotnie i prawdziwie dobrem (dla ludzi), ale to, co jest dla
postępowania jedynie we własnej perspektywie indywidualnej, izolując się od innych, de facto
neguje partycypację z innymi (to samo niebezpieczeństwo zachodzi przy analizie ludzkiego
działania, gdy odnotowujemy jedynie jego wymiar indywidualny, nie zwracając uwagi na jej
kontekst społeczny i relację z działaniami innych osób) – A. Cruz Prados, dz. cyt, s. 230.
319

Sentencia Politic., pr. nn. 1–2.

Zachodzi to we wszystkich sztukach, których niezależność od moralności odnotowuje
Tomasz z Akwinu w Summa Theologiae – por.: S. Th., I–II, q. 57, a. 4, corp.
Z kolei Benito R. Raffo Magnasco inaczej interpretuje myślenie polityczne Akwinaty, ograniczając koncept partycypacji jedynie do osiągania dobrych celów – dobra wspólnego i do
kooperacji jedynie w dobru – por. B. R. Raffo Magnasco, Bien común y política en concepción
filosófica de Santo Tomás de Aquino, w: Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza
1949, t. 3, s. 2028.
320
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niego tylko korzystne i przyjemne, albo to, co jest niezgodne ze sprawiedliwością Boską, to wówczas prawo nie czyni ludzi istotnie i prawdziwie
dobrymi, a tylko dobrymi pod jakimś względem, mianowicie w odniesieniu
do takiego panującego reżymu. Takowe dobro można spotkać także u ludzi
z gruntu złych. W tym znaczeniu mówi się o kimś, że jest dobrym łotrem,
ponieważ umiejętnie przeprowadza swoje niecne zamiary”321. W ten sam
sposób możemy odnieść się do zasady partycypacji politycznej. Nawet gdy
uczestnictwo wiedzie ku złym celom, to samo w sobie pozostaje czymś
dobrym jako faktor jednoczący wysiłki ludzkie. Ale też jest to partycypacja
źle użyta, tak jak prawo z cytatu powyżej. Z czasem taka partycypacja staje
się coraz bardziej czymś nieprawdziwym, fikcyjnym, jakąś karykaturą autentycznego uczestnictwa.
Możliwość zniekształcenia tej zasady życia wspólnego możemy porównać z dewiacją innych faktorów życia społecznego czy politycznego, które
nawet pomimo tego zachowują pewną wartość dodatnią. Akwinata zauważał to, znowu odnosząc się do kwestii prawa, tym razem jego karykatury
w przypadku rządów tyrana. Karykatury prawa, która jednak wciąż zachowuje pewne wartości prawne. „Prawo tyrańskie, skoro nie jest zgodne
z rozumem (i ze słusznością), nie jest, właściwie mówiąc, prawem, ale
burzeniem prawa. O ile jednak ma w sobie coś z prawa, zmierza ku temu,
żeby obywatele byli dobrymi. A o tyle zaś ma w sobie coś z prawa, o ile jest
wytyczną jakiegoś władcy narzuconą podwładnym, zmierzającą do tego,
żeby podwładni należycie byli posłuszni prawu; a to znaczy, że oni są dobrymi: nie istotnie i prawdziwie, ale w odniesieniu do takiego panującego
reżymu”322. Ten typ złego prawa i złej jedności Akwinata omawia dokładniej
w swym komentarzu do fragmentu Ewangelii, który mówi o jedności
aniołów złych i o tym, że bez tej minimalnej jedności ich królestwo nie
może się ostać323. W ten też sposób źli władcy promulgują złe prawo, ale
321

S. Th., I–II, q. 92, a. 1.

322

S. Th., I–II, q. 92, a. 1, ad 4.

Por. Super Mt., cap. 12, lect. 2, n. 1011: „Tertia communitas est regni, quae est communitas
consummationis. Ubi enim esset timor hostium, non posset per se una civitas subsistere; ideo
propter timorem hostium necessaria est communitas civitatum plurium, quae faciunt unum
regnum. Unde sicut vita in quolibet homine ita pax in regno; et sicut sanitas nihil est nisi temperantia humorum, sic pax est cum unumquodque retinet ordinem suum. Et sicut, recedente
sanitate, tendit homo ad interitum; sic de pace; si a regno discedit, tendit ad interitum. Unde
ultimum quod attenditur, est pax. Unde Philosophus: sicut medicus ad sanitatem, sic defensor
323
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pomimo ich złych intencji może ono przynosić nawet dobre skutki. „Non
enim diabolus legem tulisset per quam homines adducerentur ad Christum,
per quem erat eiiciendus; secundum illud Matth. XII, si Satanas Satanam
eiicit, divisum est regnum eius”324.
Zasadę partycypacji politycznej możemy określić także jako obojętną
moralnie w odniesieniu do działań, moralnie dobrych czy złych, danej
jednostki. Jak już wcześniej zaznaczaliśmy, sama partycypacja dotyczy
bardziej działania wspólnego, a nie pojedynczego człowieka. Nie można
jej zatem zredukować do życia indywidualnego i nie dyktuje nam konkretnego wzorca postępowania moralnego, nie wskazuje sama w sobie dobra
czy zła. Partycypacja ma inne zadanie – dotyka kwestii współdziałania
z innymi ludźmi, pozwala ustanowić relacje lub je przemieniać, a w tych
powiązanich mogą uczestniczyć tak dobrzy, jak i źli, sprawiedliwi czy
niesprawiedliwi. Ukazuje to dominikanin, bezpośrednio odnosząc się do
zasady partycypacji w rozważaniu zagadnienia, czy obywatel jest dalej
obywatelem, nawet wtedy, gdy jest niesprawiedliwy, chociaż wciąż uczestniczy w sprawach wspólnoty. Odpowiedź jest twierdząca, właśnie dlatego
że cały czas partycypuje w jakiś sposób w rządzeniu, choć czyni to na zły
sposób. „Potest enim aliquis dubitare utrum ille qui non est iuste civis, sit
civis: ac si tantum valeat circa hoc iniustum quantum falsum, manifestum
enim est quod falsus civis non est civis. Et ad hoc solvit quod cum aliqui
qui principantur iniuste, principes tamen habeantur, eadem ratione et illi
qui sunt iniuste cives, dicendi sunt cives, quia civis dicitur ex hoc quod
participat aliquo principatu”325.
reipublicae ad pacem. Ideo dicit omne regnum in se divisum desolabitur. Osee X, 2: divisum
est cor eorum, nunc interibunt. Is. III, 5: tumultuabitur puer contra senem, et ignobilis contra
nobilem. Et si Satanas Satanam eiicit, adversus se divisus est. Eiectio importat actionem violentam; ideo oportet, quod ubi est contradictio, sit divisio, quia inter superbos semper sunt
iurgia, Prov. XIII, 10. Sed posset quis dicere: non est eiectio: quia voluntarie exit. Sed hoc non
habet locum, quia talis exitus non est eiectio, sed fit ex obedientia alio imperante; unde hic
esset voluntarius exitus”.
324

S. Th., I–II, q. 98, a. 2, corp.

Sentencia Politic., lib. 3, lect. 2, n. 2. Można być także dobrym obywatelem bez bycia
człowiekiem cnotliwym, jeśli oceniamy to z punktu widzenia konkretnego systemu politycznego
– por. Sentencia Politic., lib. 3, lect. 3, n. 2: „Secundo, ibi, sicut igitur nauta etc., ostendit, quod
non sit eadem virtus civis et boni viri, tribus rationibus. In quarum prima praemittit similitudinem, ad ostendendum, quae sit virtus boni civis: et dicit, quod sicut nauta significat aliquid
commune multis, ita et civis. Quod autem nauta sit communis multis, manifestat, quia cum
325
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Oczywiście takie „złe” uczestnictwo będzie niszczyło zarówno życie
wspólnotowe, funkcjonowanie samej zasady partycypacji, jak i życie innych
obywateli, a nawet, koniec końców, także samego źle czyniącego. Co więcej, uczestnictwo przez ludzi powodowanych złymi intencjami bardzo
często uderza wprost w zasadę partycypacji, zawężając lub wręcz niszcząc
udział innych w sprawach wspólnoty. W ten sposób partycypacja źle używana staje się „antypartycypacją”, kiedy uczestniczy się tak, aby nie uczestniczyć. Szuka się większego dostępu do polityki, aby go zamknąć przed
innymi ludźmi326. Taka partycypacja jest jedynie powierzchowna, nieprawmulti dissimiles in potentia, idest arte et officio, dicantur nautae, quidam eorum est remigator,
qui movet navem remis, quidam gubernator, qui dirigit motum navis gubernaculo, quidam
autem est prorarius, idest custos prorae, quae est anterior pars navis, et alii habent alia nomina
et alia officia. Manifestum est autem, quod unicuique horum convenit aliquid secundum propriam virtutem, et aliquid secundum communem. Ad propriam enim virtutem uniuscuiusque
pertinet, quod habeat diligentem rationem et curam de proprio officio, sicut gubernator de
gubernatione, et sic de aliis. Communis autem virtus est quaedam, quae convenit omnibus:
omnium enim eorum opus ad hoc tendit, ut navigatio sit salva: ad hoc enim tendit desiderium
et intentio cuiuslibet nautarum: et ad hoc ordinatur virtus communis nautarum, quae est virtus
nautae inquantum est nauta. Ita etiam cum sint diversi cives habentes dissimilia officia, et
status dissimiles in civitate, opus commune omnium est salus communitatis: quae quidem
communitas consistit in ordine politiae. Unde patet, quod virtus civis inquantum est civis,
consideretur in ordine ad politiam; ut scilicet ille sit bonus civis, qui bene operatur ad conservationem politiae. Sunt autem plures species politiae, ut infra dicetur, et ex superioribus aliqualiter
est manifestum: ad diversas autem politias ordinantur homines bene, secundum diversas virtutes. Alio enim modo conservatur democratia, et alio modo oligarchia, aut tyrannis. Unde
manifestum est quod non est una virtus perfecta secundum quam civis possit simpliciter dici
bonus; sed aliquis dicitur bonus vir secundum unam virtutem perfectam, scilicet secundum
prudentiam, ex qua omnes virtutes morales dependent. Contingit igitur aliquem esse bonum
civem, qui tamen non habet virtutem secundum quam aliquis est bonus vir; et hoc in politiis,
quae sunt praeter optimam politiam. Luego puede ocurrir que alguno sea buen ciudadano sin
tener la virtud según la cual es un hombre bueno. Esto en las formas políticas que no son la
mejor forma política”. Por. także: S. Th., I–II, q. 92, a. 1, ad 4: „Non enim habet [lex tyrranica] de
ratione legis nisi secundum hoc quod est dictamen alicuius praesidentis in subditis, et ad hoc
tendit ut subditi legi sint bene obedientes; quod est eos esse bonos, non simpliciter, sed in
ordine ad tale regimen”; S. Th., I–II, q. 92, a. 1, corp.
326 O tej formie partycypacji, która okazuje się antypartycypacyjna, pisze Alfredo Cruz Prados
w książce Ethos y Polis, identyfikując ją z indywidualistycznym liberalizmem i przeciwstawiając
go zdrowemu republikanizmowi: „Wspólnota polityczna może zoobligować człowieka, w miarę
jak polis jest warunkiem doskonałości moralnej człowieka, i konkretnie w doskonałości moralnej:
szlachetności w jego aktywności lub życia najszlachetniejszego. I to samo jest także radykalnym
ufundowaniem wartości i docenienia partycypacji politycznej, ma właściwy sens jedynie, gdy
ma sens moralny: jeśli reprezentuje dostęp do większej pełni człowieczeństwa, do moralności.
Jeśli tak nie jest, jeśli partycypacja polityczna jest oceniana ze względu na interesy strategiczne
i na obronę interesów jednostkowych, wtedy ta waloryzacja zamyka się w pewnym bezsensie,
wszak jeśli się docenia partycypację w polis, jako sposób zachowania prywatnego sposobu
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dziwa, staje się czymś, co tylko imituje autentyczne uczestnictwo, tak jak
np. spryt jedynie imituje prawdziwą roztropność. Brak rzeczywistej partycypacji prowadzi zawsze, według Tomasza z Akwinu, do destrukcji życia
moralnego, by potem niszczyć dany system polityczny.
Naturalny charakter zasady partycypacji sprawia, że nie jest tak bardzo
istotne, by ta zasada została sformułowana w jakiś sposób przez prawo
stanowione w jakiejś wspólnocie. Dla Akwinaty dużo ważniejsze jest realizowanie tej zasady w rzeczywistym życiu wspólnoty politycznej. Inna
sprawa, że to, co naturalne (mamy tu na myśli zarówno uwarunkowania
naturalne, jak i prawo naturalne), zawsze wchodzi w skład tego, co polityczne i co nie może być ograniczone jedynie do prawa pozytywnego327.
Trzeba powiedzieć nawet więcej: to, co naturalne, tworzy najgłębszą i najbardziej wspólną cząstkę tego, co polityczne. Przecież to, co przychodzi
później, lex positiva, zmienia się często poprzez wolę ustawodawców czy
uwarunkowania polityczne, a natura rzeczy wciąż pozostaje taka sama.
W mojej pracy chcę podkreślić, że partycypacja polityczna w wizji Tomasza z Akwinu jest stałą rzeczywistością, która funkcjonuje zawsze,
w każdej wspólnocie ludzkiej, bez wyjątku. Jeśli nawet jakiś system władzy,
np. tyrania, zmierza do jej zanegowania czy zniszczenia, wówczas obraca
się niejako przeciwko swojej własnej naturze. I przeciwko naturze całej
rzeczywistości, także tej politycznej. Skutki takiego postępowania dostrzeżone przez Akwinatę tak opisywał Gilson: „Ktoś zapyta, czy nie jesteśmy
wolni do czynienia naszej woli i organizowania społeczności według
pragnień naszych serc? Pewnie, że jesteśmy! I w ten sposób zawsze czy-

życia i takiej doskonałości, to docenia się to, co integracja polityczna chce oddalić; mówiąc
bardziej ogólnie, szuka się partycypacji we wspólnocie, aby móc pozostać na jej marginesie” –
A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 230.
W niektórych współczesnych koncepcjach partycypacji zawiera ona także akty przemocy
i działanie niepolityczne, które kierują się ku zniszczenu danego ustroju politycznego – por.:
M. Kaase i A. Marsh, Measuring Political Action, w: Political Action: Mass Participation in Five
Western Democracies, S. H. Barnes i M. Kaase (red.), Beverly Hills 1979, s. 59; M. Kasse i A. Marsh,
Political Action: A Theoretical Perspective, w: S. H. Barnes i M. Kaase (red.), dz. cyt., s. 42;
S. J. Conge, The Concept of Political Participation, „Comparative Politics” 1988, nr 20, s. 241–
–249; J. A. Booth i M. A. Seligson, Political Participation in Latin America, New York 1978, s. 6;
G. I. Delfino i E. M. Zubieta, Participación política: concepto y modalidades, „Anu. Investig.”
2010, nr 17, http://www.scielo.org.ar/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S185116862010000100020
[dostęp: 18.07.2015].
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nimy, ale płacimy też cenę. Cenę zawsze tę samą: działanie z deprecjonowaniem wymagań natury jest dla społeczności pójściem w stronę własnej
destrukcji. Możemy zdecydować, że z dwóch towarzyszy podróży silniejszy
wskazuje drogę i bardziej inteligentny niesie bagaże. Możemy zdecydować,
że w ramach wspólnoty politycznej wielka masa kieruje sprawami, kiedy
bardziej inteligentni wykonują rozkazy masy. Możemy powiedzieć, by
w interesach i fabrykach współczesnych pracownicy i robotnicy tworzą
dobra ekonomiczne, które są konsumowane przez pasożytniczych naukowców, inżynierów i przemysłowców. Tomasz z Akwinu już znał ten sposób
myślenia. Jego jedyna obserwacja odnośnie do tego punktu była następująca: kiedy to przeważy, takie sytuacje są przeciw naturze; dlatego też, że
się autodestruują, nie mogą trwać. Takie systemy polityczne, stwierdza
święty Tomasz, nie odwracają totalnie natury, ponieważ rząd głupców jest
słaby, jeśli nie wzmocni się radą mądrych. Jeśli się w ten sposób nie skoryguje, to taki system nie przetrwa”328. Francuski autor zaznacza, że koniecznie trzeba respektować to, co jest z natury, a więc także i naturalne
różnice między ludźmi, i to samo możemy odnieść do pryncypium partycypacji. Z natury w bardzo różny sposób uczestniczymy w życiu danej
wspólnoty. Można to przyrównać do uwag Akwinaty o partycypacji w cnotach moralnych. „Unde ille qui principatur sive civitati, sive servis, sive
mulieri, sive filiis, oportet quod habeat perfectam virtutem moralem, quia
opus eius est simpliciter opus architectoris, idest principalis artificis, sicut
enim principalis artifex dirigit et imperat ministros artis qui manu operantur, ita princeps dirigit suos subiectos; et ideo habet officium rationis, quae
se habet similiter ut principalis artifex ad inferiores partes anime. Et ita
oportet quod ille qui principatur habeat rationem perfectam: sed unusquisque aliorum qui subiiciuntur, tantum habet de ratione et de virtute quantum ille qui principatur immittit ipsis, id est tantum oportet quod habeant,
quod sufficiant sequi directionem principantis implendo mandata ipsius,
et sic patet quod omnium praedictorum est aliqua moralis virtus, scilicet
temperantia, fortitudo, et iustitia; non tamen eadem est viri et mulieris et
aliorum subiectorum, sicut putavit Socrates: sed fortitudo viri est ad principandum, ut scilicet propter nullum timorem praetermittat ordinare quid
faciendum sit: sed in muliere et in quolibet subdito oportet quod sit fortitudo
328

É. Gilson, dz. cyt., s. 355. Por. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 81, n. 6.
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ministrativa, ut scilicet propter timorem non praetermittat facere proprium
ministerium. Sic etiam differt fortitudo in duce exercitus et in milite. Et sicut
dictum est de fortitudine, ita dicendum est de omnibus aliis virtutibus, quae
in principante quidem sunt principative, in subditis autem ministrative: et
per hoc patet quod non differunt solum secundum magis et minus horum
virtutes, sed aliqualiter secundum rationem”329. Podobnie sposoby i jakość
uczestnictwa w życiu politycznym mogą być bardzo różne, ale sama zasada
jest nienaruszalna.
Jeśli zasadę partycypacji zniszczymy albo zaaplikujemy bez odniesienia
i respektowania innych pryncypiów, to będziemy niszczyć ludzką wspólnotę. Ale dopóki ta wspólnota istnieje, to mamy wciąż do czynienia choćby
z minimalnym ludzkim uczestnictwem. Inaczej kompletnie by się rozpadła
i dotyczy to każdego ustroju, nawet najbardziej antypartycypacyjnego, jakim
jest tyrania czy totalitaryzm330.
Naturalne pochodzenie pryncypium partycypacji politycznej sprawia,
że Akwinata nie opisuje jej w ramach prawa stanowionego, ale także nie
ujmuje jej jako swego rodzaju uprawnienia, które przysługiwałoby wszystkim w ten sam sposób, tak jak czynią to współczesne „prawa człowieka”331.
Dlatego zasada uczestnictwa politycznego nie może być rozumiana w sposób abstrakcyjny i jako coś równego oraz przynależnego, bez żadnych realnych różnic, wszystkim ludziom bez wyjątku332. Podejście Akwinaty do
329

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 10.

Por. Ostatnia część tej pracy: IV.3. Potrzeba zasady uczestnictwa w systemie najmniej
partycypacyjnym – tyranii.
330

331 Por. A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt., s. 374: „Jak w przypadku jakiegokolwiek prawa –
realnego, skutecznego, determinacja prawa naturalnego wymaga wcześniejszego istnienia
i skonfigurowania tego, co wspólne. Partycypacja w tej rzeczywistości wspólnej, tego, co odpowiada jako własnemu albo jako swojemu uprawnieniu, przychodzi mierzona czynnikami
naturalnymi, rozpoczynając od natury tej wspólnej rzeczywistości i kontynuując przez naturę –
nie czystą i abtrakcyjną ludzkości – lecz tych którzy się relacjonują z powyższą
rzeczywistością”.
332 Pryncypium partycypacji winno respektować i odnosić się do naturalnych nierówności
istniejących między ludźmi, co już zostało ukazane w pierwszej części niniejszego opracowania,
kiedy rozważaliśmy różne możliwości intelektualne ludzi. Jeśli nie, nie można skutecznie realizować zasady uczestnictwa jako realnej. Partcycypacja polityczna realizowana jako swego
rodzaju prawo abstrakcyjne odniesione do wszystkich, w rzeczywistości będzie odnosić się do
nikogo. W ten sposób partycypacja zamiast konstruować daną wspólnotę, będzie ją niszczyć.
Pokazuje to Étienne Gilson, interpretując fragmenty filozofii politycznej Akwinaty o kwestii
równości i nierówności między ludźmi: „chociaż wszyscy ludzie są równi wewnątrz rodzaju
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partycypacji politycznej jest inne. Nie jest zasadą domagającą się koniecznie konkretnych formuł prawnych, choć może być czymś dobrym takie
sformułowanie. Sama zasada działa zawsze jako zasada realna, nawet wbrew
obowiązującemu prawu, jak ma miejsce np. w tyraniach. Jest zasadą realną
wynikającą wprost z rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie zależy od idealnych
rozwiązań proponowanych przez ustroje i konstytucje – tę prawdę będę
chciał omówić bardziej w rozdziale czwartym przedstawiającym zasadę
partycypacji w różnych rozwiązaniach systemowych. Pryncypium to
obowiązuje zawsze i jeśli politycy nie doceniają go albo o nim zapominają
w swej praktyce politycznej, a teoretycy w swych rozważaniach wokół
polityki, to ma to zawsze poważne konsekwencje dla całej wspólnoty. Jak
mówi popularne przysłowie: „Bóg przebacza, natura nigdy”333.
A więc także w przypadku zasady partycypacji politycznej ukazuje się
wielki realizm Akwinaty w myśleniu o polityce. Realizm ten jest o wiele
cenniejszy od możliwych rozważań teoretycznych. Człowiek może swoimi
ideami próbować zanegować rzeczywistość, próbować wymuszać realiza-

ludzkiego, to jest wiele indywidualnych stopni doskonałości: nierówności fizyczne w zdrowiu
i siłach, nierówności intelektualne wszystkich klas, także nierówności moralne; podsumowując,
niezliczone nierówności w doskonałości, które dotyczą praktycznie wszystkich elementów,
które wchodzą do kompozycji natury ludzkiej. Pewnie, że nie ma powodu, by społeczności
czyniły bardziej uciążliwymi konsekwencje tych nierówności. Przeciwnie, wszystko co jest
możliwe powinno być kompensowane co do tych nierówności naturalnych przez państwo
z kooperacją ludzi dobrej woli; jedyne, przed czym przestrzega społeczności Tomasz z Akwinu,
jest negowanie faktu, że między istnieniami ludzkimi takie nierówności naturalne, takie różnice
w doskonałości istnieją. Społeczności, które chcą organizować się na założeniu, że nie istnieją
naturalne nierówności, zmierzają ku katastrofie. Kara przewidziana dla nich jest ta sama, która
czeka na wszystkie społeczności, które negują naturę, i jest to własna destrukcja” – É. Gilson,
dz. cyt., s. 352.
333 Jak zaobserwowł francuski autor, interpretując filozofię polityczną Akwinaty: „jest niesamowicie niebezpiecznym wyobrażać sobie, że w odróżnieniu od natury fizycznej, natura
ludzka i społeczności ludzkie są wolnymi kreacjami człowieka i, konkretnie, we wszystkim są
pod władzą człowieka. Kara dla tej klasy błędu jest straszliwa. Każda społeczność, która nie bierze
pod uwagę fundamentalnych praw natury ludzkiej i porządku ustanowionego przez Boga, jest
wiedziona ku własnej destrukcji. Nauki Tomasza z Akwinu w tym punkcie były znacząco rozwinięte przez papieża Leona XIII. Bolejący widząc tyle rewolucji europejskich, i wszystkie one
będące sprawcami niewypowiedzianych zniszczeń i strat istnień ludzkich i własności, bez
osiągnięcia żadnego progresu, którego nie można by osiągnąć bez odwołania się do przemocy,
Leon XIII akcentował energicznie prawdę, że także społeczności są tworzone przez naturę,
przynajmniej w tej mierze, w której składają się z ludzi; i natura ludzka nie może zmieniać się
siłą woli. Jakakolwiek społeczność, która ignoruje te fakty jest skazana na własną ruinę” –
É. Gilson, dz. cyt., s. 349.
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cję swojego projektu na naturze poprzez siłę i przemoc, ale na końcu zawsze
przegra. Fałszywy idealizm nie może osiągnąć swoich celów na stałe, jak
pokazuje Akwinata na przykładzie rządów tyrańskich. Jeśli chcemy zanegować zasadę uczestnictwa w polityce, nie uwzględaniamy jej w konstruowaniu wspólnoty, to nie możemy odnieść sukcesu. Odwrotnie, uwzględniając prawdę o naturze i o partycypacji, mamy duże szanse, by zrealizować
nasz projekt polityczny.
Partycypacja polityczna jest pryncypium sformułowanym przez Akwinatę w sposób specyficzny dla filozofii politycznej. Dlatego dodajemy
„polityczna”, aby odróżnić ją od partycypacji, o której Tomasz z Akwinu
pisze w dziełach metafizycznych czy teologicznych. W metafizyce i w teologii participatio funkcjonuje w inny sposób, co nie oznacza, że inaczej
rozumiane uczestnictwo polityczne nie istnieje334. Partycypacja polityczna
dotyczy relacji z tym, co przygodne i niekonieczne, podczas gdy partycypacja teologiczna i metafizyczna odnosi się do relacji z tym, co niezmienne
i konieczne. To dlatego w teologii czy w metafizyce traktuje się partycypację jako coś różnego od relacji istotowej, z którą mamy do czynienia np.
w teologii, opisując relacje pomiędzy Osobami Trójcy Świętej335. Dlatego
334 Partycypacja w nadprzyrodzoności czy partycypacja metafizyczna nie wykluczają możliwości istnienia innej formy partycypacji – politycznej. Gratia non tollit naturam także w przypadku uczestnictwa. Nie jest tak, jak chcieli „augustyniści polityczni” we wczesnym Średniowieczu,
by wszystko, także to, co społeczne i polityczne, było bezpośrednio dyrygowane przez czynnik
nadprzyrodzony; i nie jest tak, jak by chcieli radykalni personaliści wieku XX, że to, co nadprzyrodzone, neguje możliwość partycypacji w tym, co na tej ziemi – por. J. A. Reyes Barros, dz. cyt.,
s. 542: „Ponadto, jeśli byłaby prawdziwa teza personalizmu uważająca, że w tym fragmencie
święty Tomasz neguje nie tylko parcjalny charakter osoby w porządku ontologicznym, ale że
winien negować wszelką partycypację człowieka w jakimkolwiek porządku, dokładnie na mocy
swej osobowości, dochodziłoby się do wniosku, że człowiek nie jest osobą, ponieważ musi być
partycypowanym przez innego, i dlatego w zależności od innego. Konkluzja absurdalna ze
wszystkich stron, i sprzeciwiająca się nie tylko myśli Doktora Anielskiego i tezom personalizmu,
ale też samemu zdrowemu rozsądkowi. Odchodzi się od wszelkiej logiki, jeśli pójdziemy za tą
personalistyczną tezą, aż do jej ostatecznych konsekwencji: jeśli ratio partis contrariatur ratio
personae, wtedy nie może być istnień indywidualnych ani anielskich, ani ludzkich”.
Por. także: L. Lachance, Humanismo político. Individuo y Estado en Tomás de Aquino,
Pamplona 2001, s. 53–54.
335 Por. S. Th., I, q. 44, a. 1, corp.: „Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem,
necesse est quod causetur in ipso ab eo cui essentialiter convenit; sicut ferrum fit ignitum ab
igne. Ostensum est autem supra, cum de divina simplicitate ageretur, quod Deus est ipsum
esse per se subsistens. Et iterum ostensum est quod esse subsistens non potest esse nisi unum,
sicut si albedo esset subsistens, non posset esse nisi una, cum albedines multiplicentur secundum recipientia. Relinquitur ergo quod omnia alia a Deo non sint suum esse, sed participant
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człowiek, partycypując w tym, co boskie, nigdy nie ma akcesu do tego,
co istotowe w Bogu, nie może tego zmieniać ani konfigurować336, podczas
gdy według Akwinaty partycypacja jako koncept polityczny zakłada akces
do tego, co istotne w ramach wspólnoty politycznej, możność przemieniania jej i konfigurowania337, co będziemy mogli zobaczyć w następnym
rozdziale traktującym o formach uczestnictwa obywatelskiego we wspólnocie politycznej.
Inna sprawa, że w partycypacji metafizycznej praktycznie cała waga
położona jest na rzeczywistości, w której partycypujemy, a partycypujący
nie jest już taki ważny, podczas gdy partycypując politycznie, podkreślamy
swoją podmiotowość i wagę. To dlatego próby bezpośredniego zastosowania partycypacji metafizycznej czy teologicznej, znane choćby z augustynizmu politycznego, miały tendencję do unieważniania, pomniejszania
„partycypantów”, a o wiele bardziej ważna była władza, do której czasem
można mieć dostęp. Taki sposób myślenia wywodzi się wprost z platonizmu
i podkreślania wagi tego, w czym się partycypuje (idea separada), podczas
gdy rzeczywistości, które partycypują, są w zasadzie nieistotne. Taki sposób
myślenia o polityce jest bezpośrednim zastosowaniem w tej sferze partycypacji metafizycznej. Ten sposób myślenia jako błędny charakteryzuje
Akwinata we wstępie do komentarza do dzieła Pseudo-Dionizego Aeropagity: „Platonici enim omnia composita vel materialia, volentes reducere in
principia simplicia et abstracta, posuerunt species rerum separatas, dicentes quod est homo extra materiam, et similiter equus, et sic de aliis speciebus naturalium rerum. Dicebant, ergo, quod hic homo singularis sensibilis
non est hoc ipsum quod est homo, sed dicitur homo participatione illius
hominis separati. Unde in hoc homine sensibili invenitur aliquid quod non

esse. Necesse est igitur omnia quae diversificantur secundum diversam participationem essendi,
ut sint perfectius vel minus perfecte, causari ab uno primo ente, quod perfectissime est. Unde
et Plato dixit quod necesse est ante omnem multitudinem ponere unitatem. Et Aristoteles dicit,
in II Metaphys., quod id quod est maxime ens et maxime verum, est causa omnis entis et omnis
veri, sicut id quod maxime calidum est, est causa omnis caliditatis”.
336 S. Th., I, q. 44, a. 1, ad 1: „licet habitudo ad causam non intret definitionem entis quod est
causatum, tamen sequitur ad ea qua sunt de eius ratione, quia ex hoc quod aliquid per participationem est ens, sequitur quod sit causatum ab alio. Unde huiusmodi ens non potest esse,
quin sit causatum; sicut nec homo, quin sit risibile. Sed quia esse causatum non est de ratione
entis simpliciter, propter hoc invenitur aliquod ens non causatum”.
337

Por. A. Cruz Prados, Filosofía política, Pamplona 2009, s. 145.
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pertinet ad speciem humanitatis, sicut materia individualis et alia huiusmodi. Sed in homine separato nihil est nisi quod ad speciem humanitatis
pertinet. Unde hominem separatum appellavit per se hominem, propter
hoc quod nihil habet nisi quod est humanitatis; et principaliter hominem,
inquantum humanitas ad homines sensibiles derivatur ab homine separato,
per modum participationis. Sic etiam dici potest quod homo separatus sit
super homines et quod homo separatus sit humanitas omnium hominum
sensibilium, inquantum natura humana pure competit homini separato,
et ab eo in homines sensibiles derivatur”338
Myślę, że różnicę pomiędzy tymi dwiema koncepcjami participatio
możemy zauważyć też w słownictwie, którego używa w obu wypadkach
Tomasz. Słowa participatio czy participare spotykamy w jego tekstach
politycznych (szczególnie w komentarzach do Polityki i Etyki) lub we fragmentach innych dzieł odnoszących się do spraw społecznych i politycznych, ale znacznie częściej używa synonimów takich jak habere partem
i capere partem (jak czyni to w analizowanej przez nas szczegółowo kwestii
105 Prima Secundae339 czy w Komentarzu do Polityki340). W ten sposób
pewnie chciał uniknąć możliwych konfuzji, pomyłek interpretacyjnych
pomiędzy tymi dwoma rodzajami uczestnictwa. Nie oznacza to chęci
uniknięcia pisania o partycypacji w polityce, ale pragnienie jasnego rozróżnienia obu koncepcji. Było to konieczne, gdyż participatio jako koncept
teologiczny i metafizyczny miało o wiele dłuższą i powszechniej znaną
tradycję (tak zresztą jest do dzisiaj – kiedy mówimy „partycypacja u Tomasza z Akwinu”, to pierwsze skojarzenia mamy z teologią czy metafizyką).
Podsumowując nasze rozważania wokół partycypacji politycznej jako
pryncypium filozofii politycznej Tomasza z Akwinu, możemy dostrzec, że
338

In De divinis nominibus, pr.

Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1: „Respondeo dicendum quod circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente, duo sunt attendenda. Quorum unum est ut omnes a l i q u a m
p a r t e m h a b e a n t in principatu, per hoc enim conservatur pax populi, et omnes talem
ordinationem amant et custodiunt, ut dicitur in II Polit.”.
339

340 Por. np. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 6: „Sed tamen apud Lacedaemones erat unum
bonum, quia poterant eligi de qualibet conditione hominum: et ideo populus, quasi h a b e n s
p a r t e m in maximo principatu, bene volebat, quod conservaretur talis politia. Sed apud Cretenses
non eligebantur cosmi ex qualibet hominum conditione, sed solum ex aliquibus qui erant vel
fuerant de numero seniorum; et similiter seniores eligebantur ex quibusdam qui fuerant cosmi
quibus licebat dimittere suum principatum, ut infra dicetur. Et sic populus in principatu cosmorum n o n h a b e b a t p a r t e m ”.

152

Rozdział II.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

dla niego zasada uczestnictwa jest pryncypium operacyjnym wspólnoty
politycznej nieodzownym dla jej stworzenia i trwania. W podrozdziale
pierwszym mogliśmy zobaczyć rolę partycypacji dla epistemologii w polityce. Bez niej nie ma realnego poznania ani w praktyce politycznej, ani
w teorii. Kolejny podrozdział ukazywał nam miejsce konceptu uczestnictwa
w innych podstawowych koncepcjach politycznych filozofii Tomasza
z Akwinu, mianowicie w koncepcji ustroju politycznego i obywatelstwa.
I w trzecim podrozdziale spróbowaliśmy opisać partycypację jako jedno
z ważniejszych pryncypiów filozofii politycznej Akwinaty. Jest pryncypium
naturalnym zakotwiczonym w naturze człowieka i wspólnoty ludzkiej, jest
zasadą działania ludzkiej społeczności (principium operativum) i trzeba
odróżnić ten rodzaj partycypacji od pojęcia funkcjonującego na terenie
metafizyki i teologii. Ale dokładniej wykaże to już następna część książki
opisująca formy uczestnictwa w polityce.
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Po zaprezentowaniu wagi partycypacji politycznej w poznaniu teoretycznym i praktycznym; podstawowych pojęciach filozofii politycznej Tomasza
z Akwinu oraz po próbie sformułowania zasady uczestnictwa jako niezwykle ważnej dla jego teorii, przechodzimy do opisu form partycypacji obywatelskiej. Akwinata za Arystotelesem wyróżnia trzy podstawowe aspekty
uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty politycznej.
Pierwszą i zarazem konieczną formą partycypacji jest udział w procesie
deliberacji o sprawach publicznych. W ten sposób cives mogą wspólnie
sformułować model swojego polis, współtworząc konkretny system polityczny dla swej społeczności. Ta refleksja pozwala także ustalić wspólny
ethos i określić cele życia wspólnotowego, przez zastanawianie się nad
konfiguracją dóbr wspólnych i wybór środków do ich realizacji. Rozważanie to jest czymś nieodzownym dla późniejszego działania politycznego,
jeśli je rozumiemy tak jak dominikanin, jako racjonalną praxis. Ale też tę
debatę publiczną trzeba analizować w sensie bardzo szerokim, gdyż jest
wspólnym rozważaniem nie tylko tego, co stricte polityczne (np. przyszłych
politycznych działań), ale także wszystkiego, co w jakiś sposób dotyczy
wspólnoty. W ten sposób krąg uczestników zdecydowanie się powiększa,
a wraz z nim partycypacja w sprawach państwa.
Wspólna dysputa o kwestiach publicznych prowadzi do ustanawiania
reguł życia społecznego i politycznego, które pozwalają zrealizować założone cele. Przyjmuje to postać prawa, którego tworzenie także, zdaniem
Tomasza, wymaga szerokiej partycypacji obywateli. Uczestnictwo w procesie legislacyjnym jest drugą formą uczestnictwa w tym, co polityczne.
Realizowane jest na wiele sposobów, a Akwinata odkrywa partycypację
obywateli szczególnie w kwestiach takich jak: stanowienie prawa w formie
paktu między rządzącym a rządzonymi; prawne określenie zasad reprezentacji wspólnoty przez władców czy, nade wszystko, rola zwyczajów
i prawa zwyczajowego w procesie prawotwórczym wspólnoty politycznej.
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Partycypacja w tworzeniu prawa dla danej wspólnoty ma ścisły związek
z uczestnictwem w rządzeniu państwem. Tak to postrzegał Akwinata,
odzwierciedlając rodzącą się w Średniowieczu ideę rządów według prawa,
którą dobrze ujmuje adagium z języka hiszpańskiego: „Sin leyes, no hay
reyes” („Bez praw nie ma królów”). Prawo z jednej strony ograniczało władców, a z drugiej gwarantowało innym ludziom uczestnictwo w rządzeniu
krajem. Co więcej, ukazywało wspólnotę jako naturalne źródło pochodzenia władzy. Akwinata, pisząc o partycypacji politycznej w rządzeniu, postuluje jak najszerszy udział obywateli w urzędach, ich dywersyfikację
związaną z podzieleniem władzy między wielu i kadencyjnością sprawowanych funkcji. To pozwala powstrzymać negatywne procesy oligarchizacji władzy oraz zapewnia realizację tytułowego postulatu: „Ut omnes
aliquam partem habeant in principatu”, który pochodzi z fundamentalnej
dla pojęcia partycypacji politycznej kwesti 105 z Summa Theologiae.

III.1. Participatio jako wspólne rozważanie
o sprawach publicznych
Jedną z najgłębszych i fundamentalnych form partycypacji politycznej
według Tomasza z Akwinu jest zdolność i możliwość wspólnego rozważania o dobru wspólnoty i jest to konieczne dla każdej wspólnoty politycznej341
i dla każdego obywatela, który poważnie traktuje swe uczestnictwo we
wspólnocie342. Proces rozważania i radzenia się jest właściwy szczególnie
dla praktyki i teorii polityki jako części filozofii moralnej. Akwinata ujmuje
to w prologu do Komentarza do Polityki w następujących słowach: „cum
ratio (…) quaedam vero operetur per modum actionis operatione manente
in eo qui operatur, sicut est consiliari, eligere, velle et huiusmodi quae ad
341 Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 10: „Wszystkie wspólnoty obierają sobie jakieś dobro
jako cel”.
Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 157: „jakikolwiek porządek społeczny, aby był autentycznie
ludzki, trzeba by był, koniecznie, porządkiem pomyślanym, omówionym i zdecydowanym…”.
342 Por. Contra Gentiles, lib. 3, cap. 24: „Im doskonalszy byt, tym bardziej są uniwersalne jego
dążenia, to że dąży do tego, co wspólne”.
Por. także: De spiritualibus creaturis, a. 8, ad 5.
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moralem scientiam pertinent: manifestum est politicam scientiam, quae
de hominum considerat ordinatione, non contineri sub factivis scientiis,
quae sunt artes mechanicae, sed sub activis quae sunt scientiae morales”343.
Polityka jako sfera ludzkiego działania jest tym samym sferą, którą zajmuje się ludzki umysł, o której trzeba deliberować, najlepiej wspólnie
(consiliare). „Inter ceteros autem actus hominis proprium est ei consiliari,
quia hoc importat quandam rationis inquisitionem circa agenda, in quibus
consistit vita humana; nam vita speculativa est supra hominem, ut dicitur
in X Ethic.”344. Wzmianka na końcu cytatu odnosząca się do życia kontemplacyjnego uważanego przez Arystotelesa za ponadludzkie (supra hominem), a przez Tomasza zarezerwowanego tylko dla niektórych, wskazuje
jeszcze wyraźniej na to, że życie aktywne, owe „agenda humana”, to część
życia w społeczności, i to właśnie podlegać ma rozważaniu.
Dlatego nie jest czymś dziwnym, że Akwinata opisuje właśnie akt deliberacji o sprawach wspólnoty jako warunek bycia rzeczywistym obywatelem, której w ten sposób uczestniczy w polityce. „Simpliciter quidem civis
est qui potest agere ea quae sunt civium: puta d a r e c o n s i l i u m vel
iudicium in populo”345. Przy czym w innym dziele, w Komentarzu do Polityki, dookreśla, że chodziłoby nawet o możliwość bycia wybieranym do
zgromadzeń debatujących o sprawach państwa. „Deinde cum dicit sed
habet directionem etc., corrigit praedictam definitionem civis; et dicit quod
praedicta definitio potest dirigi ad hoc quod sit communis, quia in aliis
politiis quam democratia concionator et praetor non habet indeterminatum
principatum, sed haec duo pertinent solum ad eos qui habent determinatos principatus, quia quibusdam horum, aut etiam omnibus, convenit iudicare et consiliari, vel de quibusdam, vel de omnibus. Et ex hoc potest esse
manifestum quid sit civis: n o n e n i m i l l e q u i p a r t i c i p a t i u d i c i o
et concione, sed ille qui potest constitui in principatu
consiliativo vel iudicativo. Illi enim qui non possunt
assumi ad talia officia, in nullo videntur participare
p o l i t i a , u n d e n o n v i d e n t u r e s s e c i v e s ”346.
343

Sentencia Politic., pr. 6.

344

S. Th., II–II, q. 51, a. 1, corp.

345

S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 2.

346

Sentencia Politic., lib. 3, lect. 1, n. 8.
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Ujawnia to też racjonalny charakter polityki i zaufanie Tomasza do racjonalności człowieka, który jest wezwany do zastanawiania się nad własnym czynieniem i nad dobrem, do którego podąża, inaczej sprowadzałby
swoje życie obywatelskie do egzystencji niewolniczej, która nie rozważa
prawdy o swoim działaniu. Zaznacza to Tomasz, komentując myśl Arystotelesa: „Et hoc primo manifestat quantum ad partem rationalem, ad quam
pertinet consiliari. Servus enim inquantum est servus, non habet consilium
de suis actibus. Cuius ratio est, quia consiliamur de his quae sunt in potestate nostra; servus autem non habet actus suos in potestate sua, sed sunt
actus eius in potestate domini. Unde servus non habet liberam potestatem
consiliandi”347. Rozważanie umożliwia ludzkie czynienie, a to z kolei –
partycypowanie w sprawach państwa. Ale też partycypacja rozpoczyna się
już na etapie ludzkiej myśli. W przypadku sfery społecznej czy politycznej
mamy – a przynajmniej powinniśmy mieć – do czynienia z rozważaniem
wspólnym.
Rozmyślanie uczestników życia wspólnotowego nie może ograniczać
się jedynie do refleksji nad działaniem pojedynczego człowieka, lecz ma
dążyć do wyznaczenia wspólnych celów dla ludzkiej społeczności i opisać
ludzkie działania w wymiarze wspólnotowym, które do tego celu prowadzą.
To właśnie w tym znaczeniu, przede wszystkim, ujawnia się partycypacyjny
wymiar rozważania wspólnych spraw jako konieczny warunek bycia obywatelem. Osoba partycypująca w życiu politycznym chce brać udział
w publicznej dyspucie, jak pisze Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej:
„Simpliciter quidem civis est qui potest agere ea quae sunt civium, puta
dare consilium vel iudicium in populo”348. Jeśli tego rodzaju uczestnictwa

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 9.
Por. także: S. Th., II–II, q. 47, a. 12, ad 2: „servus non habet consiliativum inquantum est servus,
sic enim est instrumentum domini. Est tamen consiliativus inquantum est animal rationale”.
347

348 S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 2.
Por. także: Sentencia Politic., lib. 3, lect. 1, n. 6.
W tym aspekcie partycypowania, we wspólnym rozważaniu o rzeczywistości politycznej,
możemy dostrzec wpływ Arystotelesa i jego pojęcia homónoia, i choć Tomasz z Akwinu używa
słowa łacińskiego concordia, które jest określeniem stosowanym także do rzeczywistości przyjaźni, to nie podkreśla ono, tak jak słowo greckie, charakteru gnozeologicznego, a bardziej
wolitywny. Ale przecież w wielu fragmentach Komentarzy do Polityki i Etyki możemy spotkać
wymiar społeczny ludzkiego poznania i jego siłę jednoczącą. O samym koncepcie Arystotelesa
– por. S. Buzeta Undurraga, Precisiones de Tomás de Aquino en torno a la noción de concordia
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brakuje, to trudno jest mówić o partycypacji człowieka w sprawach związanych z polityką. Słowo consilium użyte w cytacie powyżej nie oznacza
jedynie udziału w różnego rodzaju sformalizowanych radach, zgromadzeniach czy organach quasi-parlamentarnych, ale trzeba je rozumieć w sensie dużo szerszym, jako możliwość rozważania spraw publicznych i wpływania na konfigurację celów danej społeczności, które związane są
z kwestiami wspólnego dobra i szczęścia w wymiarze wspólnotowym
i indywidualnym. Zgodne to jest z wyjaśnieniami samego Akwinaty
w innym fragmencie Summa Theologiae: „Praeterea, Eccli. XV dicitur quod
Deus dimisit hominem in manu consilii sui. Consilium autem est actus
rationis, ut supra habitum est. Ergo homo dimissus est gubernationi suae
rationis”349. Oczywiście consiliare dotyczy nie tylko zarządzania samym
sobą, ale także sprawami wspólnoty – tak widział to Tomasz350.
Ten rodzaj uczestnictwa może być realizowany przez współobywateli
w bardzo różny sposób, niekoniecznie poprzez dysputę publiczną i sformalizowaną, a może być praktykowany na poziomie mniejszych grup
i dialogu między obywatelami. Niemniej jest konieczne, zwłaszcza w polityce, która jest, jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy w części poświęconej
relacji teorii poznania w polityce do partycypacji, sferą dużej niepewności
i wątpliwości. A takie właśnie dociekające zadanie ma consilium – „oznacza
stan wątpliwości i stan poszukiwania”, jak zauważy dominikanin w Sumie
teologicznej351.
Takie widzenie uczestnictwa w rozważaniach spraw społecznych czy
politycznych zaznacza Akwinata, rozważając relację pomiędzy consilium
i oficjalnymi aktami ustanawiającymi prawo w danej wspólnocie. Te ostat-

política (`homónoia´) de Aristóteles, „Sapientia” 2014, nr 70/236, s. 100: „»mówi się o wspólnocie,
że jest w niej zgoda, kiedy obywatele myślą w ten sam sposób o tym, co im wypada czynić«
[cytat z Polityki]. W ten sposób homónoia implikuje wspólne poznanie. Ale nie tylko to, wszak
filozof dołącza do niej także wymiar mający charakter wolitywny, rozumiejąc to tak, że homónoia
jest nie tylko poznaniem, ale także wspólnym chceniem we wspólnocie. Dlatego dalej stwierdza,
że zgoda jest także wtedy, gdy obywatele »wybierają te same rzeczy i razem czynią to, co wspólnie ustalili« [cytat z Polityki], ukazując jasno dwa wymiary tego konceptu, to znaczy, jeden
gnozeologiczny, i drugi wolitywny”.
349

S. Th., I–II, q. 91, a. 4, arg. 2.

T. Gilby, Principality and Polity: Aquinas and the Rise of State Theory in the West, London
1958, s. 107.
350

351

S. Th., II–II, q. 51, a. 1, arg. 2.
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nie nie przynależą osobom prywatnym, podczas gdy consilium jak najbardziej. Jest bowiem formą dociekania i jako takie jest czymś innym i wcześniejszym od procesu prawodawczego, choć obie rzeczywistości
ukierunkowują człowieka na dobro wspólne. Zacytujmy samego Tomasza:
„Consulere non est proprius actus legis, sed potest pertinere etiam ad personam privatam, cuius non est condere legem. Unde etiam Apostolus, I ad
Cor. VII, cum consilium quoddam daret, dixit, ego dico, non Dominus. Et
ideo non ponitur inter effectus legis”352.
Rada (consilium) jest według Akwinaty sprawnością właściwą dla
człowieka, odróżnialną od roztropności (prudentia) co odnotowuje
w Komentarzu do Etyki, w ten sposób przybliżając radę do arystotelesowskiej cnoty o greckiej nazwie eubulia353. O bliskości tych sprawności
świadczy tekst Summa Theologiae: „Eubulia circa consilium consistit,
quod importat dubitationem et inquisitionem”354. Cnota ta jest sprawnością, która może być potencjalnie częścią roztropności, ale sama
352 S. Th., I–II, q. 92, a. 2, ad 2.
Por. także: S. Th., I–II, q. 92, a. 2, arg. 2.
353 Sentencia Ethic., lib. 1, lect. 6, c. 8, n. 18.
Por. także: Super III Sent., dist. 35, q. 2, a. 4, s. c. 2.
W Sumie teologicznej Tomasz z Akwinu podaje grecką etymologię słowa eubulia: „Otóż
właśnie zaleta zwana przez Filozofa »eubulia«, zawiera w sobie właściwość dwojaką: radzi
i radzi dobrze (eu znaczy »dobrze«, a boule oznacza »radę«). Wynika z tego, że zaleta ta,
zaradność, jest cnotą ludzką. Jest to cnota dobroci w radzie, dobrego radzenia, dająca dobrą
radę” – S. Th., II–II, q. 51, a. 1, corp. Polski tłumacz tej części Sumy chyba nie do końca
słusznie utożsamia łac. consilium z gr. eubulią. Tak przynajmniej wyjaśnia to w swym komentarzu do Sumy Stanisław Bełch: „Narada, łac. consilium, niekiedy tłumaczę przez namysł
naradczy. Musi temu towarzyszyć zastanowienie się, skupienie umysłu, wejście w siebie,
opanowanie wzburzeń uczuciowych, stronniczości, uprzedzeń. Narada dokonuje się wewnątrz człowieka, a jej owocem jest znalezienie rady, tj. dróg wyjścia lub dojścia, środków”
– St. Bełch, Objaśnienia tłumacza, w: Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 17, Roztropność,
przeł. St. Bełch, London 1964, s. 141.

S. Th., II–II, q. 51, a. 1, arg. 2.
W dalszej części Sumy Akwinata zanacza, że eubulia jest zawsze poprawnym radzeniem się:
„eubulia est rectitudo consilii” – S. Th., II–II, q. 51, a. 1, s. c.
Tym samym różni się od sprawności sprytnego doradcy radzącego uczynić zło (por. S. Th.,
II–II, q. 51, ad. 3). To jest także po prostu błędem w rozumowaniu i skierowaniem człowieka na
złe drogi – „Zaradność, polegająca na wynalezieniu złego celu lub na zastosowaniu złych środków do dobrego celu, nie jest zaradnością we właściwym tego słowa znaczeniu. Zachodzi tu
bowiem ta sama wadliwość, jaka zachodzi w rozumowaniu spekulatywnym, gdy ktoś z przesłanek prawdziwych wyciąga wniosek fałszywy lub z przesłanek fałszywych wyciąga wniosek
prawdziwy. Według Filozofa bowiem, w obu wypadkach zachodzi sprzeczność z istotą zaradczości” – S. Th., II–II, q. 51, a. 1, ad. 1.
354
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w sobie różni się od niej355, choć może być do cnoty roztropności przyłączona, jak wykazuje dominikanin w Sumie teologicznej (virtus adiuncta)356.
To rozróżnienie sprawności rady od roztropności jest dla nas ważne, gdyż
roztropność w polityce jest w myśli Tomaszowej zarezerwowana dla tych,
którzy zarządzają daną wspólnotą, podczas gdy sprawność rady ma zdecydowanie bardziej egalitarny charakter. Tu partycypować może znacznie
więcej ludzi.
Właściwą funkcją dla sprawności rady jest rozważanie i koordynowanie
środków prowadzących do konkretnego celu, a nie tyle rozważanie samego
celu. „Finis in operabilibus habet rationem principii, eo quod rationes eorum
quae sunt ad finem, ex fine sumuntur. Principium autem non cadit sub
quaestione, sed principia oportet supponere in omni inquisitione. Unde
cum consilium sit quaestio, d e f i n e n o n e s t c o n s i l i u m , s e d
s o l u m d e h i s q u a e s u n t a d f i n e m”357. W ten sposób możemy
rozważać, jaką drogą wspólnota ludzka ma zmierzać ku wcześniej wyznaczonym celom358.
Zarówno Consiliom, jak i eubulia są konieczne dla każdego człowieka
i nie mogą być zastąpione przez proces myślenia innych ludzi pod pretekstem, że sami już myśleć nie potrzebujemy. Nie można się jej zrzec bez utraty
możliwości rzeczywistej partycypacji w danej wspólnocie i bycia rzeczywistym obywatelem. „Radzenie jest rozważaniem, ważeniem pros i contras
jakiegoś działania, czy jakieś możliwe rozwiązanie problemu jest lepsze niż
inne, czy to dobro do zrealizowania jest większe od innego etc. Jako sam
akt poznawczy jest operacją immanentną. Dlatego ten akt nie polega na
proszeniu o radę jednych czy drugich, akt radzenia czy deliberacji praktycznej wykonuje każdy sam. A więc jeśli ktoś deliberuje, waży racje, radzi
się, w sposób poprawny nabywa pewną doskonałość w swoim rozumie,
sprawność, która nazywa się eubulia”359.
Człowiek nie może się więc dyspensować od myślenia, oddając je innym.
Jeśli to uczyni, to daje się zinstrumentalizować tym, którzy będą nim kie355 Por.: Super III Sent., dist. 33, q. 3, a. 1, corp.; Sentencia Ethic., lib. 6, lect. 8, n. 1; Sentencia
Ethic., lib. 6; lect. 9, n. 6; S. Th., II–II, q. 68, a. 7, corp.
356

Por. S. Th., II–II, q. 48, a. 1, corp.

357

Por. S. Th., I–II, q. 14, a. 2, corp.

358

Por. J. F. Sellés, dz. cyt., s. 46.

359

Tamże, s. 45.
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rować, jak zauważa Akwinata w Sumie teologicznej: „Servus non habet
consiliativum inquantum est servus, sic enim est instrumentum domini”360.
Niewolnicy są niewolnikami, bo zależą w funkcji myślenia od swych właścicieli i nie mogą sami dyrygować swoimi czynami, a nawet ich przemyśleć.
Zaznacza to Tomasz w innym swym dziele: „Servus enim inquantum est
servus, non habet consilium de suis actibus; cuius ratio est, quia consiliamur de his quae sunt in potestate nostra: servus autem non habet actus
suos in potestate sua, sed sunt actus eius in potestate domini; unde servus
non habet liberam potestatem consiliandi”361. Ponieważ czyny ich zależą
od ich panów, dlatego nawet akty cnót czy same sprawności są rozwijane
w zależności od woli i przemyślenia właścicieli – stwierdza w dalszej części Komentarza do Polityki Akwinata. „Similiter etiam virtus servi est in
ordine ad dominum”362. Niewolnik nie wie, co ma czynić, potrzebuje instrukcji od kogoś innego: „jego pan winien być dla niego przyczyną poistruowania, w jaki sposób i co ma czynić”363. W takich warunkach, kiedy
sam nie wiem, co mam robić, trudno tym bardziej mówić o partycypacji
politycznej, która rozważałaby sprawy wspólnoty.
Wspominaliśmy już w tym rozdziale, ale i w całej pracy, o roli roztropności w filozofii politycznej Tomasza z Akwinu i zaznaczaliśmy, że jest to
cnota przede wszystkim rządzących364. Ale i oni wezwani są przez tę cnotę
do konsultowania się, radzenia się innych. Roztropny władca będzie dbał
o jak najszerszy udział osób debatujących o sprawach państwa. Tylko
prawdziwy dialog pozwala rzeczywiście posłuchać prawdziwych opinii
innych i szukać ich rady. Taką dialogiczną postawę zaleca cnota roztrop-

360

S. Th., II–II, q. 47, a. 12, ad 2.

361

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 9

362

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 11.

363

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 11, n. 4.

Por. S. Th., II–II, q. 50, a. 1, s. c. i corp.: „Filozof twierdzi, że »roztropność jest cechą właściwą dla kierowników państw«. Wobec tego roztropność rządcza jest roztropnością o specjalnej
postaci gatunkowej. Odpowiedź: Jak wiemy, funkcja roztropności polega na rządzeniu i nakazywaniu. Otóż sposobów rządzenia i nakazywania może być więcej, a każdy sposób domaga
się odrębnego typu roztropności. Jasne zatem jest, że kto ma kierować nie tylko sobą, ale też
społecznością pełną taką jak państwo, musi mieć do tego specjalnego typu sprawność rządzenia.
Trzeba bowiem pamiętać, że rząd jest tym pełniejszy, im jest powszechniejszy w swym zasięgu
i im większy cel ma osiągnąć. Dlatego też królowie, którzy rządzą państwem, muszą mieć
roztropność typu najbardziej specjalnego i pełnego”.
364
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ności. Bez radzenia się innych, dopuszczenia innych do głosu nie jest
możliwe umiejętne rządzenie za pomocą sił intelektu jednego tylko, nawet
najmądrzejszego człowieka. Odnotowuje to Tomasz w De regno, a więc
w najbardziej monarchicznym, można by powiedzieć, pochwalającym
jedynowładztwo dziele. „Non est autem possibile quod unus homo ad omnia
huiusmodi per suam rationem pertingat. Est igitur necessarium homini
quod in multitudine vivat, ut unus ab alio adiuvetur et diversi diversis inveniendis per rationem occupentur, puta, unus in medicina, alius in hoc,
alius in alio. Hoc etiam evidentissime declaratur per hoc, quod est proprium
hominis locutione uti, per quam unus homo aliis suum conceptum totaliter potest exprimere”365.
Ten sam argument znaleźć możemy także w Sumie teologicznej przy
okazji omawiania cnoty roztropności, gdy Akwinata pisze o jej koniecznej
części składowej – cnocie pouczalności (docilitas). Każdy człowiek, także
rządzący, musi szukać porady innych. Zwłaszcza w sferze politycznej, gdzie
mamy do czynienia z mnogością różnych działań wielu ludzi. Dominikanin
pisze: „przedmiotem roztropności są pojedyncze konkretne działania. Otóż
działań tych może być ilość nieskończona, a każde z nich może być różne.
Jeden człowiek nie jest w stanie wystarczająco zdać sobie sprawy ze wszystkiego, zwłaszcza w krótkim czasie; potrzeba by na to czasu zbyt długiego.
Stąd też w tych sprawach człowiek musi się uczyć od drugich”366. Dlatego
sprawność pouczalności jest niezbędna, gdyż pozwala nam chętnie przyjmować opinie innych, być otwartym na głos drugiego człowieka367. To
pokazuje nam kolejny raz naturalny wymiar patycypacji politycznej, po
prostu taki jest człowiek, że potrzebuje współuczestnictwa innych. Jak
zauważa J. F. Selllés: „Pouczalność jest częściowo pewną zdolnością czy
skłonnością naturalną, ponieważ, tak w odniesieniu do natury ludzkiej,
jak i w odniesieniu do konkrentej osoby, nikt nie jest samowystarczalnym,
w pełni autonomicznym i niezależnym”368.
Rady trzeba nam szukać u tych przede wszystkim, którzy najwięcej
wiedzą, stąd wielka rola starszych jako najbardziej doświadczonych, albo
365

De regno, lib. 1, cap. 1.

366

S. Th., II–II, q. 49, a. 3, corp.

367

Por. tamże.

368

J. F. Selllés, dz. cyt., s. 61.

Formy obywatelskiego uczestnictwa w życiu politycznym

165

Adam Machowski

najmądrzejszych spośród danej społeczności. Oni nade wszystko powinni
partycypować w radzeniu o sprawach wspólnoty. Akwinata wprost zaleca
zasięgać wiedzy zwłaszcza od ludzi starszych, którzy długim doświadczeniem zdobyli zdrowy i jasny pogląd na to, do czego poszczególne działania
prowadzą i czym się kończą. Dobrze to wyraża filozof: „należy cenić nie
tylko prawdy udowodnione, ale nawet przekonania ludzi starych, doświadczonych i roztropnych, ponieważ dzięki doświadczeniu jasno widzą zasady”.
Stąd w Przypowieściach powiedziano: „Nie polegaj na roztropności twojej”.
A Eklezjastyk mówi: „Stawaj w gromadzie starców roztropnych i przyłączaj
się z serca do mądrości ich”369. Końcowy fragment cytatu jeszcze raz unaocznia nam konieczność wspólnego rozważania spraw politycznych.
To, że roztropnością powinni kierować się przede wszystkim ludzie
sprawujący władzę, nie oznacza bynajmniej, że jest to cnota stricte zarezerwowana dla rządzących. Także ci, którzy są rządzeni, jej potrzebują,
szczególnie w systemie demokratycznym, gdzie wprost mają udział we
władzy. Ale i w innych systemach trzeba, aby rządzeni brali część odpowiedzialności za działania wspólnoty i rozmyślali nad ich wykonaniem370.
W ten sposób też oni uczestniczą w rozważaniu spraw państwowych i krąg
partycypujących zdecydowanie się powiększa371. Zatem roztropność wymusza niejako uczestnictwo wielu w dyskusjach o działaniach politycznych,
by nie stało się tak, że ktoś odgórnie, bez żadnych konsultacji, planuje coś
zupełnie nie do zrealizowania przez mających to wykonać ludzi. Coś, co
jest poza ich zasięgiem. Realizm roztropności wskazuje też konkretne czyny
i konkretne rozwiązania, które są konieczne, by zrealizować nieraz bardzo
odległe cele wspólnoty politycznej, co jest zresztą właściwym zadaniem
prudencji372. Tu także konieczna jest partycypacja wielu i ich własna roz369

S. Th., II–II, q. 49, a. 3, corp. Por.: Sentencia Ethic., lib. 6, lect. 7, n. 17.

Por. S. Th., II–II, q. 50, a. 1, ad 1: „Według Filozofa, królestwo jest jedną z sześciu form
rządów, obok arystokracji, autokracji, tyranii, oligarchii, demokracji. Zatem każdej z tych form
powinna odpowiadać osobna postać roztropności”. Później jeszcze Akwinata dookreśla, że
„roztropność może charakteryzować jedynie ustroje sprawiedliwe. (…) Dlatego też, gdy mowa
o roztropności rządzenia innymi, ma się na myśli bezpośrednio roztropność królów, z tym
jednak, że odnosi się ta roztropność do wszystkich sprawiedliwych form rządu; niesprawiedliwe
bowiem formy rządów są nieprawe i z roztropnością nie mają żadnej łączności”.
370

371 Tomasz z Akwinu obserwuje to za Arystotelesem – por. F. Truini, La pace in Tommaso
d´Aquino, Roma 2008, s. 393–394.
372
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tropność. I jest to także roztropność odnosząca się do spraw publicznych,
jak pisze o tym Tomasz w Sumie teologicznej: „Jak przed chwilą powiedziano, roztropność rządzenia jest najzupełniejszą postacią roztropności.
Natomiast roztropność podwładnych nie jest tak pełna. Niemniej jednak
zasługuje na miano ogólne roztropności w sprawach publicznych”373. Dalej
jeszcze w swoim tekście Tomasz z Akwinu rozróżnia roztropność indywidualną i polityczną, przy czym ta druga kieruje ludzi ku dobru wspólnemu,
a więc jest refleksją nad czynieniem w sferze publicznej, partycypowaniem
w deliberacji o sprawach państwa. „Roztropność osobista służy człowiekowi
do kierowania sobą dla dobra własnego; natomiast roztropność polityczna
kieruje nim w służbie dobru społecznemu”374.
Cnota roztropności domaga się także od nas zawsze realizmu w naszym
rozważaniu spraw politycznych. Przedmiotem roztropności są realne czyny
ludzkie, będące w naszym zasięgu, jest to dobro, które możemy uczynić
(bonum agibilis)375. Dlatego zajmuje się tym, co jest poddane naszej władzy,
tym, co jest dla nas osiągalne376. Jak pisze Tomasz, komentując Arystotelesa:
„Consiliamur de his quae sunt in potestate nostra”377. To postuluje także
uczestnictwo wielu osób w rozważaniu spraw politycznych. Rzecz charakterystyczna, taką właśnie roztropność wykonawczą nazywa Tomasz poli-

373

S. Th., II–II, q. 50, a. 2, ad 1.

374

S. Th., II–II, q. 50, a. 2, ad 3.

W ten sposób roztropność odróżnialna jest od sądu praktycznego – od sinesis: „roztropność jest rozkazodawcza, w tym, że jej celem jest determinowanie tego, co wypada realizować
lub nie, a sinesis jest jedynie osądzająca” – Sentencia Ethic., lib. 6, lect. 9, n. 6.
Por. także: Super III Sent., dist. 35, q. 2, a. 4, ad 3: „Rozkazywać co odnosimy do działania jest
właściwym roztropności”; Sentencia Ethic., lib. 7, lect. 10, n. 3: „Mówi się, że roztropność jest
rozkazodawcza do działania, nie tylko rozważająca i sądząca” i S. Th., I–II, q. 61, a. 3, corp.: „Mówi
się, że roztropność jest rozkazodawcza”; S. Th., I–II, q. 58, a. 5, ad 3: „Roztropność nie tylko jest
dobrym rozważaniem, ale także dobrym sądzeniem i dobrym rozkazywaniem”.
Por. także: T. Deman, Le «precepte»…, dz. cyt.; Tenże, Renseignements…, dz. cyt.
375

376 Por. J. F. Sellés, dz. cyt., s. 29–30.
Por. Super III Sent., dist. 33, q. 3, a. 1; QQ de Anima, lib. 1, lect. 4, n. 16; In Methaphisic., lib. 1,
lect. 1, n. 34; Contra Gentiles, lib. 3, cap. 35, n. 3; S. Th., I–II, a. 5, ad 3; S. Th., II–II, q. 49, a. 3,
corp.; S. Th., II–II, q. 49, a. 8, corp.; Super Eph., cap. 1, lect. 3.
377 Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 9.
Pośpiech może być czymś dobrym, gdy mowa o realizacji działania już wcześniej przemyślanego – por. Super Heb., cap. 4, lect. 2, n. 215: „Duplex est festinantia, scilicet praecipitationis:
et haec est reprehensibilis; alia tenuitatis et celeritatis; et haec est laudabilis (…) festinantia, quae
est in executione consiliatorum, est virtuosa, et laudatur, et ad hanc hortatur hic Apostolus”.
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tyką, roztropnością związaną z działaniem politycznym: „W sprawach
rządzenia państwem działa na sposób architektoniczny roztropność prawodawcza; z a ś w s p r a w a c h w y k o n y w a n i a p r a w a w p r a k t y c e d z i a ł a r o z t r o p n o ś ć z w a n a p o s p o l i c i e p o l i t y k ą”378.
A dalej w rozwinięciu artykułu drugiego kwestii 50 zaznacza jeszcze podmiotowość ludzi działających politycznie i konieczność cnoty roztropności związanej z planowaniem własnego działania politycznego. „Nawet jako
słudzy czy podwładni, ludzie tak działają na polecenie, że jednak to oni
wprawiają się w ruch działaniowy, a to dzięki wolnej woli. Wobec tego jest
im potrzebna poprawność w kierowaniu sobą, gdy dokonują działań na
polecenie przełożonych. T ę p o p r a w n o ś ć d a j e i m s p e c j a l n e g o
t y p u r o z t r o p n o ś ć , z w a n a p o l i t y k ą”379. Tego uczestnictwa
w planowaniu wspólnych działań nie sposób pomijać, gdy chce się prowadzić rzeczywistą politykę przemieniającą wspólnotę.
W ten sposób także roztropność strzeże nas przed pokusą fałszywego
idealizmu w rozważaniach o polityce, od pustych dywagacji niemających
wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak zauważa Josef Pieper: „Pewnym
jest, iż prymat roztropności oznacza, przede wszystkim, konieczność tego,
że chcenie i działanie są zgodne z prawdą; ale, w ostateczności, nie chodzi
o inną sprawę niż przystosowanie chcenia i działania do obiektywnej
rzeczywistości”380.
Argumentem za uczestnictwem obywateli w procesie rozważania spraw
wspólnoty jest także specyficzna dla człowieka zdolność do tego. To odróżnia nas od innych istnień, które dążą jedynie do dóbr jednostkowych
i im właściwych. Jak pisze Carlos Soria o myśleniu politycznym Tomasza
z Akwinu: „Osoba odróżnia się od istnień niższych tym, że może poznawać
i kochać przez swoją intencję i wolę dobro wspólne sformułowane właśnie
jako takie, a nie tylko dobro jednostkowe i prywatne”381. Możemy dodać, że
poznanie i umiłowanie dobra wspólnego rodzą się w łonie samej wspólnoty
politycznej poprzez komunikację jednych z drugimi, co zresztą pokazuje
źródłosłów łac. słowa communitas (od communicare). Wartość dobra wspól-
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nego, a nawet samego jego istnienia, można odkryć jedynie w prawdziwej
communio. Rzecz interesująca, a zarazem pokazująca ten komunikatywny
aspekt przebywania razem, to fakt, że gdy Tomasz rozmyśla o prawie przebywania cudzoziemców na terenie wspólnoty, używa słowa conversatio382.
Ale nie tylko człowiek indywidualny jest racjonalny, także jego działanie
polityczne jest racjonalne, i dlatego podlega rozważaniu i winno być procedowane według zasad wyznaczonych przez rozum, być sprawiedliwe
i według prawa, a to oznacza zawsze u Akwinaty poddane rozumowi383.
Działanie polityczne nie może być kierowane bezrefleksyjnym aktem
ludzkiej woli bez łączności z rozumem. Jeśli np. w taki sposób ktoś próbowałby zarządzać wspólnotą, to wtedy mamy do czynienia z antypolityką,
a nie działaniem politycznym. Pamiętamy, że z naszych rozważań dotychczasowych wynika, że racjonalność działania politycznego skutkuje jego
dialogicznością, otwartością na innych i zakłada uczestnictwo wielu
w rozważaniach politycznych.
Odwrotnie jest, przynajmniej według Akwinaty, z woluntaryzmem
politycznym. Nieprzypadkowo Tomasz kojarzy go z systemami niesprawiedliwymi, czyli nierealizującymi wspólnego dobra i de facto niszczącymi
zasadę partycypacji wielu. Dlatego odrzucał propozycję Platona, wyrażaną
ustami Sokratesa, stworzenia ustroju mieszanego z ustrojów złych – z tyranii i demokracji (tutaj akurat termin „demokracja” użyty jest w zdecydowanie pejoratywnym sensie), ponieważ nie odwołują się do ludzkiej racjonalności, a jedynie do siły woli (impetus voluntatis) i na pewno to nie
doprowadzi do stworzenia systemu dobrego. Jak pisze w Komentarzu do
Polityki: „Praedictae due politie, scilicet tyrannis et democratia, vel non sunt
dicende politie, quia non sequuntur ordinem rationis, sed impetum voluntatis, vel sunt dicende pessime inter omnes; unde inconveniens est, quod

382 S. Th., I–II, q. 105, a. 3, corp.: „cum extraneis potest esse hominum c o n v e r s a t i o dupliciter, uno modo, pacifice; alio modo, hostiliter”.
383 Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 12: „Erat autem et aliud remedium: quia cosmi
poterant abrenuntiare principatui in vita sua. Sed melius erat, quod ista duo ordinarentur per
legem, ut scilicet aliqua lex esset certa secundum quam cosmi deberent expelli, vel cedere
principatui, [quam] quod hoc fieret secundum voluntatem hominum: quae non est securus
canon, id est secura regula, cum frequenter voluntas humana sit irrationabilis et iniusta”.
Por. także: R. W. Carlyle i A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West,
London 1928, s. 36–37.
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ex pessimis politiis componatur optima politia”384. Bardzo charakterystyczne
jest, że przestrzegając przed zagrożeniem czystego woluntaryzmu w polityce, Tomasz widzi to nie tylko w przypadku rządów tyrana i jego kaprysów,
ale także w przypadku rządów demokratycznych sprawowanych nie przez
odwoływanie się do ludzkiej racjonalności, lecz do porywów namiętności
czy fikcyjnej „woli ludu”. Ta ostatnia może być zresztą znacznie bardziej
niebezpieczna od nawet tyrańskiej władzy jednego człowieka385.
Akwinata ostrzega nas także przed niebezpieczeństwem zbytecznego
pośpiechu (praecipitatio) w deliberacji nas sprawami politycznymi386. Taki
pośpiech jest czymś niebezpiecznym, gdyż niszczy działanie roztropności
i jest w stanie uniemożliwić poprawne rozważanie kwestii publicznych.
Bardzo często też właśnie to uniemożliwia prowadzenie społecznego dialogu i uczestnictwo w nim wielu osób387. Pośpiech powoduje też często
niemożność wsłuchania się w rady innych i uniemożliwia solidne projek384 Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 6.
Por. także: Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4; Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 11.
385 Także wola większości może oddalać się od prawdy, może zafałszować sądy o rzeczywistości. Dlatego demokracja może okazać się nie mniej niebezpieczna niż rządy jednego tyrana,
i dlatego też roztropność jest cnotą potrzebną nie tylko rządzącym. Broni ludzi generalnie:
i przed fałszywym indyferentyzmem, i przed fałszywą opinią większości, i przed relatywizmem.
„Nie jest wszak roztropnym ten, kto uważa, że wszystkie opinie są tak samo wartościowe, to
znaczy, że jedne mają taką samą prawdziwość, co inne. Ten, który przyjmuje jako najlepsze
rozwiązanie praktyczne opinię większości, kto preferuje wspólnotę uważającą się za naukową,
która uważa za wartościową hipotezę opartą o większość głosów” – J. F. Sellés, dz. cyt.,
s. 30–31.
386 Por. Super Heb., cap. 4, lect. 2, n. 215: „Duplex est festinantia, scilicet praecipitationis: et
haec est reprehensibilis; alia tenuitatis et celeritatis; et haec est laudabilis. Nam, sicut dicit
philosophus, omnes homines oportet consiliari diu, operari autem consiliata festinanter; quando
ergo festinantia tollit consilium, tunc praecipitat, et est vitiosa, et secundum hanc verificatur
obiectio, sed festinantia, quae est in executione consiliatorum, est virtuosa, et laudatur, et ad
hanc hortatur hic Apostolus”.
387 Obserwuje to Akwinata w przypadku wady nieczystości, która niszczy na wiele sposobów
komunikację między osobami i pomiędzy jej negatywnymi skutkami jest pośpiech w myśleniu
i działaniu: „Ad quartum dicendum quod illa quae Isidorus ponit, sunt quidam inordinati actus
exteriores, et praecipue ad locutionem pertinentes. In qua est aliquid inordinatum quadrupliciter. Uno modo, propter materiam. Et sic ponuntur turpiloquia. Quia enim ex abundantia cordis
os loquitur, ut dicitur Matth. XII, luxuriosi, quorum cor est turpibus concupiscentiis plenum,
de facili ad turpia verba prorumpunt. Secundo, ex parte causae. Quia enim luxuria inconsiderationem et praecipitationem causat, consequens est quod faciat prorumpere in verba leviter
et inconsiderate dicta, quae dicuntur scurrilia. Tertio, quantum ad finem. Quia enim luxuriosus
delectationem quaerit, etiam verba sua ad delectationem ordinat, et sic prorumpit in verba
ludicra. Quarto, quantum ad sententiam verborum, quam pervertit luxuria, propter caecitatem
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towanie działań przyszłych388, co, jak wspominaliśmy już kilkukrotnie, jest
planowane przez roztropność.
Źródłem nieroztropnego pośpiechu jest bardzo często właśnie woluntaryzm389 lub poddanie się władzy uczuć w myśleniu i działaniu politycznym, jak zauważa to Tomasz z Akwinu w Traktacie o roztropności zawartym
w drugiej części Sumy teologicznej: „Słowo »pochopność« w czynnościach
duchowych jest zapożyczone z ruchów ciał, a to z racji podobieństwa.
Kamień bowiem spadając z góry na dół własnym ciężarem albo potrącony
przez kogoś czyni to nie planowo, stopniowo i z myślą, lecz na ślepo, uderzając przy tym o przeszkody i podskakując. W czynnościach duchowych
punktem szczytowym jest rozum, a punktem najniższym jest działanie
dokonywane przez ciało. Stopniami i jakby szczeblami pośrednimi porządnego zstępowania są pamięć tego, co było, baczność na to, co jest, bystrość
przewidywania tego, co może zajść w przyszłości, rozumność porównująca
jedne wypadki z drugimi, oraz chęć korzystania z doświadczeń ludzi starszych i mędrszych. Po tych stopniach człowiek schodzi według porządku,
jeśli jego naradczość jest poprawna. Jeśli zatem człowiek rzuca się do czynu
pod samym naciskiem woli lub namiętności, z pominięciem tych stopni,
zachodzi pochopność. A ponieważ nieporządek w naradczości prowadzi
do nieroztropności, jest jasne, że wada pochopności wiąże się z nieroz
tropnością”390.
mentis quam causat. Et sic prorumpit in stultiloquia, utpote cum suis verbis praefert delectationes quas appetit, quibuscumque aliis rebus” – S. Th., II–II, q. 153, a. 5, ad 4.
388 Tutaj także występuje niebezpieczeństwo powodowane przez wadę nieczystości, która
przeszkadza nam w rozważaniu rzeczy przyszłych, gdyż zanurza, nieraz kompletnie, człowieka
w tym, co zmysłowe i aktualne, i w ten sposób jest przyczyną rozpaczy – por. S. Th., II–II, q. 153,
a. 5, corp. Tomasz z Akwinu mówi w tym przypadku o desperatio futuri saeculi, sprzeciwiającej
się nadziei – cnocie, która ma wielkie znaczenie społeczne i polityczne, co pokazuje Akwinata
w De regno – por. De regno, lib. 1, cap. 6.
389 Por. De malo, q. 15, a. 4, corp.: „ad hoc ponitur praecipitatio, dum scilicet homo inclinatur
ad consensum praecipitanter, non expectato iudicio rationis”. W tym miejscu Tomasz z Akwinu
mówi o działaniu woli bez oczekiwania na sąd rozumu.
390 S. Th., II–II, q. 53, a. 3, corp.
Por. także: S. Th., II–II, q. 8, a. 6, ad 1: „Hebetudo enim acuitati opponitur. Dicitur autem per
similitudinem intellectus acutus quando potest penetrare ad intima eorum quae proponuntur.
Unde hebetudo mentis est per quam mens ad intima penetrare non sufficit. Stultus autem
dicitur ex hoc quod perverse iudicat circa communem finem vitae. Et ideo proprie opponitur
sapientiae, quae facit rectum iudicium circa universalem causam. Ignorantia vero importat
defectum mentis etiam circa quaecumque particularia. Et ideo opponitur scientiae, per quam
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Poddanie się uczuciom czy wolunatryzm ma z kolei wiele przyczyn
w moralności osób działających w polityce. Mamy tu wiele wad takich,
których złe społeczne i polityczne skutki dostrzega Tomasz z Akwinu. Wśród
nich jest pycha (soberbia – niebezpieczna szczególnie dla rządzących),
nieracjonalny lęk391, gniew392 czy pożądliwość seksualna, nieczystość
(luxuria)393.
W przypadku ostatnim Tomasz widział szczególne zagrożenie dla roztropności. Według niego nieczystość jako składnik wady nieumiarkowania
jest głównym wrogiem prawidłowego rozważania, także o sprawach politycznych. Jak pisze w części moralnej Summa Theologiae: „Intemperantia
maxime corrumpit prudentiam. Et ideo vitia opposita prudentiae maxime
oriuntur ex luxuria, quae est praecipua intemperantiae species”394. Pożądliwość ciała niszczy proces myślowy konieczny w przypadku cnoty roztropności na wiele sposobów. „Quando inferiores potentiae vehementer
afficiuntur ad sua obiecta, consequens est quod superiores vires impediantur et deordinentur in suis actibus. Per vitium autem luxuriae maxime
appetitus inferior, scilicet concupiscibilis, vehementer intendit suo obiecto,
scilicet delectabili, propter vehementiam delectationis. Et ideo consequens
est quod per luxuriam maxime superiores vires deordinentur, scilicet ratio
et voluntas. Sunt autem rationis quatuor actus in agendis. Primo quidem,
simplex intelligentia, quae apprehendit aliquem finem ut bonum. Et hic
actus impeditur per luxuriam, secundum illud Dan. XIII, species decepit te,
et concupiscentia subvertit cor tuum. Et quantum ad hoc, ponitur caecitas
homo habet rectum iudicium circa particulares causas, scilicet circa creaturas. Praecipitatio
vero manifeste opponitur consilio, per quod homo ad actionem non procedit ante deliberationem rationis”.
391 Por. S. Th, II–II, q. 53, a. 3, ad 2: „Działać pochopnie, to działać bez kierownictwa rozumu,
co może zajść dwojako: na skutek nacisku woli lub namiętności albo w wyniku zlekceważenia
kierowniczego prawidła; to drugie oznacza właściwą lekkomyślność, pochodzącą z pychy, która
odmawia podległości prawidłom innym niż własne widzimisię. Pochopność zachodzi w obu
wypadkach, choć mieści się w niej lekkomyślność, pomimo że pochopność bardziej dotyczy
pierwszego”.
392 Por. S. Th., II–II, q. 58, a. 8: „Gniew powstaje spontanicznie i dlatego działa w sposób
pospieszny i bez refleksji”.
393 Por. S. Th., II–II, q. 153, a. 5, ad 4: „Skoro nieczystość powoduje nierozważność i pośpiech,
jest logicznym, że przymusza do wypowiadania słów mało przemyślanych, które nazywamy
głupimi”.Por. także: S. Th., II–II, q. 153, a. 5, corp.; De malo, q. 15, a. 4, corp.
394
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mentis. Secundus actus est consilium de his quae sunt agenda propter
finem. Et hoc etiam impeditur per concupiscentiam luxuriae, unde Terentius dicit, in eunucho, loquens de amore libidinoso, quae res in se neque
consilium neque modum habet ullum, eam consilio regere non potes. Et
quantum ad hoc, ponitur praecipitatio, quae importat subtractionem consilii, ut supra habitum est, tertius autem actus est iudicium de agendis. Et
hoc etiam impeditur per luxuriam, dicitur enim Dan. XIII, de senibus
luxuriosis, averterunt sensum suum, ut non recordarentur iudiciorum iustorum. Et quantum ad hoc, ponitur inconsideratio. Quartus autem actus
est praeceptum rationis de agendo. Quod etiam impeditur per luxuriam,
inquantum scilicet homo impeditur ex impetu concupiscentiae ne exequatur id quod decrevit esse faciendum. Unde Terentius dicit, in eunucho,
de quodam qui dicebat se recessurum ab amica, haec verba una falsa lacrimula restringet. Ex parte autem voluntatis, consequitur duplex actus
inordinatus. Quorum unus est appetitus finis. Et quantum ad hoc, ponitur
amor sui, quantum scilicet ad delectationem quam inordinate appetit, et
per oppositum ponitur odium Dei, inquantum scilicet prohibet delectationem concupitam. Alius autem est appetitus eorum quae sunt ad finem. Et
quantum ad hoc, ponitur affectus praesentis saeculi, in quo scilicet aliquis
vult frui voluptate, et per oppositum ponitur desperatio futuri saeculi, quia
dum nimis detinetur carnalibus delectationibus, non curat pervenire ad
spirituales, sed fastidit eas”395. Charakterystyczne, że te wady – „córki nie395 S. Th. II–II, q. 153, a. 5, corp. Tę samą argumentację Akwinata używa w De malo – por.
De malo, q. 15, a. 4, corp.: „Sunt autem quatuor actus rationis secundum quod dirigit humanos
actus: quorum primus est intellectus quidam, quo aliquis recte existimat de fine, qui est sicut
principium in operativis, ut Philosophus dicit in II Physicorum; et in quantum hoc impeditur,
ponitur filia luxuriae caecitas mentis, secundum illud Dan., XIII: species decepit te, concupiscentia subvertit cor tuum. Secundus actus est consilium de agendis, quod per concupiscentiam
tollitur; dicit enim Terentius in eunucho: quae res in se neque consilium, neque modum habet
ullum, eam consilio regere non potes; et loquitur in amore libidinoso; et quantum ad hoc ponitur
inconsideratio. Tertius actus est iudicium de agendis; et hoc etiam impeditur per luxuriam.
Dicitur enim Dan., XIII, quod averterunt sensum suum (...) ut non recordarentur iudiciorum
iustorum; et quantum ad hoc ponitur precipitatio, dum scilicet homo inclinatur ad consensum
precipitanter, non expectato iudicio rationis. Quartus actus est praeceptum de agendo, quod
etiam impeditur per luxuriam, in quantum homo non persistit in eo quod diiudicavit, sicut
etiam Terentius dicit eunucho: Hec verba, quae scilicet dicis, te recessurum ab amica, una falsa
lacrymula restinguet; et quantum ad hoc ponitur inconstantia. Ex parte vero inordinationis
affectus duo sunt consideranda, quorum unum est appetitus delectationis, in quem fertur voluntas ut finem; et quantum ad hoc ponitur amor sui, dum scilicet inordinate sibi appetit delectationem; et per oppositum odium Dei, in quantum scilicet prohibet delectationem concu-
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czystości” – pojawiają się w tekstach politycznych Akwinaty jako czynniki
destruujące życie społeczne i polityczne, a tym samym możliwości uczestniczenia w nim. Logiczne, skoro główną cnotą polityczną jest roztropność,
a wada nieczystości uderza przede wszystkim w tę cnotę i jest przyczyną
nieroztropności396.
Zatem możliwość uczestnictwa w debacie o sprawach państwa może
być niszczona na wiele sposobów. Ważne są tu uwarunkowania wewnętrzne
i zewnętrzne, które mogą nawet uniemożliwać swobodną dyskusję, określenie, czym jest dobro wspólne i rozważanie go. Przykładem takich destrukcji tej formy partycypacji może być obraz tyrana, który znamy
z De regno. Despota, będąc sam niewolnikiem różnych namiętności, nie
jest nawet w stanie pojąć, czym jest dobro wspólne. Dlatego Tomasz właśnie w tym dziele proponuje staranne wychowanie moralne przyszłego
władcy, tak by później, sprawując funkcje publiczne, był wolny od niszczących zdolność do rozumowania wad397.
Gdy zniszczymy możliwość racjonalnego postępowania w polityce
i związaną z nim partycypację, wówczas pozostaje odwołanie do ślepej
i nieszukającej cudzej zgody, ani uczestnictwa, siły. Jeśli działanie człowieka
„non est secundum rationem, sed per violentiam”398. Dla Tomasza takie
działanie jest na antypodach czynu politycznego. Dlatego zresztą tak ważnym zagadnieniem m.in. w De regno jest utrzymanie bądź zaprowadzenie
wewnętrznego pokoju w państwie umożliwiającego dialog i wymianę
poglądów ze strony uczestników życia politycznego. Chodzi też o wyeliminowanie czynnika siły jako decydującego w sprawach publicznych,
przeciwstawiając przemoc fizyczną radzeniu się innych. Pisał o tym Akwinata w Summa contra gentiles: „In regimine humano inordinatio provenit
ex eo quod non propter intellectus praeminentiam aliquis praeest, sed vel
robore corporali dominium sibi usurpat, vel propter sensualem affectionem

pitam. Aliud vero est appetitus eorum per quae consequitur quis hunc finem; et quantum ad
hoc ponitur affectus praesentis saeculi, id est omnium eorum per quae ad finem intentum
pervenit, quae ad saeculum istud pertinent; et per oppositum ponitur desperatio futuri saeculi,
quia dum nimis affectat carnales delectationes magis despicit spirituales”.
396

Por.: De regno, lib. 1, cap. 7; Sententia Ethic., lib. 5, lect. 3, n. 5.

397

De regno, lib. 1, cap. 3.

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 9. Por.: Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 11, De regno,
lib. 1, cap. 1.
398
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aliquis ad regendum praeficitur. Quam quidem inordinationem nec Salomon tacet, qui dicit, Eccle. 10-5 est et malum quod vidi sub sole, quasi per
errorem egrediens a facie principis, positum stultum in dignitate sublimi.
Huiusmodi autem inordinatio divinam providentiam non excludit: provenit enim, permissione divina, ex defectu inferiorum agentium; sicut et de
aliis malis dictum est. Neque per huiusmodi inordinationem totaliter naturalis ordo pervertitur: nam stultorum dominium infirmum est, nisi sapientum consilio roboretur. Unde dicitur Proverb. 20-18: cogitationes
consiliis roborabuntur et gubernaculis tractanda sunt bella; et 24-5 vir sapiens fortis est et vir doctus validus et robustus: quia cum dispositione
initur bellum, et erit salus ubi multa consilia. Et quia consilians regit eum
qui consilium accipit, et quodammodo ei dominatur, dicitur Proverb. 17-2,
quod servus sapiens dominabitur filiis stultis”399.
Ostrzeżenie przed nadużywaniem siły w polityce dotyczy nie tylko
rządów tyrańskich, ale także pozostałych złych systemów – oligarchicznego
i demokratycznego400. Ludzie sprawiedliwi i ustroje sprawiedliwe przeciwnie, szukają i tworzą przestrzeń dialogu z innymi, rady innych bądź doradzania innym i nie rządzą przez narzucanie swojej woli. Tutaj Tomasz
z Akwinu cytuje De civitate Dei św. Augustyna, który pisał: „Los justos no
mandan por el deseo de mandar, sino por el deber de aconsejar. Así es el
orden natural y así creó Dios al hombre”401. Dlatego też Akwinata odrzuca
pokusę militaryzacji państwa, postulując silne ograniczenia możliwości,
by to wojskowi przewodzili wspólnocie politycznej. Pokazuje to też sam
układ części moralnej Sumy teologicznej i pierwszeństwo cnót takich jak
prudentia czy iustitia przed męstwem402, a nawet ta ostatnia cnota ulega
reinterpretacji w porównaniu z tradycją starożytną Greków czy Rzymian403.
Pomimo tych przeszkód Akwinata widział wiele możliwości włączenia
się w dialog dotyczący wspólnego dobra. Ale znowu trzeba zanaczyć, że
399

Contra Gentiles, lib. 3, cap. 81, n. 6.

400

Por. De regno, lib. 1, cap. 1.

401

De Civ. Dei, cap. XIX. Por. S. Th., I, q. 64, a. 4.

402

Por. F. Truini, dz. cyt., s. 379–380.

A. Machowski, Cnota męstwa – od sprawności militarnej do obywatelskiej. Wkład myśli
św. Tomasza z Akwinu w przejście od ideału wojownika do ideału mężnego uczestnika życia
społecznego, w: Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu, I. Jazukiewicz
(red.), Szczecin 2015, s. 101–120.
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tak jak cała partycypacja polityczna, również uczestniczenie jej deliberatywnej części zależy w dużym stopniu od indywidualnych zdolności. Może
zresztą najbardziej spośród wszystkich form partycypowania w rzeczywistości politycznej. Inne formy, takie jak uczestnictwo w procesie legislacyjnym czy w rządzeniu, mogą być bardziej ograniczone przez kwestie
formalne czy ustrojowe, podczas gdy partycypacja w omawianiu spraw
wspólnoty w dużej mierze zależy od możliwości podmiotu partycypującego.
Podobnie rzecz się ma także z partypacją w cnotach moralnych. „Similiter
etiam considerandum est et circa morales virtutes: omnes enim participant
ipsas, sed non eodem modo; set unusquisque tantum eas participat quantum est necessarium ad proprium opus”404.
Zresztą w innym fragmencie swego Komentarza do Polityki Akwinata
wprost wiąże kwestię partycypowania w dobru moralnym z uczestnictwem
w działaniach politycznych. „Quia si oportet et principantem et subiectum
participare calocagatia, id est bonitate virtutis, nam calos dicitur bonum et
similiter cagaton, nulla ratio erit quod unus debeat subiici, et alius principari
secundum semel, idest per totam vitam suam: secus autem esset si successive subiicerentur et principarentur, sicut accidit in político principatu”405.
Dlatego, zdaniem Tomasza, czymś wręcz koniecznym było zaznaczenie
różnic indywidualnych w partycypacji w debacie publicznej, przy czym
motywacja tego rozróżnienia idąca za Arystotelsem jest trochę archaiczna,
z podziałami na wiek i płeć. Dzisiaj w odrębnym już kontekście kulturowym
chodziłoby po prostu o rozwój intelektualny danej osoby. W każdym razie
Akwinata trzyma się ustaleń antropologicznych Stagiryty, pisząc w komentarzu do niego: „Sed femina cum sit libera, habet potestatem consiliandi,
sed consilium eius est invalidum. Cuius ratio est, quia propter mollitiem
naturae ratio eius non firmiter inhaeret consiliatis, sed cito ab eis removetur propter passiones aliquas, puta concupiscentiae, vel irae, vel timoris vel
alicuius huius modi. Pueri autem habent consilium, sed imperfectum: cuius
ratio est, quia non habent perfectum usum rationis, ut possit singula discutere quae sunt in consiliis attendenda: et sic diversimode se habet ad id
quod est rationis”406.
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404

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 10.

405

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 7.

406

Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 9. Akwinata uważa za Arystotelesem, że słabość
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Jeśli zdolność do dysputy o sprawach wspólnoty jest z wielu powodów
upośledzona, to znaczy, że nie może w sposób pełny partycypować i nie
może być w pełny i we właściwy sposób obywatelem. Przysługuje mu jedynie pewne obywatelstwo częściowe, takie jak np. wynikające z samego
faktu dłuższego przebywania na terenie tej wspólnoty. Wtedy ma prawa
tożsame z prawami innych osób niezdolnych do stanowienia o sprawach
państwa. „W sposób ograniczony można nazwać obywatelem każdego
mieszkańca państwa lub miasta; a więc również osoby mało znaczące,
dzieci i starców, czyli tych, którzy nie są zdatni do posiadania władzy i stanowienia o sprawach dotyczących całości”407. Ale i w tych przypadkach,
gdy drugi człowiek ma bardzo ograniczone możliwości pojmowania rzeczywistości, lub w inny sposób jest od nas uzależniony, Tomasz zaleca
odwoływanie się do rozmowy, a nie do swoistego despotyzmu. Zawsze
lepiej uciec się do tłumaczenia czy apelować do tego, jak może to rozumieć
dana osoba, niż do siły: „Sed non est dicendum quod ad dominum pertineat
quod habeat despoticam id est dominalem quamdam scientiam quae
doceat opera servilia ipsum servum, puta quod doceat ipsum coquinare,
vel aliqua huiusmodi facere; set debet eum docere, quomodo sit temperatus, et humilis, et patiens, et alia huiusmodi. Unde non dicunt bene, qui
dicunt quod non est ratione utendum ad servos, sed solo praecepto. Magis
enim debemus servos monere ad virtutem, quam filios pueros; quia nondum sunt ita capaces monitionis”408.
Inna sprawa, że rozważając kwestię uczestnictwa w dyskusji o dobru
wspólnym, nie mamy na myśli jedynie omawiania decyzji czy tematów
stricte politycznych, ale także rozmowę o tym wszystkim, co może wpływać
na jakość wspólnego życia, a często nie jest bezpośrednio związane z polityką. Wtedy krąg potencjalnych partycypantów zdecydowanie się powięk-

kobiet w deliberowaniu jest spowodowana większym wpływem uczuć niż w przypadku mężczyzn, ale nie przeszkadzało to, jak wiemy już z pierwszego rozdziału, w uznaniu rządów kobiety
we wspólnocie politycznej, jak było w przypadku księżnej Brabantu – por. Ad ducissam Brabantiae,
pr.; Ad ducissam Brabantiae, a. 8. Inna sprawa, że te same przyczyny co u kobiet Akwinata
dostrzega u tyranów, którzy także z powodu namiętności nie posiadają consilium validum –
por. ostatnia część książki: IV.3. Potrzeba zasady uczestnictwa w systemie najmniej partycypacyjnym – tyranii.
407

S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 2.

408

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 11, n. 4.
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sza409. W ten sposób rośnie możliwość, że różne grupy ludzi będą podejmować refleksję nad tym, co ich łączy, omawiając bardzo wiele dóbr, które
podchodzą pod kategorię dobra wspólnego410. I często właśnie te dobra
mogą być celem działania politycznego i każdego innego działania ludzkiego, a nie na odwrót. „Jak dobro wspólne jest racją usprawiedliwiającą
każde poprawne użycie władzy politycznej, każdej motywacji praw, które
rządzą narodem i wszelkich procesów stwarzania i rozdzielania dóbr ekonomicznych, trzeba powiedzieć, że szczęście ludzkie jest ostatecznym celem
każdego rządu, każdego porządku prawnego i ekonomicznego”411. Oczywiście, liczba ludzi, których interesują np. kwestie szczęścia, jest dużo większa
niż tych, którzy żywo zainteresowani są sprawami ściśle politycznymi412.
W tym miejscu swego nauczania Akwinata przekracza po raz kolejny hory409 Zauważa to Akwinata za Arystotelesem, w przypadku cnoty moralnej koniecznej dla
poddanych, aby mogli oni partycypować we wspólnym życiu społeczności – por. Sentencia
Politic., lib. 1, lect. 11, n. 2: „et dicit, quod multa differentia est inter servum et artificem: et hoc
probat per duas rationes. Quarum prima est, quia servus in aliquo est particeps vitae, idest
conversationis humanae inquantum est servus. Dictum est enim supra, quod servus est instrumentum in his, quae pertinent ad actionem, idest ad conversationem hominum. Et ideo
cum virtutes morales perficiant hominem in conversatione humana, oportet quod servus, ad
hoc quod sit bonus, participet aliquid de virtute morali. Sed artifex remotius se habet a conversatione humana: non enim operatio artificis, inquantum huiusmodi, est circa agibilia conversationis humanae, sed circa aliqua artificiata, quae dicuntur factibilia: unde aliquis dicitur bonus
artifex, utputa bonus faber, ex hoc, quod sciat, et potest facere bonos cultellos, etiam si male
utatur, vel negligenter sua arte: sed tamen intantum immittit de virtute in sua operatione inquantum exhibet de servitute ad conversationem humanam. Sicut videmus, quod aliqui artifices, ut
banausi, idest mercenarii, utputa coqui, habent quandam determinatam servitutem, dum deputantur ad quaedam specialia ministeria, et serviunt: et secundum hoc indigent virtute morali,
ad hoc quod sint boni in ministerio”.
410 Tutaj musimy też zaznaczyć, że dla Akwinaty, inaczej niż dla Arystotelesa, niecały człowiek
przynależy do wspólnoty politycznej. Dlatego też są tematy niezależne od dobra wspólnego,
a dotyczą indywidualnego życia ludzkiego i wartość tych tematów i dóbr może być nawet
większa niż dobra wspólnego w niektórych jego aspektach – por. S. Th., II–II, q. 152, a. 4, ad 3:
„Dobro wspólne jest lepsze niż dobro prywatne, jeśli są tego samego rodzaju; ale może zachodzić
to, że jakieś dobro prywatne będzie lepsze od wspólnego”. Por. także: De regno, lib. 1, cap. 15.

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 505.
Nie jest czymś przypadkowym, że na początku drugiej części Sumy teologicznej, po wstępie,
gdzie zarysowany jest podział filozofii moralnej, w którym zresztą ukazana jest filozofia polityczna, mamy rozważania o dobru i szczęściu człowieka jako celach – por. S. Th., I–II, q. 1–5.
O wadze tematu szczęścia w życiu politycznym pisałem już w rozdziale pierwszym – por. I.2.
Relacja pomiędzy częściami a całością w opisie wspólnoty ludzkiej. Por. także: A. Osuna
Fernández-Largo, dz. cyt., s. 508.
411

412 Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 5, n. 12: „Aristoteles istud dicit esse inconveniens; nec
est simile: quia bestie nihil p a r t i c i p a n t de vita yconomica, in qua quidem vita mulieres
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zonty Arystotelesowskiego animal politicum, poszerzając je o to, co społeczne, i o inne kwestie dotyczące ludzkiego bytowania. I nie chodzi tu
bynajmniej jedynie o sprawy duchowe będące ponad ziemską egzystencją
obywatela grekiego polis, ale chodzi o sprawy codzienne, zwykłe. Możemy
to zobaczyć choćby w ostatnich fragmentach De regno, gdzie rozważa
uwarunkowania naturalne dla założenia miasta, takie jak np. klimat413.
W wymienionym powyżej dziele o rządzeniu tej refleksji na powyższe
tematy Akwinata domaga się od rządzącego daną wspólnotą. Wynika to
z charakteru tego opusculum i z faktu, że Cypr wówczas był targany niepokojami wewnętrznymi, więc nawet by pewnie nie było z kim prowadzić
rozmowy414, ale już w innych dziełach mamy wyraźne konstatacje, że do
rozważania tego, co wspólne, jest wezwana cała wspólnota. Dopiero później
polityk ma opracować i przedystkutować środki prowadzące do celu wyznaczonego już wcześniej415. Tomasz zresztą stwierdza to jednoznacznie
w swoim komentarzu do Arystotelesowskiej Polityki, przypisując całej
wspólnocie zadanie wyznaczenia swoich celów: „Wszystkie wspólnoty
proponują sobie jakieś dobro jako cel”416.
Koncepcja dobra wspólnego jako partycypowanego przez wszystkich
została już przez nas omówiona w rozdziale pierwszym, teraz tylko chciał-

habent quaedam propria opera, quibus oportet eas intendere, et abstinere semper ab operibus
civilibus”.
413

Por. De regno, lib. 2, cap. 5–8.

414

Por. M. Grandclaude, dz. cyt.

Także w De regno możemy odnaleźć tę funkcję polityka, który ma prowadzić wspólnotę
do celów wyznaczonych przez innych. Ale akurat w tym dziele Akwinata odnosi to do celów
duchowych, wyznaczonych przez kapłanów jako bardziej kompetentnych w tej sferze. Jednak
generalnie w myśleniu Tomasza z Akwinu nie może i nie powinna dotyczyć wszystkiego, także
w wymiarze jedynie ziemskim. Dlatego m.in. w Sumie teologicznej Akwinata rozróżnia „cnotę
sprawiedliwości, która patrzy na dobro wspólne” od „sprawiedliwości, która się odnosi do dobra
prywatnego pojedynczej osoby” – por. S. Th., I–II, q. 60, a. 3, ad 2: „Ad secundum dicendum
quod iustitia quae intendit bonum commune, est alia virtus a iustitia quae ordinatur ad bonum
privatum alicuius, unde et ius commune distinguitur a iure privato; et Tullius ponit unam
specialem virtutem, pietatem, quae ordinat ad bonum patriae. Sed iustitia ordinans hominem
ad bonum commune, est generalis per imperium, quia omnes actus virtutum ordinat ad finem
suum, scilicet ad bonum commune. Virtus autem secundum quod a tali iustitia imperatur,
etiam iustitiae nomen accipit. Et sic virtus a iustitia legali non differt nisi ratione, sicut sola
ratione differt virtus operans secundum seipsam, et virtus operans ad imperium alterius”. Por.
także: M. Beuchot, dz. cyt., s. 42–44.
415

416

Por. Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 10.
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bym zaznaczyć, iż skoro tak jest, to siłą rzeczy do rozważania o nim zaproszeni są wszyscy na wielu poziomach, na których to dobro się odkrywa.
Akwinata pisał o tym w Sumie teologicznej: „Kto służy dobru społecznemu,
służy w konsekwencji dobru osobistemu. Wskazują na to dwa powody. Po
pierwsze, nie może być dobra własnego bez dobra społecznego rodziny,
miasta czy państwa. Dobrze to wyraził Valerius Maximus o starożytnych
Rzymianach, że »woleli być biedakami w państwie bogatym niż bogaczami
w biednym«”. Po drugie, człowiek jest częścią rodziny, miasta itd., wobec
tego musi patrzeć na to, co dobre dla niego, z punktu roztropnego widzenia dobra społeczności, ponieważ dobro układu części mierzy się ich
stosunkiem do całości. Trafnie wyraził się o tym Augustyn w zdaniu
»wszelka część nie zharmonizowana z całością, do której należy, jest
brzydka«”417.
Po dialogicznym sformułowaniu swoich celów przez wspólnotę polityczną i jej uczestników przychodzi czas na odpowiednie stanowienie
prawa, które by te cele, to dobro wspólne pomagało zrealizować, wszak
„prawo rozważa na pierwszym miejscu i głównie uporządkowanie ku dobru
wspólnemu”418. W tym procesie ustanawiania prawa swoją rolę mają także
obywatele i jest to kolejna forma partycypacji politycznej, którą omówimy
w następnej części niniejszej pracy.

III.2. Uczestnictwo w procesie stanowienia
prawa
Z partycypacją polityczną ściśle związany jest temat działania prawodawczego. Jak zanacza M. Bastit, dla Tomasza z Akwinu prawo prowadzi
wszystkich ku najwyższym celom poprzez uczestnictwo wszystkich
w dobru wspólnym419. Partycypować w tym wymiarze działania publicznego, jakim jest stanowienie prawa, oznacza mieć wpływ na ten proces
417

S. Th., II–II, q. 47, a. 10, ad 2.

418

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 515. Por.: S. Th., I–II, q. 90, a. 3; C. Soria, dz. cyt.,

s. 22.
419
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Por. M. Bastit, O nascimento de lei moderna, San Paulo 2010, s. 49.
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w danym państwie czy w danej wspólnocie (np. miejskiej). Jest to konieczny
aspekt uczestnictwa obywatelskiego według Akwinaty i powiązane to jest
bezpośrednio z zarządzaniem społecznością, jak zauważa za Arystotelesem:
„Philosophus denominat regnativam a principali actu regis, qui est leges
ponere. Quod etsi conveniat aliis, non convenit eis nisi secundum quod
participant aliquid de regimine regis”420. Nic dziwnego, skoro sam koncept
prawa w doktrynie dominikanina odzwierciedla dokładnie jego wizję życia
politycznego421. W ten sposób zresztą relację pomiędzy ustrojem politycznym a porządkiem prawnym dostrzegali już starożytni. Działalność prawodawcza była przez nich traktowana jako część, najczęściej jedna z najważniejszych, polityki422. W mojej opinii Tomasz z Akwinu pokazuje w swej
filozofii politycznej, że te same zasady, które funkcjonują w życiu politycznym, mają ważną rolę w konstruowaniu prawa jako części tego, co polityczne. I wśród tych pryncypiów spotykamy participatio politica423.
Dlatego też, przez ten związek prawa z polityką, aby przeanalizować
dokładnie myśl Akwinaty co do uczestnictwa obywateli w procesie legislacyjnym, trzeba odczytywać ją w duchu danej epoki, badając specyficzne
uwarunkowania wieków średnich. Wspominaliśmy już o tym ogólnie co
do kwestii partycypacji politycznej w rozdziale pierwszym, ale teraz chciałbym ukazać wpływ tych uwarunkowań na kwestię uczestnictwa w działalności prawodawczej jako jednej z form tej ogólnej partycypacji w polityce.
Jak już zaznaczałem, Średniowiecze nie zna nowożytnej koncepcji
zunifikowanej władzy i suwerenności – były one rozproszone. Koncentracja władzy, tak charakterystyczna dla państw epoki postśredniowiecznej,
wtedy jeszcze nie była czymś rzeczywistym. To samo możemy odnieść do
procesu stanowienia prawa. Miało ono różne źródła i wielu różnych, często
niezależnych od siebie, twórców. W państwach średniowiecznych nie

420

S. Th., II–II, q. 50, a. 1, ad 3.

Por. L. Legaz y Lacambra, La función política del derecho y la noción del derecho en santo
Tomás de Aquino, „Studi Tomistici” 1973, nr 4, s. 155–168; F. Olgiati, Il concetto di giuridicita in
S. Tommaso d´Aquino, Milano 1994.
421

422 Por. A. Machowski, Królestwo jako alternatywna forma rządów politycznych. Idea rządów
królewskich u Arystotelesa, „Dialogi Polityczne” 2020, nr 28, s. 73–109.
423 Por. A. Machowski, La participación del pueblo en el proceso de legitimación del poder
en los escritos de Tomás de Aquino, w: Legitimation of Political Power in Medieval Thought,
C. L. Alcalde, J. P. Montada, P. R. Arnas (red.), Brepols 2018, s. 223–237.
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występowało jedno centrum legislacyjne, jak we współczesnych ustrojach
parlament, ale było owocem dwustronnych lub wielostronnych paktów
zawieranych przez różne grupy społeczne, przez bardzo różnych nieraz
uczestników życia politycznego424.
Inna sprawa, że wspólnoty państwowe w tym czasie były dopiero w trakcie powstawania, i to we wczesnych najczęściej etapach, zatem rządzący,
próbując tworzyć nowe organizmy polityczne i nowe porządki prawne,
musieli siłą rzeczy liczyć się z już istniejącymi faktorami życia politycznego,
które miały już swoje urządzenia prawne i także, a może nade wszystko,
realną siłę, aby je egzekwować (tu wymienić można na pewno Kościół,
poszczególne prowincje lub nawet mniejsze zgrupowania gmin wiejskich)
i nie można ich było tak po prostu ignorować. Przeciwnie, rządzący musiał
włączać to wszystko w tworzony porządek polityczny i prawny. Dodatkowym czynnikiem różnicującym ten prawny krajobraz wieków średnich
były dynamicznie rozwijające się miasta z własnymi ustrojami prawnymi
i nieraz współtworzące pewne ramy organizacyjne dla międzynarodowej
współpracy (np. Hanza). Z kolei wewnątrz miast powstawały liczne organizacje, najczęściej korporacje cechowe, mające swe własne statuty. Ośrodki
miejskie miały swe prawa autonomiczne, o wiele bardziej rozwinięte niż
dzisiaj, nierzadko na zasadzie przywilejów udzielanych przez samych
władców. W niektórych przypadkach proces legislacyjny tych ośrodków
był praktycznie wolny od interwencji książąt czy królów i współtworzył
pejzaż prawny danego państwa425. Te fakty powodowały, że krąg uczestniczących bezpośrednio bądź pośrednio w procesie legislacyjnym w epoce
Tomasza z Akwinu był nawet szerszy, a na pewno dużo bardziej urozmaicony niż w państwach współczesnych.
A i sama władza króla czy księcia była ograniczona prawnie (nie tylko
realnie, praktycznie czy teoretycznie). Średniowiecze nie znało koncepcji
monarchii absolutnej jako rządów niczym nieograniczonych. Te ograniczenia prawne władzy rządzących także odzwierciedlały wpływ wielu
czynników na proces legislacyjny w danej wspólnocie (wspomnieć tu

424 Por. F. von der Heydte, dz. cyt., s. 129–140; L. Legaz y Lacambra, dz. cyt., s. 161–162. Ta
autonomia prawodawcza, często prawie zupełna, różnych podmiotów życia publicznego jest
nie do pomyślenia we współczesnej teorii powytywizmu prawniczego.
425
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Por. Y. Barel, La ciudad medieval, Madrid 1981; A. Black, dz. cyt.
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należy choćby wpływ prawa zwyczajowego, który poddamy na dalszych
stronach szczegółowej analizie)426.
Przechodząc do samej kwestii partycypacji członków społeczności
politycznej w procesie legislacyjnym w myśli Tomasza z Akwinu, trzeba
zauważyć na początku, że rodzaj i zakres tego uczestnictwa w dużym
stopniu zależał od formy ustrojowej państwa i od możliwości politycznych,
jakie miały poszczególne grupy ludzi. W ten sposób Akwinata rozróżnia
dwie podstawowe kategorie wspólnot politycznych: taką, w której ludzie
tworzący daną wspólnotę sami sobie nadają prawa, i taką, gdzie społeczność
jedynie odbiera prawa ustanowione przez rządzących. „Si enim sit libera
multitudo, quae possit sibi legem facere, plus est consensus totius multitudinis ad aliquid observandum, quem consuetudo manifestat, quam
auctoritas principis, qui non habet potestatem condendi legem, nisi inquantum gerit personam multitudinis. Unde licet singulae personae non possint
condere legem, tamen totus populus legem condere potest. Si vero multitudo non habeat liberam potestatem condendi sibi legem, vel legem a superiori potestate positam removendi; tamen ipsa consuetudo in tali multitudine praevalens obtinet vim legis, inquantum per eos toleratur ad quos
pertinet multitudini legem imponere, ex hoc enim ipso videntur approbare
quod consuetudo induxit”427. Już z tego fragmentu Sumy teologicznej
można wywnioskować, że kwestia ustrojowa ma kolosalne znaczenie dla
sposobu stanowienia prawa w danej wspólnocie. Nieprzypadkowo pewnie
Akwinata używa też w tekście powyżej słowa multitudo, a nie communitas.
Szczególnie w drugim wypadku chodziłoby o zaznaczenie organizacyjnej
formy prawnej nadawanej przez władcę. Ale także w przypadku pierwszym,

426 Por. R. Otazo, Sentido democrático de la doctrina política de santo Tomás, Madrid 1930,
s. 94–96; G. Chalmeta, dz. cyt., s. 46–48.
427 S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3. Por. J. L. Mirete Navarro, Pacto social en sto. Tomás de Aquino,
„Annales de Derecho” 1998, nr 16, s. 159. Z kolei w artykule pierwszym tej samej kwestii dominikanin, cytując św. Augustyna, uzależnia prerogatywy w stanowieniu prawa od poziomu
moralnego społeczności – S. Th., I–II, q. 97, a. 1, corp.: „Jeżeli naród jest okrzesany i stateczny
oraz jak najbardziej zatroskany o wspólny pożytek, słusznie otrzymuje prawo, dzięki któremu
wolno mu ustanawiać nad sobą własnych zwierzchników, którzy by rządzili rzeczpospolitą.
Gdy jednak ów naród z biegiem czasu ulegnie znieprawieniu i w głosowaniu staje się przekupny,
a powierza ludziom bezecnym i zbrodniczym, słusznie taki naród zostaje pozbawiony prawa
dawania komuś zaszczytu władzy, a rozstrzyganie [o sprawach narodu] oddaje się w ręce kilku
zacnych ludzi”.
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kiedy to większość ustanawia prawa, chodziłoby o przejście od wspólnoty
niezorganizowanej (multitudo) do zorganizowanej (communitas).
W taki czy inny sposób, to od ustroju panującego w danej wspólnocie
politycznej zależy, kto jest jej głównym prawodawcą. Zaznacza to wyraźnie
dominikanin w innym fragmencie Sumy jako coś niesamowicie istotnego,
by prawo wskazywało wyraźnie hierarchię rzeczywistej władzy w danej
wspólnocie428: „do istoty prawa ludzkiego należy to, żeby było ustanowione
przez zarządzającego wspólnotą państwową”. I według tego prawa ludzkie
wyodrębniają się w zależności od różnych ustrojów panujących w państwach. A mamy różne ustroje: jednym – według filozofa – jest monarchia,
kiedy państwem rządzi jeden człowiek. W tym wypadku mamy ustawy
władców (constitutiones principum). Drugim jest arystokracja, tj. rządy
sprawowane przez najlepszych, czyli elitę. W tym wypadku mamy orzeczenia biegłych w prawie (responsa prudentum), a także edykty senatu
(senatus consulta). Trzecim ustrojem jest oligarchia, tj. rządy małej grupy
ludzi bogatych i możnych. W tym wypadku mamy prawo pretorskie (ius
praetorium), zwane także prawem opartym na edykcie senatu (honorarium).
Czwartym są rządy ludu, zwane demokracją. W tym wypadku mamy „referenda” (plebiscita). Piątym są rządy tyranów. Ta postać rządów jest całkowicie zepsuta. W tym wypadku nie ma mowy o jakimś prawie. Istnieje
wreszcie jakiś ustrój złożony z poprzednich. Uchodzi za najlepszy. W tym
wypadku mamy prawo (lex), które, jak mówi Izydor »ustanowiła starszyzna
wraz z ludnością«”429.
Jest czymś bardzo znamiennym, że w tym fragmencie Sumy, w kwestii 95, Tomasz rekomenduje ten sam system mieszany, który polecał
w kwestii 105, kluczowej, jak staraliśmy się już wykazać, dla określenia
konceptu partycypacji politycznej. W zagadnieniu 95 z kolei Akwinata
pokazuje, że najlepszą opcją dla procesu legislacyjnego jest uczestnictwo
w nim różnorodnych form prawnych, pochodzących z różnych rozwiązań
ustrojowych. Dlatego w tym podrozdziale i w podrozdziale następnym,
rozważającym partycypację w rządzeniu, najwięcej miejsca poświęcę
428 Akwinata w swych pismach przestrzegał niejednokrotnie przed swoistym zafałszowaniem
życia politycznego, gdy rzeczywista władza wygląda czy przedstawia się inaczej (także za pomocą prawa), niż jest w rzeczywistości. Przynosi to bardzo złe skutki w funkcjonowaniu wspólnoty politycznej.
429
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właśnie analizie systemu mieszanego. Po prostu taki system jest najbardziej
partycypacyjny, jeśli chodzi o stanowienie prawa (i pewnie z tych powodów
też uznany przez Akwinatę za najlepszy). Choć i w opisie innych ustrojów
sprawiedliwych, jak np. monarchii, czasami w sposób bezpośredni, znajdziemy wskazania za udziałem innych osób poza monarchą w procesie
ustawodawczym. Ale ponieważ zasadę partycypacji najpełniej i najjaśniej
ujawnia struktura systemu mieszanego, dlatego też ten system najczęściej
będzie przeze mnie wspominany.
Generalnie Akwinata wyklucza pewien monopol rządzących w stanowieniu prawa dla wspólnoty politycznej i zakłada możliwość uczestnictwa
w działaniach prawodawczych innych członków wspólnoty, a nawet całej
społeczności. Tomasz cytuje w Sumie teologicznej popierającego takie
rozwiązanie św. Izydora z Sewilli. „Otóż stanowienie prawa należy nie tylko
do królów, lecz także do innych naczelników państwa, a nawet do obywateli, jak tego dowiódł Izydor”430. Podobne sformułowanie wizygockiego
autora odnajdziemy jeszcze w cytowanej już powyżej kwestii 95 Prima
Secundae – „prawo” (lex), które, jak mówi Izydor, „ustanowiła starszyzna
wraz z ludnością”431, i w kwestii 90 tej samej części Summa Theologiae,
gdzie Izydor, cytowany przez Akwinatę, zaznacza: „Prawo jest to ustawa
ludu, według której starszyzna wraz z ludnością coś postanowili”432. Zatem
aż trzykrotnie Akwinata powołuje się na ten sam autorytet i tę samą frazę,
co pokazuje zdeterminowanie do tego, by wskazać na rolę wielu faktorów
w procesie ustawodawczym.
W ostatnim zagadnieniu z powyższych, w kwestii 90, w odpowiedzi
Tomasz powtórzy raz jeszcze, tym razem nie odwołując się do Doktora
Kościoła z Półwyspu Iberyjskiego, że działanie prawodawcze może przynależeć do całej wspólnoty: „Prawo przede wszystkim i głównie ma na
względzie dobro wspólne. Kierować zaś coś dla dobra wspólnego należy
albo do całej wielości osób, albo do kogoś występującego w imieniu tejże
całej wielości. I dlatego ustanawianie prawa należy albo do całej wielości,
albo do osoby urzędowej, mającej pieczę nad całą wielością. Wszak i we
wszystkich innych dziedzinach kierowanie do celu należy do tego, kto
430

S. Th., II–II, q. 50, a. 1, a. 3. Por. także: L. Lachance, dz. cyt., s. 43.

431

S. Th., I–II, q. 95, a. 4, corp.

432

S. Th, I–II, q. 90, a. 3, s.c.
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właściwie ten cel ma na względzie”433. Póżniej jeszcze, w tym samym zagadnieniu, dopowie w odpowiedzi na argument szczegółowy: „Osoba
prywatna nie zdoła skutecznie prowadzić do cnoty: Może jedynie napominać. Jeśli jednak jej napomnienie nie zostaje przyjęte, nie rozporządza do
tego żadną siłą zmuszającą. A tę, jak uczy Filozof, powinno posiadać prawo,
by mogło skutecznie prowadzić do cnoty. Tę siłę zmuszającą ma wielość
osób lub osoba urzędowa, do której, jak niżej powiemy, należy stosować
kary. I dlatego do niej samej tylko należy ustanawiać prawa”434.
Zatem Tomasz z Akwinu postrzega działanie legislacyjne jako pewien
wspólny wysiłek całej wspólnoty i nie wystarcza, by w tym procesie brało
udział niewielu ludzi bądź tylko jeden legislator. Argument za jak najszerszym udziałem członków wspólnoty jest taki sam jak w przypadku partycypacji w rozprawianiu o wspólnych sprawach. Mianowicie każde prawo
stanowione z biegiem czasu wymaga pewnych korektur dokonywanych
przez inną grupę ludzi, tak by odpowiadało zmieniającym się uwarunkowaniom i mogło służyć z większą użytecznością obywatelom: „In scientiis
speculativis quod qui primo philosophati sunt, quaedam imperfecta tradiderunt, quae postmodum per posteriores sunt magis perfecta. Ita etiam
est in operabilibus. Nam primi qui intenderunt invenire aliquid utile communitati hominum, non valentes omnia ex seipsis considerare, instituerunt
quaedam imperfecta in multis deficientia quae posteriores mutaverunt,
instituentes aliqua quae in paucioribus deficere possent a communi
utilitate”435.

433 S. Th., I–II, q. 90, a. 3, corp. Tę samą opinię wyraża Akwinata w cytowanej już wcześniej
na początku tego podrozdziału kwestii wskazującej na relacje pomiędzy ustrojem politycznym
a procesem stanowienia prawa – por. S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3: „Naród, w którym utarł się
jakiś zwyczaj, może znajdować się w dwojakim położeniu: jeżeli jest to naród wolny, który sam
sobie może ustanawiać prawo, to wtedy więcej waży ujawniona przez zwyczaj zgoda całego
narodu na przestrzeganie czegoś niż powaga władcy, który ma władzę ustanawiania prawa
li tylko jako przedstawiciel narodu. Chociaż więc poszczególne osoby nie mogą ustanawiać
prawa, to jednak cały naród może to czynić. Jeżeli natomiast naród nie jest wolny i nie ma
władzy ustanawiania sobie prawa ani usunięcia prawa nałożonego sobie przez władzę wyższą,
to wówczas mimo wszystko zwyczaj, który przeważył w takim narodzie, nabiera mocy prawa,
jako że tolerują go ci, do których należy nadawanie prawa narodowi; przez to bowiem zdają się
potwierdzać to, co zwyczaj wprowadził”.
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Zaznaczaliśmy już, że Tomasz z Akwinu widzi ścisłą relację pomiędzy
systemem politycznym a działaniem prawodawczym. W ustroju monarchicznym to rządzący (książę lub król) stanowi prawo, w ustroju mieszanym
uczestniczy w tym cała społeczność436. Ale w każdym przypadku prawo
obowiązuje wszystkich, nie tylko poddanych, lecz także tych, którzy je
ustanawiają. W kwestii 96 Sumy teologicznej Akwinata zanacza wyraźnie,
że „wszyscy więc ludzie powinni podlegać prawu ludzkiemu”437, także
władcy, którzy prawo ustanawiają, co dookreśla później w szczegółówej
odpowiedzi na trzeci argument. Co prawda dominikanin widzi, że stanowiący prawo rządzący wolny jest od siły przymuszającej prawa, ale w tym
samym tekście wyraźnie zaznacza, że podlega kierującej roli prawa: „Jeśli
powiedziano, że władca nie jest związany prawem, to miano na myśli siłę
zmuszającą prawa. Nikt przecież, właściwie mówiąc, sam sobie nie zadaje
przemocy, a prawo ma siłę zmuszającą właśnie od władcy – od jego władzy.
Tak więc władca nie jest związany prawem, ponieważ nikt nie może na
niego wydać wyroku potępiającego, gdyby postępował przeciw prawu. Stąd
też glosa do słów psalmu: Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem tak powiada:
»Król nie ma nad sobą człowieka, który by sądził jego postępki«. Natomiast
jeśli chodzi o rolę kierującą prawa, to władca poddaje się prawu z własnej
woli. Stąd też w Dekretałach Grzegorza powiedziano: »Kto wydanym prawem zobowiązuje drugiego, sam powinien tego prawa przestrzegać.
A powaga Mędrca głosi: trzymaj się prawa, które sam ustanowiłeś«. Również
i nasz Pan występuje przeciw tym, którzy »mówią, ale sami tego nie czynią«,
którzy »wiążą ciężary wielkie i nie do zniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą«. Toteż wobec sądu Boga
władca jest związany prawem, a chodzi o kierującą rolę prawa. Powinien
to prawo wypełniać dobrowolnie i nieprzymuszenie”438. Ale też, co trzeba
436

S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3.

437

S. Th., I–II, q. 96, a. 5, s. c.

S. Th., I–II, q. 96, a. 5, ad 3. Przeciwny pogląd – totalną niezależność władcy, nawet wobec
własnej woli wyrażonej wcześniej w ustanowionym prawie – przedstawia Thomas Hobbes
w swoim Lewiatanie – por. Lev., XXVI, 2 (wydanie angielskie: III, 252). Jego koncepcję w tej
kwestii tak ujmuje María Lukac de Stier: „Suweren w państwie nie jest poddany prawom cywilnym, ponieważ mając moc ich ustanawiania i znoszenia albo zawieszania, kiedy mu się to
podoba, jest wolny od poddania się im. Wszak jest wolny – potwierdza Hobbes – ten, kto może
nim być, kiedy zechce. Ponadto – kontynuuje – jest absurdem myśleć, że osoba mogłaby zobligować samą siebie, ponieważ ten sam, kto może obligować, może uwolnić od wszelkiego
438
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zanaczyć, nie tylko władcy-ustawodawcy są wolni od przymuszającej roli
prawa. Akwinata dostrzega, że jedynie rolą kierowniczą prawa są związani
także ludzie moralnie dobrzy – sprawiedliwi439 oraz ci, którzy podlegają
natchnieniom Bożym440.
Ważne, że kwestię poddania się prawu stanowionemu przez samego
siebie (w przypadku władcy mającego taką kompetencję) Tomasz z Akwinu
wiąże nie tylko ze sprawą woli (wyrażającej pragnienie poddania się takiemu
prawu), ale także odwołuje się do racjonalności tego, który takie prawo
ustanawia. Pokazuje to Akwinata jeszcze w innym fragmencie Sumy teologicznej, gdy podkreśla, że książę-legislator jest ograniczony w swoim
działaniu prawodawczym przez, także swoją własną, racjonalność. Bez
rozumu, kierując się samymi odruchami woli, władca nie ustanawia prawa,
tylko przeciwieństwo prawa: „Natomiast wola, tj. chęć używania środków
nakazanych do osiągnięcia celu, żeby miała istotne cechy prawa, musi być
normowana przez jakiś rozum. I taki sens ma zdanie, że wola władcy ma
moc prawa. W przeciwnym razie wola władcy byłaby raczej nieprawością
niż prawem”441. Nawet więc jeśli w procesie legislacyjnym mówimy o woli,
to, przynajmniej według mistrza z Akwinu, ma to być wola kierowana rozumem i rozumowi podporządkowana.

zobligowania, przez co zobligowanie nie istnieje” – M. Lukac de Stier, Potentia Dei: de Tomás
de Aquino a Hobbes, w: Semana Tomista. Potencia y poder en Tomás de Aquino, XXXVII, 10–14
septiembre 2012, http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ ponencias/potentia-dei-tomas-aquino-hobbes.pdf [dostęp: 12.06.2015].
439 Por. S. Th., I–II, q. 96, a. 5, corp.: „Drugi sposób podlegania prawu jest wtedy, gdy człowiek
jest zmuszony ulegać zmuszającej sile prawa. I w ten sposób ludzie cnotliwi i sprawiedliwi nie
podlegają prawu, a tylko źli. Co bowiem jest przymuszone i siłą narzucone, jest przeciw woli.
Wola zaś dobrych jest zgodna z prawem; natomiast wola złych jest z nim niezgodna. W tym
też znaczeniu dobrzy nie są pod prawem, a tylko źli” i S. Th., I–II, q. 96, a. 5, ad 1: „Argumentacja
zarzutu ma na myśli uleganie prawu pod przemocą. W ten jednak sposób, jak pisze Apostoł:
»Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone«, ponieważ »sami dla siebie są prawem.
Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach«. Toteż wobec nich prawo nie stosuje
siły zmuszającej, jak to czyni wobec niesprawiedliwych”.
440 Por. S. Th., I–II, q. 96, a. 5, ad 2: „Prawo Ducha Świętego jest wyższe niż wszelkie prawo
ustanowione przez ludzi. I dlatego mężowie świętobliwi w tym, w czym są prowadzeni przez
prawo Ducha Świętego, nie są podlegli prawu co do tego, co sprzeciwia się temu prowadzeniu.
Niemniej to prowadzenie Ducha Świętego przejawia się właśnie w tym, iż mężowie świętobliwi
podlegają prawom ludzkim, stosownie do słów Piotra: »Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana«”.
441
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Innym ograniczeniem dla władcy-prawodawcy, związanym też z racjonalnością, jest konieczność respektowania natury rzeczy i samej rzeczywistości. Tylko w sposób racjonalny da się poprawnie odczytać porządek
naturalny – podpowiada realizm poznawczy Tomasza z Akwinu442. Dlatego
Akwinata pisze dużo o relacji pomiędzy prawem naturalnym a prawem
pozytywnym. Gdy prawo stanowione wolą władcy uderza w prawo naturalne, to prawo pozytywne traci wartość prawa jako takiego. „Zdaniem
Augustyna: »Nie wydaje się, żeby prawo niesprawiedliwe było prawem«.
Toteż prawo tyle ma z ważności, ile ma ze sprawiedliwości. Jeśli zaś chodzi
o sprawy ludzkie, to wtedy mówimy, że coś jest sprawiedliwe, gdy stosuje
się do normy rozumu. Otóż z tego, co wyżej ustalono, jest jasne, że pierwszą normą rozumu jest prawo naturalne. Stąd też wszelkie prawo uchwalone
przez ludzi o tyle jest istotnie prawem, o ile wywodzi się z prawa natury.
Jeżeli natomiast nie zgadza się w czymś z prawem naturalnym, nie będzie
już prawem, ale burzeniem” – stwierdza Akwinata, powołując się na autorytet mistrza z Hippony443.
To samo, albo w jeszcze większym stopniu, dotyczy prawa Bożego.
I wtedy poddani są wezwani do nieposłuszeństwa władcy, gdyby jego
prawodawstwo zaprzeczało słowom Boga. Te ograniczenia w wiekach
średnich, inaczej niż dzisiaj, w dobie królowania pozytywizmu prawnego,
były traktowane bardzo poważnie444.
Ale ograniczenia wynikające z potrzeby racjonalności prawa czy z konieczności przestrzegania innych porządków prawnych to niejedyne
rzeczywiste przeszkody dla władcy pragnącego ustanawiać prawa. Wspominaliśmy już na początku tego podrozdziału, że w systemie mieszanym
Akwinata od razu widział potrzebę uczestnictwa społeczności w procesie
442 Por. M. Bastit, dz. cyt., s. 42. W myśli Tomasza z Akwinu „wszelkie prawo spotyka swe
źródło w obiektywnej rzeczywistości albo w dobru wspólnym, albo w celu ostatecznym” –
M. Bastit, dz. cyt., s. 49.
443 S. Th., I–II, q. 95, a. 2, corp. Por. S. Th., I–II, q. 95, a. 3, corp.: „Mówiąc [Akwinata cytuje tu
św. Izydora], że jest »sprawiedliwe« możliwe do wykonania zgodnie z naturą i zwyczajem kraju,
»dostosowane do miejsca i czasu«, dodaje to w tym celu, żeby służyło wychowywaniu. W wychowywaniu bowiem ludzi należy uwzględnić: po pierwsze, porządek rozumu. Ta cecha prawa
wyrażona jest przez słowo »sprawiedliwe«”. Cytat ze św. Izydora pochodzi z: Etimologías, lib. 3,
cap. 3, num. 4
444 Por. A. Machowski, Religia jako gwarancja prawa do obywatelskiego nieposłuszeństwa
w myśli Tomasza z Akwinu i Konfucjusza, w: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo, I. Jazukiewicz (red.), Szczecin 2019.
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prawodawczym i że inaczej przedstawiała się kwestia partycypacji w stanowieniu prawa w ustroju monarchicznym. Ale nawet i tutaj władca jest
w mocy stanowić prawo dzięki temu, że wspólnota w jakiś sposób się na
to zgadza, akceptuje to (nieraz jedynie porzez milczącą zgodę i poddanie
się jego woli), że władca reprezentuje całą społeczność. Bo tylko w tym
wypadku prawo pozytywne stanowione przez niego ma moc wiążącą.
Władca działa prawodawczo „na podstawie zgody publicznej, np. gdy cały
naród zgadza się, by coś uznać za wyrównane i współmierne, lub gdy
zwierzchnik narodu nakazuje to troszcząc się o jego dobro i występując
w jego imieniu. Otóż w tym drugim wypadku zachodzi uprawnienie pozytywne, czyli uchwalone”445.
Sama definicja prawa jako pewnego paktu pomiędzy władcą a społecznością pokazuje pewien wpływ ludzi na kwestię stanowienia prawa. Podkreśla to Akwinata, odnosząc się do sytuacji, gdy rządzący jak tyran chce
zniszczyć to porozumienie i naruszyć pewne zasady, które ono zawierało.
Dla przykładu, gdy książę chce nałożyć nowe podatki niesprawiedliwe
i niezgodne z dotychczasowym uzusem: „ex eo quod violenter diripiunt
supra statutam legem, quae est quasi quoddam pactum inter regem et
populum, et supra populi facultatem”446. Zgoda ludu na porozumienie
z władcą odnoszące się do stanowienia prawa mogła być wyrażona w bardzo różny sposób. Przez dokument spisany, przez wyrażoną publicznie
zgodę albo (i tak pewnie bywało najczęściej) w sposób milczący i dorozu-

S. Th., II–II, q. 57, a. 2, corp.
Por. także: S. Th., I–II, q. 90, a. 3: „condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel
pertinet ad personam publicam quae totius multitudinis curam habet” i S. Th., II–II, q. 64, a. 3,
corp.: “occidere malefactorem licitum est inquantum ordinatur ad salutem totius communitatis.
Et ideo ad illum solum pertinet cui committitur cura communitatis conservandae, sicut ad
medicum pertinet praecidere membrum putridum quando ei commissa fuerit cura salutis
totius corporis. Cura autem communis boni commissa est principibus habentibus publicam
auctoritatem. Et ideo eis solum licet malefactores occidere, non autem privatis personis” i S. Th.,
I–II, q. 97, a. 3, ad 3: “Si enim sit libera multitudo, quae possit sibi legem facere, plus est consensus totius multitudinis ad aliquid observandum, quem consuetudo manifestat, quam auctoritas principis, qui non habet potestatem condendi legem, nisi inquantum gerit personam
multitudinis”. Por. J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 157–159.
445

446 Super Rom., cap. 13, lect. 1. Por. także: De regno, lib. 1, cap. 7. Początki interpretacji prawa
jako paktu między władcą a ludem spotykamy w sformułowaniach prawa Romaskiego – por.
J. L. Mirete Navarro, dz. cyt. Por. także: M. Hurtado Bautista, Legitimidad democrática del derecho: El “topos” del “pacto social”, „Annales de la Cátedra Francisco Suárez” 1976, nr 16, s. 1–18.
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miany, ale wyrażający akceptację447, wreszcie przez tak ważne dla wieków
średnich prawo zwyczajowe448. W ten sposób zresztą Akwinata definiuje
całe prawo pozytywne, także jego prywatną, cywilną część: „Alio modo
aliquid est adaequatum vel commensuratum alteri ex condicto, sive ex
communi placito, quando scilicet aliquis reputat se contentum si tantum
accipiat. Quod quidem potest fieri dupliciter. Uno modo, per aliquod privatum condictum, sicut quod firmatur aliquo pacto inter privatas personas.
Alio modo, ex condicto publico, puta cum totus populus consentit quod
aliquid habeatur quasi adaequatum et commensuratum alteri; vel cum hoc
ordinat princeps, qui curam populi habet et eius personam gerit. Et hoc
dicitur ius positivum”449. Jest czymś bardzo charakterystycznym, że w tym
samym tekście Tomasz pisze o prawie prywatnym jako pewnym układzie
między osobami prywatnymi (pacto inter privatas personas), jak i wyraźnie
o prawie publicznym jako owocu zgody między obywatelami (totus populus consentit), a nawet, gdy jest mowa o prawie jako owocu pracy samego
władcy, to jest on wtedy koniecznie reprezentantem ludu (et eius personam
gerit450)451.
W pismach Akwinaty poza ogólnym przypisaniem działalności prawodawczej społeczności lub władcy właściwie nie ma wskazanego konkretnego organu legislacyjnego. Jedynie w sposób bardzo ogólny Tomasz
z Akwinu mówi o potrzebie istnienia takiego wyznaczonego ustawodawcy,
choć jego myśl odnośnie do tego tematu można streścić tak, jak to uczynił
jeden z jego hiszpańskojęzycznych interpretatorów: „Społeczność wymaga
jednego czynnika rządzącego i także jedności ciała ustawodawczego, wszak
życie pod tymi samymi prawami i posłuszeństwo tej samej władzy poli-

447 Por. S. Th., II–II, q. 47, a. 2, ad 2: „Wola ludzka, przez wspólną zgodę, może przemienić
cokolwiek w sprawiedliwe w tych rzeczywistościach, które same w sobie nie mają żadnego
przeciwieństwa względem sprawiedliwości naturalnej”. Por. także: S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3.
448 Por. S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 2: „ujawniona przez zwyczaj zgoda całego narodu” (łac. est
consensus totius multitudinis ad aliquid observandum, quem consuetudo manifestat).
449

S. Th., II–II, q. 57, a. 2, corp.

Znaczenie gerit w tym zdaniu – „personam alicuius g. – grać czyjąś rolę, kogoś przedstawiać, zastępować, reprezentować” – A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa
1992, s. 282.
450

451

Por. J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 158.
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tycznej czynią z osób członków jednej społeczności ukierunkowanej
ad bene vivendum”452.
Bardzo często ten organ ustawodawczy w Średniowieczu i w pismach
Akwinaty był identyfikowany po prostu z osobą władcy, który jest wyposażony przez społeczność w funkcję prawodawczą453. W tych bardzo ogólnych
i drobnych wzmiankach o tej kwestii z pewnością mamy odzwierciedlenie
realnej sytuacji prawodawstwa w średniowiecznej Europie. Organy takie
jak parlamenty dopiero były na etapie wczesnego ukształtowania, sam
proces ustawodawczy nie był jeszcze dookreślony, a i sama metoda pisania
Akwinaty o polityce (o czym już wielokrotnie wspominałem) nie zachęcała
do wchodzenia w bardziej szczegółowe rozwiązania.
Inna sprawa, że wizja procesu tworzenia prawa pozytywnego u Tomasza z Akwinu jest dużo bogatsza niż kwestia kompetencji i działania jednej
czy drugiej legislatury454. Tak, jak rozumiemy to dzisiaj, w dobie triumfu
pozytywizmu prawnego i świata politycznego scentralizowanego w głównych organach państwa, gdzie praktycznie większość, jeśli nie całe działanie prawotwórcze skupione jest we współczesnych parlamentach. Dla
Tomasza i dla jego czasów była to tylko część, nieraz bardzo mała, tworzenia prawa w danej wspólnocie politycznej. Może najlepiej to pokazuje rola
zwyczaju i prawa zwyczajowego, tak ważna w wiekach średnich i zarazem
będąca jedną z form nawiększej partycypacji obywateli w procesie legislacyjnym w wielu ówczesnych państwach455.
Poprzez utrwalone zwyczaje społeczności miały wpływ na prawa tworzone w danym kraju. Z tego też wynika wielka różnorodność prawa stanowionego w różnych krajach, a także w obrębie jednego państwa.
W związku z tym w przeróżny sposób konfigurowano pierwsze przesłanki
prawa naturalnego takie same dla wszystkich, co Akwinata zaznacza w ar-

452 A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 515.
Por. De regno, lib. 1, cap. 15.
453

Por. S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3.

Już w wizji generalnej prawa spotykamy u Tomasza z Akwinu odniesienie do wszystkich
działań ludzkich dyktowanych przez rozum – por. S. Th., I–II, q. 90, a. 1, ad 2: „ideo est invenire
aliquid in ratione practica quod ita se habeat ad operationes, sicut se habet propositio in ratione
speculativa ad conclusiones. Et huiusmodi propositiones universales rationis practicae ordinatae
ad actiones, habent rationem legis”.
454

455
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tykule 2 kwestii 95 Prima Secundae, wskazując w tym fragmencie na rolę
prawa zwyczajowego456. Zwyczaje, pomiędzy innymi czynnikami, miały
duży wpływ na przyjmowanie wielu różnych formuł prawa stanowionego.
One właśnie są dużą częścią multam varietatem rerum humanarum, które
powodowały to zróżnicowanie: „principia communia legis naturae non
possunt eodem modo applicari omnibus, propter multam varietatem rerum
humanarum. Et exinde provenit diversitas legis positivae apud diversos”457.
To jeden z wymiarów, obiektywny, wpływu zwyczajów na stanowienie
prawa – to sytuacje realne, tu i teraz, które ma uwzględniać legislator.
Akwinata pisze o tym, m.in. opisując wychowawczą rolę prawa: „Wychowywanie bowiem powinno być dostosowane do każdego z osobna odpowiednio do jego możliwości. Liczyć się przy tym należy z możliwościami
natury (nie można przecież nakładać na dzieci takich obowiązków, jakie
nakłada się na dojrzałych wiekiem). Odpowiednio też do zwyczaju panującego u ludzi. Nie może bowiem człowiek żyć w społeczeństwie odosobniony – nie dostosowując się do obyczaju innych”458.
Innym wymiarem subiektywnym jest uwzględnienie w prawodawstwie
zwyczajów już istniejących wcześniej w podmiotach działania moralnego

456 Dotyczyło to też generalnie całego prawa pozytywnego: „z powodu wielkiej rozmaitości
spraw ludzkich nie można w ten sam sposób stosować ogólnych zasad do wszystkich. Stąd to
właśnie pochodzi ta różność prawa pozytywnego u różnych [narodów]” – S. Th., I–II, q. 95, a. 2,
ad 3. Por. także: S. Th., I–II, q. 95, a. 2, corp.: „Należy jednak wiedzieć, że w dwojaki sposób może
coś wywodzić się z prawa naturalnego: po pierwsze, tak jak wnioski z zasad; po drugie, tak jak
jakieś uszczegółowienie z takich czy innych wytycznych. Pierwszy sposób jest podobny do
wyprowadzenia ściśle udowodnionych wniosków z zasad, co ma miejsce w naukach [spekulatywnych]. Natomiast drugi sposób, występujący w sztukach i technice, jest podobny do ogólnych form uszczegółowionych w danym obiekcie: tak jak budowniczy musi ogólny plan techniczny domu uszczegółowić przez nadanie domowi takiego lub innego kształtu. Niektóre przeto
[wytyczne] wywodzą się z ogólnych zasad prawa natury na sposób wniosków tak jak [przykazanie]:
»nie należy zabijać« może jako wniosek wywodzić się z zasady »nikomu nie należy czynić źle«.
Niektóre natomiast wytyczne wywodzą się na sposób uszczegółowienia. Tak na przykład prawo
natury wymaga, żeby ten, kto popełnił grzech, otrzymał karę; ale żeby otrzymał taką właśnie
karę, jest to już jakieś uszczegółowienie prawa natury”.
457 S. Th., I–II, q. 95, a. 2, ad 3.
Por. S. Th., II–II, q. 57, a. 2, ad 1.
458 S. Th., I–II, q. 95, a. 3, corp. Warunek realności prawa, który także respektuje zwyczaje
kraju, jest tak ważny, że Akwinata zaznacza to jeszcze raz w tej samej kwestii Summa Theologiae:
„Tak więc mówiąc, że prawo jest »czcigodne«, odnosi to do tego, że jest zgodne z religią. Mówiąc,
że jest »sprawiedliwe, możliwe do wykonania zgodnie z naturą i zwyczajem kraju, dostosowane
do miejsca i czasu«” – S. Th., I–II, q. 95, a. 3, corp.
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i w całej społeczności. Akwinata dostrzegał wyraźnie, że ludzkie społeczności i ich zwyczaje są wcześniejsze od później ukształtowanego ustroju
politycznego i prawnego. Zwyczaje często zostały ustalone przez dalekich
przodków i miały swe ważne miejsce w dawnych prawach. I powinno to
być poważne ograniczenie dla aktualnie działających prawodawców. Zwyczaje i prawo zwyczajowe winny zostać uszanowane przez rządzących,
gdyż stanowią część tradycji, jak dowodzi Tomasz z Akwinu, cytując Dekrety
Gracjana: „Czytamy w Dekretach Gracjana: »Jest to śmieszne i pożałowania
godną nieuczciwością, żebyśmy pozwalali na łamanie tradycji, które z dawien dawna od ojców otrzymaliśmy«”459.
Akwinata świadomy był faktu, że czasowe pierwszeństwo zwyczaju
względem wspólnot państwowych i praw przez nie ustanawianych świadczy o dużej sile prawa zwyczajowego i że w ten sposób jest ono bliżej prawa
naturalnego niż prawo pozytywne. W Sumie teologicznej dowodzi, że
wszystkie prawa na zasadzie konkluzji wywodzą się z lex naturae, ale są
formułowane w różny sposób, i, co charakterystyczne, przywołuje tu rolę
zwyczajów, jako najbliższych prawu naturalnemu i stanowiących pierwszy
etap dalszego formułowania prawa naturalnego: „C o w y w i o d ł o s i ę
z n a t u r y , a z w y c z a j p o t w i e r d z i ł , to strach przed prawem i szacunek dla niego uczyniły nietykalnym”460. A wcześniej jeszcze, w zagadnieniu 91, gdy opisuje powstawanie całego prawa pozytywnego, znowu
cytując Cycerona podkreśla tę samą pośrednią rolę zwyczaju (consuetudine), które jest przed prawem stanowionym. „Jak w rozumie spekulatywnym, z zasad nieudowadnialnych, poznawanych w sposób naturalny,
tworzą się wnioski różnych nauk, których znajomość nie jest nam wrodzona
przez naturę, ale są zdobyte pracą rozumu, tak również konieczne jest, żeby
rozum ludzki, opierając się na nakazach prawa naturalnego, jakby na jakichś
ogólnych i nieudowadnialnych zasadach, wydawał, w charakterze wniosków, jakieś bardziej partykularne rozporządzenia porządkujące niektóre
[sprawy międzyludzkie]. I te właśnie partykularne rozporządzenia, wypracowane ludzkim rozumem, zwiemy prawem ludzkim; oczywiście, muszą
być przy tym zachowane inne warunki wymagane od istoty prawa, o których była mowa w poprzednim zagadnieniu. To samo wyraża i Cycero,

194

459

S. Th., I–II, q. 97, a. 2, s. c.

460

S. Th., I–II, q. 95, a. 2, s. c. i corp.
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mówiąc: »Początek prawa (ius) tkwi w samej naturze. Z kolei to, co rozum
uznał za pożyteczne, weszło w zwyczaj. I wreszcie temu, co wyszło z natury
i zwyczaj potwierdził, bojaźń i nienaruszalność prawa (lex) nadały moc
obowiązującą«”461. Cytat z Retoryki Cycerona ukazuje prawodawczą funkcję zwyczaju w przejściu z uprawnienia związanego z naturą (ius) do
sformułowania prawa przez ludzki rozum (lex), przy czym zwyczaj ma
niesamowitą moc oddziałującą – a consuetudine probatas legum metus.
Prawo wprost wywiedzione ze zwyczajów ma stąd m.in. wielką siłę,
której żaden ustawodawca nie powinien lekceważyć. To prawda, że zwyczaje i prawo związane z nimi mogą być dobre lub złe (tak było w Średniowieczu z prawem zemsty), ale stanowią coś bardzo realnego w życiu społeczności i często rządzący muszą je co najmniej tolerować, jeśli nie wprost
akceptować462. Czasem zresztą, jak zauważa Tomasz, „prawo uważa się za
nieużyteczne z tego tylko powodu, ponieważ »nie jest możliwe do wykonania zgodnie ze zwyczajem kraju«, co było jednym z [istotnych] warunków
prawa. Trudno jest przecież znieść zwyczaj panujący powszechnie
w narodzie”463. Wtedy takie prawo może się też okazać po prostu niesprawiedliwe, co zauważa dominikanin we wcześniejszym fragmencie tego
samego dzieła, pisząc, że prawo winno być: „sprawiedliwe, możliwe do
wykonania z g o d n i e z n a t u r ą i z w y c z a j e m k r a j u , dostosowane
do miejsca i czasu”464.
W ten sposób, przez swoje zwyczaje, różne grupy ludzi, a nawet pojedynczy ludzie mogą mieć, i często mają, realny wpływ na proces stanowienia prawa we wspólnotach politycznych. Jak pisze w Sumie teologicznej
461 S. Th., I–II, q. 91, a. 3, corp.: „Secundum hoc ergo dicendum est quod, sicut in ratione
speculativa ex principiis indemonstrabilibus naturaliter cognitis producuntur conclusiones
diversarum scientiarum, quarum cognitio non est nobis naturaliter indita, sed per industriam
rationis inventa; ita etiam ex praeceptis legis naturalis, quasi ex quibusdam principiis communibus et indemonstrabilibus, necesse est quod ratio humana procedat ad aliqua magis particulariter disponenda. Et istae particulares dispositiones adinventae secundum rationem humanam, dicuntur leges humanae, servatis aliis conditionibus quae pertinent ad rationem legis,
ut supra dictum est. Unde et Tullius dicit, in sua Rhetor., quod initium iuris est a natura profectum;
deinde quaedam i n c o n s u e t u d i n e m e x u t i l i t a t e r a t i o n i s v e n e r u n t ; postea
res et a natura profectas et a c o n s u e t u d i n e p r o b a t a s l e g u m metus et religio sanxit”.
Por.: J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 158.
462

Por. S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3.

463

Por. S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 2.

464

S. Th., I–II, q. 95, a. 3, corp.
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Akwinata: „Otóż, gdy chodzi o działanie, to rozum i wola ujawniają się
zarówno poprzez słowa, jak i poprzez czyny. To bowiem każdy wybiera
i uznaje za dobre, czego czynem dokonuje. Jest zaś jasne, że słowem ludzkim można zmienić, a także i wyjaśnić prawo, jako że słowo to ujawnia
wewnętrzny ruch i pomysł rozumu ludzkiego. Stąd też również i za pomocą
czynów, nader często powtarzanych, które wytwarzają zwyczaj, prawo może
ulec zmianie i wyjaśnianiu, a nawet spowodować coś, co nabiera mocy
prawa, jako że zewnętrzne często powtarzane czyny są najskuteczniejszym
świadectwem wewnętrznego ruchu woli i pomysłu rozumu. Co bowiem
wielekroć się czyni, to bodajże pochodzi z wyważonego sądu rozumu.
W myśl tego zwyczaj nabiera mocy prawa, znosi je i jest interpretacją
prawa”465. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że wpływ działań jednego człowieka w większości przypadków jest zdecydowanie zbyt mały, aby przez
swoje indywidualne zwyczaje wpływać wystarczająco na stanowienie prawa
pozytywnego. W ten sposób Tomasz z Akwinu widzi proces prawodawczy
jako pewien wysiłek wspólny, co jeszcze wyraźniej przecież pokazuje zasadę
partycypacji politycznej większości członków danej wspólnoty w tym
właśnie wymiarze (odnosi się to także do prawa zwyczajowego).
Siła prawa zwyczajowego w danym systemie prawnym zależy w dużej
mierze od ustroju politycznego w danym państwie. Jeśli rządzący jest jedynie reprezentantem władzy ustawodawczej całej wspólnoty, która sama
sobie nadaje prawa, wówczas rola zwyczaju od razu jest determinującą dane
prawo stanowione: „jeżeli jest to naród wolny, który sam sobie może ustanawiać prawo, to wtedy więcej waży ujawniona przez zwyczaj zgoda całego
narodu na przestrzeganie czegoś niż powaga władcy”466. Jeśli z kolei mamy
do czynienia z monarchią, gdzie jedynym legislatorem jest władca, to
zwyczaj wpływa na prawo z mniejszą siłą, ale nią pozostaje, nie można go
lekceważyć i nie uwzględniać w stanowieniu prawa: „jeżeli natomiast naród
nie jest wolny i nie ma władzy ustanawiania sobie prawa ani usunięcia
prawa nałożonego sobie przez władzę wyższą, to wówczas mimo wszystko
zwyczaj, który przeważył w takim narodzie, nabiera mocy prawa, jako że
tolerują go ci, do których należy nadawanie prawa narodowi; przez to
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bowiem zdają się potwierdzać to, co zwyczaj wprowadził”467. Tak czy inaczej
prawo zwyczajowe trzeba uwzględniać przy projektowaniu prawa w danym
państwie, takie jest zdecydowane zdanie Akwinaty.
Ale wpływ zwyczajów na kształt prawny państwa nie kończy się bynajmniej przy samym powstaniu ustaw prawnych. Otóż zwyczaj może także
istniejące już prawo zmieniać bądź nawet je derogować: „consuetudo et
habet vim legis, et legem abolet, et est legum interpretatrix”, jak pisze
w Summa Theologiae Tomasz468. Dzieje się tak, ponieważ zwyczaj dokonuje
też swoistej oceny, interpretacji danego prawa. Co trzeba tutaj zaznaczyć,
samą interpretację prawa Akwinata widział jako pewien proces ciągły,
w którym uczestniczą wszyscy poddani jego działaniu469. W ten sposób nie
wystarczy po prostu prawo ustanowić (nie wystarczy tu wola prawodawcy);
trzeba, aby ono było zrozumiałe i zaakceptowane przez innych ludzi
(co podkreśla jeszcze bardziej potrzebę racjonalności prawa stanowionego).
Tu także pojawia się siła zwyczajów panujących w danej wspólnocie.
Mogą one wydatnie pomagać (albo przeszkadzać) w wypełnianiu prawa.
Jak pisze Akwinata: „Do zachowania bowiem prawa walnie przyczynia się
zwyczaj, i to tak dalece, że to, co czyni się przeciw powszechnie przyjętemu
zwyczajowi, choćby samo w sobie było małe, uchodzi za ciężkie. Stąd też,
kiedy prawo ulegnie zmianie, zmniejsza się jego wiążąca siła i to zależnie

467

S. Th., I–II, q. 97, a. 3, ad 3.

468

S. Th., I–II, q. 97, a. 3, corp.

Konieczność interpretacji prawa przez obywateli podkreśla Tomasz z Akwinu, omawiając
wyjątki, które domagają się pozostawienia na boku użycie danego przepisu prawnego, które
obowiązuje w normalnej sytuacji, tak aby nie działać według tego prawa na szkodę dobra wspólnego (w takich przypadkach trzeba kierować się słusznością – epikeia, która jest ponad normalną
legislacją, co pokazuje Akwinata w następujących fragmentach swych dzieł – por. S. Th., I–II,
q. 96, a. 6, corp. i Sentencia Ethic., lib. 5, lect. 16, n. 9).
Innym przypadkiem, bardziej powszechnym, interpretacji prawa przez jego adresatów jest
konieczność odkrycia w nim prawdziwych intencji prawodawcy – por. S. Th., I–II, q. 96, a. 6,
s.c. i ad 2. Inną okolicznością wzywającą do tego jest fakt, że użycie prawa w szczegółowych
czynnościach i okolicznościach nigdy nie może być perfekcyjnie zaplanowane poprzez legislatora – por. S. Th., I–II, q. 96, a. 6, ad 3. Ten ostatni przypadek jest bardzo charakterystyczny
dla Tomaszowego myślenia o prawie i o polityce: „żaden człowiek nie jest aż tak mądry, żeby
mógł przewidzieć wszystkie poszczególne wypadki. I dlatego nie zdoła wystarczająco za pomocą
swoich słów wyrazić tego, co służy zamierzonemu celowi. A nawet gdyby prawodawca zdołał
przewidzieć wszystkie wypadki, nie byłoby potrzeby, żeby – dla uniknięcia gmatwaniny –
wszystkie wymieniał, ale w wydawaniu prawa powinien brać pod uwagę to, co zdarza się
w większości wypadków”.
469
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od rozmiaru zniesienia zwyczaju”470. Tę siłę zwyczaju dla zachowania bądź
zmiany funkcjonującego we wspólnocie prawa Tomasz dostrzega za Arystotelesem471, a w innym jeszcze fragmencie Sumy teologicznej, także
powołując się na Politykę, pokazuje, że prawo powinno dla swej skuteczności odwoływać się do ludzkich zwyczajów472.
Rola zwyczajów uwidacznia się także bardzo w wychowawczej roli
prawa. Dobre zwyczaje uczące ludzi dobrych zachowań w ten sposób
odciążają mocno ustawodawców w tej kwestii. Już nie potrzeba wtedy tylu
ustaw mających karać za złe zachowania i promować dobre473. Zwyczaj
470 S. Th., I–II, q. 97, a. 2, corp. Por. także: S. Th., I–II, q. 98, a. 1, arg. 3: „ad bonitatem legis
pertinet quod sit possibilis ad observandum et secundum naturam, et secundum humanam
consuetudinem”.
471

Por. S. Th., I–II, q. 97, a. 2, ad 1.

472

Por. S. Th., I–II, q. 92, a. 1, ad 1.

Por. S. Th., I–II, q. 95, a. 1, corp.: „Gdy chodzi o tych młodych ludzi, którzy – czy to z dobrego usposobienia natury, czy to z przyzwyczajenia, czy zwłaszcza z daru Bożego – ochotnie
spełniają uczynki cnotliwe, to wystarcza im wychowanie otrzymywane od rodziców drogą
napominania”.
Relacja między prawem a zwyczajami jest obustronna. Z jednej strony zwyczaje pomagają
w konstruowaniu i w przestrzeganiu prawa, z drugiej zaś prawo pomaga skonstruować i umocnić
dobre zwyczaje i cnoty moralne. Dlatego w dalszej części tekstu Akwinata dodaje: „Niestety,
spotyka się także ludzi krnąbrnych, skłonnych do złych nałogów, którzy niełatwo dają się poruszyć słowami. Dlatego zaistniała konieczność, żeby takowych powstrzymywać od złego drogą
siły i strachu. W ten przynajmniej sposób przestaną źle postępować, a innym pozwolą prowadzić
życie w spokoju. Wreszcie, na skutek tego rodzaju środków wdrażających, doprowadzi się ich
do tego, że sami z własnej chęci będą czynić to, co przedtem spełniali ze strachu. I tak staną
się ludźmi cnotliwymi, tj. o dobrym charakterze. Właśnie to wychowywanie, które zmusza [do
należytego postępowania] ze strachu [przed grożącą] karą, jest wychowawczą funkcją nadawanych praw. Dla spokoju więc ludzi i dla cnoty konieczne było uchwalanie praw, bo jak mówi
Filozof: »Jak człowiek, jeśli ma doskonale wyrobioną cnotę, jest najlepszym z rodzaju zwierząt,
tak jeśli zerwał z prawem i sprawiedliwością, staje się najgorszym ze wszystkich«. W przeciwieństwie bowiem do innych zwierząt człowiek ma broń rozumu do zaspokajania pożądliwości
i szaleństw” – S. Th., I–II, q. 95, a. 1, corp.
Por. także: S. Th, I–II, q. 96, a. 2, corp.: „Toteż i prawa nakłada się ludziom odpowiednio do
ich uwarunkowań, bo jak pisze Izydor: prawo powinno być: możliwe do wykonania odpowiednio
do natury człowieka i do zwyczaju kraju. Możność zaś, czyli większa lub mniejsza łatwość działania, pochodzi od wewnętrznego urobienia czy usposobienia. Co bowiem jest niemożliwe do
wykonania dla człowieka o nieurobionej cnocie, nie jest takim dla człowieka o urobionej cnocie;
tak jak również i dla dziecka nie jest możliwe do wykonania to, co jest możliwe dla dorosłego.
Z tego też powodu nie ustanawia się takiego samego prawa dla dzieci co dla dorosłych. Na
niejedno bowiem zezwala się dzieciom, co u dorosłych bywa prawem karane lub też ganione.
Podobnie, na niejedno trzeba zezwolić ludziom o nieurobionej cnocie, czego nie należy cierpieć
u ludzi o urobionej cnocie. Prawo zaś nakłada się masie ludzi, z której większa część, to ludzie
o nieurobionej cnocie. Toteż prawo ludzkie nie zabrania wszystkich występków, od których
473
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zatem pomaga osiągać cele prawa, można powiedzieć, bez użycia prawa474
– ba, może to czynić lepiej niż prawo, bo jak zaznacza Akwinata za św. Izydorem, odwołuje się do ludzkiej wolności, a nie do strachu przed karą, i nie
stosuje przymusu. „Drugi sposób podlegania prawu jest wtedy, gdy człowiek
jest zmuszony ulegać zmuszającej sile prawa. I w ten sposób ludzie cnotliwi
i sprawiedliwi nie podlegają prawu, a tylko źli. Co bowiem jest przymuszone
i siłą narzucone, jest przeciw woli. Wola zaś dobrych jest zgodna z prawem;
natomiast wola złych jest z nim niezgodna. W tym też znaczeniu dobrzy
nie są pod prawem, a tylko źli”475.
Te wszystkie uwagi o roli prawa zwyczajowego nie odnoszą się aż tak
bardzo do innej, organizacyjnej funkcji prawa. Tu aspekt moralny, dobra
i zła, i obyczajów z tym związanych ma dużo mniejszy wpływ. Prawo odnosi
się w tym miejscu do kwestii moralnie obojętnych i w ten sam sposób jest
adresowane do dobrych i złych. Jednak nie umniejsza to generalnie bardzo
dużej partycypacji prawa zwyczajowego w prawie stanowionym, a tym
samym uczestnictwa wielu ludzi w tworzeniu specjalnego ethosu polis,
który powinien być źródłem dla prawa pozytywnego we wspólnocie politycznej.
W tym miejscu chcę przejść do innego wymiaru ludzkiegu uczestnictwa
w kwestiach prawnych – tym razem do partycypacji w zastosowaniu prawa.
Aktywność ta jest według Akwinaty czymś istotnym dla obywatela. Chodzi

stronią ludzie cnotliwi. Zabrania tylko cięższych występków, od których może się powstrzymać
przeważająca część masy ludzkiej. Zwłaszcza tych, które są ze szkodą dla innych. Bez ich bowiem
zabronienia społeczność ludzka nie mogłaby się utrzymać. Tak też prawo ludzkie zabrania
zabójstw, kradzieży itp.”.
Funkcja pedagogiczna prawa miała wielką wagę w Starożytności i w wiekach średnich, i ukazywała ścisłą relację między prawem a moralnością – por. G. Chalmeta, dz. cyt., s. 172–186.
474

S. Th., I–II, q. 95, a. 1, corp.

S. Th., I–II, q. 96, a. 5, corp. Por. S. Th., I–II, q. 96, a. 5, ad 1: „Argumentacja zarzutu ma na
myśli uleganie prawu pod przemocą. W ten jednak sposób, jak pisze Apostoł: »Prawo nie dla
sprawiedliwego jest przeznaczone«, ponieważ »sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że
treść prawa wypisana jest w ich sercach«. Toteż wobec nich prawo nie stosuje siły zmuszającej,
jak to czyni wobec niesprawiedliwych”. To samo podkreśla Akwinata w przypadku świętych
działających pod wpływem Ducha Świętego – por. S. Th., I–II, q. 96, a. 5, ad 2: „Prawo Ducha
Świętego jest wyższe niż wszelkie prawo ustanowione przez ludzi. I dlatego mężowie świętobliwi
w tym, w czym są prowadzeni przez prawo Ducha Świętego, nie są podlegli prawu co do tego,
co sprzeciwia się temu prowadzeniu. Niemniej to prowadzenie Ducha Świętego przejawia się
właśnie w tym, iż mężowie świętobliwi podlegają prawom ludzkim, stosownie do słów Piotra:
»Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana«”.
475
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o partycypację ludzi w sądzeniu spraw dotyczących wspólnoty. „Simpliciter quidem civis est qui potest agere ea quae sunt civium: puta dare consilium vel i u d i c i u m in populo”476. Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych form partycypacji politycznej cives. Świadczyć o tym może już sam
tytuł zagadnienia 105 Prima Secundae, w którym pojawia się tekst klucz dla
zrozumienia konceptu partycypacji politycznej u Tomasza, „de ratione
iudicialium praeceptorum” – „o charakterze (naturze, uzasadnieniu) przepisów sądowych”477. A więc kwestia ułożenia w państwie spraw sądowych
jest żywą dla uczestnictwa obywateli w sprawach państwa i pogląd ten
dziedziczy w dużej mierze od Arystotelesa.
Z tego właśnie powodu Tomasz z Akwinu rozróżnia partycypację pełną
(participatio perfecta) obywateli, którzy w pełni mogą uczestniczyć aktywnie w procesach sądowych, i tych, którzy nie są obywatelami i którzy mogą
w sprawach sądowych brać udział jedynie pasywnie (participatio imperfecta): „quod aliqui possunt dici cives, quia subduntur iurisdictioni civitatis,
ut scilicet p a r t i c i p e n t i u s t i t i a m c i v i t a t i s in hoc quod quandoque optineant sententiam pro se, et quandoque iudicentur, idest condemnentur; quia hoc etiam convenit illis qui habent aliquos contractus inter se,
qui tamen non sunt unius civitatis cives. Et tamen in quibusdam civitatibus
extranei n o n p a r t i c i p a n t p e r f e c t e huiusmodi iustitia sicut cives,
set necesse est quod si volunt iudicio contendere, quod dent astitorem,
idest fideiussorem de parendo iuri. Unde patet, quod adventitii i m p e r f e c t e p a r t i c i p a n t c o m m u n i o n e m i u s t i t i e : et ita secundum
hoc non sunt simpliciter cives, sed possunt dici cives secundum quid”478.
Obywatelstwo w pełni przeciwstawione tu jest „obywatelstwu” jedynie pod
jakimś względem (secundum quid), a elementem rozstrzygającym jest

476

S. Th., I–II, q. 105, a. 3, ad 2.

S. Th., I–II, q. 105, pr.: „Deinde considerandum est de ratione iudicialium praeceptorum
Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, de ratione praeceptorum iudicialium quae pertinent
ad principes. Secundo, de his quae pertinent ad convictum hominum ad invicem. Tertio, de
his quae pertinent ad extraneos. Quarto, de his quae pertinent ad domesticam conversationem”.
Polski tłumacz Stanisław Bełch tłumaczy to nie za bardzo szczęśliwie: „Na koniec należy mówić
o słuszności przykazań sądowniczych. Co do tego nasuwają się cztery pytania, które trzeba
rozważyć: 1. Słuszność przykazań sądowniczych dotyczących rządów kraju; 2. Rozporządzenia
dotyczące współżycia mieszkańców; 3. Rozporządzenia dotyczące obcych narodów;
4. Rozporządzenia dotyczące życia domowego”.
477

478

200

Sentencia Politic., lib. 3, lect. 1, n. 5.

Rozdział III.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

właśnie partycypacja w systemie sprawiedliwości danej społeczności politycznej (iurisdictio civitatis).
Omawiając tę część parycypacji w sprawach prawnych, trzeba mieć na
uwadze, że zarówno Arystoteles, jak i później Tomasz z Akwinu uważali za
realny pomysł, by cała wspólnota mogła przeprowadzać proces sądowy,
nakładać kary i dysponować siłą przymuszającą do przestrzegania uchwalonych praw. Oczywiście widzieli też możliwość powierzenia tych funkcji
przez społeczność wybranym osobom sprawującym urzędy publiczne
w imię wspólnoty, ale bynajmniej nie zaprzeczało to istnieniu pierwszej
możliwości, według której to wspólnota sądzi, a na pewno w niej jest ostateczne uzasadnienie (radix) wszelkiego sądu: „La fuerza coactiva radica en
el pueblo o en la persona pública que lo representa, que puede por ello
infligir penas” – naucza Akwinata w Sumie teologicznej479.
Uczestnictwo w procesie sądowym nie musiało być realizowane przez
przynależność do określonego stanu czy urzędu. Nie trzeba było być sędzią
zawodowym, aby sądzić sprawy dotyczące wspólnoty. Mogli to robić
sędziowie wybrani z ludu albo tzw. concionatores, którzy formowali przynajmniej część (najczęściej największą) zgromadzenia sądowniczego.
„Potest autem contingere quod aliquis h u i u s m o d i i u d i c e s v e l
c o n c i o n a t o r e s non nominet principes, et quod dicatur quod non
habent propter hoc aliquem principatum quod possint concionari vel iudicare. Sed hoc nihil ad propositum differat, quia ista dubitatio non est nisi
in nomine: non enim invenimus aliquod nomen commune iudici et concionatori: et ideo imponatur eis hoc nomen, ut dicatur indeterminatus. Sic
igitur ponimus eos qui p a r t i c i p a n t h u i u s m o d i p r i n c i p a t u ,
esse cives: et ista videtur esse melior determinatio
c i v i s s i m p l i c i t e r ”480. Charakterystyczne, że Akwinata w tym właśnie
widział najlepszą cząstkę partycypacji obywatelskiej – „et ista videtur esse

479 S. Th., I–II, q. 90, a. 3, ad 2.
Por. także: S. Th., I–II, q. 64, a. 3, corp.: „occidere malefactorem licitum est inquantum ordinatur ad salutem totius communitatis. Et ideo ad illum solum pertinet cui committitur cura
communitatis conservandae, sicut ad medicum pertinet praecidere membrum putridum quando
ei commissa fuerit cura salutis totius corporis. Cura autem communis boni commissa est principibus habentibus publicam auctoritatem. Et ideo eis solum licet malefactores occidere, non
autem privatis personis”.
480
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melior determinatio civis simpliciter”481. Liczył się tu fakt możliwości bycia
wybranym na sędziego czy do zgromadzenia, kóre miało przeprowadzać
sprawy sądowe. To dopiero była pełna realizacja aktywności obywatelskiej
w tym aspekcie „Deinde cum dicit sed habet directionem etc., corrigit
praedictam definitionem civis; et dicit quod praedicta definitio potest dirigi
ad hoc quod sit communis, quia in aliis politiis quam democratia concionator et praetor non habet indeterminatum principatum, sed haec duo
pertinent solum ad eos qui habent determinatos principatus, quia quibusdam horum, aut etiam omnibus, convenit iudicare et consiliari, vel de
quibusdam, vel de omnibus. Et ex hoc potest esse manifestum quid sit civis:
non enim ille qui participat iudicio et concione, sed
ille qui potest constitui in principatu consiliativo vel
iudicativo. Illi enim qui non possunt assumi ad talia
officia, in nullo videntur participare politia, unde non
v i d e n t u r e s s e c i v e s ”482.
I nie było konieczne, by sprawować władzę sądzenia przez cały czas i we
wszystkich sprawach. Często udział ten był ograniczony z racji czasowych
i rodzaju spraw, które akurat miały być sądzone. „Quidam enim sunt determinati ad certum tempus, ita quod apud quasdam civitates non liceat, quod
idem homo bisobtineat eumdem principatum, vel quod obtineat per determinata tempora, puta quod exercea tali quod officium ad annum, et
postea non possit institui in eodem officio usque ad tres vel quatuor annos.
Alius autem principatus est qui non determinatur secundum aliquod tempus, sed quocumque tempore potest homo illud officium exercere: sicut
praetor, qui scilicet habet potestatem iudicandi de aliquibus causis, et
concionator qui habet potestatem dicendi suam sententiam in concione
civitatis”483.
Podsumowując tę część, trzeba podkreślić, że Akwinata widział możliwość i potrzebę partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa
w danej wspólnocie oraz w procesie jego egzekwowania. I to ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o następną formę uczestnictwa – partycypację
w rządzeniu, można by powiedzieć, partycypację par excellence, polityczną.
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Stanowienie prawa i jego realizacja wpływa przecież bezpośrednio na
kwestie polityki, gdyż wiele praw wprost dotyczy i opisuje proces rządzenia
w danej wspólnocie. W sposób zaś pośredni, ponieważ prawa bardzo często ograniczają w jakiś sposób rządzących, którzy mogą sprawować swoje
funkcje jedynie w sposób akceptowalny przez społeczność, właśnie za
pomocą praw. W ten sposób uczestnictwo w stanowieniu prawa przekłada
się na partycypację polityczną sensu stricto.

III.3. „Ut omnes aliquam partem habeant
in principatu”
Rozpoczynając temat uczestnictwa w działaniach politycznych, na wstępie
trzeba zaznaczyć, że Akwinata wiązał go bardzo z tematem wcześniejszym.
W definicji tego, co polityczne, mieści się to, że dana rzeczywistość dzieje
się „według prawa” (secundum legem). Tak naprawdę to prawa miały rządzić
wspólnotą polityczną i wpływ ten dotyczył zarówno struktur państwa,
jak i sposobów sprawowania władzy. Akwinata postuluje prymat praw,
wszak rządzący jest zobligowany postępować według prawa484, a sam system polityczny najlepiej, by był wprost regulowany prawem. Tak to zresztą
widział Akwinata w wieloktrotnie przywoływanej przez nas kwestii 105
Sumy teologicznej o partycypacji, opisując ustanowienie poprzez prawo
najlepszego systemu rządów485.
Ta kreatywna funkcja prawa, które tworzy system polityczny, instytucje
i organy państwa, jest jednym z najgłębszych wymiarów partycypacji politycznej obywateli. Uczestnicząc w tworzeniu prawa ustrojowego, określają
formę przyszłych rządów i jest to coś konstytutywnego dla całej wspólnoty
politycznej486. Jak to oddaje Carlos Soria, komentując relację między pra484 Fabrizio Truini twierdzi, że Akwinata w swoim opisie wpływu prawa na politykę jawi się
jako zwolennik prawdziwych rządów prawa we wspólnocie politycznej – por. F. Truini, dz. cyt.,
s. 385.
485

Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.

Ukazuje to średniowieczny Codex Iuris Civili, rezerwując dla całego ludu lub całej wspólnoty ustanowienie konkretnego organizmu politycznego i jego ogólnych praw – por. D. 1, 1, 5:
„ex iure gentium regna condita” i D. 1, 1, 9: „quisque populus ipse sibi ius constituit”.
486
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wem a polityką w filozofii Tomasza z Akwinu: „Ludzkie prawo pozytywne,
z prawem naturalnym w jego materii co do sprawiedliwości, tworzą i utrzymują porządek społeczny i polityczny”487.
W ten sposób system polityczny w myśli Akwinaty już na wstępie zawiera silne ograniczenie uprawnień rządzących, poprzez wcześniejsze
ustanowienie ram prawnych, i tylko według nich w sposób sprawiedliwy
może być kontynuowany. Tomasz jest zdecydowanym zwolennikiem
„potestatem coarctatam secundum aliquas leges civitatis”488. I co ważne, to
ograniczenie władzy i władcy jest uprawnieniem całej wspólnoty. To dlatego
zresztą dominikanin zdecydowanie odrzucał koncepcję władcy absolutnego
i bezpośrednie porównywanie go, czy nawet identyfikowanie, z samym
Bogiem. Wszak władza tego ostatniego nie jest i nie może być ograniczona
przez nikogo: „dominium suum est maximum, quia solus dominatur, et
habet liberam potestatem, non secundum statuta, ut politicus”489.
Zresztą dotyczy to nie tylko i nie przede wszystkim prawa pozytywnego.
Władzę rządzących ogranicza na pewno prawo naturalne, co ważne, odczytywane i interpretowane przez pojedynczych obywateli i później weryfikujące jakość sprawowanych rządów. Prawo naturalne obliguje władców,
przynajmniej według filozofii politycznej Tomasza z Akwinu, dużo bardziej
niż jakiekolwiek prawo pozytywne. „Porządek społeczny i polityczny jest
wszak owocem w tym samym czasie, prawa naturalnego, które tworzy
istotową strukturę i fundamentalne rzeczywistości społeczności, i prawa
ludzkiego pozytywnego, które to kompletuje konkretyzuje określone granice osób i ideałów narodowych, i realizuje w części tę strukturę widzialną
społeczności”490.
Z kolei Walter Ullmann w partycypacji w stanowieniu prawa przez lud widzi argument
za nowym konceptem władzy wstępującej implementowanym w wiekach średnich m.in. przez
Tomasza z Akwinu – por. W. Ullmann, Principios de gobierno y en la Edad Media, Madrid 1971,
s. 339. Por. także: Tenże, Historia…, dz. cyt., s. 6–8.
487

C. Soria, dz. cyt., s. 25.

488

Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 13.

Super I Tim., cap. 1, lect. 4. Yves Congar dostrzega tu wpływ na Akwinatę życia zakonnego
wewnątrz Zakonu Dominikańskiego z jego mechanizmami prawodawczymi i wyborczymi,
które zapewniały szeroką partycypację zakonników w sprawowaniu władzy wewnątrz wspólnoty – por. Y. Congar, „Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet”, „Rev. Hist.
de Droit Français et Étranger” 1958, nr 36, s. 210–269.
489
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Kolejnym prawem ograniczającym władzę w Średniowieczu było oczywiście prawo Boże reprezentowane w sferze publicznej przez Kościół. Także
to prawo odczytywane w sumieniu każdego wierzącego wpływało na jego
reakcję względem poczynań władzy i mogło wprost nawoływać do nieposłuszeństwa wobec niesprawiedliwych rządów491. Akwinata pisze o tym
wyraźnie w Komentarzu do Sentencji; co charakterystyczne, przywołując
przykład łamania praw moralnych („praecipiat actum peccati contrarium
virtuti”), a nie prawd dogmatycznych przez nadużywającego władzy: „Abusus autem praelationis potest esse dupliciter: vel ex eo quod est praeceptum
a praelato, contrarium ejus ad quod praelatio ordinata est, ut si praecipiat
actum peccati contrarium virtuti ad quam inducendam et conservandam
praelatio ordinatur; et tunc aliquis praelato non solum non tenetur obedire,
sed etiam tenetur non obedire, sicut et sancti martyres mortem passi sunt,
ne impiis jussis tyrannorum obedirent”492.
Inna kwestia, że w samej naturze każdego prawa jest ograniczenie
rządzących. Już w procesie stwarzania i konfigurowania wspólnoty politycznej możemy zauważyć, że możliwości sprawujących władzę są ograniczone, przynajmniej w przypadku systemu mieszanego z zagadnienia
105 Summa Theologiae493. Prawo stoi hierarchicznie wyżej niż kryterium
osobowe. W ten sposób porządek polityczny ma być owocem ustaleń
prawnych, a nie działania pojedynczego (nawet najpotężniejszego) człowieka czy dowolnej ekspresji jego woli494. W ten sposób dążenia władcy są
ograniczane i inne faktory życia społecznego mogą wpływać na proces
rządzenia. W tym świetle trzeba by czytać fragmenty De regno mówiące
o założycielskiej roli władcy we wspólnocie politycznej, gdzie podkreślona
jest pozycja księcia czy króla. Także w tym przypadku rządzący wezwany
491

F. Truini, dz. cyt., s. 352–353 i 394.

In II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, corp. Drugim nadużyciem władzy przez tyrana w dalszej
części tekstu jest nieuprawnione żądanie podatków: „ut si dominus exigat tributa quae servus
non tenetur dare, vel aliquid hujusmodi; et tunc subditus non tenetur obedire, nec etiam tenetur
non obedire”.
492

493

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.

Akwinata jasno dostrzegał niebezpieczeństwo czystego woluntaryzmu w przypadku
rządu tyrańskiego i demokratycznego – por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 6: „praedictae
due politie, scilicet tyrannis et democratia, vel non sunt dicende politie, quia non sequuntur
ordinem rationis, sed impetum voluntatis, vel sunt dicende pessime inter omnes”. Por. także:
Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4; Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 11.
494
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jest do uszanowania swoich własnych zarządzeń, o czym była już mowa
w poprzednim podrozdziale.
Funkcję kontrolną prawa wobec polityki możemy odkryć także w fakcie,
że prawo wprost pokazuje nam źródło wszelkiej władzy w państwie. Tym
źródłem jest, przynajmniej w przypadku najlepszego ustroju rekomendowanego przez Akwinatę w Summa Theologiae, cała społeczność czy wielość
(multitudo), które konstytuuje we wnętrzu danej wspólnoty odpowiedni
system rządzenia i wyłania rządzących495. To prawda, że doktryna o suwerenności czy władzy ludu zostanie ukształtowana wiele lat po Tomaszu
z Akwinu, ale jej zaczątki możemy spotkać już w wiekach średnich, włączając w to pisma dominikanina496. Aby je odkryć, warto skoncentrować
się na tych fragmentach jego filozofii politycznej, które ukazują pewne
sytuacje nadzwyczajne przywołujące pytania o kwestie zasadnicze, w tym
o najgłębsze źródła władzy we wspólnocie politycznej, kiedy to przewiduje
się wprost możliwość odebrania lub ograniczenia władzy rządzącym, by
przywrócić stan prawny nadużyty przez władcę497. Wtedy pojawia się ko-

495 Pierwszeństwo ludu czy wspólnoty, na pewno czasowe, przed poszczególnymi formami
ustrojowymi i urzędami politycznymi możemy dostrzec u Akwinaty w tekście, który omawia
kolejność tematów podejmowanych przez filozofię polityczną, przy czym kolejność ta jest podawana za Arystotelesem – por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 1: „Postquam Aristoteles
improbavit positionem Socratis quantum ad disciplinas legum, hic improbat eam quantum ad
ordinem civitatis. Et primo quantum ad populum. Secundo quantum ad principes”.
496 Np. cały lud lub wspólnotę opisywano jako najwyższego władcę: „princeps maior populo”
i „populus maior principe” – por. J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 156–157. Niektórzy widzą
w Tomaszu z Akwinu inicjatora procesu zmiany legitymacji władzy z tej od góry – od Boga ku
tej od dołu – od ludu. Władca wtedy przedstawiany jest już nie jako wikariusz Chrystusowy,
lecz jako przedstawiciel woli ludu – „alicuius gerentis vicem totius multitudinis” – por.: J. Maritain,
L´uomo e lo Stato, Milano 1953, s. 160; Tenże, Umanesimo integrale, dz. cyt.; R. W. Carlyle
i A. J. Carlyle, Il pensiero político medievale, Bari 1956, s. 73; F. Truini, dz. cyt., s. 385–389.
W mojej opinii bardziej poprawna interpretacja myśli Akwinaty w tym względzie winna iść
w następującym kierunku: władza pochodzi od Boga za pośrednictwem ludu, przynajmniej
przez jego milczącą nieraz zgodę. Ale raczej nie można twierdzić, że według Tomasza z Akwinu
władza rządzących nie jest legitymizowana przez Boga, jak czyni to np. Fabrizio Truini, identyfikując taki pogląd jedynie z prądami neoplatońskimi czy augustyńskimi średniowiecznego
chrześcijaństwa – por. F. Truini, dz. cyt., s. 386–387.
W. Ullmann z kolei w przypadku koncepcji legitymizacji władzy przez lud widzi wpływ osobistych doświadczeń Tomasza z Akwinu. Mianowicie spory kawałek czasu żył na terenie świeżo
stwarzanej narodowej monarchii francuskiej, choć jak sam niemiecki autor zaznacza, wtedy
jeszcze słowo natio zawierało w sobie bardziej kontekst kulturowy czy społeczny, a nie polityczny
– W. Ullmann, dz. cyt., s. 332.
497
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nieczność rekonstrukcji porządku politycznego lub wręcz potrzeba ustanowienia nowych reguł rządzenia, by uniemożliwić dalsze złe działania
tym, którzy sprawują rządy w danym państwie.
Ale w dziełach Tomasza z Akwinu jest o tym mowa nie tylko w powyższych, skrajnych przypadkach, lecz generalnie podnosi się kwestię transmisji władzy poprzez delegację udzieloną rządzącym przez ogół obywateli.
Przy czym Akwinata postuluje, by w przypadku większej doskonałości
pewnych ludzi to im powierzać władzę (gdyby wszyscy byli równi, to powinni równo partycypować w rządach). Pisze o tym w swym Komentarzu
do Arystotelesowskiej Polityki: „Subiungit autem quod melius est quod ita
disponatur civitas politica, si possibile sit, quod idem semper principentur.
Hoc enim dicit esse possible quando in aliqua civitate inveniuntur aliqui
viri multum aliis excellentiores, per quos optimum erit ut semper civitas
regatur; set quando hoc non est possible eo q u o d o m n e s c i v e s f e r e
sunt aequales secundum naturalem industriam et virtutem, tunc iustum est quod omnes participant princ i p a t u , sive principari sit quoddam bonum, sive malum, quia et communibus bonis et communibus oneribus iustum est ut aequaliter participent
qui sunt aequales in civitate. Iustum igitur esset, si esset possibile, quod
omnes simul principarentur; set quia hoc non est possibile, ad huius iusti
imitationem observatur quod illi qui sunt aequales in parte sibi invicem
cedant, tamquam a principio sint similes, quia dum quidam eorum principantur, et quidam subiiciuntur, quodam modo facti sunt dissimiles et
diversi per gradum dignitatis: et ita etiam quaedam diversitas est inter eos
quod simul principantur, dum diversi in civitate diversos principatus vel
official gerunt. Et sic patet quod ad civitatem requiritur principantium et
subiectorum diversitas, vel simpliciter, vel secundum aliquod tempus. Sic
igitur manifestum est ex praedictis, quod civitas non est sic nata esse una,
sicut quidam dicunt, ut omnes sint similes; et illud quod dicitur esse maximum bonum in civitatibus, scilicet maxima unitas, destruit civitatem:
unde non potest esse bonum civitatis, quia unaquaeque res salvatur per id
quod est sibi bonum”498.
Społeczność może przekazać władzę w sposób bezpośredni, przez wybór
rządzących albo w sposób pośredni jako pewne założenie wynikające
498

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 15.
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z powszechnej akceptacji faktu rządzenia daną wspólnotą przez władcę499.
Jest czymś bardzo charakterystycznym, że właśnie przy okazji pisania o tej
powszechnej akceptacji (wyrażanej także przez milczącą zgodę) Tomasz
wspomina o pewnym układzie między rządzącym a rządzonymi500. Ale też
w innym fragmencie symptomatyczne, że tym razem w De regno, a więc
w dziele najbardziej monarchicznym, pisze o uprawnieniu społeczności
(ius multitudinis) do ustanowienia, a tym samym do destytucji władcy.
„Videtur autem magis contra tyrannorum saevitiam non privata praesumptione aliquorum, sed auctoritate publica procedendum. Primo quidem, si
ad ius multitudinis alicuius pertineat sibi providere de rege, non iniuste ab
eadem rex institutus potest destitui vel refrenari eius potestas, si potestate
regia tyrannice abutatur”501.
Trzeba jednak pamiętać, że w czasie, kiedy Akwinata to pisał, teoria paktu
społecznego warunkującego dokładnie kwestie przekazania władzy rządzącemu ze strony ludu była dopiero w powijakach i nie wytworzyła
jeszcze ani instytucji, ani mechanizmów kontrolnych czy odwoławczych
w stosunku do sprawujących władzę502. Brakowało jeszcze także mechanizmów i instytucji mogących ukazywać aktualną decyzję całej społeczności,
tak jak w jakimś stopniu współcześnie dokonują tego parlamenty, prawa
referendalne czy inne instytucje prawa. Dlatego też nie powinien nas dziwić fakt dużej ogólnikowości w filozofii politycznej Akwinaty, gdy są poruszane właśnie te kwestie. Nie znajdziemy w jego dziełach jednoznacznych

499 W ten sposób Tomaszowa idea przekazywania władzy przez wspólnotę różni się od teorii
nowożytnych zakładających wyraźne wyrażenie woli narodu, jak np teoria J. J. Rousseau – por.:
E. Galán Gutiérrez, La filosofía política de Santo Tomás de Aquino, Madrid 1945, s. 138; J. L. Mirete
Navarro, dz. cyt., s. 156–157.
Teoretycy polityczni ze Średniowiecza pisali o koncesji udzielanej rządzącym – por. O. Gierke,
Teorías políticas de la Edad Media, Madrid 1995, s. 142; W. Ullmann, The Medieval Idea of Law
as Represented by Lucas de Penna: A Study in Fourteenth-Century Legal Scholarship, London
1946, s. 48, J. Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987, s. 56.
500 Por. E. Galán Gutiérrez, dz. cyt., s. 13–15. Por. także: J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 157;
Hurtado Bautista, dz. cyt.
501

De regno, lib. 1, cap. 7. Por. także: Super Rom., cap. 13, lect. 1.

Już pisaliśmy w poprzednim podrozdziale, cytując fragmenty dzieł Akwinaty, o prawie
jako pakcie między ludem a władcą. Ale jest konieczne teraz zaznaczyć, że jest to zaczątek
koncepcji paktu założycielskiego rozwiniętej krótko po śmierci Tomasza z Akwinu. Dlatego np.
Gierke uznaje Engelberta z Volkesdorf jako pierwszego autora, który wyrażał to w sposób mocny
i jasny (rok 1307) – por. O. Gierke, dz. cyt., s. 138.
502
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szczegółowych odpowiedzi, często dopuszczał bardzo różne rozwiązania.
Dla „świętego Tomasza (…) jest do przyjęcia, że władza będzie powierzana
przez wspólnotę królowi lub jakiejś grupie, i że jedno i drugie ma ją sprawować niezależnie od rozkazów ludu o konkretnych ustaleń społeczeństwa,
ale zawsze w imię majestatu wspólnoty i w kierunku dobra wspólnego”503.
Inna sprawa, że jak o tym już kilkakrotnie pisaliśmy, taka była po prostu
metoda generalna pisania dominikanina o sprawach politycznych. W ten
sposób z jednej strony chce umocnienia władzy wykonawczej dla jej skuteczności (co widać specjalnie w De regno), ale z drugiej strony, choć
wzmiankuje o możliwości depozycji władcy, to nie ma w jego tekstach wizji
ciągłej kontroli rządzącego. To wyraźnie odróżnia jego myśl polityczną od
teorii współczesnych zawierających stałe elementy kontroli władzy i sprawujących rządy przez reprezentantów wspólnoty politycznej.
Ale też ten brak szczegółowych mechanizmów i instytucji kontrolnych
nie oznacza, że Tomasz z Akwinu nie dostrzegał w ogóle tego problemu.
Cesja władzy od społeczności na rzecz rządzących nie miała być według
niego czymś bezwarunkowym i niekoniecznie miała dokonywać się na
stałe. Społeczność określała pewne graniczne warunki dla sprawujących
władzę504 i mogła gwarantować sobie wpływ na kwestię wychowania
przyszłego władcy. To miało zapobiegać rodzeniu się w sercu rządzącego
skłonności tyrańskich i powstrzymywać ich ewentualny rozwój. Jeśli to by
zawiodło, pozostawała apelacja do jakiejś, niejasno opisanej przez Tomasza
w De regno, instancji wyższej, gdy takowa istnieje (akurat w tym traktacie
Akwinata wspomina ogólnikowo rzymski senat, choć taka instytucja nie
istniała w jego czasach505). Jeśli i to by zawiodło albo taka możliwość wprost
503

E. Galán Gutiérrez, dz. cyt., s. 138. Por. także: J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 157.

Por. J. L. Mirete Navarro, dz. cyt., s. 157. Takim warunkiem mogły być np. z góry ustalone
podatki i ich wysokość, które mógłby nakładać władca. Jeśli by tego nadużywał, to możliwe
było wypowiedzenie posłuszeństwa przez poddanych – por.: In II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, corp.;
Super Rom., cap. 13, lect. 1.
504

505 Tomasz z Akwinu nie pisze wprost o papieżu jako adresacie apelacji w sprawach ziemskich, ale pamiętając o uwarunkowaniach jego epoki, konieczne jest uwzględniać ten ważny
czynnik średniowiecznego życia, także politycznego. Pokazuje to przykład używany przez
papieża Innocentego III, by porównać w początkach wieku XIII dwie władze: papieską i polityczną. Przyrównuje je do dwóch świateł, ale władza papieża jest światłem większym (słońce),
a władza króla światłem mniejszym (księżyc). Dlatego władza papieża jest większa od władzy
władcy świeckiego i jest źródłem godności dla władzy książąt. Jak to już analizowaliśmy, doktryna Akwinaty poszukuje źródła władzy w samej wspólnocie ludzkiej, odnosząc się do legity-
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by nie istniała, to jako teolog wspomina jeszcze o apelacji do samego Boga
poprzez modlitwę i cnotę chrześcijańskiej nadziei.
Inna sprawa, że gdy władca naruszy pakt zawarty ze społecznością
(niekoniecznie w formie pisanej, o czym już mówiliśmy wcześniej), aby
wprowadzać rządy tyrańskie, to obywatele mają prawo do nieposłuszeństwa
albo wręcz buntu, tak aby przywrócić porządek sprawiedliwości. A jeśli
zawodzą inne środki, to możliwe jest nawet zabicie tyrana, o czym pisze
Akwinata w Komentarzu do Piotra Lombarda: „Ad quintum dicendum, quod
Tullius loquitur in casu illo quando aliquis dominium sibi per violentiam
surripit, nolentibus subditis, vel etiam ad consensum coactis, et quando
non est recursus ad superiorem, per quem judicium de invasore possit fieri:
tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit”506. I wspólnota może w wypadku takiego czy innego usunięcia złego władcy ustanowić nowych rządzących (przynajmniej wtedy,
gdy do nich przynależy providere de rege)507.
Oczywiście, choćby z powodów praktycznych (często zresztą podkreślanych przez Akwinatę) sama funkcja rządzenia jest wykonywana przez
jedną osobę lub małą grupę, ale jej najgłębszą podstawą jest cała społeczność. Oddaje to lex regia sformułowana wiek wcześniej przed autorem
Sumy teologicznej przez glosatorów prawa rzymskiego: „quod principi
placuit legis habet vigorem, uppote cum lege regia, quae de imperio eius
lata est, populus ei, et in eum comune suum imperium et potestatem
conferat”508. Opinie tych komentatorów z pewnością wpływały na koncepcję ufundowania władzy we wspólnocie obecną w myśli Tomasza z Akwinu.
Drugim takim źródłem była dla niego świeżo odkryta i przetłumaczona na
łacinę Polityka Arystotelesa (stąd najwięcej tego typu rozważań spotykamy
w Komentarzu do tego dzieła Stagiryty).
Bez wątpienia metodą transmisji władzy przez wspólnotę przewidywaną
przez Akwinatę był wybór rządzących. W ten sposób większość powierza
władzę ludziom wybranym do jej sprawowania i jest to bez wątpienia jedna
mizacji ze strony Boga. Ale rzeczywistość średniowieczna była trochę inna, władza ziemska
papieża była w tym czasie bardzo silna, co też umożliwiło apelowanie do niej, nie tylko w sprawach duchowych, lecz także w sprawach politycznych.
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z największych możliwości realizacji zasady partycypacji politycznej w ramach ustroju politycznego i w samej władzy509. Właśnie tę możliwość
uczestnictwa w wyborze władz wymienia Tomasz z Akwinu w kluczowym
dla kwestii participatio zagadnieniu 105 z Prima Secundae, kiedy opisuje
system mieszany i jego element demokratyczny: „et tamen talis principatus
ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab
omnibus eliguntur”510. Jest też bardzo charakterystyczne, że Akwinata
wspomina możliwość wyboru rządzących nie tylko w ramach ustroju demokratycznego, ale także w ramach innych from ustrojowych. Na przykład
wspomina o takiej ewentualności w ustroju monarchicznym, przy czym
nie rozstrzyga, który sposób selekcji władców jest lepszy: monarchia elekcyjna czy monarchia dziedziczna511. Przewiduje też sytuację wyboru króla
w ramach monarchii dziedzicznej w sytuacjach nadzwyczajnych. Niewiele
uwag czyni co do mechanizmu takiego wyboru, ale z kontekstu jego nauczania o polityce można wnioskować o wyborze bezpośrednim ujawniającym wprost wolę elektorów albo o domyślnej zgodzie wspólnoty. Tak
można interpretować fragmenty z De regno czy z Komentarza do Sentencji Piotra Lombarda. W tym ostatnim dziele Tomasz pisze o niewymuszonej zgodzie poddanych na panowanie władcy512.
Możliwość wyboru władcy nie oznaczała jednak tego, że jest to równe
prawo wszystkich. Tak nie było zarówno w rzeczywistości średniowiecznej,
jak i w pismach Tomasza z Akwinu (podkreślaliśmy już kilkukrotnie, że
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Dla przykładu: Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 11, n. 5.

510

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.

A. Machowski, La participación…, dz. cyt.
W kwestii 105 pokazuje też, że ustrój arystokratyczny można tworzyć na zasadzie wyborów
– por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.: „Eligebantur autem septuaginta duo seniores secundum
virtutem, dicitur enim Deut. I, tuli de vestris tribubus viros sapientes et nobiles, et constitui eos
principes, et hoc erat aristocraticum”.
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512 Por.: De regno, lib. 1, cap. 7; In II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, corp: „Sed secundus defectus
impedit ius praelationis: qui enim per violentiam dominium surripit non efficitur vere praelatus
vel dominus; et ideo cum facultas adest, potest aliquis tale dominium repellere: nisi forte postmodum dominus verus effectus sit vel p e r c o n s e n s u m s u b d i t o r u m , vel per auctoritatem
superioris” i In II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, ad 5: „Ad quintum dicendum, quod Tullius loquitur in
casu illo quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit, nolentibus subditis, v e l e t i a m
a d c o n s e n s u m c o a c t i s , et quando non est recursus ad superiorem, per quem judicium
de invasore possit fieri: tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et
praemium accipit”.
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generalnie nie taki był koncept partycypacji politycznej u Akwinaty). Przeciwnie, przeważnie ten rodzaj uczestnictwa był dostępny dla ograniczonej
liczby osób. Elektorów wyznaczano w zależności od miejscowych zwyczajów czy praw, a w końcu od sytuacji politycznej kraju, i mogli to być np.
przedstawciele księstw, prowincji, miast czy Kościoła. Grupa ta mogła być
węższa lub szersza, ale najczęściej uprawnienie wyboru władz ograniczone
było jedynie do nich. Dlatego też Akwinata trzeźwo przestrzegał przed
możliwością korupcji i związanej z tym groźby oligarchizacji życia politycznego, i postulował w miarę często wymianę grona elektorów i nie
redukowanie go do stałej grupy ludzi. Im węższa grupa, tym łatwiej, jego
zdaniem, mogła być skorumpowana: „pericolosum est civitati quod Socrates instituebat circa electionem principum, ut scilicet ex aliquibus electis
alii electi eligerentur. Illi enim primi electi ex quibus eliguntur principes,
sunt pauci respectu totius multitudinis civitatis, et ideo facilius erit eos
pervertere quam totam multitudinem; unde si sint aliqui qui velint semper
institui in principatu, etiam si sint mediocres multitudine, semper ad horum
voluntatem eligentur principes, quia mutuo se eligent, et mutuo sibi succedent in principatibus”513.
W ten sposób ostrzegał też przed apriorycznym wykluczaniem określonych ludzi lub grup społecznych, którzy byliby w stanie spełniać określone
funkcje we wspólnocie i mogliby nie tylko wybierać rządzących, ale być
nawet wybieranymi do władz, lecz nie jest to możliwe z uwagi na jakieś
teoretyczne lub prawne założenia. Zwłaszcza gdy nie odpowiada to rzeczywistemu układowi sił i zadań w państwie. Nie jest to dobre, by jakaś grupa
miała obowiązki, a była wykluczana z życia politycznego. Było to błędem
ustrojowym w projekcie Hippodamosa z Miletu zdaniem Tomasza z Akwinu
(który podzielał w tym punkcie krytykę Arystotelesa) i uważa akurat w cytacie poniżej za coś niewłaściwego wykluczanie takiej grupy z uczestnictwa
w wyborach. „Oportet autem quod altero aliquot trium modorum colatur:
quorum primus est ut ipsimet bellatores coolant terram communem, et sic
quidem erunt pugnantes et agricolae; set legislator voluit eos distinguere:
inutilis ergo fuit distinctio. Secundus modus, ut quidam alii inter pugnatores et agricolas colentes possessions proprias, colant terram commune;
ex quo sequitur quod erit quaedam q u a r t a p a r s c i v i t a t i s i n n u l l o
513
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participans regimine civitatis, sed omnino ab hoc
aliena: non enim admittebat ad electionem principum,
n i s i t r e s p a r t e s p r a e d i c t a s ”514.
Z kolei odnosząc się do niepotrzebnego wykluczania osób, które mogłyby
swymi talentami wesprzeć budowanie wspólnoty, trzeba nam wskazać
przykład pozytywny – mianowicie w kwestii 105 Sumy teologicznej I-II,
przy opisie najlepszego ustroju, dominikanin wskazuje na przykład Izraela,
gdzie wybierano sędziów według ich osobistych walorów moralnych i intelektualnych. Swoją drogą pokazuje to, że wybory mogą być możliwe także
w systemie arystokratycznym. Wszak Akwinata tak opisuje tworzenie się
warstwy arystokratycznej w narodzie Izraela: „Wybierano siedemdziesięciu
dwóch starszych obdarzonych cnotą, o czym tak pisze Biblia: »Wybrałem
spośród waszych pokoleń mężów mądrych, szanownych i dałem wam ich
za waszych przewodników i naczelników«: i to było arystokratyczne. Demokratyczne było to, że oni byli wybrani spośród całego narodu. Pisze o tym
Biblia: »Wyszukaj sobie z całego ludu mężów mądrych« itd.; byli także
wybrani przez lud, jak przekazuje Biblia: »Wybierzcie sobie z waszych
pokoleń mężów rozumnych« itd.”515. Wadą z kolei ustrojów spartańskiego
i kreteńskiego było to, że dopuszczały do bycia wybieranymi ludzi niezależnie od ich moralnych postaw. Zaznaczał to w innym z kolei swoim dziele,
w Komentarzu do Polityki: „Unum enim malum est commune utrisque,
quia scilicet apud utrosque assumuntur ad huiusmodi principatum quicumque, idest homines non probati nec virtuosi”516. Kolejny więc raz, tym
razem w ustroju spartańskim, Akwinata dostrzega potrzebę uzależnienia
kwestii partycypacji politycznej od doskonałości intelektualnej i moralnej
pojedynczego człowieka.
W tym samym fragmencie komentarza wyróżnia jednak ustrój spartański, który pochwala za to, że każdy człowiek może zostać wybrany do
eforatu, podczas gdy np. ustrój państwa kreteńskiego dopuszczał do władzy
jedynie wąską grupę ludzi. „Deinde cum dicit quae autem circa cosmos
etc., ostendit in quo peior erat Cretensis politia. Et dicit, quod peior erat
ordinatio apud Cretenses de cosmis quam apud Lacedaemones de ephoris.
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Sentencia Politic., lib. 2, lect. 11, n. 5.
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Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 6.
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Unum enim malum est commune utrisque, quia scilicet apud utrosque
assumuntur ad huiusmodi principatum quicumque, idest homines non
probati nec virtuosi. S e d t a m e n a p u d L a c e d a e m o n e s e r a t
unum bonum, quia poterant eligi de qualibet condit i o n e h o m i n u m : et ideo populus, quasi habens partem in maximo
principatu, bene volebat, quod conservaretur talis politia. Sed apud Cretenses non eligebantur cosmi ex qualibet hominum conditione, sed solum ex
aliquibus qui erant vel fuerant de numero seniorum; et similiter seniores
eligebantur ex quibusdam qui fuerant cosmi quibus licebat dimittere suum
principatum, ut infra dicetur. Et sic populus in principatu cosmorum non
habebat partem”517. W ten sposób Tomasz z Akwinu pokazuje konieczność
i użyteczność włączenia jak największej liczby różnych grup społecznych
do działania politycznego i ma to dobre skutki dla funkcjonowania wspólnoty – „et ideo populus, quasi habens partem in maximo principatu, bene
volebat, quod conservaretur talis politia”518.
Postulat partycypacji w działaniach politycznych nie oznacza, że Akwinata jest zwolennikiem, nawet umiarkowanym, rządzenia wspólnotą jednocześnie i w równy sposób przez wszystkich, aczkolwiek nie odrzuca tego
pomysłu a priori. Uzależnia to jednak od kwestii równości ludzi co do intelektu i co do życia moralnego. Jest dla niego czymś oczywistym, że powinni rządzić najlepsi za względów naturalnych uwarunkowań (secundum
naturalem industriam) i zdolności (także tych moralnych) rozwijanych
w różny sposób przez ludzi w formie cnót (secundum virtutem)519. Jeśli to
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Tamże.
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Tamże. Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 11, n. 5.

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 15: „Subiungit autem quod melius est quod ita
disponatur civitas politica, si possibile sit, quod idem semper principentur. Hoc enim dicit esse
possibile quando in aliqua civitate inveniuntur aliqui viri multum aliis excellentiores per quos
optimum erit ut semper civitas regatur; set quando hoc non est possibile eo quod omnes cives
fere sunt aequales s e c u n d u m n a t u r a l e m i n d u s t r i a m e t v i r t u t e m , tunc iustum
est quod omnes participent principatu, sive principari sit quoddam bonum, sive malum; quia
et communibus bonis et communibus oneribus iustum est ut aequaliter participent qui sunt
aequales in civitate”.
Por. także: Sentencia Politic., lib. 1, lect. 10, n. 7: „Quia si oportet et principantem et subiectum
participare calocagatia, id est bonitate virtutis, nam calos dicitur bonum et similiter cagaton,
nulla ratio erit quod unus debeat subiici, et alius principari secundum semel, idest per totam
vitam suam: secus autem esset si successive subiicerentur et principarentur, sicut accidit in
político principatu”.
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byłoby cechą wszystkich obywateli, to wszyscy powinni sprawować rządy
– mieć w tym sprawowaniu równy udział – „quod omnes participant principatu”. W takim wypadku partycypacja wszystkich byłaby jednakowa – „ut
aequaliter participent qui sunt aequales in civitate”.
Wiemy już z poprzedniego rozdziału, że działanie polityczne według
Akwinaty wchodzi w skład definicji obywatela jako takiego i nie może być
wtedy zarezerwowane jedynie dla rządzących520. Partycypacja właśnie
w rządzeniu jest czymś istotnym dla bycia prawdziwym civis. Ujawnia się
to szczególnie w ustroju, który Akwinata nazywa politycznym, w przeciwieństwie do ustroju autorytarnego. To wtedy obywatel może mieć przynajmniej czasowy dostęp do sprawowania władzy: „Et dicit, quod etiam in
hoc principatu est altera virtus principis et subiecti: sed tamen oportet, quod
ille qui est simpliciter bonus civis, sciat et principari, et subiici, principatu
scilicet non dominativo, qui est servorum, sed politico, qui est liberorum.
Et haec est virtus civis, ut ad utrumque bene se habeat: et similiter boni viri
sunt ambo, scilicet, et bene principari, et bene subiici. Et sic boni civis,
inquantum est potens principari, est eadem virtus quae et boni viri; sed
inquantum est subiectus, est alia virtus principis et boni viri, a virtute boni
civis”521. Walter Ullmann zauważa, że Tomasz z Akwinu ze swoim konceptem politycznego obywatelstwa, które obejmuje udział w rządzeniu, przekracza dawny średniowieczny koncept podmiotu (subiectum) w kierunku
późniejszych przemian demokratyzujących życie polityczne522. A sam
Tomasz wyraża to jasno: „quia civis dicitur ex hoc quod participat aliquo
principatu”523.
Ale ta partycypacja polityczna zależy od szczegółowych rozwiązań
przyjętych w konkretnej społeczności i od ówczesnych realiów życia politycznego. Akwinata był świadomy ograniczeń fizycznych rządów wszystkich we wszystkim i proponuje rządy czasowe niektórych sukcesywnie
zamieniających się z innymi obywatelami. „Quia si oportet et principantem
et subiectum participare calocagatia, id est bonitate virtutis, nam calos
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Por. F. Truini, dz. cyt., s. 393–394.
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Sentencia Politic., lib. 3, lect. 3, n. 11.

Por. W. Ullmann, The New Orientation, w: St. Thomas Aquinas on Politics and Ethics,
S. E. Sigmund (red.), New York – London 1988, s. 117.
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dicitur bonum et similiter cagaton, nulla ratio erit quod unus debeat subiici,
et alius principari secundum semel, idest per totam vitam suam: secus
autem esset si successive subiicerentur et principarentur, sicut accidit in
político principatu”524.
Takie rozwiązanie, przyjęcie pewnej kadencyjności rządów, zabezpiecza
też, przynajmniej częściowo, przez zagrożeniem oligarchizacji życia politycznego, a zarazem wykluczenia innych grup z partycypowania w rządach
– zauważa realnie Tomasz. Ale również w przypadku jedynie czasowych
rządów pewna grupa może tak poszerzać swoje wpływy i kompetencje, by
zagarnąć władzę na cały czas. To dlatego innym postulatem Akwinaty jest
zróżnicować poszczególnym grupom dostęp do różnych urzędów i powierzać je jedynie tym o wypróbowanej lojalności. W ten sposób zapewnia się
uczestnictwo o wiele większej grupy ludzi, a sprzyja temu nie tylko czasowa
dywersyfikacja urzędów: „ita etiam quaedam diversitas est inter eos quod
simul principantur, dum diversi in civitate diversos principatus vel officia
gerunt”525. Czasowy charakter sprawowania władzy oraz dywersyfikacja
urzędów między różne grupy pozwala uniknąć prób uzurpowania sobie
władzy i dlatego też Tomasz z Akwinu sprzeciwia się sztywnym podziałom
społecznym na klasy, jak w myśli Platona. Pokazuje też w ten sposób swoisty dynamizm własnej myśli politycznej i troskę o kwestię partycypacji
obywatelskiej w sprawach państwa526.
Wzrastające uczestnictwo różnych ludzi w sprawowaniu władzy pozwala
także optymalnie wykorzystać potencjał wynikający z różnych talentów
i możliwości, i to właśnie odróżnia wspólnotę polityczną od mniej rozwiniętych form życia społecznego. Communitas perfecta dzięki swej różnorodności i zwiększonemu ludzkiemu uczestnictwu może osiągać cele
niedostępne dla wspólnot mniejszych. Dlatego Akwinata krytykował fałszywą i złą koncepcję „jedności” politycznej, która redukowałaby partycypację ludzi (wraz z ich różnorodnością) i de facto redukowałaby też możliwości wsólnoty politycznej: „procedit ista ratio alio modo a premissis: nam
prima ratio sumebatur ex partibus dissimilibus ex quibus necesse est
constitui civitatem; hec vero ratio sumitur ex fine civitatis qui est sufficien-
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tia vitae. Et hoc est quod dicit quod per alium modum potest manifestari
quod non est melius quod homo quaerat valde unire civitatem: per hoc
enim tollitur sufficientia vitae. Manifestum est enim quod una domus vel
familia tota magis est sufficiens ad vitam quam unus homo; et civitas est
magis sufficiens quam domus; tunc enim iam debet esse civitas cum
communitas multitudinis est per se sufficiens ad vitam. Si igitur id quod
est minus unum est magis per se sufficiens, ut domus homine et civitas
domo, manifeste sequitur quod eligibilius est in civitate quod sit minus una
quantum ad distinctionem civium, quam quod sit magis una. Tanto enim
erit sibi sufficientior, quanto plures diversitates hominum in ea
inveniuntur”527.
Dostrzeżenie potrzeby dywersyfikacji urzędów jest bardzo symptomatyczne dla filozofii Akwinaty i pokazuje go jako zwolennika politycznego
pluralizmu. Świadczyć o tym może choćby cytat z Sumy teologicznej: „ad
bonum societatis humanae plura sunt necessaria. Diversa autem a diversis
melius et expeditius aguntur quam ab uno; ut patet per Philosophum, in
sua Politica”528. Również w Komentarzu do dzieła Stagiryty wyraźnie zaznacza, że dywersyfikacja urzędów i oddalenie zagrożenia władzy absolutnej są czymś dobrym dla ludzkiej społeczności, że źle pojęta unitas wręcz
niszczyłaby wspólnotę (tollitur civitas): „unde in tantum potest procedere
unitas civitatis, quod iam non erit civitas, puta si omnes sint unius artis et
cohabitantes in una domo. In tantum autem potest procedure unitas, quod
erit in propinquo ad hoc quod non sit civitas, unde sequitur quod sit peior,
quia unumquodque tanto deterius est quanto magis appropinquat ad suum
non esse: sicut si tollatur aliqua distinction officiorum, quae sunt necessaria ad bene esse civitatis. Et ponit exemplum: sicut si aliquis faciat homofoniam, idest omnes cantantes in una voce, iam non erit symphonia id est
consonantia vocum, cui similatur civitas ex diversis consistens; et similiter
tolleretur rismon, id est ordinatio figure puta trianguli, si quis vellet facere
unam solam basim. Et ita potest in tantum procedure unitas quod tollitur
civitas”529. Porównanie udziału licznych obywateli w sprawach politycznych

527

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 16.

528

S. Th., II–II, q. 40, a. 2, corp.

529

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 5, n. 2. Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 15.
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przyrównuje Akwinata do wielogłosowej symfonii, która nie polega na tym,
by wszyscy śpiewali tak samo.
Czymś przeciwnym byłoby fałszywe „jednoczenie” wspólnoty politycznej i takie unifikowanie władzy, które niszczyłoby inne czynniki mogące
partycypować w sprawach państwa530. Poza tym dywersyfikacja władzy
i urzędów jest odzworowaniem stanu natury i fałszywa „jedność” byłaby jej
zaprzeczeniem, jak zaznacza Tomasz z Akwinu w swym Komentarzu do
Polityki: „Natura autem sic non facit ut unum ordinet ad diversa officia; sed
unum deputat ad unum officium”531. To wszystko podkreśla konieczność
udziału wielu czynników w życiu politycznym wspólnoty. Trzeba, aby wielu
ludzi i wiele grup miało swój udział we władzy, swoją część w rządach
i w ten sposób jest gwarantowana ich partycypacja w dobru wspólnym.
Tomasz wylicza bardzo różne spłeczności o wielu wymiarach, które powinny uczestniczyć w ten sposób w życiu publicznym. „Impossibile enim
est, quod fiat civitas nisi per aliquam partitionem et segregationem, puta
quod de bonis communibus fiat distributio per diversa convivia, vel per
diversas confraternitates, aut per diversas tribus, idest societates civitatis
aut regionis”532. Te wszystkie płaszczyzny ludzkiego współżycia i współdziałania pozwalają też rozwiązać problem partycypacji w ludzkiej społeczności. Nawet gdy ktoś nie może uczestniczyć bezpośrednio w podejmowaniu decyzji politycznych, to jednak może partycypować w innych
formułach życia społecznego, także sprawując władzę.

530 Fabrizio Truini zaznacza, że w tym punkcie Akwinata przezwyciężył kolejny raz doktrynę
neoplatońską i augustynizmu politycznego o pochodzeniu władzy jedynie z góry, i która zawiera
także charakterystyczną dla niej potrzebę niszczenia innych, niższych faktorów życia społecznego i politycznego – F. Truini, dz. cyt., s. 388. Myślę, że fragment nauczania Tomasza, który
zawiera w tym akurat punkcie mocną krytykę pozycji platońskich, to cytowany już przeze mnie
tekst z Komentarza do Polityki, kiedy Akwinata odrzuca potrzebę budowania fałszywej jedności
w życiu politycznym, którą Platon przedstawiał, pisząc o wspólnym posiadaniu kobiet, dzieci
i dóbr materialnych – por. M. Beuchot, Introducción, dz. cyt., s. XXV.
531 Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 13. Myśl Tomasza z Akwinu o potrzebie ograniczenia
władzy i nieofiarowania jej całej w ręce jednego człowieka była wzmocniona faktem, że w wiekach średnich rozwijał się poces transpersonalizacji władzy, poprzez wprowadzenie dystynkcji
między urzędem królewskim a samym królestwem. Nie mogły obie rzeczywistości być identyfikowane ze sobą w pełni. Dialektyka między status regis i status regni, która rozpoczęła się
we wczesnym Średniowieczu, w czasie życia Akwinaty była już dobrze rozwinięta.
532
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Swoisty pluralizm życia politycznego jest odzwierciedlony także w słowniku Akwinaty, który ukazuje bogactwo ustrojów politycznych istniejących
w Średniowieczu. W jego dziełach możemy spotkać odniesienia do różnych
form sprawowania władzy, które umożliwiały w różnym stopniu partycypację polityczną. Tomasz z Akwinu akceptuje tę różnorodność, przecież
w jego filozofii politycznej nie ma koncepcji jednego państwa uniwersalnego, która pojawia się krótko po jego śmierci. Można nawet powiedzieć,
że pochwala tę mnogość organizmów politycznych, ponieważ wielokrotnie
w swych tekstach używa właśnie liczby mnogiej, pisząc o miastach, krajach,
królestwach, księstwach, republikach533. Nie spotkamy w jego pismach tak
charakterystycznego języka autorów późniejszych (np. Marsyliusza
z Padwy), którzy postulowali jedno superpaństwo unifikujące życie polityczne, mające władztwo na całej ziemi.
Pluralizm życia politycznego i jego dywersyfikacja postulowały powstanie koncepcji systemu mieszanego. Rzecz jasna umożliwiało to zwiększone
uczestnictwo polityczne obywateli i gwarantowało wewnętrzny pokój534.
„Multo igitur melius faciunt illi, qui ex p l u r i b u s p o l i t i i s commiscent
ordinationem civitatis: quanto enim est ex p l u r i b u s c o m m i x t a , tanto
melior est, q u i a p l u r e s h a b e n t p a r t e m i n d o m i n i o
c i v i t a t i s”535. Zatem pluralizm jest czymś dobrym w życiu politycznym
wspólnoty, także dlatego, że wprost prowadzi do zwiększonej partycypacji
obywateli”536. Dostrzeżenie pozytywnej wartości pluralizmu w życiu społecznym i politycznym nie uchybiało bynajmniej, zdaniem Tomasza, zasadzie jedności czy zaszczytowi rządzenia przynależnemu władcy. Wręcz
przeciwnie, im większą liczbą różnych podmiotów dany rządca kieruje,
tym większa jego zasługa: „Est autem praecipua virtus, qua homo aliquis
non solum se ipsum sed etiam alios dirigere potest; e t t a n t o m a g i s ,
q u a n t o p l u r i u m e s t r e g i t i v a : quia et secundum virtutem corpo-

533 Por. np. w Proemio do De regno. Tym odróżnia się Akwinata od Arystotelesa, który pozytywnie pisał jedynie o państwie-mieście (polis) jako rekomendowanej formie życia politycznego, choć rozwijanej później w bardzo różny sposób.
534

Por. F. Truini, dz. cyt., s. 385–389.

535

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 6.

Jacques Maritain w tej możliwości akcesu do władzy wielu widział pierwszą autentyczną
filozofię demokracji – por. J. Maritain, Principes…, dz. cyt., s. 32.
536
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ralem tanto aliquis virtuosior reputatur, quanto plures vincere potest, aut
pondera plura levare”537.
Ale pluralizm jest też pozytywny z innych względów. Podkreśla to Akwinata w swoim Komentarzu do Polityki Arystotelesa538, używając innego
typu argumentacji niż w Sumie teologicznej539. W Komentarzu pisze o zagrożeniu politycznymi przewrotami, podczas gdy w Summa Theologiae
pokazuje także argumentację pozytywną – partycypacja wielu i zróżnicowanie systemowe nie tylko oddalają ryzyko rebelii, ale także pozwalają
wzbudzić w obywatelach miłość do wspólnoty politycznej i pozwalają
utrzymywać ją przy życiu. Z kolei w komentarzu do dzieła Stagiryty wskazany jest jeszcze jeden powód zróżnicowania ustrojowego – taki podział
pozwala uzyskać efekt temperowania jednego elementu systemu mieszanego przez inne. „Dicit ergo primo, quod quidam dicunt quod optimum
regimen civitatis est quod est quasi commixtum ex omnibus praedictis
regiminibus. Et huius ratio est, q u i a u n u m r e g i m e n t e m p e r a t u r
e x a d m i x t i o n e a l t e r i u s , et minus datur seditionis materia, si omnes
habeant partem in principatu civitatis; puta si in aliquo dominetur populus,
in aliquo potentes, in aliquo rex”540.
Możemy odnotować, że Akwinata, pisząc o różnych formach ustrojowych, ma na myśli nie tyle teoretyczne rozwiązania, co rzeczywistą władzę
konkretnych ludzi, którzy partycypują (habeant partem) w rządzeniu państwem. Dlatego używa form osobowych, które wskazują na osoby (lub grupy
osób) biorące udział w działaniu politycznym: populus, potentes, rex,
principe i nie używa form nieosobowych, jak np. demokracja, arystokracja
czy królestwo. Co charakterystyczne, ten sam słownik zostaje użyty w kwestii 105 Summy teologicznej541.
Zrównoważenie władz przez zróżnicowanie ustrojowe jest potrzebne
także w przypadku mieszanki ustrojów sprawiedliwych, co oddaje realizm
myślenia Akwinaty o polityce. Nawet takie formy ustrojowe mogą przeradzać się w formy złe, niesprawiedliwe i dlatego konieczne jest ich współ-
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De regno, lib. 1, cap. 10.

538

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4.

539

Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.

540

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4.

541

Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.
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ograniczanie się. Jednak nie chodzi w tym wypadku o jedynie dialektyczne
równoważenie się różnych sił w polityce. Dlatego Akwinata za Arystotelesem odrzuca możliwość mieszania systemów złych, gdyż z nich nie może
wyniknąć dobro. Takie złożenie, np. tyranii i demokracji (chodzi o fragment
Komentarza do Polityki, w którym demokracja jest oceniana jako zła forma
ustrojowa), nie prowadzi do powstania dobrego systemu politycznego,
a zwiastuje ciągłą wojnę domową pomiędzy dwoma złymi ośrodkami
władzy: „in legibus Socratis dictum est, quod optima politia debet componi
ex tyrannide et democratia, forte propter hoc, ut potentia populi refrenaretur per potentiam tyranni, et iterum quod potentia tyranni refrenaretur
per potentiam populi. Deinde cum dicit Quas aut omnino etc., improbat
quantum ad hoc Socratis dictum. Et primo ostendit hanc ordinationem
secundum se inconvenientem esse; secundo ostendit, quod ea, quae statuebat, non erant convenientia huic commixtioni, ibi, Deinde neque habens
videtur etc. Dicit ergo primo, quod praedicte duae politie, scilicet tyrannis
et democratia, vel non sunt dicendae politie, quia non sequuntur ordinem
rationis, sed impetum voluntatis, vel sunt dicende pessime inter omnes;
unde inconveniens est, quod ex pessimis politiis componatur optima
politia”542. Rozwiązaniem jest szukanie połączenia wielu dobrych ustrojów,
tak by wykorzystać ich przewagi i zapewnić w ten sposób uczestnictwo
wielu w życiu politycznym państwa. Dlatego tylko dobry system może
w tym pomóc, podobnie jak prawdziwą wspólnotę może współtworzyć
jedynie moralnie dobry człowiek543.
Interesujące jest w tym miejscu przeanalizować samą koncepcję władzy
(potencia, potestas) w filozofii politycznej Akwinaty i słowa, których używa
na określenie aktu sprawowania władzy politycznej. Już w samym słowniku
Tomasza z Akwinu możemy dostrzec, że działanie rządzącego nie tylko nie

542

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, nn. 5–6.

Odnotowuje to Akwinata np. pisząc o cnocie roztropności: „Et ideo unusquisque inquantum participat de regimine et gubernatione, intantum convenit sibi habere rationem et prudentiam” – S. Th., II–II, q. 47, a. 12, corp.
Por. także: S. Th., I, q. 94, a. 4, corp.: „Secundo quia, si unus homo habuisset super alium
supereminentiam scientiae et iustitiae, inconveniens fuisset nisi hoc exequeretur in utilitatem
aliorum; secundum quod dicitur I Petr. IV, unusquisque gratiam quam accepit, in alterutrum
illam administrantes. Unde Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei, quod iusti non dominandi cupiditate imperant, sed officio consulendi, hoc naturalis ordo praescribit, ita Deus hominem
condidit”.
543
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wyklucza, ale wręcz zakłada działania innych ludzi (ich uczestnictwo).
Pokazuje to już np. słowo „władza” – potentia. W Komentarzu do Sentencji
Piotra Lombarda dominikanin interpretuje je w następujący sposób:
„nomen potentiae primo impositum fuit ad significandum potestatem
hominis, prout dicimus aliquos homines esse potentes, ut Avicenna dicit,
et deinde etiam translatum fuit ad res naturales. Videtur autem in hominibus esse potens qui potest facere quod vult de aliis sine impedimento; et
secundum quod impediri potest, sic minuitur potentia ejus. Impeditur
autem potentia alicuius vel naturalis agentis vel etiam voluntarii, inquantum
potest pati ab aliquo”544. Później jeszcze średniowieczny autor dodaje, że
tylko Bóg dysponuje potencją bez ograniczeń i nie potrzebuje współdziałania innych (aczkolwiek może się do niego odwoływać) i tym właśnie różni
się jego władza (potentia Dei) od władzy ludzkiej (potentia humana)545. Tę
samą argumentację spotkać możemy w Komentarzu do Listu do Tymoteusza, gdzie Tomasz pisze, że władza Boga „est maximum, quia solus dominatur, et habet liberam potestatem, non secundum statuta, ut politicus.
Deus autem unus est dominus omnium”546.
Uczestnictwo innych ludzi jest w przypadku ziemskiego rządcy konieczne, gdyż nie może przecież stwarzać z niczego, jak sam Bóg. Może
jedynie organizować dobra już istniejące i dzięki współdziałaniu innych
może co najwyżej je pomnażać i konfigurować, by kierować je ku właściwym celom. Na tym polega pewna kreatywność władcy podkreślona przez
Tomasza z Akwinu bardziej w De regno niż w innych dziełach. Ale ta
zdolność do kreacji rzeczywistości jest w przypadku ziemskiego króla
bardzo ograniczona i jedynie przez analogię możemy ją przyrównywać do
mocy stwórczej samego Boga. I co ważne, Tomasz mówi w tym miejscu
o najpotężniejszej władzy ludzkiej – o jedynowładztwie monarchy. Tak
komentuje to jeden z interpretatorów myśli politycznej Akwinaty: „Władza

544

In I Sent., dist. 42, q. 1, a. 1, corp.

Por. In I Sent., dist. 42, q. 1, a. 1, corp.: „Unde etiam illud quod non potest pati, etsi nihil
possit agere, dicimus potens; sicut dicitur durum quod habet potentiam ut non secetur. Et ex
hoc concluditur perfecta ratio potentiae in Deo: tum quia omnia agit, quod convenit sibi inquantum est actus primus et perfectus (nihil enim agit nisi secundum quod est actu ens) tum quia
nihil patitur, quod convenit sibi inquantum est actus purus sine permixtione alicujus materiae:
unumquodque enim patitur ratione alicujus materialis in ipso”.
545

546
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publiczna nie tworzy dóbr publicznych, ale określa prawdziwe dobra publiczne, daje im impuls i promuje je swoją aktywnością: jest zadaniem
monarchy porządkować całe cnotliwe życie obywateli w zgodności z celem
ostatecznym osób, to znaczy, zalecać wszystko, co wiedzie do szczęścia
i odrzucać wszystko, co jest przeszkodą”547.
Dlatego porównywanie działania władcy ziemskiego z władzą Bożą,
które spotykamy na kartach De regno, ma zdecydowanie relatywny charakter. Król, używając tego, co już stworzone przez Boga (dobrze to oddają
fragmenty dzieła, w których król planuje założenie miasta, korzystając ze
sprzyjających uwarunkowań geograficznych) lub innych ludzi, planuje swe
dalsze działania. Ale i to ograniczone porównanie do rządów Bożych jest
zdaniem Tomasza wielką godnością dla ziemskiego króla. Aczkolwiek zawsze trzeba pamiętać, że potrzebuje współdziałania, uczestnictwa innych
i bez tego nie jest w stanie skonstruować wspólnoty politycznej. „Wspólnota
jedynie przeżyje i buduje się poprzez postawy godności ludzkiej swych
członków i przez sprawowanie polityki mające na celu moralną godność
obywateli”548.
W filozofii politycznej Akwinaty funkcją rządzącego jest łączyć, unifikować, organizować różne czynniki w jedną wspólnotę polityczną. W dziełach dominikanina ten, kto rządzi, jest zasadą jednoczenia i jego rola zawsze,
w każdym ustroju, jest niesamowicie ważna i konieczna. Są oczywiście
różnice między rolą rządzącego w ustroju królewskim i w ustroju mieszanym czy republikańskim, ale w każdej wspólnocie ludzkiej jest potrzebny
jeden faktor, który unifikuje i harmonizuje całość549. Ale też w tym samym
czasie są konieczne inne cząstki życia społecznego – choćby te, które po
prostu mają być unifikowane i harmonizowane. Te dwie rzeczywistości:
ta, która łączy, i ta, która jest różnorodnością, są tymi, które winny funkcjonować w przestrzeni publicznej i obie w jakiś sposób współwystępują
w Tomaszowym opisywaniu aktu rządzenia.
Wśród tych słów opisujących działanie rządzących jest czasownik dirigere – prowadzić, kierować, dyrygować550. Każda wspólnota ludzka potrze547

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 514–515. Por. De regno, lib. 1, cap. 16.

548

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 514.

549

Por. De regno, lib. 1, cap. 1.

550

Por. A. Jougan, dz. cyt., s. 200.
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buje takiego koordynatora, dyrygenta ludzkich działań – zauważa Tomasz
z Akwinu w Sumie teologicznej, pisząc tak nawet o wspólnocie ludzkiej
przed grzechem, w raju: „Tunc vero dominatur aliquis alteri ut libero,
quando d i r i g i t ipsum ad proprium bonum eius qui d i r i g i t u r , vel ad
bonum commune. Et tale dominium hominis, ad hominem in statu innocentiae fuisset, propter duo. Primo quidem, quia homo naturaliter est
animal sociale, unde homines in statu innocentiae socialiter vixissent.
Socialis autem vita multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui
ad bonum commune intenderet, multi enim per se intendunt ad multa,
unus vero ad unum. Et ideo philosophus dicit, in principio Politic., quod
quandocumque multa ordinantur ad unum, semper invenitur unum ut
principale et d i r i g e n s ”551. Ale też trzeba zauważyć, powracając do wspominanego już porównania wspólnoty ludzkiej do symfonii z Komentarza
do Polityki, że sam dyrygent, choć może najważniejszy, w jakiś sposób jest
niedostrzegalny, my go nie słyszymy. Można rzec, że jego obecność jest
niewidoczna, ale nieodzowna. Jego głos jest niesłyszalny, ale aktywuje
wszystkie inne brzmienia i łączy je w jedną linię melodyczną. Wszystkie te
głosy są potrzebne i nie może być tak, że widzimy i słyszymy jedynie dy-

551 S. Th., I, q. 96, a. 4, corp. Por. np: De regno, lib. 1, cap. 1: „In omnibus autem quae ad finem
aliquem ordinantur, in quibus contingit sic et aliter procedere, opus est aliquo d i r i g e n t e ,
per quod directe debitum perveniatur ad finem. Non enim navis, quam secundum diversorum
ventorum impulsum in diversa moveri contingit, ad destinatum finem perveniret nisi per gubernatoris industriam d i r i g e r e t u r ad portum (…) Contingit autem diversimode homines ad
finem intentum procedere, quod ipsa diversitas humanorum studiorum et actionum declarat.
Indiget igitur homo aliquo d i r i g e n t e ad finem. Est autem unicuique hominum naturaliter
insitum rationis lumen, quo in suis actibus d i r i g a t u r ad finem. Et si quidem homini conveniret singulariter vivere, sicut multis animalium, nullo alio d i r i g e n t e indigeret ad finem,
sed ipse sibi unusquisque esset rex sub Deo summo rege, in quantum per lumen rationis divinitus datum sibi, in suis actibus se ipsum d i r i g e r e t ”; De regno, lib. 1, cap. 2: „Recte autem
d i r i g i t u r unumquodque quando ad finem convenientem deducitur; non recte autem quando
ad finem non convenientem”; De regno, lib. 1, cap. 5: „Regibus enim a populo Romano expulsis,
dum regium vel potius tyrannicum fastum ferre non possent, instituerant sibi consules et alios
magistratus per quos regi coeperunt et d i r i g i , regnum in aristocratiam commutare volentes
et, sicut refert Salustius: incredibile est memoratu, quantum, adepta libertate, in brevi Romana
civitas creverit”; De regno, lib. 1, cap. 10: „Est autem praecipua virtus, qua homo aliquis non
solum se ipsum sed etiam alios d i r i g e r e potest; et tanto magis, quanto plurium est regitiva
(…) Quieto autem mari recte navem etiam imperitus d i r i g i t , turbato autem mari tempestatis
fluctibus etiam peritus nauta confunditur: unde et plerumque in occupatione regiminis, ipse
quoque boni operis usus perditur, qui in tranquillitate tenebatur”. Por. także: A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 514–515.
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rygenta albo wszystkich śpiewających unisono552. To oczywiście zakłada
uczestnictwo wielu, tak aby dyrygenci mieli kim dyrygować. Bez nich akcja
kierowania wspólnotą traciłaby cały sens.
Podobną funkcję oddaje, także odnoszące się w dziełach Akwinaty do
rzeczywistości rządzenia, słowo intendere – kierować, zamierzać, przedsię
brać553. Słowo to podkreśla racjonalną intencjonalność rządcy, aby kierować
wspólnotę ku jej właściwym celom – dobru wspólnemu. „Hominis autem
est aliquis finis, ad quem tota vita eius et actio ordinatur, cum sit agens per
intellectum, cuius est manifeste propter finem operari. Contingit autem
diversimode homines ad finem i n t e n t u m procedere, quod ipsa diversitas humanorum studiorum et actionum declarat. Indiget igitur homo
aliquo dirigente ad finem (…) Si ergo naturale est homini quod in societate
multorum vivat, necesse est in hominibus esse per quod multitudo regatur.
Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id, quod est sibi congruum, providente, multitudo in diversa dispergeretur, nisi etiam esset
aliquis de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens; sicut et
corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret, nisi esset aliqua vis regitiva
communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum
i n t e n d e r e t ”554. Jak pisze jeden z interpretatorów filozofii politycznej
552

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 5, n. 2.

Por. A. Jougan, dz. cyt., s. 350. Por. np.: S. Th., I, q. 96, a. 4, corp.: „Socialis autem vita
multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui ad bonum commune i n t e n d e r e t ,
multi enim per se i n t e n d u n t ad multa, unus vero ad unum”; De regno, lib. 1, cap. 1; De regno,
lib. 1, cap. 3: „Bonum autem et salus consociatae multitudinis est ut eius unitas conservetur,
quae dicitur pax, qua remota, socialis vitae perit utilitas, quinimmo multitudo dissentiens sibi
ipsi sit onerosa. Hoc igitur est ad quod maxime rector multitudinis i n t e n d e r e debet, ut pacis
unitatem procuret. Nec recte consiliatur, an pacem faciat in multitudine sibi subiecta, sicut
medicus, an sanet infirmum sibi commissum (…) Nec recte consiliatur, an pacem faciat in
multitudine sibi subiecta, sicut medicus, an sanet infirmum sibi commissum. Nullus enim
consiliari debet de fine quem i n t e n d e r e debet, sed de his quae sunt ad finem. Propterea
apostolus commendata fidelis populi unitate: solliciti, inquit, sitis servare unitatem spiritus in
vinculo pacis”; De regno, lib. 1, cap. 5: „Quicumque autem, ex pluribus praesidentibus, divertat
ab intentione communis boni, dissensionis periculum in subditorum multitudine imminet,
quia dissentientibus principibus consequens est ut in multitudine sequatur dissensio. Si vero
unus praesit, plerumque quidem ad bonum commune respicit; aut si a bono communi intentionem avertat, non statim sequitur ut ad subditorum depressionem i n t e n d a t , quod est
excessus tyrannidis et in malitia regiminis maximum gradum tenens, ut supra ostensum est.
Magis igitur sunt fugienda pericula quae proveniunt ex gubernatione multorum, quam ex
gubernatione unius”.
553

554

Por. De regno, lib. 1, cap. 1.
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Tomasza z Akwinu: „Termin intendere jest bardzo pomocny w pismach
świętego Tomasza dla wyrażenia funkcji księcia odnoszącej się do wyznaczania drogi i kierowania całością społeczności ku dobru wspólnemu”555.
I znowu czynność rządzącego ma tu wręcz służebny charakter. Jest on
przeznaczony do prowadzenia powierzonej mu wspólnoty w dobrym dla
niej kierunku. To zaś zakłada partycypację obywateli we wspólnych – aczkolwiek w większej mierze planowanych przez władcę – przedsięwzięciach.
Inny słowem używanym przez Akwinatę na opisanie funkcji rządzenia
jest praesidere – czuwać, kierować, stać na czele, przewodniczyć, mieć
pieczę556. Co ciekawe, terminu tego używa Akwinata prawie wyłącznie
w odniesieniu do rządów ludzkich i dużej mierze w swych stricte politycznych dziełach, a więc w De regno557 i w Komentarzu do Polityki558. Wykład555

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 515.

556

Por. Słownik łacińsko-polski, t. 2, J. Korpanty (red.), Warszawa 2003, s. 504.

Por.: De regno, lib. 1, cap. 3: „Omne autem naturale regimen ab uno est. In membrorum
enim multitudine unum est quod omnia movet, scilicet cor; et in partibus animae una vis
principaliter p r a e s i d e t , scilicet ratio. Est etiam apibus unus rex”; De regno, lib. 1, cap. 4: „Sicut
igitur utilius est virtutem operantem ad bonum esse magis unam, ut sit virtuosior ad operandum
bonum, ita magis est nocivum si virtus operans malum sit una, quam divisa. Virtus autem
iniuste p r a e s i d e n t i s operatur ad malum multitudinis, dum commune bonum multitudinis
in sui ipsius bonum tantum retorquet. Sicut igitur in regimine iusto, quanto regens est magis
unum, tanto est utilius regimen, ut regnum melius est quam aristocratia, aristocratia vero quam
politia; ita e converso erit et in iniusto regimine, ut videlicet quanto regens est magis unum,
tanto magis sit nocivum. (…) Ex hoc autem contingit ut, dum p r a e s i d e n t e s , qui subditos
ad virtutes inducere deberent, virtuti subditorum nequiter invident et eam pro posse impediunt,
sub tyrannis pauci virtuosi inveniantur”; De regno, lib. 1, cap. 6: „Plerumque enim contingit ut
ex pluribus aliquis ab intentione communis boni deficiat, quam quod unus tantum. Quicumque
autem, ex pluribus p r a e s i d e n t i b u s , divertat ab intentione communis boni, dissensionis
periculum in subditorum multitudine imminet, quia dissentientibus principibus consequens
est ut in multitudine sequatur dissensio. Si vero unus p r a e s i t , plerumque quidem ad bonum
commune respicit; aut si a bono communi intentionem avertat, non statim sequitur ut ad
subditorum depressionem intendat, quod est excessus tyrannidis et in malitia regiminis maximum gradum tenens, ut supra ostensum est”; De regno, lib. 1, cap. 7: „Esset autem hoc multitudini periculosum et eius rectoribus, si privata praesumptione aliqui attentarent p r a e s i d e n t i u m necem, etiam tyrannorum. Plerumque enim huiusmodi periculis magis exponunt
se mali quam boni”; De regno, lib. 1, cap. 11: „Timor autem est debile fundamentum. Nam qui
timore subduntur, si occurrat occasio qua possint impunitatem sperare, contra p r a e s i d e n t e s
insurgunt eo ardentius quo magis contra voluntatem ex solo timore cohibebantur. Sicut si aqua
per violentiam includatur, cum aditum invenerit impetuosius fluit”.
557

558 Sentencia Politic., lib. 1, lect. 1, n. 5: „Oeconomus autem vocatur procurator et dispensator
alicuius familiae. Unde despoticum regimen est quo aliquis dominus suis servis p r a e s i d e t :
oeconomicum autem regimen est quo aliquis dispensat ea quae pertinent ad totam familiam,
in qua continentur non solum servi, sed etiam liberi multi. Posuerunt ergo quidam, sed non
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nia tego terminu w dziełach Akwinaty zbliżałaby się bardziej do dzisiejszego
słowa „prezydent”, jako ten, komu powierzono pieczę, opiekę nad daną
wspólnotą, przewodzenie danemu państwu, a nie do naszej zafałszowanej
wizji rządów monarchicznych w wiekach średnich kojarzonych często
z absolutnym jedynowładztwem. Przewodzić danej wspólnocie oznacza
tu: mieć troskę o nią, zabiegać o jej dobro, a nie o swoje dobro prywatne.
I tu także spotkać możemy uczestnictwo obywateli jako warunek dobrego
zarządzania wspólnotą. Wspomina o tym Akwinata np. pisząc o sprawiedliwości rozdzielczej w ramach wspólnoty politycznej. „Zadanie rozdzielania
dóbr wspólnych należy jedynie do tego, kto nimi zarządza („praesidentem
communibus bonis”). Niemniej podmiotem sprawiedliwości rozdzielczej
są także poddani, którym się je rozdziela, w miarę jak są zadowoleni ze sprawiedliwego rozdziału. Kiedy jednak chodzi o dobra wspólne nie państwa,
ale jednej rodziny, wówczas rozdziału tych dóbr może dokonać powaga
osoby prywatnej”559.
Takie widzenie zadania rządzących siłą rzeczy dopomina się o partycypację obywateli, tak by rządy te mogły być skuteczne. Bez współpracy innych ludzi władca praktycznie już nie rządzi, nie ma kim ani czym zarząbene, quod ista regimina non differunt, sed sunt omnino idem”; Sentencia Politic., lib. 3, lect.
2, n. 3: „Et dicit quod an aliquis sit iuste civis vel iniuste videtur esse coniunctum praecedenti
dubitationi, quae in principio huius libri tertii mota est. In transmutationibus enim politiarum
circa aliquam civitatem dubitari solet, quando id quod fit, sit factum civitatis, et quando non,
sicut contingit quandoque quod politia civitatis mutatur de tyrannide vel oligarchia in democratiam, et tunc populus potestatem politiae accipiens, non vult adimplere conventiones
quae sunt factae vel per tyrannum vel per divites prius dominantes: dicunt enim quod si qua
sunt data tyranno vel divitibus civitatis, non accepit ea civitas: et ita est in multis talibus, quia
in quibusdam politiis, illi qui p r a e s i d e n t , obtinent aliqua ab aliis, non propter communem
utilitatem civitatis, sed propter proprium commodum. Solvit autem hanc dubitationem: quod
si haec civitas maneat eadem facta transmutatione politiae, sicut est factum huius civitatis,
illud quod fit ex democratia, ita illud quod fit ex oligarchia vel tyrannide: quia sicut tunc habebat
in civitate potestatem tyrannus vel divites, ita etiam in democratia populus”; Sentencia Politic.,
lib. 3, lect. 4, n. 4: „Et maxime ista differentia attenditur quantum ad cives subditos, qui in diversis
politiis diversimode se habent ad principatum. Illi autem qui p r a e s i d e n t in qualibet politia
principantur. Unde propter diversitatem politiarum, et per consequens civium, necesse est,
quod in aliqua politia, scilicet in democratia, in qua quaeritur solum libertas, banausi et mercenarii sint cives: poterunt enim ad principatum promoveri, cum sint liberi”.
559 S. Th., II–II, q. 61, a. 1, ad. 3: „Ad tertium dicendum quod actus distributionis quae est
communium bonorum pertinet solum ad praesidentem communibus bonis, sed tamen iustitia
distributiva est et in subditis, quibus distribuitur, inquantum scilicet sunt contenti iusta distributione. Quamvis etiam distributio quandoque fiat bonorum communium non quidem civitati,
sed uni familiae, quorum distributio fieri potest auctoritate alicuius privatae personae”.
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dzać. Proces rządzenia jest zatem według Tomasza z Akwinu ze swej natury
partycypacyjny, ponieważ odnosi się do innych, domaga się relacji z innymi
i ją opisuje. Akt rządzenia bez uczestnictwa innych ludzi staje się bezskuteczny, traci swój charakter „rządzący” (vis regnativa) i przemienia się
w pusty monolog człowieka mówiącego do ściany czy do lustra.
W trzecim rozdziale mogliśmy zobaczyć, jak partycypacja polityczna jest
realizowana poprzez trzy formy obywatelskiego uczestnictwa; co ważne,
formy istotne dla aktywnego życia politycznego. Wchodzą one w skład
definicji „obywatela” przejętej przez Akwinatę od Arystotelesa. W ten sposób
w pierwszym podrozdziale przeanalizowaliśmy partycypację w procesie
wspólnego rozważania spraw politycznych; w drugim uczestnictwo obywateli w stanowieniu prawa dla danej wspólnoty; i w trzecim partycypację
par excellence polityczną, a więc udział w rządach (in principatu). Wszystkie
te trzy formy uczestnictwa są konieczne, według Tomasza z Akwinu, aby
obywatel mógł brać aktywny udział w życiu politycznym wspólnoty.
W ten sposób dominikanin rekomenduje partycypację polityczną nie
tylko jako formę aktywności obywatelskiej, nie tylko jako pewien postulat
życzeniowy i moralny, ale także ze względów czysto praktycznych: bez
ludzkiego uczestnictwa żaden system polityczny nie może długo przetrwać,
ale o tym będziemy mogli przekonać się bardziej, czytając następny rozdział.
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Trzy formy uczestnictwa w polityce, omówione w poprzednim rozdziale,
pozwalają obywatelom na stworzenie czy reformowanie określonego sys
temu politycznego. Wspólna dysputa prowadząca do stanowienia prawa,
które z kolei wyznacza ogólne ramy partycypacji w działaniach politycznych, sprawia, że możliwe staje się takie konfigurowanie ustroju politycznego, które sprzyjać będzie dalszemu uczestnictwu członków wspólnoty
w sprawach publicznych.
W ten sposób partycypacja polityczna może udoskonalać konkretny
system, ba, jest tego koniecznym i pierwszym warunkiem, jak ujmuje to
Akwinata w kwestii 105 drugiej części Sumy teologicznej. Analizując ten
fenomen, zaznacza także obustronną relację między realizacją zasady
obywatelskiego uczestnictwa a jakością życia wspólnoty i pojedynczych
jej członków. Jeśli partycypacja we wspólnych sprawach wzrasta, to wzrastają też możliwości danego systemu politycznego i mieszkańców państwa.
Ci ostatni mogą aktywnie działać i rozwijać swój własny potencjał. To z kolei
sprawia, że w doskonalszy sposób mogą partycypować i dalej budować swą
wspólnotę. Ale możliwy jest też proces odwrotny, kiedy niszczy się ludzkie
uczestnictwo i tym samym pomniejsza się możliwości danej społeczności.
Ma to destrukcyjny wpływ na obywateli, którzy stają się coraz bardziej
pasywni i obojętni wobec spraw państwowych. Efektem może być totalna
destrukcja danego ustroju politycznego.
Po odkryciu w myśli politycznej Akwinaty łączności między funkcjonowaniem systemu politycznego a zasadą partycypacji przechodzimy do
analizowania fenomenu uczestnictwa w konkretnych formach ustrojowych.
Tomasz z Akwinu w swych pismach badał wiele form ustrojowych i klasyfikował je za Arystotelesem jako szeregi ustrojów sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Okazuje się, że najlepiej zasadę partycypacji politycznej realizuje system mieszany (politia mixta), aczkolwiek każdy ustrój sprawiedliwy
sprzyja uczestnictwu obywateli w sprawach publicznych. Inna sprawa, że
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praktycznie każdy system dobry w jakimś sensie możemy określić jako
mieszany, bo zawierający pierwiastki pochodzące z ustrojów: monarchicznego, arystokratycznego czy republikańskiego. Także nawet monarchia
umiarkowana (moderada) może być określona jako partycypacyjna. Również ustroje niesprawiedliwe muszą odwoływać się do uczestnictwa obywateli, choć zarazem niszczą to pryncypium życia wspólnotowego.
Paradoksalnie nawet tyrania jako ustrój najbardziej niesprawiedliwy
(iniustissimo) domaga się choćby minimalnej partycypacji poddanych.
Analizując fenomen rządów tyrańskich, Akwinata zaobserwował w nim
wiele tendencji niszczących, włączając w to także autodestrukcję. Despoci,
minimalizując lub wprost eliminując uczestnictwo obywateli w sprawach
publicznych, tym samym niszczą zasięg i skuteczność swej własnej władzy.
Dlatego tyranie mają stosunkowo krótki żywot, przynajmniej w porównaniu z innymi ustrojami.

IV.1. Uczestnictwo jako zasada udoskonalająca
ustrój polityczny
Można powiedzieć po dotychczasowej analizie myśli Tomaszowej o partycypacji politycznej, że im większe uczestnictwo, tym dany system polityczny ma więcej możliwości, co wykazywaliśmy w poprzednich rozdziałach. Mając na uwadze różne formy partycypacji w dobru wspólnym,
włączając w to działania niebezpośrednio polityczne i zło wynikające
ze sztucznej i przymusowej unifikacji wspólnoty ludzkiej, przechodzimy
do omawiania konkretnego wpływu partycypacji politycznej na różne
systemy polityczne.
Zaznaczaliśmy w poprzednim podrozdziale, że Akwinata jest zdecydowanym zwolennikiem społecznego i politycznego pluralizmu i że jego
źródłem jest sama natura społeczna i polityczna człowieka. W ten sposób
człowiek może realizować także własne osobiste cele. „Naturale autem est
homini ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis etiam
quam omnia alia animalia, quod quidem naturalis necessitas declarat. (…).
Nam unus homo per se sufficienter vitam transigere non posset. Est igitur
homini naturale quod in societate multorum vivat. (…) Est igitur necessa-

232

Rozdział IV.

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty…

rium homini quod in multitudine vivat, ut unus ab alio adiuvetur et diversi
diversis inveniendis per rationem occupentur, puta, unus in medicina, alius
in hoc, alius in alio. (…) Magis igitur homo est communicativus alteri quam
quodcumque aliud animal, quod gregale videtur, ut grus, formica et apis.
Hoc ergo considerans Salomon in Eccle. IV, 9, ait: melius est esse duos quam
unum. Habent enim emolumentum mutuae societatis” – pisze Akwinata,
cytując Pismo Święte560. Połączenie ludzkich działań we wspólny wysiłek
przynosi wiele korzyści. Ale też, gdy jakaś część politycznego organizmu,
człowiek bądź grupa ludzi, zawodzi, to sytuacja ta wpływa na inne części
biorące udział w życiu publicznym i na całą wspólnotę. Także z tego powodu system bardziej partycypacyjny jest bardziej stabilny i mniej zniszczalny niż system, w którym jakość życia publicznego jest ufundowana
jedynie na jednym faktorze politycznym lub społecznym561. Oczywiście
inne czynniki działające w życiu społecznym lub politycznym mogą próbować wypełnić tę lukę wynikłą z próżni powstałej na skutek zaniechania
wypełniania swej misji przez jakiś faktor albo interweniować, gdy niektóre
części życia społecznego czy politycznego zawodzą, ale nie może być to
zjawisko trwałe, bez szkody dla wspólnego życia. Taką możliwość przewidywał Akwinata m.in. w De regno, pisząc o klasyfikacji poszczególnych
ustrojów i zaznaczając potrzebę reakcji na dynamizm sytuacji politycznej,
kiedy nie jest możliwe np. stworzenie konkretnego systemu, który uważalibyśmy za najlepszy w danej społeczności. Wtedy trzeba przyjąć (tolerować)
inny system bardziej odpowiedni dla konkretnych uwarunkowań: „Expedit
igitur ut regimen iustum sit unius tantum ad hoc ut sit fortius; quod si
a iustitia declinat regimen, expedit magis quod sit multorum, ut sit debilius
et se invicem impediant. Inter iniusta igitur regimina tolerabilius est democratia, pessimum vero tyrannis”562.
Partycypacja polityczna ma swe głębokie uzasadnienie także w wielkości wspólnot politycznych. Dlatego nie jest możliwe skuteczne rządzenie
w wielkiej społeczności przez tylko jednego człowieka lub małą grupę ludzi,
jeśli większość w niczym aktywnie nie uczestniczy. To wyróżnia wspólnotę
polityczną od mniejszych grup społecznych. W każdej wielkiej wspólnocie
560

De regno, lib. 1, cap. 1.

561

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 11.

562

De regno, lib. 1, cap. 4.
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są konieczne mechanizmy, które mogłyby zagwarantować skuteczność
działania politycznego i w miarę powszechne uczestnictwo ludzi w danej
wspólnocie. Im większa wspólnota, tym większa powinna być partycypacja.
Problem ten narasta wraz z potrzebą skutecznej i prawdziwej reprezentacji
i wzrostem skomplikowania różnych relacji i odniesień w ramach organizmu politycznego563. Wtedy zawsze lepszym jest system bardziej partycypacyjny, z aktywnością wielu, od systemu, w którym tylko nieliczni mają
obowiązki, a i ci nie mogą wypełniać ich prawdziwie, albo nie chcą tego
czynić, skoncentrowani jedynie na dobru prywatnym: „si autem unus homo
debeat plura opera exercere, necesse est, quod impediatur in altero, vel in
utroque. Unde legislatorem oportet attendere, ut non imponat plura opera
uni homini, puta, quod non precipiat eidem fistulare et incidere coria. Et
ideo, nisi parvitas civitatis impediat, magis videtur esse politicum et demoticum id est populare, ut plures participent principatibus diversis, non autem
unus habeat plures principatus: quia hoc est oligarchicum”564.
Partycypacja odnosi się także, przynajmniej w nauczaniu politycznym
Tomasza z Akwinu, do najwyższych urzędów w państwie, jak zaznaczaliśmy, opisując możliwość elekcji na najwyższe urzędy. I nie jest jedynie
kwestią, kto może partycypować, ale także to, w czym może uczestniczyć.
Lepszą sytuacją jest ta, w której ludzie mogą współdecydować o sprawach
naprawdę ważnych dla swojego państwa. W przeciwnym wypadku danej
wspólnocie grozi niebezpieczeństwo, że jej obywatele staną się obojętni
wobec najbardziej istotnych spraw. W ten sposób nie będą budowali wspólnoty w czasach pokoju i bronili jej w czasach wojny. Gdy ludzie żywo
uczestniczą w sprawach kraju, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zaznacza to
Tomasz, cytując Salustiusza i jego opis rozwoju państwa rzymskiego w czasach republiki: „sicut refert Salustius, incredibile est memoratu, quantum
adepta libertate in brevi Romana civitas creverit. Plerumque namque contingit, ut homines sub rege viventes segnius ad bonum commune nitantur,
utpote aestimantes id quod ad commune bonum impendunt non sibi ipsis
conferre, sed alteri sub cuius potestate vident esse bona communia. Cum
563 Dla przykładu Alfredo Cruz Prados postuluje nie ograniczać reprezentantów narodu
jakimiś szczegółowymi instrukcjami i by delegaci byli reprezentantami narodu w całości, a nie
jedynie grup konkretnych (np. swoich okręgów wyborczych) – A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 164.
564
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vero bonum commune non vident esse in potestate unius, non attendunt
ad bonum commune quasi ad id quod est alterius, sed quilibet attendit ad
illud sicut ad suum: unde experimento videtur quod una civitas per annuos
rectores administrata, plus potest interdum quam rex aliquis, si haberet tres
vel quatuor civitates; parvaque servitia exacta a regibus gravius feruntur
quam magna onera, si a communitate civium imponantur. Quod in promotione Romanae reipublicae servatum fuit. Nam plebe ad militiam scribebatur et pro militantibus stipendia exsolvebat; et cum stipendiis exsolvendis non sufficeret commune aerarium, in usus publicos opes venere
privatos, adeo ut preter singulos annulos aureos, singulasque bullas, que
erant dignitatis insignia, nihil sibi auri ipse etiam senatus reliquerit”565.
Dlatego też Akwinata postuluje system mieszany jako najlepiej gwarantujący najbardziej owocną i optymalną partycypację ludzi w sprawach
państwa. To w takim właśnie systemie każda grupa społeczna ma możliwość
swego rozwoju i współudziału w życiu publicznym: „quidam dicunt quod
optimum regimen civitatis est quod est quasi commixtum ex omnibus
predictis regiminibus. Et huius ratio est, quia unum regimen temperatur
ex admixtione alterius; et minus datur seditionis materia, si omnes habeant
partem in principatu civitatis; puta si in aliquo dominetur populus, in aliquo
potentes, in aliquo rex”566. Jako przykład takiego rozwiązania możemy za
Akwinatą wymienić ustrój spartański złożony z władz przynależnych trzem
grupom społecznym – (tres civilitates): „quidam enim dicebant eam componi ex tribus civilitatibus, scilicet ex oligarchia, id est principatus divitum,
et monarchia, id est potestate unius, et democratia, id est potentia populi:
habebant enim in civitate regem, quod pertinebat ad monarchiam: habebant etiam seniores quosdam ex maioribus civitatis assumptos, quod
pertinebat ad oligarchiam: habebant etiam quosdam principes qui eligebantur ex populo, et vocabantur ephori, idest provisores, et hoc pertinebat
ad democratiam”567.
W Sumie teologicznej „najlepszy system polityczny” to dokładnie politia
commixta i ten wybór jest podyktowany gwarancją większej i bardziej
skutecznej partycypacji w życiu politycznym różnych faktorów życia
565

De regno, lib. 1, cap. 4.

566

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4.

567

Tamże.
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wspólnotowego – „ut omnes aliquam partem habeant in principatu”568.
Dlatego Tomasz z Akwinu proponuje wprowadzać ten ustrój do życia
wspólnoty, aby wydatnie ulepszyć jej funkcjonowanie: „circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente, duo sunt attendenda.
Quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant in principatu: per
hoc enim conservatur pax populi, et omnes talem ordinationem amant et
custodiunt, ut dicitur in II Polit. Aliud est quod attenditur secundum speciem regiminis, vel ordinationis principatuum. Cuius cum sint diversae
species, ut Philosophus tradit, in III Polit., praecipuae tamen sunt regnum,
in quo unus principatur secundum virtutem; et aristocratia, idest potestas
optimorum, in qua aliqui pauci principantur secundum virtutem. Unde
optima ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno, in qua unus
praeficitur secundum virtutem qui omnibus praesit; et sub ipso sunt aliqui
principantes secundum virtutem; et tamen talis principatus ad omnes
pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus
eliguntur. Talis enim est optima politia, bene commixta ex regno, inquantum unus praeest; et aristocratia, inquantum multi principantur secundum
virtutem; et ex democratia, idest potestate populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum pertinet electio principum”569.
Ale fragment powyżej potrzeba postrzegać jako pewne rozwiązanie
modelowe, jak udoskonalić jakość życia politycznego w społeczności.
Patrząc uniwersalnie, to pewien paradygmat, który pokazuje drogę do

568

Por. J. H. Schneider, dz. cyt., s. 24.

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.
Alfredo Cruz Prados rozważa jako najlepszą realizację historyczną systemu mieszanego
Republikę Rzymską przez fakt dodania elementu monarchicznego do dwóch pozostałych:
arystokratycznego i demokratycznego. Tego brakowała systemowi greckiemu w dziele
Arystotelesa, gdyż był on konstruowany jedynie z form pochodzących z arystokracji i demokracji
– por. A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt., 416.
Interesujące jest to spostrzeżenie, zwłaszcza że Akwinata przeformułowuje Arystotelesowską
koncepcję systemu mieszanego właśnie w kierunku wskazywanym przez Rzymian (por. S. Th., I–II,
q. 105, a. 1, corp.). Ale nie powinno nas to dziwić, gdy mamy na uwadzę wielką rolę historii
i doktryny rzymskiej w pismach politycznych Akwinaty – możemy to odnotować przez wielką
liczbę przykładów z historii Rzymu i cytatów z rzymskich autorów. Np. w De regno Tomasz
cytuje Salustiusza (Bellum Catilinae, 7, 3; 10, 5 i 54, 6), Juliusza Cezara (De bello Gallico, VI, 13, 5),
Cycerona (De republica, I, 25 i V, 7), Wegecjusza i Swetoniusza (Divus Iulius, 67; Octavius Caesar,
59), Tytusa Liwiusza (Ab Urbe condita, XXII, 39, 20), i Waleriusza Maximusa (Factorum et dictorum memoralibirium, 1, 1, 9; 4, 7, 1 i 6, 2, 2) – por. A. Machowski, Teologia…, dz. cyt.,
s. 76–80.
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ustanowienia właściwej rzeczywistości politycznej lub ulepszenia już zastanej. Jest to rozwiązanie swego rodzaju idealne, aby próbować je potem
realizować w konkretnych uwarunkowaniach, nieraz bardzo dalekich od
ideału, który byśmy chcieli wprowadzać570. Dlatego propozycja regimen
mixtum nie może być traktowana jako pewna idealna forma, którą trzeba
po prostu narzucić pewnej realnej rzeczywistości bez oglądania się na nią.
To bardziej propozycja, w jakim kierunku zmieniać rzeczywistość i czynić
to, co w danym momencie jest możliwe571. Projekt taki należy zaadaptować
do konkretnych uwarunkowań, a ma on jedynie za zadanie wskazać drogę
właściwych przemian, jeśli chcemy udoskonalić życie wspólnotowe. I jak
mogliśmy wielokrotnie zaobserwować, wśród pierwszych porad jest zastosowanie zwiększonej partycypacji ludzi w danym systemie – ut omnes
aliquam partem habeant in principatu”572.

570 Por. G. Wieland, La recepción de la “Política” aristotélica y el desarrollo del concepto de
estado en el Medioevo tardío en Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, „Patristica et Mediaevalia”
2000, nr 27, s. 27.
Ale w tym samym czasie ta propozycja jest realnym sposobem na zmianę jakości życia wspólnoty na lepsze. Umożliwia rozwiązywanie realnych bądź potencjalnych problemów towarzyszących działaniu politycznemu.
571 Por. A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 24: „nie istnieje model »naturalny« polis, jakiś doskonały
archetyp, który możemy poznać wcześniej i kompletnie, aby po otrzymaniu tego poznania
procedować w kierunku reprodukowania go tu i teraz, poprzez nasze działanie polityczne”.
Konieczność uwzględnienia rzeczywistości w działaniu politycznym ukazywał Akwinata np.
w przypadku rebelii przeciw tyranii. Jeśli ta jest jedynie umiarkowana, lepiej nie niszczyć jej
zbyt pochopnie, by nie sprowadzić większego zła – por. De regno, lib. 1, cap. 7: „Et quidem si
non fuerit excessus tyrannidis, utilius est remissam tyrannidem tolerare ad tempus, quam
contra tyrannum agendo multis implicari periculis, quae sunt graviora ipsa tyrannide. Potest
enim contingere ut qui contra tyrannum agunt prevalere non possint, et sic provocatus tyrannus
magis deseviat. Quod si praevalere quis possit adversus tyrannum, ex hoc ipso proveniunt
multotiens gravissimae dissensiones in populo, sive dum in tyrannum insurgitur, sive post
deiectionem tyranni dum erga ordinationem regiminis multitudo separatur in partes. Contingit
etiam interdum ut, dum alicuius auxilio multitudo expellit tyrannum, ille potestate accepta
tyrannidem arripiat, et timens pati ab alio quod ipse in alium fecit, graviori servitute subditos
opprimit. Sic enim in tyrannide solet contingere ut posterior gravior fiat quam praecedens,
dum praecedentia gravamina non deserit et ipse ex sui cordis malitia nova excogitat. Unde
Syracusis quondam Dionysii mortem omnibus desiderantibus, anus quaedam, ut incolumis et
sibi superstes esset continue orabat; quod ut tyrannus cognovit, cur hoc faceret interrogavit.
Tum illa: Puella, inquit, existens cum gravem tyrannum haberemus, alium cupiebam; quo interfecto aliquantulum durior successit, eius quoque finiri dominationem magnum existimabam.
Tertium te importuniorem habere cepimus rectorem; itaque si tu fueris assumptus, deterior in
locum tuum succedet”.
572

S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.
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Praktyczność myślenia politycznego dominikanina ukazuje nam także
jego przekonanie o trudności, a czasem niemożliwości implementowania
optymalnego systemu partycypacji politycznej. W rzeczywistości bowiem
spotykamy kombinacje różnych systemów politycznych i nie wszędzie są
to jedynie mieszanki systemów sprawiedliwych. Dla przykładu, system
spartański był rezultatem zjednoczenia trzech systemów i jedynie jedna
część pochodziła z ustroju sprawiedliwego – z monarchii (według klasyfikacji Arystotelesa i Akwinaty). Inne części miały swe źródła w systemach
niesprawiedliwych, konkretnie: w systemie oligarchicznym, gdzie mamy
do czynienia z rządami bogatych (principatus divitum); i trzecia część
pochodząca z systemu demokratycznego, która jedynie mogłaby być uważana za sprawiedliwą, gdyby gwarantowała partycypację ludzi poprzez
różne stowarzyszenia mające na celu odpowiedzialność za dobro wspólne.
Ale w opinii wielu mogła prowadzić do jakiejś wersji rządów tyrańskich,
dlatego że eforowie wykonywali swą władzę na sposób tyrański, realizując
zachcianki swej woli, a nie dbając o dobro wspólne. Analizuje to Akwinata,
komentując Politykę Arystotelesa573, i pokazuje, że jeśli ten system miałby
się udoskonalać, to konieczne jest aspirowanie do większej obywatelskiej
partycypacji574.
W ten m.in. sposób Tomasz z Akwinu odkrywa to, co stoi za prawdziwym
dynamizmem życia politycznego575. Żaden system nie może przetrwać,

573
Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 4: „maxime laudabitur ordinatio civitatis
Lacedaemoniorum; de qua tamen erant due opiniones. Quidam enim dicebant eam componi
ex tribus civilitatibus, scilicet ex oligarchia, id est principatus divitum, et monarchia, id est
potestate unius, et democratia, id est potentia populi: habebant enim in civitate regem, quod
pertinebat ad monarchiam: habebant etiam seniores quosdam ex maioribus civitatis assumptos,
quod pertinebat ad oligarchiam: habebant etiam quosdam principes qui eligebantur ex populo,
et vocabantur ephori, idest provisores, et hoc pertinebat ad democratiam. Aliorum autem opinio
fuit quod principatus ephororum pertineret ad tyrannidem, quia pro voluntate dominabantur;
sed erant in civitate alii principatus qui disponebant de conviviis communibus et de aliis pertinentibus ad quotidianam vitam civitatis, puta de victualibus et aliis rebus venalibus: et illud
dicebant pertinere ad democratiam”.
574

Por. A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 161.

Ten dynamizm polityki uchwycony przez Akwinatę możemy zaobserwować w licznych
przemianach politycznych w ramach jednej wspólnoty, którym poświęcał dużo miejsca w swych
tekstach o polityce Tomasz z Akwinu. Wie doskonale, że w polityce rzadko mamy do czynienia
z czymś bardzo stabilnym. Dlatego potrzebujemy cnoty roztropności, aby działać politycznie,
a przed samym działaniem rozeznać dobrze zmienną i niepewną sytuację, o czym pisałem już
w rozdziale drugim: II.1. Status epistemologiczny polityki i kwestia uczestnictwa.
575
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a tym bardziej udoskonalić swego działania, bez wzrastającego uczestnictwa
ludzi. Kiedy dany system to uniemożliwia, to ludzie szukają innych form
uczestnictwa, w czymś innym niż sprawy państwowe. Aktywność ludzka
szuka ujścia w innych kierunkach. Pokazuje to Tomasz, porównując różne
systemy polityczne, np. spartański i kreteński576.
Jeśli nie ma ujść pozytywnych dla aktywności ludzkiej, na końcu sytuacja polityczna może przemienić się w protest obywateli przeciwko instytucjom publicznym i przeciwko niektórym politykom, i w tej fali protestów
nie tylko można odrzucić i zniszczyć coś, co nie działa, ale także to, co jeszcze przynosi pożytek577.
Ponadto jako konsekwencja braku partycypacji pojawia się zjawisko
powolnego niszczenia systemu politycznego578. Dynamizm polityczny,
który dostrzegł Akwinata, nie tylko pojawia się w sytuacjach tworzenia
i konstruownia najlepszego ustroju albo w możliwości ulepszenia ustroju
już istniejącego, ale także w możliwym pogorszeniu się fukcjonowania
danego ustroju politycznego. Jak zauważa jeden z interpretatorów myśli
Tomaszowej odnoszącej się do polityki: „konkretna konfiguracja społeczności świeckiej może doświadczać progresów, ale także cofania się”579.
W ten sposób jakiś system, wcześniej dobry, może ulec powolnemu
niszczeniu i nieraz kompletnie zmienić swą strukturę i działanie. Najlepszy
system może przemienić się łatwo w najgorszy580. Akwinata w De regno
przeanalizował to szczególnie w przypadku monarchii i demokracji. Ta
ostatnia może łatwo ulec samodestrukcji z powodu anarchicznego charakteru rządów ludu. „Rząd bezpośredni i wszechstronny sprawowany przez
całość ludu; rząd, który się pozbawia sformalizowania i ulega chaosowi,
aby uczynić się kompletnie ludowym, przemienia się łatwo w tyraniczny
i demagogiczny, wszak wielka masa, działając bez przeciwwagi mediacji,

576

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 6.

577

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 8.

578

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 10.

579

J. H. Schneider, dz. cyt., s. 25.

Pomiędzy przyczynami tego pogorszenia widział specjalną rolę złego życia moralnego
– w tym wypadku złego wpływu namiętności i wad. Jak pisze F. Bertelloni: „zdominowany
przez namiętność rex przemienia się w tyrana i jego perwersyjne rządy są skutkiem koncentracji
w nim namiętności” – F. Bertelloni, Las pasiones en la teoría política medieval. Tomás de Aquino,
Dante y Marsilio de Padua, „Cuarensia” 2012, nr 7, s. 70.
580
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spotyka się z sytuacją wystawienia na bycie łatwo zmanipulowaną, będąc
szczególnie podatną na bycie poruszanym przez sentymenty i emocje”581.
Taka wspólnota polityczna źle zarządzana może wręcz zniknąć582. W ten
sposób jakiś organizm polityczny może zdążać do kompletnej autodestrukcji, niszcząc przy tym status communitas perfecta, i wtedy dana wspólnota
powraca do bycia wspólnotą przedpolityczną, co oznacza, że taka społeczność znowu nie może osiągnąć pewnych celów i dóbr zarezerwowanych
dla politycznej sfery życia, np. nie jest w stanie zagwarantować pokoju czy
odpowiednich możliwości rozwoju swoim członkom (bo trudno już wtedy
mówić o obywatelstwie). Tomasz z Akwinu przestrzega przed tym w De
regno: „Salomon dixit: Ubi non est gubernator, dissipabitur populus”583
i w Komentarzu do Polityki: „non enim potest esse civitas, soluta concordia
civium; et sic per seipsam dissolvitur”584.
Możliwość pogorszenia sytuacji przez brak partycypacji nie odnosi się
jedynie do zniszczenia samego systemu politycznego. Jeśli ludzie nie mogą
partycypować w legalny i dobry sposób, to co najmniej część z nich wybiera
złe sposoby życia, które jednak pozwolą osiągać pewne cele, choć przy
okazji uderzać bedą w samą wspólnotę, w dobro wspólne, w innych ludzi
i także w nich samych, w tych, kórzy podejmują złe działania, przynajmniej
jeżeli oceniamy to z moralnego punktu widzenia585.
Kiedy nie ma miejsca na dobrą aktywność obywatelską, system polityczny może skończyć swój żywot przez rewolucję lub zewnętrzną interwencję innego państwa – przestrzega Tomasz. Dlatego nie można zaklinać
rzeczywistości, gdy źle się dzieje wewnątrz danej wspólnoty politycznej,
ani nie doceniać realnych sił, wewnętrznych i zewnętrznych, nawet gdy
zagrożenia wydają się bardzo odległe. Jak zauważa Akwinata, Kreta jako
wyspa, a więc, wydawałoby się, stosunkowo bezpieczna od zagrożeń ze-

581

A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 161–162.

Taką możliwość widział Tomasz z Akwinu za Arystotelesem, który ostrzegał, że „system
rozpoczyna od pogarszania się i kończy w sytuacji bezustrojowej” – Pol., 1309b, 32–35.
Por. także: A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 160–161; Tenże, Ethos…, dz. cyt., s. 409 i 414.
582

583

De regno, lib. 1, cap. 1.

584

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 12.

Zaznacza to Akwinata w Liście do księżnej Brabantu, pisząc o Żydach niemogących zarobkować legalnie i szukających przez to nielegalnych sposobów na przeżycie –por. Ad ducissam
Brabantiae.
585
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wnętrznych i obcych interwencji, lekceważyła zagrożenia. Jednak to
spowodowało rozkład wewnętrzny państwa i w końcu pojawienie się
czynnika tak silnego, że ten kryzys potrafił wykorzystać. Jak pisze dominikanin, „quia nuper transierat ad insulam Cretensium bellum ab extraneis
invadentibus insulam: ex quo manifestum est, quod leges eorum non erant
sufficienter virtuosae ad conservandum eorum politiam; sed conservabantur, quia non habebant inimicos contra se bellantes”586. Czasami, paradoksalnie, większe szanse na pozytywne przemiany ma państwo w sytuacji
zagrożenia odczuwalnego i bezpośredniego, bo wtedy system polityczny
i poszczególne grupy społeczne i polityczne go współtworzące szukają
większej partycypacji, by się obronić. W ten sposób prawie wszyscy żywo
zainteresowaani są sprawami swej politycznej wspólnoty i przetrwaniem.
Tak było, zdaniem Tomasza z Akwinu, w przypadku Sparty, przynajmniej
w porównaniu z Kretą587.
W filozofii politycznej Tomasza z Akwinu pojawia się w jasny sposób
konieczność włączania w życie polityczne możliwie wielu czynników. Jest
lepiej użyć więcej form, np. ustrojowych, niż mniej. Ale też ważne, by same
te formy były dobre588. I znowu jako kryterium oceny pojawia się wzrastająca bądź niszczona partycypacja polityczna. Dlatego nie jest dobre łączenie w jeden ustrój form złych, chociaż wydaje się, że polepsza to trochę
sytuację w danym organizmie politycznym. Np. oligarchia jako forma

586

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 12.

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 8: „excludit [Aristoteles] quamdam responsionem qua
possent se defendere, inducentes pro signo bonae ordinationis, quod [Cretenses] semper absque
seditione vixerint. Sed ipse dicit, quod hoc, quod populus quieverit apud eos a seditionibus non
participans principatu, non est signum demonstrans quod eorum politia sit bene ordinata: hoc
enim contingebat quia Cretenses longe peregrinabantur ab aliis hominibus (in) insula quadam
habitantes, et distantes ab aliis: et sic non habebant bella cum finitimis, sicut supra dictum est,
et sic cosmi apud Cretenses non habebant aliqua recipere vel expendere propter bella, sicut
ephori apud Lacedaemones: unde populus non multum curabat tali principatu participare”.
Dlatego ustroje totalitarne zawsze szukają wroga, rzeczywistego lub fikcyjnego, aby wymusić
partycypację ludzi w sprawach państwa, choć w rzeczywistości chodzi o obronę interesów
grupy rządzącej.
587

588 W tym miejscu Akwinata odróżnia się od Arystotelesa, który identyfikował system mieszany ze zmieszaniem dwóch systemów złych: oligarchii i demokracji, które połączone tworzyłyby jeden system dobry – republikę (czyli system sprawiedliwy, który najlepiej gwarantuje
partycypację polityczną, gdyż oba systemy złe ograniczałyby się wzajemnie) – por. A. Cruz
Prados, Ethos…, dz. cyt., s. 411 i 414.
Por. także: Tenże, La Política de Aristóteles…, dz. cyt.
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rządów połączona z populizmem nie gwarantuje bynajmniej wzrostu
prawdziwej partycypacji obywateli w sprawach wspólnoty; następuje regres
i jej niszczenie. Natomiast w przypadku mieszania ustrojów dobrych otwiera się nowe możliwości uczestnictwa ludzi w życiu wspólnoty i w sposób oczywisty umożliwia większe uczestnictwo, a co za tym idzie, udoskonala działanie systemu politycznego i jakość życia obywateli: „unde
inconveniens est, quod ex pessimis politiis componatur optima politia.
Multo igitur melius faciunt illi, qui ex pluribus politiis commiscent ordinationem civitatis: quanto enim est ex pluribus commixta, tanto melior est,
quia plures habent partem in dominio civitatis”589. Próby poprawiania złych
systemów bez rezygnacji z ich złej logiki myślenia i funkcjonowania, także
co do partycypacji, nie mogą wystarczyć i zapewnić prawdziwego rozwoju
wspólnoty politycznej590.
Życie wspólnoty państwowej udoskonala także zwiększający się pluralizm różnych grup i stowarzyszeń społecznych, które gwarantują partycypację w różnych, także niepolitycznych, dobrach danej społeczności.
Dlatego Akwinata, komentując Politykę Arystotelesa591, porównuje znowu,
tym razem pod innym względem, system spartański i kreteński, przy czym
okazuje się, że akurat w tym punkcie rozwiązania z Krety są lepsze od tych
ze Sparty. Przy czym znowu kwestią rozstrzygającą jest dostęp i uczestnictwo obywateli w dobrach społecznych.
To dlatego partycypacja może pomóc w ulepszeniu danego systemu
politycznego i może także wydatnie poprawić jakość życia samych obywateli. Ta relacja między jednym i drugim skutkiem powiększanego uczestnictwa jest zresztą obustronna. Poprawiając w tym kierunku system polityczny, tworzy się nowe możliwości lub powiększa stare, dla aktywnego
życia obywatelskiego, które prowadzi do polepszenia sytuacji pojedynczego
człowieka. W ten sposób obywatel może rozwijać to, co było w nim jedynie
potencjalnie ukryte czy uśpione, może rozwijąć swe dobre sprawności
(cnoty różnego rodzaju), co staje się poźniej najlepszym fundamentem do
powiększonej partycypacji w sprawach wspólnoty592.
589

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 6.

590

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, n. 3. Por. także: Sentencia Politic., lib. 2, lect. 7, nn. 5–6.

591

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 5.

Dlatego w myśli Akwinaty nie oddaje się takiej wagi uwarunkowaniom materialnym,
wzbogacenie nie jest celem życia obywatelskiego i celem wspólnoty politycznej. Wzrastać
592
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I druga strona tego samego medalu – gdy obywatele, coraz doskonalsi
i bardziej aktywni, mogą skutecznie i coraz bardziej współdziałać w konstruowaniu i reformowaniu wspólnego życia593. Ale nie można mówić
jedynie o cnotach stricte politycznych, takich jak roztropność czy sprawiedliwość. Bo przecież, jak zaznacza Tomasz z Akwinu, wszystkie cnoty
mają zawsze pewien wymiar społeczny, polityczny. Także te, które zwykliśmy uważać za sprawności udoskonalające jedynie życie indywidualne
i prywatne człowieka594: „Et quia homo secundum suam naturam est
moralnie znaczy o wiele więcej niż wzrost ekonomiczny (aczkolwiek i jego potrzebę widział
Tomasz z Akwinu). W tym miejscu średniowieczny autor idzie śladami Arystotelesa, którego
myśl w tym względzie tak charakteryzuje A. Cruz Prados: „Tylko cnota ma wartość absolutną
w polis w stopniu, w którym partycypuje się w celu danej wspólnoty, i tym celem nie jest bogactwo czy wolność, ale coś więcej: cnota i dobre życie. Tym, którzy bardziej współdzielą prawdziwy cel polis, tym odpowiada większa partycypacja” – A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt., s. 413.
593 W ten sposób może się mówić o cnotach, których przeznaczeniem jest udoskonalenie
życia wspólnoty, jak to zauważa Tomasz z Akwinu, odnosząc się do nauczania Stagiryty w Etyce:
„virtutes politicas esse dicit quibus boni viri reipublicae consulunt, urbesque tuentur. Sed ad
bonum commune sola iustitia legalis ordinatur; ut philosophus dicit, in V Ethic.” – S. Th., I–II,
q. 61, a. 5, arg. 4.
594 Pokazuje to Akwinata znowu za Arystotelesem w: S. Th., I–II, q. 61, a. 5, ad 4: „Ad quartum
dicendum quod sola iustitia legalis directe respicit bonum commune, sed per imperium omnes
alias virtutes ad bonum commune trahit, ut in V Ethic. dicit philosophus. Est enim considerandum quod ad politicas virtutes, secundum quod hic dicuntur, pertinet non solum bene
operari ad commune, sed etiam bene operari ad partes communis, scilicet ad domum, vel
aliquam singularem personam”. Por. także: Sentencia Ethic., lib. 5, lect. 1, n. 13; Sentencia Ethic.,
lib. 5, lect. 5, n. 1.
Taką argumentację wzmacnia Akwinata oparciem się o nauczanie Cycerona i Augustyna,
którzy zauważali, że nie wszyscy mogą aktywnie partycypować w konstruowaniu życia politycznego, ale współpracują w rozwoju wspólnoty w przeróżny sposób: „Ad tertium dicendum
quod deserere res humanas ubi necessitas imponitur, vitiosum est, alias est virtuosum. Unde
parum supra Tullius praemittit, his forsitan concedendum est rempublicam non capessentibus,
qui excellenti ingenio doctrinae se dederunt; et his qui aut valetudinis imbecillitate, aut aliqua
graviori causa impediti, a republica recesserunt; cum eius administrandae potestatem aliis laudemque concederent. Quod consonat ei quod Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei, otium sanctum
quaerit caritas veritatis; negotium iustum suscipit necessitas caritatis. Quam sarcinam si nullus
imponit, percipiendae atque intuendae vacandum est veritati, si autem imponitur, suscipienda
est, propter caritatis necessitatem” – S. Th., I–II, q. 61, a. 5, ad 3.
Inna sprawa, że np. roztropność – cnota par excellence polityczna – potrzebuje do swego
funkcjonowania innych cnót, już niepolitycznych: „trzeba mieć na uwadze, że tak jak cnoty
moralne nie mogą istnieć bez roztropności (…) tak samo nie może istnieć roztropność bez cnót
moralnych, wszak roztropność jest prawym wyborem działania (…) jest konieczne, by wszyscy,
którzy mają roztropność, mieli także cnoty moralne”. Sin las virtudes morales la prudencia es
falsa, sólo aparente, es una corrupción de la prudencia – por. De virtutibus, q. 5, a. 2, ad 9. Bez
cnót moralnych roztropność jest fałszywa, powierzchowna, jest zniszczeniem prawdziwej roztropności. Por. także: J. M. Barrera, dz. cyt., s. 87.
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animal politicum, virtutes huiusmodi, prout in homine existunt secundum
conditionem suae naturae, politicae vocantur, prout scilicet homo secundum has virtutes recte se habet in rebus humanis gerendis”595. Można
powiedzieć nawet więcej. Akwinata podkreśla tę wagę i wymiar społeczny
cnót, cytując Makrobiusza, który prezentował z kolei myśl Plotyna, wymieniając cztery wymiary cnót głównych, a Tomasz w tym wyliczeniu jako
pierwszy podaje właśnie wymiar polityczny: „quatuor sunt, inquit, quaternarum genera virtutum. Ex his primae politicae vocantur; secundae, purgatoriae; tertiae autem, iam purgati animi; quartae, exemplares”596.
Według Akwinaty wspólnota polityczna jako taka jest wezwana do nieustannego udoskonalania się. Zawsze może na nowo przemyśliwać swoje
funkcjonowanie, rekonfigurować się597. Cały czas może wzrastać jakość
wspólnego życia i tym faktorem ją udoskonalającym jest właśnie partycypacja polityczna. W ten sposób poprzez, jak wykazywaliśmy w rozdziale
trzecim, wspólne myślenie o sprawach państwa, wspólne stanowienie
prawa czy zarządzanie, wspólnota polityczna może być coraz bardziej
współuczestniczona przez coraz większą liczbę ludzi. „Definitywnie udoskonalenie społeczności jest udoskonaleniem jej jako społeczności poli-

S. Th., I–II, q. 61, a. 5, corp.
Akwinata, mówiąc o aktywnościach ludzkich, odnosi się do wielu aspektów ludzkiego życia.
Ukazuje to odpowiedź na argument pierwszy artykułu 5 cytowanej w głownym tekście kwestii:
„philosophus loquitur de his virtutibus secundum quod sunt circa res humanas, puta iustitia
circa emptiones et venditiones, fortitudo circa timores, temperantia circa concupiscentias” –
S. Th., q. 61, a. 5, ad 1.
Por. także: S. Th., II–II, q. 58, a. 5, corp.: „iustitia, sicut dictum est, ordinat hominem in comparatione ad alium. Quod quidem potest esse dupliciter. Uno modo, ad alium singulariter consideratum. Alio modo, ad alium in communi, secundum scilicet quod ille qui servit alicui communitati servit omnibus hominibus qui sub communitate illa continentur. Ad utrumque igitur
se potest habere iustitia secundum propriam rationem. Manifestum est autem quod omnes qui
sub communitate aliqua continentur comparantur ad communitatem sicut partes ad totum.
Pars autem id quod est totius est, unde et quodlibet bonum partis est ordinabile in bonum totius.
Secundum hoc igitur bonum cuiuslibet virtutis, sive ordinantis aliquem hominem ad seipsum
sive ordinantis ipsum ad aliquas alias personas singulares, est referibile ad bonum commune,
ad quod ordinat iustitia. Et secundum hoc actus omnium virtutum possunt ad iustitiam pertinere, secundum quod ordinat hominem ad bonum commune. Et quantum ad hoc iustitia
dicitur virtus generalis. Et quia ad legem pertinet ordinare in bonum commune, ut supra habitum
est, inde est quod talis iustitia, praedicto modo generalis, dicitur iustitia legalis, quia scilicet per
eam homo concordat legi ordinanti actus omnium virtutum in bonum commune”.
595
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S. Th., I–II, q. 61, a. 5, s. c.

597

Por. A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 20.
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tycznej: jako społeczności, której istnieniem i konfiguracją jest działanie
ludzkie, przemyślany wybór formy życia we wspólnocie. Kiedy lepsza jest
społeczność, jest bardziej polityczną: bardziej decyzyjną. (…) Rozwój wspólnoty łączy się z pogłębieniem decyzyjności odnośnie samej siebie, i, dlatego,
konieczności decydowania o sobie samej; i to pogłębienie, swoją drogą,
implikuje konieczność udoskonalenia sprawowania władzy”598. To wszystko
pozwala na lepsze funkcjonowanie państwa i partycypacji politycznej,
co prowadzi do lepszego życia obywateli. A przecież osiągać lepsze życie
w wymiarze wspólnotowym to największy cel istnienia wspólnoty politycznej w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej – to cel najwłaściwszy
dla communitas perfecta.
Ale też bez wątpienia takim celem dla działania politycznego jest osiągnięcie doskonałości życia przez poszczególnych obywateli – wspólnota ma
w tym pomagać599. Oba cele są ze sobą ściśle związane i wykluczenie
jednego z nich powoduje zarazem destrukcję drugiego. „Integracja jednostki
w całości powinna być rozumiana jako powiększenie i ubogacenie jej
osobowości, a nie jako jej degradacja do prostej funkcji części wewnątrz
jakiegoś organizmu, bez żadnej własnej wartości”600.
Podobny związek możemy dostrzec w obustronnej relacji pomiędzy
pogorszeniem się jakości życia politycznego i społecznego i degradacją
życia pojedynczych ludzi. Kiedy brakuje partycypacji politycznej, system
ulega autodegradacji i coraz bardziej wyklucza dobre relacje między ludźmi
i ich pozytywne aktywności. Zło społeczne i indywidualne rośnie i historia
danej wspólnoty zaczyna przypominać zaciskającą się pętlę. System polityczny coraz mniej może używać różnych możliwości obywateli i ci ostatni
598

Tamże, s. 158–159.

Tamże, s. 71: „Naturalna socjalność bytu ludzkiego implikuje, że dobro człowieka, jego
cnota albo doskonałość moralna polega na pełnym przyporządkowaniu i partycypacji w dobru
wspólnym, i że to dobro, które nie jest czymś innym jak doskonałością samej społeczności,
jakość życia we wspólnocie, spotyka swoją możliwą realizację maksymalną w dobru wspólnym
politycznym, to znaczy, w możliwej doskonałości społeczności, która jest taką według doskonałego rodzaju społeczności”.
599

600 A. Passerin d´Entrèves, Il valore del pensiero politico di S. Tommaso, w: S. Tommaso
d´Aquino, Scritti politici, L. Perotto (red.), Milano 1985, s. 16.
Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt.: „Jeśli życie jednostki się humanizuje poprzez konwersję
tego istnienia w partycypowanie życia społecznego, jakość ludzka osobistych działań, które
składają się na to życie, będzie zależała od jakości jaką będzie miało skonfigurowanie dane życiu
zbiorowemu”.
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stają się coraz bardziej obojętni wobec wspólnego dobra, nie widzą sensu
w żadnej dobrej aktywności, czy to społecznej, czy nawet indywidualnej.
Wzrasta pasywność mieszkańców państwa i spada ich zainteresowanie
sprawami wspólnymi, a co za tym idzie – spadają efektywność instytucji
państwa i możliwości całej wspólnoty.
Jeśli pogarsza się system polityczny, to pogarsza się także jakość życia
obywateli. Ustrój polityczny w fazie rozkładu zniszczy wraz z sobą różnego
rodzaju dobra wspólne i indywidualne różnych ludzi. Odnotowuje to José
Luis Parada, komentując Tomaszowe spostrzeżenia o tyranii i destrukcyjnej roli despoty: „pyszny zmienia się w niewolnika własnej pychy i ten,
który jest niewolnikiem, chce zniewalać innych”601.
Ale ma to też przeciwny kierunek; gdy obywatele nabywają i rozwijają
złe zwyczaje i działania, to trudno jest mówić o stworzeniu zdrowej wspólnoty politycznej albo o ulepszeniu życia publicznego. Jeśli, jak pisaliśmy
trochę wcześniej, cnoty, dobre sprawności mają zawsze swój wymiar polityczny, to tak samo jest ze sprawnościami złymi – wadami602. Można to
dokładnie zaobserwować szczególnie u polityków, jak ich moralność, dobra
lub zła, wpływa na ich sposób rządzenia, a także na całą wspólnotę. Tomasz
z Akwinu poświęcił temu tematowi sporo uwagi w De regno603.
Lecz ważna jest nie tylko postawa moralna rządzących. Jasne, że ciężar
gatunkowy oraz wymiar społeczny ich przewin jest inny, ale wpływ na życie
wspólnoty ma także moralne życie pojedynczych ludzi. Mogą oni skutecznie doprowadzić do ruiny każdy system polityczny, co Tomasz w De regno
odczytuje jako pewien znak dopustu Bożego za zły sposób życia: „in Iob
601 J. L. Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Roma 2003, s. 5. Por.
także: J. F. Larrain, Política y buen gobierno en la óptica de santo Tomás de Aquino, „Revista
Historias del Orbis Terrarum” 2011, nr 6, s. 104, s. 104.
602

Por. G. Chalmeta, Ética social: familia, profesión y ciudadanía, Pamplona 2009, s. 57.

Dlatego „De regno było określane przez historyków średniowiecznych teorii politycznych
jako traktat przynależący do rodzaju specula principum, rodzaju charakteryzowanego jako
»katalog wad i cnót«, to znaczy, jako rodzaj speculum, w którym rex ciągle powinien się przeglądać, aby weryfikować czy jego postępowanie jako rex jest potwierdzone »etyką rządzenia«
cnotliwego, albo na odwrót, oddala się od tej etyki, ponieważ sprawuje rządy perwersyjne” –
F. Bertelloni, dz. cyt., s. 56.
Por. także: W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938,
s. 195 nn.; J. Miethke, Las ideas políticas de la edad media, Buenos Aires 1993, s. 26 i 80 nn.;
L. R. Carcedo, dz. cyt., s. 890; M. D. Jordan, De Regno and the Place of Political Thinking in
Thomas Aquinas, „Medioevo” 1992, nr 18, s. 153–154 i 162–163.
603
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dicitur: regnare facit hominem ypocritam propter peccata populi. (…) Sic
igitur Deus prefici permittit tyrannos ad puniendum subditorum peccata.
Talis autem punitio in Scripturis ira Dei consuevit nominari. Unde per Osee
Dominus dicit: Dabo tibi regem in furore meo”604.
W ten sposób w nauczaniu Akwinaty możemy wyraźnie zobaczyć, jak
partycypacja wpływa na kwestie stabilności systemu politycznego i na
jego możliwości rozwojowe. Jeśli zaczyna jej brakować, to system polityczny staje się coraz mniej efektywny i uwarunkowania jego rozwoju oraz
obywateli stają się coraz gorsze. Jest prawdą, że Akwinata w De regno
bardzo eksponuje walory ustroju monarchicznego, jedynowładztwa. Ale
także i w tym przypadku, w mojej opinii, można i trzeba mówić o partycypacji obywateli. Jeśli dobrze odczytuję jego wizję ustroju królewskiego,
to nie jest to w żadnym razie wizja monarchii absolutnej, ale monarchii
umiarkowanej, można by rzec: „monarchii partycypacyjnej”605. Ta syntagma („monarchia partycypacyjna”) byłaby z pewnością wewnętrzną
sprzecznością – in terminis – jeśli wiązalibyśmy koncept partycypacji
wyłącznie z ustrojem radykalnie demokratycznym, jak często jest dzisiaj,
a monarchie z ustrojem absolutystycznym (jak błędnie się postrzega
średniowieczne wizje ustroju królewskiego – w tym tę Tomasza z Akwinu).
Jednak dla dominikanina monarchia była systemem sprawiedliwym,
z umiarkowaną władzą króla i konieczną kooperacją obywateli (poddanych), co postulowało ich żywą partycypację w sprawach królestwa. Ale
to już będzie przedmiotem dalszych rozważań w następnym podrozdziale
omawiającym działanie zasady partycypacji politycznej w ramach różnych
form ustrojowych.

604

De regno, lib. 1, cap. 11.

Por. A. Machowski, Monarchia partycypacyjna, czyli o rządach królewskich w myśli Tomasza
z Akwinu, „Dialogi Polityczne” 2020, nr 28, s. 277–322.
605
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IV.2. Partycypacja w różnych systemach
politycznych
Już w samej klasyfikacji ustrojów, odziedziczonej przez Tomasza z Akwinu,
napotykamy temat partycypacji politycznej jako bardzo ważny dla kwestii
systemowych606. Podział między ustrojami sprawiedliwymi a niesprawiedliwymi, odnoszący się do realizacji sprawiedliwości i dobra wspólnego,
można bezpośrednio wiązać z kwestią uczestnictwa607. Jeśli regimen politicum rozumiemy jako formę życia wspólnoty ludzkiej odnoszącą się do
zagadnień dystrybucji władzy608 (co rozważaliśmy w trzecim rozdziale), to
zasada partycypacji politycznej już od pierwszego wejrzenia pełni w nim
bardzo ważną rolę. Oczywiście temat władzy, jej zdobycia i utrzymania nie
był bynajmniej najważniejszy (ani jedyny, jak często bywa we współczesnych teoriach politycznych) dla myśli politycznej Tomasza z Akwinu, ale
nie oznacza to, że tym samym newralgicznie z nim związana kwestia
uczestnictwa traci swoją wartość. Paradoksalnie, tak jest nierzadko w nowożytnych koncepcjach, ale nie u Tomasza, gdzie właśnie partycypacja
606 Arystoteles klasyfikuje ustroje według różnic zaznaczających się w trzech aspektach:
deliberatywnym, w urzędach i w administrowaniu sprawiedliwością. Jak mogliśmy zobaczyć
w poprzednim rozdziale, mówi w rzeczywistości o trzech formach partycypacji politycznej, jak
streszczaliśmy myśl jego interpretatora, Tomasza z Akwinu – por. Pol., 1297b, 35-1301a, 15.
Por. także: A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt., s. 410–411. W innym fragmencie swojej książki
autor hiszpański dodaje o relacji między partycypacją a ustrojem politycznym: „Partycypacji
poszukuje się poprzez formy [ustrojowe], nie na ich marginesie i z uszczerbkiem dla nich;
i formy, których się poszukuje są formami partycypacji, i nie formami odporności przeciwko
partycypacji kogokolwiek innego” – tamże, s. 421.
607 W De regno Tomasz z Akwinu pisze o działaniu wielu, które przyporządkowuje się dobru
wspólnemu poprzez rządy jednego; jest to jeden z przykładów, który ukazuje przeciwieństwo
między monarchią jako ustrojem sprawiedliwym a tyranią jako ustrojem niesprawiedliwym –
por. De regno, lib. 1, cap. 1.
Partycypację obywateli w stwarzaniu i życiu ustroju politycznego Arystoteles widział jako
konieczny warunek możliwości istnienia ustroju – por. Pol., 1295a, 40 i 1276b, 3.
Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 409–410.
608 Tak ukazują Leo Strauss i Joseph Cropsey koncepcję ustroju politycznego, interpretując
filozofię polityczną Akwinaty – por. L. Strauss i J. Cropsey (red.), dz. cyt., s. 249. Por. także:
J. F. Larrain, dz. cyt., s. 98.
Arystoteles rozumiał ustrój polityczny (politeia) jako formę życia polis, nie jak to rozumieją
często teorie współczesne, jako schemat struktury władzy i środków przymusu – por. Pol.,
1295a, 40.
Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 409.
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jawi się jako temat dużo bardziej fundamentalny dla życia politycznego,
co też próbujemy wykazać w niniejszym opracowaniu609. Akwinata, pisząc
o ustrojach politycznych, bynajmniej nie koncentruje się przesadnie na
kwestiach samej władzy i dlatego zasada uczestnictwa utrzymuje, a nawet,
dzięki temu, umacnia swą pozycję w jego filozofii politycznej. Ona właśnie
służy temu, by oceniać poszczególne rozwiązania ustrojowe, mierzyć ich
przydatność i skuteczność.
Paradoksalnie najbardziej widać to w klasyfikacji ustrojów niesprawiedliwych. Gradacja od najmniej niesprawiedliwego, demokracji, poprzez
oligarchię, aż do tyranii pokazuje jasno, że z każdym stopniem, z każdą
gorszą formą ustrojową, pomniejsza się liczba ludzi, którzy mogą prawdziwie partycypować w decyzjach dotyczących państwa i dóbr wspólnych
osiągalnych w ramach życia wspólnotowego. Także jakość uczestnictwa
w życiu publicznym zdecydowanie spada wraz z różnorakim wykluczeniem
i pojawianiem się coraz mocniejszego strachu i konfliktu jako sposobów
zarządzania. Sytuacja pogarsza się wraz z przechodzeniem do coraz gorszego ustroju. Najjaskrawiej uwidacznia się to w tyranii. Z kolei ustrój oligarchiczny, jak zauważa Akwinata w Komentarzu do Etyki, będzie miał
tendencję do używania w swych rządach „mocy” (potentia) w złym znaczeniu, aby utrzymać się przy istnieniu w odróżnieniu od ustroju dobrego
– arystokracji, która rządzi za pomocą cnoty: „Quod autem aliqui habeantur ut optimi vel ut dominantes, contingit quidem, vel secundum virtutem
sicut in aristocratica politia, in qua aliqui propter virtutem principantur; vel

609 Zawsze musimy pamiętać, analizując filozofię polityczną Tomasza z Akwinu, że jego
myślenia o polityce nie możemy zredukować do rozważania samego ustroju politycznego jako
czystej techniki władzy, jak to czynią teorie nowożytne – por. A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt.,
s. 147: „Nowożytna myśl polityczna poprowadziła do końca progresywną redukcję tego, co polityczne do kwestii władzy. Rzeczywistość tego, co polityczne została ograniczona do tego, co
dotyczy władzy, rozkazywania czy dominacji w jakiejkoliwek społeczności ludzkiej. Mówić
o tym, co polityczne nie jest czymś więcej niż mówieniem o istnieniu władzy między ludźmi,
o istnieniu woli zdolnej do narzucenia się innym wolom. Filozofia czy refleksja polityczna
została w ten sposób przemieniona w wiedzę o władzy, w analizę tego fenomenu społecznego,
który jest zdominowaniem człowieka przez człowieka: w studiowaniu powstania, form, organizacji i rozwijania władzy. Identyfikować to, co polityczne z władzą oznacza adaptować instrumentalistyczną koncepcję tego, co polityczne, wszak władza jest tylko, dokładnie, środkiem
czy instrumentem”.
Z kolei John Finnis pisze o technicystycznej wizji polityki, którą krytykuje z pozycji Tomasza
z Akwinu – por. J. Finnis, Aquinas..., dz. cyt., s. 22.
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secundum aliquem alium modum, puta in politia oligarchica, in qua aliqui
pauci principantur propter divitias vel potentiam”610.
Ale i w najmniej złym, w demokracji (w odróżnieniu od dobrej republiki
– politia611) zwykle używa się nienawiści i przemocy jako metod uprawiania polityki (lepiej powiedzieć antypolityki) które znamy z tyranii, gdzie
osiągają swe apogeum. W ten sposób na przykład Akwinata oceniał pierwiastki demokratyczne w ustroju kreteńskim: „ista institutio ultima de
vacatione cosmorum habet aliquid politie in quantum fit de communi
consensu populi; set tamen non est vera politia, sed magis oppressio quaedam per potentiam populi, et via quaedam ad tyrannidem. Consueverunt
enim aliqui habentes odio cosmos, colligantes sibi populum et alios amicos
suos, facere monarchiam, ut scilicet aliquis eorum dominetur in civitate
loco omnium; et quando hoc non possunt statim facere, movent seditiones
et pugnant cives ad invicem”612.
Pewne trudności z kolei, przynajmniej w początkowej analizie, możemy
mieć z bezpośrednim związaniem kwestii partycypacji politycznej z klasyfikacją ustrojów dobrych – sprawiedliwych. Jak wiemy, pierwszym spośród
nich jest monarchia; później, za każdym razem mniej doskonałe, ustroje:
arystokratyczny i republikański. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że partycypacja polityczna ma największy wymiar właśnie w ostatnim systemie
sprawiedliwym – w republice. Wszak z wzrastającą liczbą ludzi biorących
czynny udział w sprawowaniu władzy politycznej wzrasta też ich uczestnictwo. W ten sposób, jeśli bierzemy pod uwagę tylko ten aspekt ilościowy
uczestnictwa, ustrój republikański wydaje się o wiele bardziej partycypacyjny niż ustrój królewski.
Ale trzeba w tym punkcie kwestię partycypacji dookreślić. Akwinata,
podobnie jak sam Arystoteles, broni najlepszej oceny ustroju królewskiego
dla jego skuteczności i dlatego, że monarchia sprzyja bardziej zachowaniu
jedności państwa i lepiej broni się przed przemianą w system najgorszy
– tyranię. W ten sam sposób moglibyśmy dostrzec pierwiastki monar610

Sentencia Ethic., lib. 5, lect. 2, n. 4.

Jak już zaznaczaliśmy wcześniej, Tomasz z Akwinu, szczególnie w Komentarzach do
Arystotelesa i w De regno, używa słowa democratia, aby opisać ustrój niesprawiedliwy będący
przeciwieństwem sprawiedliwej republica. W Sumie teologicznej termin democratia jest używany w znaczeniach pozytywnych.
611

612

250

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 11.
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chiczne i w dzisiejszych państwach. Nie ma praktycznie wspólnoty politycznej także i dzisiaj bez jakiegoś pierwiastka spajającego, jednoczącego
(czy to będzie funkcja prezydenta, czy premiera) – koniec końców władzę
sprawuje jeden człowiek. I w ten sposób trzeba by też rozumieć ustrój
monarchiczny w pismach Akwinaty. Wyjątkowość De regno jako dzieła
zachwalającego monarchię trzeba też widzieć w kontekście jego powstania,
a więc w sytuacji młodego księcia, do którego adresowane jest to opusculum, która była sytuacją ciężkiego kryzysu państwa i potrzeby wzmocnienia władzy królewskiej wobec trwającego zamachu stanu możnowładców613.
Także w praktyce politycznej państw o ustroju królewskich, które analizuje Tomasz z Akwinu, potrzebna była partycypacja obywateli, którzy
miłowaliby dany ustrój i utrzymywali go przy istnieniu. Toteż obywatele
mają wpływ na ten ustrój, szczególnie we wcześniejszej fazie jego istnienia,
na jego powstanie i konfigurację, co staraliśmy się już pokazać w niniejszej
książce. Król potrzebuje aktywności innych faktorów życia publicznego
i dążąc ku dobru wspólnemu, konstruuje daną wspólnotę we współpracy
z poddanymi, jak przedstawia monarchię w myśli dominikanina
J. Touchard: „Książę, król, czy jak się go nazwie, nie może osiągnąć dobra
wspólnego narodu inaczej, jak opierając się o niego. I kosekwentnie, musi
prosić o współpracę wszystkich sił społecznych użytecznych dla dobra
wspólnego, aby kierować nimi i jednoczyć je”614. To właśnie jest ustrój
królewski który ocenia jako najlepszy Tomasz z Akwinu w De regno.
Tym bardziej uwidacznia się to w innej koncepcji monarchii, którą jako
model przedstawia Akwinata w Summa Theologiae (wszak ustrój mieszany
zalecany w tym dziele jest przecież też ustrojem królewskim)615, gdzie
władza króla nie stoi ponad wspólnotą polityczną, ale współtworzy ją wraz
613

M. Grandclaude, dz. cyt.

J. Touchard, Historia de las ideas políticas, Madrid 1993, s. 157. Por. także: J. F. Larrain,
dz. cyt., s. 101.
614

615 Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, corp.: „praecipuae tamen sunt regnum, in quo unus principatur
secundum virtutem; et aristocratia, idest potestas optimorum, in qua aliqui pauci principantur
secundum virtutem. Unde optima ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno, in qua
unus praeficitur secundum virtutem qui omnibus praesit; et sub ipso sunt aliqui principantes
secundum virtutem; et tamen talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi
possunt, tum quia etiam ab omnibus eliguntur. Talis enim est optima politia, bene commixta
ex regno, inquantum unus praeest; et aristocratia, inquantum multi principantur secundum
virtutem; et ex democratia, idest potestate populi, inquantum ex popularibus possunt eligi
principes, et ad populum pertinet electio principum. Et hoc fuit institutum secundum legem
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z innymi elementami ustrojowymi zaczerpniętymi z arystokracji i demokracji. Może być, i często tak jest, że rządzący jest najważniejszy, ale zawsze
jako jeden z elementów całej wspólnoty. Nie jest ponad nią ani ponad
ludźmi pojmowanymi jako pewna zbiorowość, a zasada jego władzy jest
in hominibus i inter hominibus. Nie jest czymś przypadkowym, że Akwinata
przyrównuje organizm polityczny do ciała ludzkiego. I organem głównym,
który kieruje, przewodniczy, jest głowa. Ale nawet w De regno organ ten
to tylko część ciała, na pewno najważniejsza, ale wśród innych organów
i innymi częściami ciała: „In uno etiam homine anima regit corpus, atque
inter animae partes irascibilis et concupiscibilis ratione reguntur. Itemque
inter membra corporis unum est principale, quod omnia movet, aut cor
aut caput. Oportet igitur esse in omni multitudine aliquid regitivum”616.
Tak rozumiana głowa wspólnoty, król, jest jej częścią, przez nią jest wybierany (gdy mamy system elekcyjny bezpośredni bądź za pomocą milczącej akceptacji) i jej ma służyć. Nie jest reprezentacją samego siebie, swej
własnej siły, ale jest jak vis regitiva communis wewnątrz pewnej całości
jako głowa wspólnoty (ciała), która przez nią rządzącego ukazuje i realizuje
konieczność posiadania pewnego czynnika rządzącego: „sicut et corpus
hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua vis regitiva communis in corpore, que ad bonum commune omnium membrorum
intenderet”617. Król, także w De regno, a więc traktacie najbardziej „monarchicznym”, nie jest ponad wspólnotą. Nie przychodzi z zewnątrz, z góry,
aby narzucić wspólnocie swoją własną wolę. Do tego zdolny byłby jedynie
„Król królów i Pan panów”, sam Bóg, co podkreślają pierwsze słowa tego
opusculum618.
Inna sprawa, że dla Akwinaty ważniejsze jest, jak funkcjonuje realnie
jakaś wspólnota, a nie kwestia formalna, przynajmniej źle rozumiana619.
Chodzi nie tyle o to, jak się nazywa dane rozwiązanie ustrojowe, ale o to,
jak je współtworzymy, jaka jest jakość ludzkich relacji i jak wyglądają w nim

divinam. Nam Moyses et eius successores gubernabant populum quasi singulariter omnibus
principantes, quod est quaedam species regni”.
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De regno, lib. 1, cap. 1.

617

Tamże.

618

Por. De regno, pr.

619

Por. J. F. Larrain, dz. cyt., s. 100.
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warunki życia (w tym kwestia uczestnictwa)620. Dlatego Tomasz nie traktuje
„dogmatycznie” jednej czy drugiej formuły sprawowania rządów, ale patrzy
bardziej na rzeczywiste skutki, do których prowadzi. W ten sposób nierzadko
ustrój monarchiczny może stwarzać większe możliwości ludzkiego uczestnictwa niż sformalizowana demokracja. Dlatego też zaznacza w De regno
w sposób bardzo ogólny o każdej formie ustrojowej: „jeśli społeczność
wolnych jest kierowana przez tego, który rządzi ku dobru wspólnemu, to
mamy do czynienia z ustrojem prawym i sprawiedliwym”621. W ten sposób
królestwo może być bardziej partycypacyjne od niejednej demokracji622.
Choć z reguły kwestia partycypacji lepiej rozwiązywana jest w ustrojach
republikańskich. Niemniej także monarchia może umożliwiać uczestnictwo
obywateli, jak pisze Alfredo Cruz Prados: „ustrój może być bardziej lub mniej
monarchiczny, arystokratyczny czy demokratyczny, według tego, jak byłaby
ograniczana lub pogłębiana partycypacja – aktywna i pasywna – obywateli
w desygnowaniu działających w różnych sferach”623. Relatywny charakter
odniesienia do konkretnych rozwiązań ustrojowych pokazuje także wybór
ich mieszanki jako najlepszej gwarancji partycypacji obywateli w ramach
wspólnoty, co pokazuje Akwinata w kwestii 105 Prima Secundae.
Tomasz z Akwinu w swojej doktrynie politycznej wyraża niemożliwość
istnienia czystych form ustrojowych w rzeczywistości. Widać to po jego
różnych wyborach systemowych oraz w odnajdywaniu pewnych dobrych
stron w niektórych systemach złych, przynajmniej w porównaniu z innymi
ustrojami niesprawiedliwymi. Rzeczywistość zawsze okazuje się o wiele
bogatsza od pewnych założeń teoretycznych i w przypadku polityki jest
zawsze wypadkową realnych sił odziałujących na życie konkretnej wspólnoty politycznej. „Kwestia wokół najlepszego systemu politycznego, rozumiana jako kwestia prawdziwie praktyczna, to znaczy jako kwestia wokół
tego, jaki jest najlepszy ustrój dla konkretnej społeczności, tu i teraz, jest

620 Por. A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 161: „Typ sprawowania władzy, który ma większą wagę,
obecność i przywódców w zbiorze ustrojów, w całej trajektorii podejmowania decyzji politycznych, jest tym, który ma przymioty lub charakteryzuje się w praktyce jest systemem mieszanym,
aczkolwiek nazywa się go demokracją”.
621 De regno, lib. 1, cap. 1: „Si igitur liberorum multitudo a regente ad bonum commune
multitudinis ordinetur, erit regimen rectum et iustum quale convenit liberis”.
622

Por. A. de Tocqueville, dz. cyt.

623

A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 159–160.
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kwestią, której odpowiedź może być jedynie z roztropności. Nie wchodzą
w grę odpowiedzi uniwersalne i dogmatyczne na to pytanie. Najlepszy
ustrój jest zawsze najlepszym ustrojem możliwym i praktykowanym w danej
społeczności konkretnej. Pytanie się o najlepszy ustrój wiedzie do złożenia
trzech pytań o stopień obecności, który będzie miał każdy z tych trzech
pryncypiów – monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny – w całościowym konfigurowaniu ustroju. Jaki miał będzie stopień obecności,
oddziaływania każdego pryncypium na całość sprawowania władzy i będzie
zależał od mocy, jaką głównie będzie miało mieć to sprawowanie”624.
Dlatego możemy odkryć, że każdy system sprawiedliwy (przynajmniej
istniejący realnie) według myśli politycznej Akwinaty, realizując postulaty
wynikające z dążenia do wspólnego dobra, otwiera się na uczestnictwo
ludzi i sam w sobie jest pewną mieszanką różnych czynników i różnych
form ustrojowych. „Ustrój będzie, w rzeczywistości i w praktyce, mniej lub
bardziej demokratyczny, arystokratyczny lub monarchiczny, na sposób,
w jaki będą przypisane mniej lub bardziej kompetencje przyznane ludowi,
parlamentowi lub prezydentowi rządu – albo głowie państwa – to znaczy,
według ilości i jakości materii, o których będzie się decydować poprzez
sprawowanie władzy demokratyczne, arystokratyczne lub monarchiczne”625.
Ale to, co działa zawsze, jeśli jest systemem sprawiedliwym, to możliwość
coraz większej partycypacji różnych uczestników życia politycznego. Ci,
którzy przewodzą lub planują taki system, są bowiem zawsze świadomi, że
bogactwo form i skuteczność polityki zależy od działania wielu ludzi.
Taki system progresywnie się rozwija i staje się coraz bardziej partycypacyjnym. Jeśli dla Akwinaty optima politia jest systemem mieszanym, to
możemy dopowiedzieć, że w jakiś sposób takim systemem mieszanym jest
każdy system sprawiedliwy, ponieważ ze swej natury jest otwarty na taką
możliwość: na jakąś głowę państwa, na jakąś reprezentację ogółu przez
swego rodzaju elitę i na jakąś partycypację wszystkich, albo przynajmniej
większości obywateli. W pewnien sposób każdy ustrój sprawiedliwy jest
i pozostaje mieszanką tych wyżej wspomnianych czynników (często z jakąś
przewagą mniejszą lub większą jednego z nich), ponieważ wynika to z jego
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Tamże, s. 162.

625

Tamże, s. 161.
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otwartości na dobro wspólne, a tym samym umożliwienia wszechstronnej
partycypacji.
Taką interpretację potwierdza wizja monarchii umiarkowanej (monarchia moderada) w pismach Tomasza z Akwinu. W takim systemie można
spotkać elementy, par excellence, republikańskie, kiedy to rządzący, król,
zależy od instytucji i zasad ustalonych przez wspólnotę: „Quia ergo unius
regimen praeeligendum est, quod est optimum, et contingit ipsum in tyrannidem converti, quod est pessimum, ut ex dictis patet, diligenti studio
laborandum est ut sic multitudini provideatur de rege, ut non incidant in
tyrannum. Primum autem est necessarium ut talis condicionis homo, ab
illis ad quos hoc spectat officium, promoveatur in regem, quod non sit
probabile in tyrannidem declinare”626. I podkreśla Tomasz dalej: „si ad ius
alicuius multitudinis pertineat sibi providere de rege, non iniuste ab eadem
rex institutus potest destitui vel refrenari eius potestas, si potestate regia
tyrannice abutatur. Nec putanda est talis multitudo infideliter agere tyrannum destituens, etiam si ei se in perpetuum ante subiecerat; quia hoc ipse
meruit, in multitudinis regimine se non fideliter gerens ut exigit regis officium, quod ei pactum a subditis non servetur. Sic Romani Tarquinium
Superbum, quem in regem susceperant, propter eius et filiorum tyrannidem
a regno eiecerunt, substituta minori, scilicet consularia, potestate. Sic etiam
Domitianus, qui modestissimis imperatoribus Vespasiano patri et Tito
fratri eius successerat, dum tyrannidem exerceret, a senatu Romano interemptus est, omnibus que idem perverse fecerat per senatusconsultum
iuste et salubriter in irritum revocatis”627.
Ale nawet ten umiarkowany król nie jest wystarczającym czynnikiem,
by w sposób rzeczywisty stworzyć wspólnotę, jeśli zabraknie uczestnictwa
wielu ludzi. Każdy ustrój potrzebuje partycypacji wielu obywateli, aby
przetrwać, doskonalić się i oddalać złe tendencje. Tak otwarty może być
tylko człowiek, który sprawuje rządy w sposób moralny. Dlatego także
monarchia, według Akwinaty, powinna realizować zasadę rządzenia przez
cnotę (secundum virtutem)628, jak każdy inny system sprawiedliwy, i po-

626

De regno, lib. 1, cap. 7.

627

Tamże.

628

Por. De regno, lib. 1, cap. 7–9.
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szukiwać przede wszystkim dobra poddanych – obywateli629. Dobra te są
dla nich osiągalne nie tylko poprzez rozdzielnictwo, ale (zwłaszcza te
cenniejsze) zdobywane są przez ich własną aktywność w ramach wspólnoty, przez możliwość realizacji swoich własnych planów i ambicji w ramach wolności gwarantowanej przez państwo630 (co jest naczelną wartością systemu republikańskiego). Nie da się też rządzić bez pewnej elity,
w przypadku ustroju królewskiego, bez odpowiednio dobranego dworu,
co zawsze jest pewnym pierwiastkiem arystokratycznym.
Z kolei ustrój arystokratyczny trzeba, by szukał pewnego pryncypium
jednoczącego kraj poprzez np. wybór głowy państwa (największa zasada
ustroju królewskiego) i zgody ludu na taki rodzaj rządów (pierwiastek demokratyczny), czasami wyrażanej nawet w sposób wyraźny w postaci
wyborów członków elity (jak opisywał to Akwinata w zagadnieniu 105
drugiej części Sumy teologicznej). W systemie arystokratycznym szczególny
wymiar zyskuje partycypacja ludzi ze względu na ich walory osobiste. Ich
potencjał wydaje się najlepszym kryterium, aby mieć uczestnictwo w wielu
sprawach, a przede wszystkim w rządzeniu. Akwinata ma tu na myśli zdolności intelektualne i sprawności moralne. To wszystko najlepiej gwarantować może racjonalne rządy i poszanowanie ludzkich wolności. Poza tym
cnotliwi rządzący siłą rzeczy propagują we wspólnocie rozwijanie zdolności intelektualnych i moralnych. Inni, widząc to, mogą ich naśladować i tym
samym zdobywać coraz większy udział w życiu publicznym. Wzrasta ich
stopień partycypacji, co ma wielkie znaczenie dla stabilności systemu
politycznego. Obywatele uznają taki ustrój za swój własny, uczestniczą

629

Por. De regno, lib. 1, cap. 7: „regis est bonum multitudinis querere”.

Por. Super II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, ad 1: „illa praelatio quae ad utilitatem subditorum
ordinatur, libertatem subditorum non tollit”; De regno, lib. 1, lect. 11: „At boni reges dum communi profectui studiose intendunt et eorum studio subditi plurima commoda se consequi
sentiunt, diliguntur a plurimis, dum subditos se amare demonstrant; quia et hoc etiam est
maioris malitie quam quod in multitudine cadat, ut odio habeantur amici et benefactoribus
rependatur malum pro bono. Et ex hoc amore provenit ut bonorum regum regnum sit stabile,
dum pro ipsis se subditi quibuscumque periculis exponere non recusant”.
Por. także: C. Fiocchi, Mala potestas. La tirannia nel pensiero político medioevale, Bérgamo
2004, s. 74: „Autorytet polityczny nie jest wprost by służyć innym, ale wspólnocie: jego właściwym celem jest stwarzać warunki społeczne i społeczność, w której człowiek może rozwijać
swoje własne talenty. Traktuje się tu o pomocy ludziom, aby żyli w wolności i w szacunku do
prawa”; S. R. Spazzi, Saggio di una sintesis organica della doctrina sociale di San Tommaso,
w: S. Tommaso d´Aquino, Scritti politici, L. Perotto (red.), Milano 1985, s. 66.
630
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w jego dalszym konstruowaniu i w razie potrzeby bronią go z powodzeniem631.
Także republika potrzebuje swego przywódcy, tak silnego, jak tylko to
możliwe, ale nie skłonnego do tyranii632, i swoich własnych elit, które są
w stanie poprowadzić wspólnotę ku dobru wspólnemu633. W ten sposób
i republika musi być umiarkowana, trzeba dla jej dobrego funkcjonowania
i rozwoju, by niejednokrotnie hamowała swe zapędy demokratyzujące.
„Dlatego, społeczność demokratyczna, która docenia i aspiruje do partycypacji politycznej, musi być świadoma, że gwarancja jej wolności i jej rządów
znajduje się w pewnym ograniczeniu jej zapału demokratyzującego, i konsekwentnie w uważaniu na ograniczenia i uwarunkowania, które różne
instytucje ustrojowe zakładają dla sprawowania władzy, choćby te instytucje były natury arystokratycznej czy monarchicznej”634.
W ten sposób funkcjonują wszystkie ustroje sprawiedliwe. Monarchia,
której król jest dla innych żywym przykładem życia według cnoty; arystokracja, gdzie rządy cnotliwych są powszechnie szanowane; i wreszcie ustrój
republikański, gdzie większość także z pomocą dobrych sprawności zmierza ku dobru wspólnemu. Podsumowując, możemy powiedzieć, że swoista
mieszanka ustrojowa ma miejsce w każdym sprawiedliwym rozwiązaniu
systemowym. Zawsze, gdy troszczymy się o dobro wspólne, gdy dobro
wspólnoty jest naszym celem i gdy jesteśmy otwarci na partycypację innych
631

Por. De regno, lib. 1, cap. 10.

Monarchia według wizji Akwinaty winna szukać i umożliwiać pluralizm form życia obywatelskiego i współpracy wielu członków wpólnoty. I odwrotnie, rządy większości winny szukać
jednego czynnika rządzącego i jednoczącego – por. De regno, lib. 1, cap. 1: „Si ergo naturale est
homini quod in societate multorum vivat, necesse est in hominibus esse per quod multitudo
regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id, quod est sibi congruum, providente, multitudo in diversa dispergeretur, nisi etiam esset aliquis de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens; sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret, nisi
esset aliqua vis regitiva communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum
intenderet. Quod considerans Salomon dicit: ubi non est gubernator, dissipabitur populus”.
632

633 Odnośnie do tego tematu w literaturze przedmiotu poświęconej współczesnej demokracji
odkrywa się myśl Akwinaty jako jedne ze źródeł pośrednich wpływających na kształtowanie
się myślenia Ojców Założycieli demokracji amerykańskiej – por. np.: W. J. Hoye, Demokracja
a chrześcijaństwo, Kraków 2003, s. 149–182; S. Miller, The New England Mind: The Seventeenth
Century, Boston 1961, s. 99-100; Q. Skinner, The Foundation of Modern Political Thought, vol. 2,
Cambridge 1978, s. 148–166 i 318–358; D. S. Lutz, The Origins of American Constitutionalism,
Baton Rouge 1988, s. 118.
634

A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 161. Por. także: Tenże, Ethos…, dz. cyt., s. 413–414.
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w sprawach państwa. W ten to sposób każda praktycznie dobra aktywność
obywateli może zostać spożytkowana na rzecz wspólnoty. Z kolei odsuwanie tego, co zagraża ludzkiemu uczestnictwu, pozwala unikać destrukcji.
Odwrotnie dzieje się w systemach złych, które eliminują po kolei różne
dobre aktywności obywateli – niszczą same siebie i wspólnotę polityczną.
Dlatego, że w przypadku systemów niesprawiedliwych najważniejszymi
celami nie są dobro wspólne czy, tym bardziej, dobro moralne. Takie ustroje
mają po prostu inne cele635. Dla przykładu, w systemie oligarchicznym
wzrasta waga bogactw materialnych, które stanowią jedyną formę uczestnictwa ludzi we wspólnocie (jest to powiązane z likwidacją innych form
partycypacji). Jeśliby taka forma rządów występowała w czystej postaci, to
wtedy rządy powinni sprawować sami kupcy (eliminując przy okazji innych
z wpływu na państwo). Tomasz z Akwinu widział takie niebezpieczeństwo
i przestrzegał przed nim w De regno. Generalnie zresztą systemy niesprawiedliwe kierują się logiką odrzucenia postawy samoograniczania swej
władzy; wręcz przeciwnie, chcą jej dla swej grupy jak najwięcej. Jest tak, bo
odrzucając partycypację społeczeństwa, tracą sprawiedliwe uzasadnienia
dla swoich rządów i stosując przemoc, tracą też zaufanie społeczności.
„Władza niepewna bardzo trudno przystępuje do samoograniczenia się,
wszak jak samoograniczenie się osłabia władzę, porządek polityczny, który
pochodzi z takiego procesu, wzmacnia lud”636.
Dodatkowo zagrożeniem dla wspólnoty, w której byłyby rządy sprawowane w taki właśnie sposób, byłoby propagowanie złych obyczajów oraz
uciskanie innych ludzi (w przypadku oligarchii niedysponujących boga-

635 W typologii form ustrojowych Akwinata generalnie idzie za Arystotelesem, ale są akcenty,
które podkreśla bardziej, pomiędzy nimi jest kwestia relacji ustroju sprawiedliwego i niesprawiedliwego do dobra wspólnego, jako jedna z najważniejeszych kryteriów klasyfikacji ustrojowej.
„Z planowania tego tematu przez Tomasza, okazuje się jasne, że z jednej strony, jest to typologia
form ustrojowych i ich odpowiednich deformacji, w której idzie za Arystotelesem; z drugiej
zaś strony, także jest jasne, że kryterium, które Akwinata używa, aby klasyfikować trzy ustroje
sprawiedliwe i trzy niesprawiedliwe, jest odpowiednio, albo przywilejem bonum commune
albo przywilejem własnego beneficjum. To kryterium pozwala skonkludować twierdząco, że
rządy tyrana – rządy niesprawiedliwe sprawowane przez jednego – są paradygmatem regimen
iniustissimum, wszak zastępuje totalnie bonum commune przez sprawowanie władzy poprzez
przemoc, aby uprzywilejować swojej własne beneficjum, kiedy król, na odwrót, jest paradygmatem ustroju sprawiedliwego, wszak działa jako pasterz martwiący się o dobro wszystkich”
– F. Bertelloni, dz. cyt., s. 57. Por. także: C. Fiocchi, dz. cyt., s. 76.
636
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A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 154.
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ctwem): „quando scilicet pauci propter divitias opprimunt plebem, sola
pluralitate a tyranno differentes”637. Oligarchia, niszcząc wszelkie cnoty, de
facto czyni niemożliwym uczestnictwo ludzi sprawiedliwych i choćby tylko
dlatego dąży do ich wykluczenia z wszelkiego wpływu na rządy. Takie samo
zagrożenie może dotyczyć też samego władcy, łatwo przemieniając go
w tyrana. Król taki, kumulując własne bogactwa i nie dbając o kraj ani
o poddanych, wykorzystując ich w swoim egoistycznym interesie, przemienia swe królestwo w tyranię. Jest tak wtedy, gdy władca nie szuka
wspólnego dobra, a tylko własnego prywatnego, kumulując bogactwa
i władzę. Jasne, że w związku z tym partycypacja innych jest trwale niszczona. Tomasz przestrzega przed takim niebezpieczeństwem aż dwukrotnie, raz w Summa Theologiae638 i drugi raz w De regno: „per unum tantum
fiat, qui sua commoda ex regimine quaerat, non autem bonum multitudinis sibi subiecte (…) quia scilicet per potentiam opprimit, non per iustitiam
regit: unde et apud antiquos potentes quique tyranni vocabantur”639.
Z kolei w De regno i w Komentarzu do Polityki Arystotelesa spotkać
możemy ostrzeżenia przed formami radykalnymi systemu demokratycznego. Także taki system niesprawiedliwy niszczy możliwą partycypację
obywateli w rządach państwa. I czyni to, posługując się niepolitycznymi
metodami i środkami. Taka większość zainteresowana jedynie dobrem
własnym, które traktuje jako dobro prywatne, nie dąży do wspólnego dobra,
a nawet je wprost wyklucza. To dlatego właśnie demokracja bardzo łatwo
może się przekształcić w tyranię, kiedy to większość działa tak jak tyran,
aby w końcu poprzeć nawet despotyczne rządy jednostki: „populus totus
erit quasi unus tyrannus”640.
Generalnie w przypadku ustrojów niesprawiedliwych dobro prywatne,
pojmowane w dodatku na sposób jedynie egoistyczny, jest cenione bardziej
niż dobro wspólne. Toteż partycypacja innych ludzi, jakiejś mniejszości,
jest pojmowana jak swoiste zagrożenie dla tak pojętego dobra indywidualnego jakiegoś tyrana czy jakiejś grupy ludzi, albo nawet jakiejś większości.

637

Por. De regno, lib. 1, cap. 1.

638

Por. S. Th., I–II, q. 105, a. 1, ad 1.

639

De regno, lib. 1, cap. 1.

Tamże. Por. C. Fiocchi, dz. cyt., s. 76; A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 161; Tenże, Ethos…, dz. cyt.,
s. 413–414, 421–422.
640
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Negacja dobra wspólnego zawsze prędzej czy później uderza w samą ideę
partycypacji, „ponieważ dobro wspólne, w byciu partycypowanym przez
wielu jest zdolne do udoskonalenia tych, którzy partycypują, jest koniecznie doskonalszym od dobra jednostkowego, które rozciąga swe oddziaływanie jedynie na jednego człowieka lub nielicznych”641. Dlatego też systemy
niesprawiedliwe zawsze chcą zniszczyć inne formy życia politycznego czy
społecznego, traktując je jako z gruntu obce oraz jako potencjalne zagrożenie i tym samym uniemożliwiając rzeczywiste uczestnictwo ludzi
we wspólnocie642. I niebezpieczeństwo dostrzegają nie tylko w partycypacji politycznej sensu stricto, ale w każdej ludzkiej samoorganizacji, nawet
w tej najbardziej naturalnej – rodzinie. Jako zła zaczyna być postrzegana
każda ludzka forma kreatywności, nawet ta niemająca nic wspólnego
z polityką. Każda zdrowa relacja między ludźmi wydaje się czymś negatywnym i trzeba dążyć do jej rozbicia. Akwinata dobrze uchwycił to działanie
systemów złych na przykładzie tyranii w De regno643.
Jeśli taki system zły dopuszcza jakieś formy kooperacji czy partycypacji,
to jest to jedynie zimna kalkulacja. Trzeba tolerować takie podmioty w życiu
politycznym, ponieważ w danej chwili nie mamy wystarczającej siły, by je
zanegować i zniszczyć. Albo dzięki nim, wykorzystując je możemy osiągnąć większe dobro dla siebie. W każdym razie ogólną tendencją pozostaje
stałe zmniejszanie możliwości udziału innych, wykorzystując przy tym
każdą nadarzającą się ku temu okazję. U Akwinaty znajdziemy ostrzeżenia
przed taką oligarchizacją władzy i życia politycznego w państwie. I nie tylko
w samym systemie oligarchicznym. W Komentarzu do Polityki podkreśla
różnicę pomiędzy systemem politycznym, który gwarantuje pluralizm życia
politycznego, i tym, który akumuluje władzę w rękach jedynie niektórych:
„Et ideo, nisi parvitas civitatis impediat, magis videtur esse politicum et
demoticum id est populare, ut plures participent principatibus diversis, non
autem unus habeat plures principatus: quia hoc est oligarchicum”644.
W ten sposób każdy system polityczny podlega swoistej atrofii, negując
w sposób wzrastający rolę tego, co prawdziwie polityczne i społeczne oraz
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C. Soria, dz. cyt., s. 28.

642

Por. G. Chalmeta, Ética…, dz. cyt., s. 205.

643

Por. De regno, lib. 1, cap. 3.

644

Sentencia Politic., lib. 2, lect. 16, n. 8.
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rozumiane jako różna dobra aktywność publiczna ludzi w ramach jednej
wspólnoty. „Wspólnota jedynie przetrwa i konstruuje się poprzez zachowania swych członków zgodne z ludzką godnością i przez uprawianie polityki,
która koncentruje się na godności moralnej obywateli. I dla tego samego,
wszelka niesprawiedliwość wykluta i promowana we wspólnocie jest otwartą i krwawiącą raną na zdrowiu życia politycznego”645.
Pośród złych owoców ustrojów niesprawiedliwych, mających wpływ na
kwestię partycypacji, trzeba wyróżnić też upadającą moralność publiczną
i indywidualną, co często podkreślał sam Tomasz z Akwinu646. Człowiek
pozbawiony wychowania moralnego i zasad moralnych jedynie w bardzo
ograniczony sposób może pozytywnie wpływać na sprawy wspólnoty. Ba,
jego zdolność do uczestnictwa we wspólnych sprawach wraz z degradacją
moralną dramatycznie się kurczy.
Rzecz jasna taki zły przykład idzie od góry, i później rozprzestrzenia się
we wspólnocie, stając się bardzo złym wzorcem życia antyobywatelskiego,
jak pokazuje to na przykładzie demoralizujących rządów tyrana w De regno
nasz średniowieczny autor. Wpływ złych czynników na rozkład wspólnoty
politycznej Akwinata dostrzegł m.in. w historii państwa rzymskiego w postaci złych rządów wczesnych cesarzy: „muchos de ellos, siendo tiranos
para los suyos, y para con enemigos perezosos y flojos, volvieron la
República romana en nada”647. W ten sposób wspólnota polityczna może
po prostu zaniknąć i sami cives mogą powrócić do przedpolitycznych form
życia indywidualnego648. Dezintegracja postępuje i za każdym razem
zmniejsza się możliwość prawdziwej partycypacji we wspólnych
sprawach649.
Destrukcję zasady partycypacji politycznej możemy odnotować także
w tendencji złych form ustrojowych do zanegowania i eliminacji wszelkich
form wydających się pochodzić z innych ustrojów od głównego ustroju
645

A. Osuna Fernández-Largo, dz. cyt., s. 514.

646

Por. np. De regno, lib. 1, cap. 3.

647

De regno, lib. 1, cap. 4.

Por. De regno, lib. 1, cap. 1. Jeśli brakuje troski o dobro wspólne przez dobre formy ustrojowe, to lud zostanie rozproszony – por.: De regno, lib. 1, cap. 1 i Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15,
n. 12.
648

649 Wzrastają też nierówności nawet wtedy, gdy sytuacja początkowa była jednakowa –
„tanquam a principio sint similes” – por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 1, n. 15.
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państwa. Dla przykładu, kiedy to demokracja niszczy wszelkie elementy
konserwatywne, monarchiczne i arystokratyczne we wspólnocie. Albo kiedy
monarchia niszczy każdy przejaw życia demokratycznego z terenu szeroko
pojętego państwa. W ten sposób system niesprawiedliwy uważa inne elementy ustrojowe za „nieczyste” i neguje tym samym możliwość bycia
zmieszanym z innymi formami ustrojowymi. Jak pisze Alfredo Cruz Prados,
interpretując myśl Arystotelesa, co zresztą może się odnieść z powodzenim
do filozofii politycznej Akwinaty o systemie mieszanym rządów jako najlepszym: „obecność, w systemie demokratycznym, pryncypium monarchicznego i pryncypium arystokratycznego nie może być widziana jako
defekt lub nieczystość, jako pewien rodzaj ciała obcego, które zafałszowuje
naturę powyższego ustroju. Jak widzimy, ten ustrój jest w rzeczywistości
ustrojem mieszanym i jest to warunkiem do jego bycia ustrojem. Dać hegemonię pryncypium demokratycznemu, aż do tego punktu, który eliminuje obecność innych dwóch pryncypiów, prowadziłoby do tego, co Arystoteles odkrywał: do rozpłynięcia się samego ustroju w mocy czynienia
go demokratycznym”650.
Jest to droga do władzy absolutnej jednej grupy ludzi nad całym państwem, jednej formy ustrojowej nad innymi, przy czym Akwinata zdecydowanie ją odrzuca; wybierając inną logikę wewnętrzną, bierze po prostu
to, co najlepsze z każdej z nich: „jedność monarchii; zaletę multiplikowania
kompetencji i autorytetu we wszystkich zakresach rządzenia, z arystokracji; jednoczące wybory, z demokracji. I komponuje system mieszany, ale
wybieralny, bez oddania części wziętej z demokracji – wyborom – waloru
absolutnego, którego też nie mają pozostałe dwie części’”651.
Proces tej absolutyzacji jednego czynnika rządzącego w formie najbardziej radykalnej ma, rzecz jasna, miejsce w przypadku tyranii – systemu
najbardziej niesprawiedliwego (regimen iniustissimum), o czym będzie
mowa w dalszej części pracy. Tutaj jedynie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że dla dominikanina każda forma rządu niesprawiedliwego jest jakąś
formą tyranii. Dlatego zauważa, pisząc np. o ustroju oligarchicznym:
„quando scilicet pauci propter divitias opprimunt plebem, sola pluralitate

650 A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 161. Por. także: Tenże, Ethos…, dz. cyt., s. 413–414;
Tenże, La Política…, dz. cyt., s. 20–21, 28 i 31–32.
651
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a tyranno differentes”, i dalej, o demokracji: „sic enim populus totus erit
quasi unus tyrannus” jednej i drugiej652. W przypadku samej tyranii nie jest
tak ważna liczba osób, które sprawują władzę w zły sposób, to, ilu tyranów
mamy, tylko ważne o wiele bardziej i bardziej szkodliwe są sposoby, w jaki
realizują swą tyrańską władzę. W ten sposób nawet umiarkowana tyrania
jednego może być bardziej znośna od radykalnej tyranii większości, która
dąży jedynie do egoistycznie pojmowanego dobra prywatnego, nawet
wtedy, gdy dobro to dostaje się wielu jednostkom653.

IV.3. Potrzeba zasady uczestnictwa w systemie
najmniej partycypacyjnym – tyranii
W przypadku tyranii, na pierwszy rzut oka, wydaje się, że żadnym sposobem
nie można mówić o jakiejkolwiek partycypacji politycznej. Przed oczyma
mamy jedynie jednego człowieka, tyrana, który ma władzę absolutną i inni
nie mają nic do gadania, a tym bardziej nic realnego do zrobienia, przede
wszystkim gdy chodzi o życie polityczne w takim państwie.
Ale głębiej analizując fenomen tyranii, Tomasz z Akwinu dostrzega, że
nawet w takim ustroju jest wymagane działanie innych ludzi. Po pierwsze
trzeba zauważyć, iż Akwinata ma na myśli jedynie bardzo ograniczone
rządy despotyczne, co już nam lepiej pozwala zrozumieć jego stanowisko654.

De regno, lib. 1, cap. 2. Por. także: C. Fiocchi, dz. cyt., s. 76.
Tę obserwację czyni Akwinata za Arystotelesem, gdyż dla Stagiryty: „demokracja ekstremalna
upodabnia się do tyranii i wiele zachowań jednej i drugiej jest podobnych. Kiedy lud czyni się
suwerenem absolutnym, zanika suwerenność prawa, to znaczy, rząd sprawuje się nie według
prawa (nomos): nie według porządku instytucji i organów” – A. Cruz Prados, Ethos…, dz. cyt.,
s. 414.
652

653

Por.: J. M. Barrera, dz. cyt., s. 94; R. Dri, dz. cyt., s. 123.

Jest czymś bardzo charakterystycznym, że Akwinata używa terminu potestas moderada
także w przypadku króla sprawiedliwego. Każda władza potrzebuje być umiarkowana, aby oddalać niebezpieczeństwo tyranii – pokusę, by rządzić w sposób nieumiarkowany – por. De regno,
lib. 1, cap. 6: „Deinde sic disponenda est regni gubernatio, ut regi iam instituto tyrannidis subtrahatur occasio. Simul etiam sic eius temperetur potestas, ut in tyrannidem de facili declinare
non possit”. Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 412–414. Na tych stronach autor ukazuje wizję
Arystotelesa, która mówi o potrzebie ograniczenia władzy oligarchicznej i demokratycznej.
654
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W jego czasach nie znano jeszcze idei czy praktyki rządów absolutnych ani
tym bardziej totalitarnych. Tyran był ograniczony choćby skromnymi
możliwościami technicznymi, które uniemożliwały głębszą kontrolę poddanych. Tę ograniczoność tyranii możemy dostrzec w uwagach w De regno,
gdzie Tomasz zaleca nawet tolerowanie niegroźnej tyranii, gdyż jej obalenie może spowodować gorsze skutki dla kraju i dla obywateli. Stąd trzeba
tu wielkiej rozwagi, by roztropnie reagować na umiarkowane zło rządów
tyrańskich655: „Et quidem si non fuerit excessus tyrannidis, utilius est remissam tyrannidem tolerare ad tempus, quam contra tyrannum agendo
multis implicari periculis, quae sunt graviora ipsa tyrannide. Potest enim
contingere ut qui contra tyrannum agunt praevalere non possint, et sic
provocatus tyrannus magis desaeviat. Quod si praevalere quis possit adversus tyrannum, ex hoc ipso proveniunt multoties gravissimae dissensiones in populo; sive dum in tyrannum insurgitur, sive post deiectionem
tyranni dum erga ordinationem regiminis multitudo separatur in partes.
Contingit etiam ut interdum, dum alicuius auxilio multitudo expellit tyrannum, ille, potestate accepta, tyrannidem arripiat, et timens pati ab alio quod
ipse in alium fecit, graviori servitute subditos opprimat. Sic enim in tyrannide solet contingere, ut posterior gravior fiat quam praecedens, dum
praecedentia gravamina non deserit et ipse ex sui cordis malitia nova
excogitat. Unde Syracusis quondam Dionysii mortem omnibus desiderantibus, anus quaedam, ut incolumis et sibi superstes esset, continue orabat;
quod ut tyrannus cognovit, cur hoc faceret interrogavit. Tum illa: puella,
inquit, existens, cum gravem tyrannum haberemus, mortem eius cupiebam,
quo interfecto, aliquantum durior successit; eius quoque dominationem
finiri magnum existimabam: tertium te importuniorem habere coepimus

O kwestii oporu wobe tyranów por. następujące fragmenty dzieł Akwinaty: Super II Sent.,
dist. 44, q. 2, a. 2; De regno, lib. 1, cap. 6; S. Th., II–II, q. 42, a. 2, ad 3; S. Th., II–II, q. 64, a. 3, corp.
Por. także: C. Fiocchi, dz. cyt.; A. Passerin d’Entreves, dz. cyt., s. 7–30; M. Senellart, Les arts
de gouverner. Du régimen medieval au concept de gouvernement, Paris 1995, s. 169–176;
M. Fumagalli Beonio Brocchieri, Il pensiero politico medievale, Roma–Bari 2000, s. 96–100;
J. F. Larrain, dz. cyt., s. 104-105.
655 Por.: Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15; De regno, lib. 1, cap. 6. Jeśli Tomasz z Akwinu pisze
o rządach tyranów, zawsze czyni to w określeniach negatywnych, kiedy dla Arystotelesa rząd
despotyczny nie musi być koniecznie rządem niesprawiedliwym albo szkodzącym, ale oznacza
to po prostu, że jest rządem niepolitycznym i w jakiś sposób może być dobry i przynoszący
pożytek – por. A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 415.
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rectorem. Itaque si tu fueris absumptus, deterior in locum tuum succedet”656.
Zatem można tolerować rząd despotyczny po to, aby oddalić większe zło
i groźniejsze niebezpieczeństwa dla konkretnej wspólnoty.
Inna sprawa, że tyrania także potrzebuje choćby minimalnej partycypacji poddanych, aby przedłużyć swe istnienie657. Dlatego żadna tyrania
nie może pozwolić sobie na zniszczenie każdej ludzkiej aktywności. Jeśliby
to uczyniła, to nie przetrwałaby długo. Dlatego musi pozwolić – a nawet
domagać się, czy wręcz wymuszać – na pewne uczestnictwo ludzi w aparacie rządowym i w życiu publicznym, aby w ten sposób zagwarantować
sobie dalsze własne istnienie658.
Czasami może to być nawet szansą, by tyran zawrócił ze złej drogi i porzucił despotyczny sposób rządów oraz szukał rzeczywistej aprobaty
ze strony poddanych: „qui enim per violentiam dominium surripit non
efficitur vere praelatus vel dominus; et ideo cum facultas adest, potest
aliquis tale dominium repellere: nisi forte postmodum dominus verus effectus sit vel per consensum subditorum, vel per auctoritatem superioris”659.
Ale w tym samym fragmencie Komentarza do Sentencji Akwinata jednocześnie zaznacza, że aprobata ta powinna być wolna od przymusu i wyrażać autentyczną wolę poddanych uznania takich rządów: „in casu illo
quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit, nolentibus subditis,
vel etiam ad consensum coactis, et quando non est recursus ad superiorem,
per quem judicium de invasore possit fieri: tunc enim qui ad liberationem
patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit”660.
Problem jednak leży w tym, że są to stosunkowo rzadkie przypadki.
Generalnie tyrania nie zatrzymuje się na swej drodze złego rozwoju. Złe
nawyki i złe struktury mają swoją własną, trudną do powstrzymania dynamikę myślenia i działania. Dlatego Akwinata zauważa, że tyran i tyrania

656 De regno, lib. 1, cap. 6. Por. M. Conover, St. Thomas Aquinas in Some Recent Non-Scholastic
Writers on Political Philosophy, „The New Scholasticism” 1956, nr 30, s. 14.
657 Por. De regno, lib. 1, cap. 10: „Aristoteles in sua Politica, multis tyrannis enumeratis, omnium monstrat dominium brevi tempore fuisse finitum; quorum tamen aliqui diutius prefuerunt,
quia non multum in tyrannide excedebant sed quantum ad multa imitabantur regalem
modestiam”.
658

Tamże.

659

Super II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2.

660

Tamże. Por. także: C. Fiocchi, dz. cyt., s. 70.
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mają w sobie pewną wewnętrzną logikę działania, która dąży do objęcia
kontrolą wszystkiego i wszystko na swej drodze niszczy. Logika ta jest
owocem uwarunkowań wewnętrznych złego władcy i jest wybitnie antypartycypacyjna, ponieważ dąży do coraz większego wykluczenia ludzi
i pozbawienia ich dóbr charakterystycznych dla wspólnoty politycznej.
Dzieje się tak czasem w sposób zamierzony przez tyrana, a często w sposób
przez niego niezamierzony: „quia enim tyrannus contempto communi
bono querit privatum, consequens est ut subditos diversimode gravet secundum quod diversis passionibus subiacet ad bona aliqua affectanda. Qui
enim passione cupiditatis detinetur, bona subditorum rapit; unde Salomon:
rex iustus erigit terram, vir avarus destruet eam. Si vero iracundie passioni
subiaceat, pro nichilo sanguinem fundit, unde dicitur per Ezechielem
principes eius in medio eius quasi lupi rapientes praedam ad effundendum
sanguinem. Hoc igitur regimen fugiendum esse Sapiens monet dicens:
longe esto ab homine habente potestatem occidendi, quasi scilicet non pro
iustitia sed per potestatem occidit pro libidine voluntatis. Sic igitur nulla
potest esse securitas, sed omnia sunt incerta cum a iure disceditur, nec
firmari quidquam potest quale sit quod positum est in alterius voluntate,
ne dicam libidine. Nec solum in corporalibus subditos gravat, sed etiam
spiritualia eorum bona impedit. Quia enim plus preesse appetunt quam
prodesse, omnem profectum subditorum impediunt, suspicantes omnem
subditorum excellentiam sue inique dominationi preiudicium ese: tyrannis
enim magis boni quam mali suspecti sunt, semperque his aliena virtus
formidolosa est”661.
Fragment cytowany powyżej pokazuje wyraźnie, jak system tyrański
zawsze prowadzi do destrukcji różnych dóbr w społeczności i do niszczenia samych ludzi662. Dzieje się tak, ponieważ sam despota jest niewolnikiem zła moralnego, wad i namiętności663. I później uciska innych ludzi.
661

De regno, lib. 1, cap. 3.

Na przykładach starożytnych Tomasz z Akwinu mógł zaobserwować tę destrukcyjną siłę
ustrojów tyrańskich, które dążą do zniszczenia wszystkiego, co nie jest samym państwem i aparatem władzy – por. R. Dri, dz. cyt., s. 121: „Wszystkie absolutyzmy poprzednie, jak na przykład
państwa wschodnie, budowały się na kategorii marksistowskiej absolutu rzeczywistości uniwersalnej i zaniknięciu częściowej”.
662

663 Analiza namiętności tyrana w De regno jest wzmocniona studium uczuć w Sumie teologicznej (por. S. Th., I–II, qq. 22–48). Jak odnotowuje to Francisco Bertelloni, ta część Sumy
powstawała podczas pisania traktatu dla króla Cypru – por. F. Bertelloni, dz. cyt., s. 58. Generalnie
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„Tomasz rozpoczyna wskazując, że kiedy tyran jest zdominowany przez
jakąś z tych namiętności, to każda z nich powoduje inny typ represji
przeciwko poddanym. W efekcie, kiedy tyran uciska swych poddanych,
to czyni to albo materialnie, albo duchowo. W pierwszym przypadku,
zdominowany przez cupiditas, tyran pozbawia poddanych dóbr; i zdominowany przez uczucie iracundia, zabija poruszany swą arbitralną wolą
i nigdy nie poruszany przez sprawiedliwość. Bardziej interesująca jest
sytuacja zrodzona wtedy, gdy tyrani uciskają poddanych duchowo. W tym
przypadku czynią to, ponieważ nigdy nie ufają dobrym i podejrzewają
samą cnotę poddanych; wszak uważają, że ta cnota może wystąpić przeciwko ich własnej władzy”664.
Dlatego też rządzący w sposób tyrański chce zniszczyć wszelkie zdrowe
relacje pomiędzy ludźmi, tym bardziej gdy są niezależne od niego. Odnosi
się to także do relacji niepolitycznych, takich jak np. relacje rodzinne czy
więzy przyjaźni, w których zwykle partycypują ludzie665. „Hoc autem amicitie bonum quamvis desiderent tyranni, consequi non possunt. Dum enim
commune bonum non querunt sed proprium, fit parva vel nulla communio
eorum ad subditos; omnis autem amicitia super aliqua communione firmatur: eos enim qui conveniunt vel per nature originem vel per morum
similitudinem vel per cuiuscumque societatis communionem, videmus
amicitia coniungi; parva igitur vel potius nulla est amicitia tyranni et subditi. Simulque dum subditi per tyrannicam iniustitiam opprimuntur et se
amari non sentiunt sed contempni, nequaquam amant. (….) nec habent
tyranni unde de subditis conquerantur si ab eis non diliguntur, quia nec
ipsi se tales se eis exhibent ut diligi debeant (…) Non enim conservatur
amore, cum parva vel nulla sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum,
ut ex praehabitis patet”666.

opis moralności w dziełach politycznych dominikanina trzeba by konsultować z częścią moralną
Sumy teologicznej (por. M. D. Jordan, dz. cyt., s. 167) i w ten sposób analizować myślenie Akwinaty
o polityce z moralnego punktu widzenia – por. J. Finnis, Aquinas…, dz. cyt., s. 47–55. Jest to
także częścią metodologii niniejszego opracowania.
664

F. Bertelloni, dz. cyt.

Por. pierwszy podrozdział mojej książki: I.1. Homo particeps jako punkt wyjścia rozważań
na temat zasady uczestnictwa w polityce.
665

666

De regno, lib. 1, cap. 10.
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W relacjach międzyludzkich despota widzi nieustanne zagrożenie dla
swoich rządów, zwłaszcza gdy więzy te się umacniają. Tyran, jak trafnie
analizuje go Tomasz z Akwinu, widzi niebezpieczeństwo w każdej możliwości gromadzenia się ludzi wokół jakiegoś celu. Dla despoty każde spotkanie czy zjednoczenie ludzi, także apolityczne, może być ocenione jako
coś „politycznego” albo coś, co może się stać politycznym. Zatem w potencjalnej przyszłości może stanowić zagrożenie dla jego władzy nad ludźmi
i dla niego samego. Dlatego rządzący na sposób tyrański chce zawsze
dzielić ludzi. „Conantur igitur praedicti tyranni, ne ipsorum subditi virtuosi
effecti magnanimitatis concipiant spiritum et eorum iniquam dominationem non ferant, ne inter subditos amicitiae foedus firmetur et pacis emolumento ad invicem gaudeant, ut sic dum unus de altero non confidit,
contra eorum dominium aliquid moliri non possint. Propter quod inter
ipsos discordias seminant, exortas nutriunt, et ea quae ad foederationem
hominum pertinent, ut connubia et convivia, prohibent, et caetera huiusmodi, per quae inter homines solet familiaritas et fiducia generari”667. To
wszystko, rzecz jasna, mocno osłabia ludzkie uczestnictwo w wielu wymiarach życia, a wcześniej bądź później w ogóle niszczy każdą formę aktywnego i wolnego uczestnictwa obywatela we wspólnocie. I na koniec niszczy
także samą tyranię.
Inną formą destrukcji życia wspólnotowego i zasady partycypacji jest
niszczenie życia moralnego obywateli. Jak zaznacza Akwinata w De regno,
tyrani „nec solum in corporalibus subditos gravat, sed etiam spiritualia
eorum bona impedit, quia qui plus praeesse appetunt quam prodesse,
omnem profectum subditorum impediunt, suspicantes omnem subditorum
excellentiam suae iniquae dominationi praeiudicium esse. Tyrannis enim
magis boni quam mali suspecti sunt, semperque his aliena virtus formidolosa est. Conantur igitur praedicti tyranni, ne ipsorum subditi virtuosi effecti
magnanimitatis concipiant spiritum et eorum iniquam dominationem non
ferant”668. To skutkuje szybką degradacją człowieczeństwa i tym, że w przy-

667

De regno, lib. 1, cap. 3.

Tamże.
Niżej Akwinata pisze o złych konsekwencjach moralnych rządów tyrańskich: „Haec igitur
nocumenta tyrannidis rex Salomon considerans, dicit: regnantibus impiis, ruinae hominum,
quia scilicet per nequitiam tyrannorum subiecti a virtutum perfectione deficiunt; et iterum
668
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padku rządów tyrańskich zanikają cnoty moralne i intelektualne obywateli.
A z tym zanika ich wszelka zdolność do uczestnictwa w rzeczywistościach
wspólnych.
Zamiast tego promuje się antywartości i wady – sprawności złe. Taki
sposób życia sprawia, że ludzie nie są w stanie stworzyć prawdziwej wspólnoty politycznej. Z czasem tracą nawet wszelką możliwość dobrego uczestnictwa we wspólnym życiu. „Ex hoc autem contingit ut, dum praesidentes,
qui subditos ad virtutes inducere deberent, virtuti subditorum nequiter
invident et eam pro posse impediunt, sub tyrannis pauci virtuosi inveniantur. Nam iuxta sententiam philosophi apud illos inveniuntur fortes viri,
apud quos fortissimi quique honorantur, et ut Tullius dicit: iacent semper
et parum vigent, quae apud quosque improbantur. Naturale etiam est ut
homines, sub timore nutriti, in servilem degenerent animum et pusillanimes fiant ad omne virile opus et strenuum: quod experimento patet in
provinciis quae diu sub tyrannis fuerunt”669. W ten sposób dawni obywatele
przestają chcieć albo po prostu już nie mogą partycypować w dobry sposób
we wspólnych sprawach. Tracą ku temu wszystkie potrzebne predyspozycje i nabywają to, co wspólnemu uczestnictwu się sprzeciwia we wnętrzu
człowieka, a więc egoizm, lęk i małoduszność. I, rzecz jasna, wpływa to
także na jakościowe pogarszanie się systemu rządów w państwie tyrańskim.
Ich sprawczość maleje.
Despotyczny charakter rządów także w samym tyranie powoduje coraz
większe zamykanie się na możliwą współpracę z innymi. Ten proces auto
destrukcji trzeba odnieść do życia moralnego i do zdolności intelektualnych
tyrana. Tomasz z Akwinu pokazuje, że z czasem tyran zmienia się w dziką
bestię niezdolną do społecznego wpółistnienia. Szczególnie mocno zanalizuje to w De regno, ukazując na przykładzie starożytnych władców niszczący wpływ tyranii na samego władcę670. Ten drastyczny proces autodegradacji ludzkiej osobowości jest powodowany niepohamowanym
rozwojem wad i złych emocji rządzących człowiekiem. Jak pisze Francisco

dicit: cum impii sumpserint principatum, gemet populus, quasi sub servitute deductus; et iterum:
cum surrexerint impii, abscondentur homines, ut tyrannorum crudelitatem evadant” – tamże.
Por. także: De regno, lib. 1, cap. 10.
669

De regno, lib. 1, cap. 3.

670

Por. De regno, lib. 1, cap. 6.
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Bertelloni, przyczyną jest „koncentracja wszystkich namiętności w jednym
człowieku, który przez to ociera się o bestialstwo”671.
Zmiany osobowościowe zachodzące w tyranie powodują jego dalszą
samoizolację. Nie chce współuczestniczyć w niczym w sposób prawdziwy
z innymi ludźmi, ukrywa swe plany nawet przed najbliższymi i żyje
w wielkiej samotności, nawet gdy otacza go zawsze całkiem spory tłum
ludzi małodusznych i potakiwaczy672. Tomasz z Akwinu, przede wszystkim
w De regno, pozostawił nam niezwykle prawdziwy portet tyrana, który
pokazuje swą wartość także i dzisiaj, jeśli porównamy go z dwudziestowiecznymi despotami. Tym bardziej trzeba nam cenić tę analizę, że
Tomasz przeprowadza ją na przykładach także dalekich od niego, najczęściej z dalekiej Starożytności. „Ten charakter iniustissimum tyranii daje
Tomaszowi dobrą okazję, aby szybko przebiec przez niektóre namiętności, które dominują w tyranie podczas sprawowania władzy. Tomasz
egzemplifikuje te namiętności w świetle epizodów wziętych z Pisma –
przede wszystkim ze Starego Testamentu – i z historii, które przeczytał
w literaturze rzymskiej”673.
Tyran zawsze podejrzewa wszystkich o wszystko. Także swych najbardziej bliskich współpracowników i funkcjonariuszy aparatu politycznego.
Tyrani „boją się, że siła i bogactwo wasali będzie dla nich niebezpieczne”,
jak pisał Tomasz z Akwinu674. Możliwość wzrastania realnej siły poza nim
jest odbierana jako największe niebezpieczeństwo i dlatego jest czymś
koniecznym zniszczenie każdej formy władzy, która mogłaby wybijać się
na pewną niezależność. Strach, który z jednej strony jest sposobem rządzenia i kontroli innych ludzi, staje się czymś wszechogarniającym i paraliżującym samego tyrana: „każdy tyran taki jest, ponieważ sam jest ofiarą swego
tyraństwa”675.

671

F. Bertelloni, dz. cyt., s. 58.

Tyran jak bestia jest insocialis, ponieważ nie może zawiązać przyjaźni, jest illegalis, ponieważ żyje poza prawem, i jest jak sceleratus, ponieważ żyje przeciwko rozumowi – por. Sententia
Politic., lib. 1, lect. 1, n. 27. Por. także: S. Th., II–II, q. 188, a. 8, ad 5.
672
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F. Bertelloni, dz. cyt., s. 57.
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De regno, lib. 1, cap. 3. Por. także: De regno, lib. 1, cap. 10.

J. L. Parada, dz. cyt., s. 5. Por. także: J. F. Larrain, dz. cyt., s. 104. Strach tyrana wobec
własnych obywateli jest tak wielki, że, jak odnotowuje to Arystoteles, jego osobista straż jest
złożona z obcokrajowców – por. Pol., 1285a, 25. Por. także: A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 392.
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Koniec końców dla tyrana nie jest możliwa żadna prawdziwa przyjaźń,
także ta z jego udziałem. „Non enim conservatur amore, cum parva vel nulla
sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum”676. Despota zawsze czuje
się otoczony przez rzeczywistych bądź urojonych lub potencjalnych nieprzyjaciół677. Dlatego z biegiem czasu dąży do zniszczenia wszystkiego
wokół siebie. I także dlatego nie ufa nikomu, a zwłaszcza poddanym: „Unde
et Iob XV, 21, de tyranno dicitur: sonitus terroris semper in auribus eius, et
cum pax sit (nullo scilicet malum ei intentante), ille semper insidias
suspicatur”678. Zatem siłą rzeczy zmierza do zniszczenia wszelkich form
partycypacji, tej rzeczywistej i tej możliwej ze strony ludzi. I jako ostateczna
konsekwencja jej braku – podkopuje także swoją własną władzę.
Oczywiście brak zaufania staje się obustronny. Także naród nie ufa
swemu władcy. W obu przypadkach pozostaje ślepa siła jako sposób rządzenia i walczenia przeciwko sobie679. Ze strony tyrana jest to rosnąca
opresyjność rządów, a ze strony ludu wzrastająca tendencja do rewolty.
„Restat ergo ut solo timore tyranni regimen sustentetur, unde et timeri se
a subditis tota intentione procurant. Timor autem est debile fundamentum;
nam qui timore subduntur, si occurrat occasio qua possint impunitatem
sperare, contra presidentes insurgunt eo ardentius quo magis contra voluntatem ex solo timore cohibebantur. Sicut si aqua per violentiam includatur, cum aditum invenerit impetuosius fluit”680. Takie są skutki rządów
niecieszących się zaufaniem ludzi. Tyran, nie ufając poddanym, będzie też

676

De regno, lib. 1, cap. 10.

Kiedy tyran niszczy dobro wspólne, wtedy pozostaje jedynie dobro prywatne, które nie
jest w stanie pomóc w tworzeniu więzów przyjaźni, a tylko tworzy nieprzyjaciół – por. De regno,
lib. 1, cap. 1.
677

678 De regno, lib. 1, cap. 3. Por. także: De regno, lib. 1, cap. 10: „De subditorum autem fide
tyrannis confidendum non est”.
679 Por. A. Cruz Prados, dz. cyt., s. 392: „Władza nielegitymizowana potrzebuje siły ochronnej
– aby chronić samą siebie – ponieważ ona jest w sytuacji stałego zagrożenia”. Akwinata
za Etymologiami świętego Izydora w De regno pokazuje, że samo słowo „tyran” wywodzi się
z siły opresywnej – por. De regno, lib. 1, cap. 2: „Si igitur regimen iniustum per unum tantum
fiat qui sua commoda ex regimine quaerat, non autem bonum multitudinis sibi subiectae, talis
rector tyrannus vocatur, nomine a fortitudine derivato, quia scilicet per potentiam opprimit,
non per iustitiam regit: unde et apud antiquos potentes quique tyranni vocabantur”. Cytat
z świętego Izydora jest z: Etymologiee, lib. 9, cap. 3, n. 19.
680

De regno, lib. 1, cap. 10.
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dążył do anihilowania możliwej partycypacji ze strony ludzi, poszerzając
nieustannie zakres swej władzy. Jest to konieczne następstwo uprawiania
polityki bez akceptacji i aktywności obywateli. Jak pisze Alfredo Cruz Prados: „Kiedy władzy brakuje legitymacji, tworzy się wyobcowanie władzy
i ludu. Obywatele przestają ufać władzy, tak jak władza przestaje ufać obywatelom. Władza nielegitymizowana, która nie może liczyć na uznanie
i zaufanie ludu, jest, w głębi, władzą, która się czuje niepewnie i aby się
utrzymać, potrzebuje odwołać się do siły i strachu, to znaczy potrzebuje
sprawić, by obywatele czuli się zagrożeni. Władza niepewna bardzo trudno
przystępuje do samoograniczenia się, wszak jak samoograniczenie się
osłabia, władzę, porządek polityczny, który pochodzi z takiego procesu,
wzmacnia lud”681. Tę obustronną dialektykę strachu i niepewności i jej
katastrofalne skutki Akwinata przewidywał na kartach De regno.
Brak zaufania pomiędzy tyranem a społeczeństwem powoduje również
stałą konieczność ukrywania prawdziwych planów i zamierzeń ze strony
władcy. Tyran musi także udawać kogoś innego, prawdziwego króla, aby
uzyskać choćby minimum akceptacji ze strony wspólnoty. Dlatego zawsze
jest hipokrytą, jak zaznacza to Akwinata: „in Iob dicitur: regnare facit hominem ypocritam propter peccata populi. Nullus autem verius ypocrita
dici potest quam qui regis assumit officium et exhibet se tyrannum, nam
hypocrita dicitur qui alterius representat personam, sicut in spectaculis
fieri consuevit”682. W ten sposób także zanika uczestnictwo innych
we wspólnym rozważaniu spraw państwowych i wzrasta liczba tematów
tabu i „sekretów stanu”. Nie ma miejsc na publiczną dysputę o sprawach
wspólnoty. Społeczność ma milczeć (ze strachu lub małoduszności) i nie
wyrażać swych opinii, zwłaszcza o polityce. Jedyne czego się wymaga, to
ślepe posłuszeństwo.
Tyrania przynosi także destrukcję ekonomiczną kraju, jak zauważa
dominikanin. Jest nieskuteczna gospodarczo. Bez partycypacji wielu ludzi
niemożliwy staje się rozwój ekonomiczny państwa, a stracić można bardzo
681 A. Cruz Prados, Filosofía…, dz. cyt., s. 154. Por. także: Tenże, Ethos…, dz. cyt., s. 391–392;
G. Ferrero, El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Madrid 1991, s. 19, 41 i 54.
682 De regno, lib. 1, cap. 10. Mateusz Matyszkowicz porównuje ten portret tyrana do fałszywego
idola, k†óry nie tylko zafałszowuje swój własny obraz, ale także dąży do zafałszowania całego
życia publicznego, aby podporządkować sobie obywateli – por. M. Matyszkowicz, Wstęp, w: Tomasz
z Akwinu, O królowaniu – królowi Cypru, przeł. M. Matyszkowicz, Kraków 2006, s. 28.
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łatwo i szybko wszystko przez rozruchy i rewolucje. Akwinata widział dokładnie i profetycznie, że koszty bezpieczeństwa tyrana połączone z małą
aktywnością ludzi nie mogą przynieść dobrych efektów i prowadzą kraj
i samego tyrana wprost do ruiny. Akwinata przeciwstawia w tym fragmencie De regno sukces ekonomiczny rządów sprawiedliwych katastrofie
ekonomii pod rządami despotów: „Experimento etiam apparet quod reges
magis per iustitiam adipiscuntur divitias quam per rapinam tyranni. Quia
enim dominium tyrannorum subiectae multitudini displicet, ideo opus
habent tyranni multos habere satellites per quos contra subditos tuti reddantur, in quibus necesse est plura expendere quam a subditis rapiant.
Regum autem dominium, quod subditis placet, omnes subditos pro satellitibus ad custodiam habet, in quibus expendere opus non est; sed interdum
in necessitatibus plura regibus sponte donant, quam tyranni diripere possint; et sic impletur quod Salomon dicit: alii, scilicet reges, dividunt propria
benefaciendo subiectis, et ditiores fiunt. Alii, scilicet tyranni, rapiunt non
sua, et semper in egestate sunt. Similiter autem iusto Dei contingit iudicio
ut qui divitias iniuste congregant, inutiliter eas dispergant, aut etiam iuste
auferantur ab eis. Ut enim Salomon dicit: avarus non implebitur pecunia,
et qui amat divitias fructum non capiet ex eis; quinimmo ut Prov. XV dicit:
conturbat domum suam, qui sectatur avaritiam. Regibus vero, qui iustitiam
quaerunt, divitiae adduntur a Deo, sicut Salomon, qui, dum sapientiam
quaesivit ad faciendum iudicium, promissionem de abundantia divitiarum
accepit. De fama vero superfluum videtur dicere”683.
Brak partycypacji w przypadku tyranii jest spowodowany nie tylko destrukcyjną siłą rządzącego, ale jest także skutkiem obywatelskiego nieposłuszeństwa poddanych. To jedna z możliwych reakcji zalecanych zresztą
przez Tomasza, ponieważ jest bardzo skuteczna i niesie ze sobą mniejsze
ryzyko niż inne formy protestu. Dominikanin odwołuje się tu do wolnego
wyboru poddanych, którzy mogą (aczkolwiek nie muszą) odrzucić wszelką
formę partycypacji w niesprawiedliwym systemie rządów. W ten sposób
można być nieposłusznym wobec niesprawiedliwych zarządzeń i pretensji władzy: „vel quia cogunt ad hoc ad quod ordo praelationis non se extendit; ut si dominus exigat tributa quae servus non tenetur dare, vel aliquid

683

De regno, lib. 1, cap. 11. Por. także: De regno, lib. 1, cap. 12.
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hujusmodi; et tunc subditus non tenetur obedire, nec etiam tenetur non
obedire”684.
W każdym razie tyrania nie może długo przeżyć bez żadnej pomocy
ludzi. Bez choćby minimalnej ich partycypacji ten system ma relatywnie
krótkie istnienie, przynajmniej porównując go z innymi formami ustrojowymi, szczególnie z tymi sprawiedliwymi. Jak odnotowuje to Tomasz
z Akwinu: „Tyrannorum vero dominium diuturnum esse non potest, cum
sit multitudini odiosum. Non potest enim diu conservari quod votis multorum repugnat. Vix enim a quoquam praesens vita transigitur quin aliquas
adversitates patiatur. Adversitatis autem tempore, occasio deesse non
potest contra tyrannum insurgendi: et ubi adsit occasio, non deerit ex
multis vel unus qui occasione non utatur. Insurgentem autem populus
votive prosequitur: nec de facili carebit effectu, quod cum favore multitudinis attentatur. Vix ergo potest contingere quod tyranni dominium protendatur in longum”685.
W ten sposób minimalna partycypacja jest nieprzekraczalną granicą dla
każdego systemu politycznego, także dla tyranii. Ponieważ ta ostatnia
przekracza tę granicę, to zmierza ku własnej anihilacji, jak zauważa autor
De regno. Wszak niszczone jest to, co jest najbardziej potrzebne każdemu
ustrojowi do przeżycia: partycypacja ludzi. Taki system może funkcjonować,
dopóty nie wyeliminuje ostatnich skrawków ludzkiej aktywności. Gdy
przekroczy tę granicę, idzie ku autodestrukcji. Inna sprawa, że ciągle rośnie
w takim państwie opór obywateli (aktywny lub pasywny, albo oba naraz)
i na koniec nikt już nie chce bronić tyrańskiego systemu rządów. Przeciwnie, wzrasta liczba ludzi, którzy by chcieli jak najszybciej go zakończyć
i szukają jedynie sposobności, by działać w tym kierunku686.

684

Super II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, corp. Por. także: C. Fiocchi, dz. cyt., s. 71–72.

De regno, lib. 1, cap. 10. By udowodnić stosunkowo krótkie trwanie tyranii, Akwinata
posługuje się przykładami historycznymi głównie z Arystotelesa, ale w rozdziale jedenastym
De regno odwołuje się też do przykładów z życia cesarzy rzymskich. „Si quis enim antiquorum
gesta et modernorum eventus consideret, vix inveniet dominium tyranni alicuius diuturnum
fuisse. Unde et Aristoteles in sua Politica, multis tyrannis enumeratis, omnium demonstrat
dominium brevi tempore fuisse finitum, quorum tamen aliqui diutius praefuerunt quia non
multum in tyrannide excedebant sed quantum ad multa imitabantur regalem modestiam”.
685
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To pokazuje, że nie można bez konsekwencji ograniczać ludzkiej aktywności w sferze publicznej687. Na koniec sami najwierniejsi nawet funkcjonariusze systemu, którzy do tej pory współpracowali z tyranem, porzucają wszelkie formy uczestnictwa i despota traci wszystko, co wcześniej
udało mu osiągnąć niegodziwymi praktykami: „manifestum est quod
stabilitas potestatis, divitiae, honor et fama magis regibus quam tyrannis
ad votum proveniunt, propter quae tamen indebite adipiscenda declinat in
tyrannidem princeps”688.
W ten sposób, paradoksalnie, to właśnie tyranie pokazują najjaskrawiej,
jak żaden inny ustrój, że to, czego najbardziej potrzebuje każdy system
polityczny, to partycypacja obywateli w ramach wspólnoty. Bez tej partycypacji trudno jest mówić o jakimkolwiek udoskonalaniu życia publicznego,
a wręcz przeciwnie – następuje jego pogorszenie, co mogliśmy zobaczyć
w podrozdziale pierwszym niniejszego rozdziału. Trzeba to odnieść do
każdego ustroju, bez żadnego wyjątku, co pokazuje nam analiza różnych
form ustrojowych i realizowanej poprzez nie, lepiej lub gorzej, zasady
partycypacji politycznej, o czym był podrozdział drugi. Na koniec mogliśmy
się przekonać, że dotyczy to nawet najbardziej antypartycypacyjnej formy
rządów, a więc tyranii. Dlatego jako podsumowanie tego rozdziału, a zarazem całej pracy, może nam służyć cytat z Tomaszowego Komentarza do
Polityki Arystotelesa: „non enim potest esse civitas, soluta concordia civium;
et sic per seipsam dissolvitur”689.

687

Por. Sentencia Politic., lib. 2, lect. 11, n. 5.
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De regno, lib. 1, cap. 11.
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Sentencia Politic., lib. 2, lect. 15, n. 12.
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Badanie tematów nowych, dotychczas niedostatecznie omówionych, nigdy
nie jest procesem łatwym. Na nowej drodze czekają różne przeszkody, czasem
nieznane dotąd, czy wątpliwości, którędy podążać. W przypadku interpretacji
tekstów wielokrotnie już omawianych można napotkać dodatkowo wnioski
innych, wcześniejszych komentatorów omawianej doktryny, które wydają
się wskazywać zupełnie inny kierunek czy nawet drogę postępowania.
Dlatego konieczne było w mojej pracy badawczej, której owocem jest ta
książka, pójść do samych źródeł politycznych myśli Tomasza z Akwinu,
by odkrywać ich prawdziwy sens i znaczenie, które okazuje się w wielu
wymiarach aktualne i dzisiaj, po blisko ośmiu wiekach, które dzielą nas od
epoki, w której żył i pisał. Tak jest, jak starałem się to wykazać, posługując
się licznymi cytatami z jego dzieł (sięgając często po język oryginalny),
w przypadku pryncypium partycypacji politycznej. Całość filozofii politycznej Akwinaty ukazuje nam wagę tej kwestii dla prawidłowego myślenia
i działania w sferze publicznej.
Koncepcja partycypacji politycznej doskonale wpisuje się w całość myśli
antropologicznej Akwinaty, przede wszystkim w jej moralną część, która
zajmuje się działaniem człowieka w świecie. Filozofia moralna ujęta podręcznikowo w drugiej części Summa Theologiae nie tylko współgra z pryncypium
uczestnictwa ludzkiego, ale wręcz się go wyraźnie domaga. Animal sociale
et politicum okazuje się zarazem homo particeps. Do podobnych wniosków prowadzi badanie podstawowego napięcia w ludzkiej społeczności,
mianowicie relacji pomiędzy pojedynczym człowiekiem a pewną całością,
jaką jest wspólnota polityczna. Rozwiązaniem i powiązaniem obu rzeczy-
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wistości jest participatio politica. I być może najważniejsze potwierdzenie
potrzeby takiego uczestnictwa, myślą w kategoriach zawsze realistycznej
filozofii Tomasza z Akwinu – oto średniowieczna rzeczywistość, świat, który
obserwował Akwinata, dynamicznie kształtował nowe formy uczestnictwa
w życiu publicznym. Pierwszy rozdział pokazywał to wołanie o partycypację
jako metodę życia politycznego przez wizję człowieka, napięcie między
jednostką a wspólnotą i przez realne uwarunkowania epoki.
I Doktor Kościoła na to wołanie odpowiada, formułując doktrynę odnoszącą się do życia politycznego i ujmującą jako ważną właśnie zasadę
uczestnictwa. Uwidacznia się ona już w refleksji nad statusem gnozeologicznym filozofii politycznej jako nauki spekulatywno-praktycznej. Zarówno
w politycznej teorii, jak i w politycznej praxis koniecznie trzeba uwzględniać
ludzkie działanie, ludzką partycypację. Inaczej grozi nam zafałszowana wizja
teoretyczna życia politycznego oraz zafałszowana wizja politycznej praktyki
jako czystej techniki zdobywania i utrzymywania władzy. Jeśli już potrafimy
właściwie poznawać sferę politycznej teorii i parktyki, to pojawia się potrzeba
analizy podstawowych jej konceptów. Ta część moich badań ukazuje, że tak
kwestia ustrojowa, jak i zdefiniowanie obywatelstwa politycznego zawierają
w sobie wyraźne wskazanie na partycypację człowieka w sprawach wspólnoty. To wszystko pozwala na próbę sformułowania participatio politica jako
jednego z ważniejszych pryncypiów Tomaszowej filozofii politycznej. Jest to
pryncypium naturalne, które umożliwia połączenie wysiłków pojedynczych
ludzi we wspólne działanie – operatio multitudinis.
Zasada uczestnictwa w polityce według Akwinaty jest realizowana
w trzech koniecznych formach. Pierwszą z nich jest wspólne rozważanie
o sprawach publicznych, co z kolej prowadzi do drugiej formy partycypacji
politycznej – do udziału w procesie prawodawczym w danej wspólnocie. Badanie tego fenomenu okazało się bardzo interesujące, szczególnie
z powodu wagi prawa zwyczajowego w średniowiecznych systemach
prawnych. To prawo gwarantowało także obywatelom uczestnictwo
w procesie legislacyjnym w sposób, którego już dzisiaj, w dużej mierze,
nie znamy. Prawo wyznaczało też reguły trzeciej – można by powiedzieć,
najbardziej politycznej – partycypacji. Bo chodziło tu Tomaszowi o uczestnictwo w rządzeniu daną wspólnotą. Akwinata okazał się zwolennikiem jak
najszerszego uczestnictwa obywateli w zarządzaniu różnymi sprawami na
różnych poziomach życia społecznego i politycznego. Prowadzić do tego
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miała dywersyfikacja urzędów, ich kadencyjność, a także oparcie rządów
o zasady płynące z życia moralnego. Te trzy formy partycypacji politycznej
umożliwiały obywatelom stworzenie i dalsze konfigurowanie własnego
polis-civitas, poprzez nadanie mu właściwej formy ustrojowej.
Partycypacja polityczna jest metodą udoskonalania poszczególnych
ustrojów. Akwinata pisze o niej jako o pierwszym warunku, by podążać
w kierunku udoskonalania życia politycznego. W ten sposób odkrył prawdziwy dynamizm polityki, to, co sprawia, że możliwym staje się poprawianie
sytuacji państwa i poszczególnych obywateli. Potrzeba do tego właśnie ich
zaangażowania, ich uczestnictwa. Jeśli z kolei depczemy tę zasadę, to stan
wspólnoty i jakość życia mieszkańców dramatycznie się pogarsza. Z tego
wniosek, że realizacja pryncypium partycypacji jest konieczna w każdym
ustroju politycznym. Oczywiście najlepiej realizują ją ustroje sprawiedliwe,
przy okazji powiększając swój własny potencjał i możliwości działania obywateli. Ale nawet w systemach niesprawiedliwych konieczna jest choćby
w minimalnym zakresie. Paradoksalnie najlepiej pokazuje to tyrania, a więc
ustrój najbardziej antypartycypacyjny. Bez pomocy przynajmniej wąskiego
grona fukcjonariuszy każda tyrania bardzo prędko kończyłaby swą historię.
Na pustym placu, opuszczonym przez wszystkich, pozostałby siedzący
„nagi” król – błazen, jak pisze, nawiązując do baśni Andersena, Richard
Neuhaus690. Zniszczenie autentycznego ludzkiego uczestnictwa prowadzi
zawsze do takiego smutnego końca, jak pisał o tym osiem wieków wcześniej
Tomasz z Akwinu.
Dlatego myślę, że warto było wydobyć akurat ten fragment filozofii
politycznej Akwinaty i ukazać go w pełnym świetle, co też próbowałem
uczynić swymi dociekaniami. Można powiedzieć nawet więcej, w mojej
opinii dostrzeżenie tego fenomenu z życia wspólnotowego jest czymś
koniecznym, by we właściwy sposób analizować myśl polityczną średniowiecznego autora. Tak jak nie sposób trafnie oceniać jego metafizyki czy
teologii bez uzględniania zasady partycypacji metafizycznej czy teologicznej.
Pominięcie partycypacji w interpretacjach politycznych prowadzi do –
częstego wśród dawnych komentatorów myśli dominikanina – skrzywienia
absolutystycznego (gdy podkreślamy jedynie rolę monarchy, a pomijamy
690

Por. R. J. Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America, Michigan
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znaczenie innych czynników działających w państwie) lub bardziej
popularnego w epoce nowożytnej skrzywienia demokratycznego (gdy
podkreślamy jedynie elementy republikańskie w jego filozofii politycznej,
pomijając znaczenie czynnika jednoczącego wspólnotę pochodzącego
z ustroju królewskiego).
Uwzględniając partycypację polityczną, możemy także w pełniejszym
świetle analizować inne podstawowe dla myśli politycznej Tomasza pojęcia,
takie jak np. ludzkiej wolności, dobra wspólnego czy autonomii moralnej
człowieka. To są także możliwe kierunki dalszych prac nad kwestią uczestnictwa w filozofii moralnej Doktora Kościoła. Myślę, że potrzeba także dalszych
analiz odnoszących się do ludzkiego czynu w perspektywie politycznej
i – w głębszym planie – w perspektywie zbawczej, co prowadzi do dalszych
badań nad sprawą podobieństw i różnic między participatio politica i uczestnictwem człowieka w Bożym planie zbawienia. Często obie perspektywy
mieszano, zapominając przy tym o moralnej, a więc i politycznej autonomii
rzeczywistości naturalnej względem nadprzyrodzonego świata łaski. Taki
nurt interpretacji tekstów Tomaszowych implementował bezpośrednio
założenia metafizyczne (w tym tak samo rozumianą participatio) do sfery
działań politycznych. Takie postępowanie, mające silne wpływy platońskie
i neoplatońskie, podkreślało jedynie zstępujący kierunek legitymizacji ludzkiej władzy. Moim zdaniem Akwinata z pomocą Arystotelesa odkrywa inny
kierunek „wstępujący” uzasadnienia władzy, podkreślający specyfikę partycypacji w polityce, którą zresztą chciałem ukazać w moim studium.
Innym kierunkiem badań, do których może zachęcać niniejsze opracowanie, jest analiza teoretycznych podstaw radykalnych przemian politycznych,
które miały miejsce na początku epoki nowożytnej. Wśród nich powstanie
koncepcji państwa absolutystycznego o scentralizowanej strukturze i innym
niż u Akwinaty koncepcie partycypacji691. Jak było to możliwe? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba interdyscyplinarnych studiów filozoficznych,
teologicznych i historycznych. Niewątpliwie dużą rolę w powstaniu nowych
tendencji społecznych i politycznych odgrywały przemiany w myśleniu
691 Por. np.: J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970; Tenże, Państwo
suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w., Warszawa 1964; Tenże,
Uwagi o uniwersalizmie i koncepcji suwerenności państwowej w feudalnej teorii politycznej
do pocz. XIV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1952, t. VII, vol. 2, s. 9–52 i w: t. VIII (1952),
vol. 1, s. 9–59.
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teologicznym692. Taki wymiar z pewnością miała próba deifikacji władcy
ziemskiego przeprowadzana w epoce postśredniowiecznej693 i niezgodna
z myśleniem teologicznym i politycznym Tomasza z Akwinu. Czasami
jednak interpretacje odchodzące od sposobu myślenia Tomaszowego dalej
szukały tomistycznej afiliacji, podpierając się autorytetem mistrza z Akwinu
z prawdziwą szkodą dla poprawnej interpretacji jego dzieł i konceptów,
w tym także dla koncepcji partycypacji politycznej.
Ciekawym kierunkiem badań mogłoby być także studium porównawcze
odnoszące się do dwóch koncepcji partycypacji politycznej, tej średniowiecznej i nowożytnej. Jakie są rzeczywiste różnice między tymi dwoma ujęciami
problematyki uczestnictwa? Możliwe, że myśl średniowieczna ukaże pewne
„ubóstwo” myślenia współczesnego, spowodowane jednowymiarowym spojrzeniem na rzeczywistość polityczną rozpatrywaną jedynie w kategoriach
technicznych sprawowania władzy w państwie z jej monopolem prawodawczym wyrażonym panującą doktryną pozytywizmu prawnego. Rodzi
to niezmiernie aktualne problemy z jakością obywatelskiego uczestnictwa
w sprawach państwa zredukowanego jedynie do głosowania co jakiś czas
i ewentualnego biernego uczestnictwa w wyborach, realizowanego jedynie
przez niektórych694. Partycypacja inaczej rozumiana może ukazywać się

692 Por. np.: J. Baszkiewicz, O kanonicznych źródłach nowoczesnej teorii państwa. Rec. pracy
Mochi Onory „Fonti canonistiche del idea moderna dell Stato”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
1953, t. IX, vol. 2, s. 267–298.
693 Por. np.: E. Kantorowicz, dz. cyt.; M. Axton, The Queen’s Two Bodies. Drama and the
Elizabethan Succesion, London 1977; S. Bertelli i C. Grotanelli, Gli occhi di Allesandro. Potere
sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Florencia 1990; S. Bertelli,
Il corpo del re. Sacralità del potere nell’Europa medievale e moderna, Florencia 1990; A. Boureau,
Le simple corps du roi – l’impossible sacralitée des souverains francais. XVe-XVIIIe siécles, Paris
1988; M. Gauchet, Des deux corps du roi au pouvoir sans cors. Christianisme et politique, „Le
Debat” 1981, nr 14, s. 133–157; J. S. Genet, Kantorowicz and „The King’s Two Bodies”: A non-Contextual History, w: Ernst Kantorowicz. Ertrage der Doppeltagung Institute for Advanced
Study, Princeton-Frankfurt-Stuttgart 1997, s. 265–273; R. E. Giesey, Cérémonial et puissance
souveraine. France, XVe–XVIIe siécles, Paris 1987; Tenże, Le roi ne muert jamais. Les obsèues
royales dans la France de la Renaissance, Paris 1987; Tenże, The Royal Funeral Ceremony in
Renaissance France, Genewa 1960; K. Kluncker, Zur politischen Theologie des Mittelalters. „Die
zwei korper des Konigs” – Blick auf Ernst Kantorowicz, „Orientierung–Katholische Blätter für
weltanschauliche Informationen” 1992, nr 56, s. 29–33.
694 Por. np.: L. W. Milbrath, Political Participation: How and Why Do People Get Involved in
Politics?, Chicago 1965; G. I. Delfino i E. M. Zubieta, dz. cyt.; S. F. Lazarsfeld, B. Berelson i H. Gaudet,
The People’s Choice: How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign, New York
1948; A. Campbell, G. Gurin i W. E. Miller, The Voter decides, New York 1954.
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dzisiaj w nowy sposób jako ewentualne roszczenie obywateli do przełamania
elitarnych tendencji współczesnej polityki695. Jest bardzo znamienne, że
współcześnie mówi się dużo o ożywieniu obywatelskiego uczestnictwa, ale
też jest czymś charakterystycznym, że czyni się to niejako z góry do dołu, jest
to jakby kolejna inicjatywa władzy, kiedy równocześnie, na skutek różnych
czynników, ogranicza się realne możliwości ludzkiego działania696 (duży
wpływ na to ma życie ekonomiczne i zanikająca klasa średnia697). Ponadto
trwa cały czas proces dezintegracji naturalnych mniejszych wspólnot, przede
wszystkim rodziny, która w myśleniu społecznym Akwinaty pełniła rolę
szkoły przygotowującej do życia społecznego i politycznego. Oczywistym
jest kryzys religijności i wiary w zachodnich społecznościach, co także ma
negatywny wpływ na jakość partycypacji w sprawach publicznych (przynajmniej w optyce Tomasza z Akwinu). Rośnie za to liczba ludzi wykluczonych
z różnych powodów z życia społecznego i politycznego, jakby na przekór
oficjalnym programom. Akwinata w swym myśleniu o uczestnictwie byłby
pewnie głośnym krytykiem postępującej oligarchizacji życia politycznego
i społecznego i centralizowania władzy w ręku nielicznych (niekoniecznie
czynnych polityków).
Myślę, że temat partycypacji politycznej będzie coraz głośniejszy i bardziej aktualny, i współczesny świat potrzebuje na nowo go przemyśleć.
Potrzebujemy tego także w Europie, tak aby Unia Europejska i poszczególne
państwa mogły poprawić swe funkcjonowanie, do czego niezbędna jest, jak
Dlatego między formami partycypacji opisywanymi przez współczesnych akt głosowania
zajmuje pierwsze miejsce, jak np. w teorii Verba, Norman i Kim. Ale też trzeba zaznaczyć, że
korzysta z tego mniej więcej 50 proc. obywateli państw zachodnich, a w innych formach uczestnictwa wymagających większego zaangażowania bierze udział znacznie mniej ludzi – por.
S. Verba, N. Norman i J. O. Kim, Participation and Political Equality, Cambridge 1978, s. 53
i 310–312.
Jest czymś interesującym, że jednocześnie współcześni myśliciele polityczni mają duże
problemy z jasnym sformułowaniem poszczególnych typów partycypacji politycznej i jej zakresu
– por. J. M. Sabucedo, Psicología política, Madrid 1996, s. 86.
695 Szkoła elitystyczna we współczesnej filozofii politycznej widzi ograniczoną partycypację
polityczną większości jako coś dobrego i pożądanego – por.: G. Almong y S. Verba, The Civic
Culture, Princeton 1963, s. 478; D. Kavanagh, Political Science and Political Behaviour, London
1983, s. 176–178; S. Bachrach, Crítica de la Teoría Elitista de la Democracia, Buenos Aires 1983,
s. 146–165.
696 Por.: G. B. Powell, American Voter Turnout in Comparative Perspective, „American Political
Science Review” 1986, nr 80, s. 17–43.
697
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przekonuje nas Akwinata, większa i bardziej aktywna partycypacja obywateli.
To także problem relacji między Unią jako pewną całością a jej częściami,
i problem samych instytucji unijnych, z których większość, przynajmniej tych
rzeczywiście decyzyjnych, nie pochodzi z jakiegokolwiek wyboru, a coraz
bardziej instytucje te roszczą sobie pretensje do decydowania o wszystkim
w ramach wspólnoty (i często dzieje się to pozatraktatowo), przy czym nie
ma żadnej skutecznej instytucji ani procedury kontrolnej czy odwoławczej.
Inną kwestią jest też brak transparentności współczesnej polityki.
Dlatego w nowym spojrzeniu na kwestię partycypacji politycznej może
nam pomóc intuicja Tomasza z Akwinu, a także żywe wspomnienie epoki,
w której żył. Przecież wtedy funkcjonowała także europejska wspólnota
o znacznie mniejszym poziomie sformalizowania, ale też bez wykluczania
czy niszczenia mniejszych organizmów politycznych i społecznych698. Było
to możliwe dzięki rzeczywistej i wielowymiarowej partycypacji różnych
czynników w sferze publicznej. Oddaje to zresztą Akwinata w swojej doktrynie na ten temat.
Zaś podsumowując wykonaną pracę, myślę, że badanie tego tematu
w myśli Tomasza z Akwinu było dla mnie okazją do odkrycia prawdziwego
dynamizmu życia politycznego uchwyconego przez Akwinatę. Partycypacja
polityczna w jego ujęciu jest prawdziwym paradygmatem, który cały czas
czekał na swoje odkrycie. Spróbowałem to uczynić i tym samym dołożyć
małe ziarenko do dostrzeżenia i docenienia tego konceptu w ramach filozofii
politycznej mistrza z Akwinu. Myślę, że może to pomóc także w nowym spojrzeniu na kwestię uczestnictwa dzisiaj i usprawnieniu wspólnot, w których
żyjemy. W trakcie mych badań problem ten ukazywał się z całą swą mocą
i okazywało się, że jest to jeden z najważniejszych pryncypiów myślenia
Tomasza o polityce. Częstotliwość pojawiania się partycypacji politycznej
w jego tekstach, znaczenie kontekstu, w którym była o tym mowa, oraz waga
zagadnień z nią powiązanych okazała się znacznie większa, niż myślałem
o tym na początku mych dociekań. Szczególnie pomocne były tu studia
nad Komentarzem do Polityki Arystotelesa, w którym to dziele Akwinata
698 A. Melloni, Christianitas nelli scritti di Tommaso d’Aquino, „Cristianesimo nella storia”
1985, nr 6, s. 45–69; W. Sawicki, Prawo międzynarodowe średniowiecznej Christianitas, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne KUL” 1967, nr t. IX, vol. 1, s. 21–40; Tenże, Prawo społeczności narodów
chrześcijańskich (wspólnoty chrześcijańskiej), „Sprawozdania PAU” 1952, nr 4, s. 20–24;
J. Baszkiewicz, Uwagi…, dz. cyt.; J. Hauziński, W kręgu..., dz. cyt.

Zakończenie

283

Adam Machowski

bardzo często odnosił się do sprawy uczestnictwa obywateli we wspólnocie
politycznej.
Jak może to nam pomóc dzisiaj, czy skorzystamy z jego podpowiedzi? Jest
możliwa realizacja podobnego konceptu w uwarunkowaniach współczesnej
epoki? W praktyce i teorii politycznej XXI wieku? W czasie wzrastającej
uniformizacji życia we wszystkich jego przejawach i postępującej globalizacji? Czy jest możliwe zatrzymanie niezwykle groźnej oligarchizacji
życia politycznego? Od odpowiedzi na te pytania zależy jakość naszego
życia, wspólnotowego i indywidualnego. Tomasz z Akwinu podpowiada,
ale i przestrzega. Zlekceważenie partycypacji jako swoistej metody życia
społeczno-politycznego może mieć bowiem katastrofalne i niezwykle szybko
postępujące następstwa: „non enim potest esse civitas, soluta concordia
civium; et sic per seipsam dissolvitur”699.

699
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