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Suwerennośc narodowa.

Próba interpretacii filozofioznei

ojęcie suwerenności budzi zrozumiały szacunek. Zajmuje ono znaczące
miejsce w wielu aktach prawnych, opracowaniach naukowych, progra-
mach politycznych, czy wysĘpieniach medialnych. W przekonaniu wielu

osób suwerennośćjestczyrnśistotnie waźn;rm, zwłaszczad|ażycia społecznegol.

Jednym ze społecznych podmiotów ubiegających się o suwerenność we współ-
czesnym świecie jest bez wątpienia naród. Pojęcie suwerenności narodowej
wydaje się łączyć w pierwszym rzędzie z koncepcją państwa narodowego.
Koresponduje ono bowiem z tezą, według której władza państwowa pochodzi
z woli narodu i jest sprawowana w imieniu i interesie narodu z optymalnym
(demokratycznym) jego udziałem2.

* Doktor filozofii' adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury KUL, autor monografii Spór o naród
(20o3) oraz prac z zakresu filozofii człowieka' kultury i cywilizacji (niektóre prace w wersji online'.

www.fundacja.hg.pl).

'Por. W. J. Wołpiuk, Wprowad7enie'w: Spór o suwerenność,red.tenże, Warszawa 2001' s. 5.
2 Por. J. Barcz, Suwerenność w procesach integraĘnych, w: Suwerenność i integracja euro-

pejska, red. W. Czapliński [i in.], Warszawa 1999, s. 33. Podobne rozumienie można odna|eźć na

kartach Konstytucji RzeczypospoliĘ Polskiej, mówiących o suwerenności narodu polskiego. Na
szczególną uwagę zasługuje fragment preambuły: ,,my, Naród Polski _ wszyscy obywatele Rzeczy-
pospo1itej'', który precyzyjnie wskazuje na podmiot władzy zwierzchniej w państwie polskim' czyli
jego suwerena (zob. D. Dudek, Wprowad7enie, w: KonsĘtucja Rzeczypospolitej Polskiej' Lvblin
2000, s. 20). ,,w świetle zapisów konstytucyjnych pojęcie narodu stanowi kategońę polityczną, nie

zaś kategorię kulturową. oznaczato, że na mocy konstytucji do narodu polskiego przyna|eżąwszy-

scy obywatele państwa' bez względu na ich narodowość kulturową. Przyjęcie takiej wykładni staje

przed problemem związanym z faktem, że znakornitą większość polskiego <<narodu politycznego>

stanowi polski <naród kulturowy', który oczekuje, że państwo polskie chronić będzie szczególnie
jego byt i kulturę, tradycję i dziedzictwo, trwanie i przetrwanie'' (zob. M. Gulczyński, J. Wawrzyniak,
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Czym jednak jest suwerenność w sensie klasycznym? Na czym polegają filo-
zoficzne zarzaty pod adresem klasycznie pojętej suwerenności narodowej? Jaka
korelacja suwerenności i narodu zasługuje nafiozoftczne usprawiedliwienie? Po-
szukiwanie odpowiedzi na powyzsze pytania stanowi cel niniejszychrozwazń.

Klasyczne pojęcie suwerenności

Suwerenność jako termin jest wyrazeniem popularnym 1 Zatazem wieloznacz-
nym. Pojawia się ona już na poziomie 1ęzyka potocznego, gdzie używana jest na
oznaczenie czyjejś samodzielności' niepodległości,niezależności lub niezawisłości3.
Występuje też w słownikach wielu dyscyplin naukowych, gdzie, niestety, traci
swoją potoczną jasność i wyrazistość. Różne bowiem nauki używają tego terminu
w odmiennymznaczeniu- inne znaczenie przypisują mu politolodzy,inne ekono-
miści, a jeszcze inne prawnicy, wśród których często dochodzi do nieporozumień,
w zależności od tego, czy o suwerenności dyskuĘą znawcy prawa międzynaro-
dowego czy praw a konstytucyjnegoa.

Nazwa ',suwerenność'' powstała na gruncie języka francuskiego w drugiej
połowie XIII w. i nawiązywała do łacińskiego terminu Superanus' oznaczającego
zwierzchnika. Po taz pierwszy użyl jej Philippe de Beaumanoir dla określenia
statusu osoby stanowiącej prawo na danym obszarzę. Jego zdaniem, poszczególni
baronowie posiadali status suwerena w granicach swoich włości, podobnie jak
król był suwerenem na terenie całego królestwa. Przez kolejne trzy stulecianazwa
,,suwerenność" oznaczała status osoby wyposźonej w jakiekolwiek uprawnienia
zwierzchnies.

wx\Ą w. słowo,'Suwerenność" otrzymało nowe znaczenieza sprawąJ. Bodi-
na, autora pracy pt. Sześć ksiqg o rzeczypospolitej. Zdaniem tego francuskiego
myśliciela, nowa definicja suwerenności powinna nawiązywać do takich pojęć
zaczerpniętych z terminologii politycznej, jak łacińskie maiesta, greckie akranek-
sosian, l<yńan archen i Ęrion politeuma, włoskie segnoria i hebrajskie tomech
Szewet. Analogia między nowożytną kategorią suwerenności a jej odpowiednikami

Suwerenne prawa narodu do sprawowania władzy zwierzchniej we współc7esnych warunkach,
w: Spór o suwerenność, s.18).

3 Por. W. J. Wołpillk,Niepodległość i suwerenność. Ąstynkcje pojęciowe,w'. Spór o suwerenność,
s. 55. Zob. M. Jarosz, Słownikwyrazów obcych, Wrocław 2001, s' 769: ,,suwerenność (fr. souverain
'najwyższy, doskonały; władca, suweren') 1. polit. niezależność wtadzy państwowej od obcych
państw, organizacjt międzynarodowych.2. najwyższawładza, zwierzchnictvło".

a Zob. J. Barcz, Suwerenność w procesach integracyjnych, s. 3L.
5 Por. S. M. Babbitt, Oresme's ,,Livre de Politiques" and the France of Charles V, Philadelphia

1985' s. 4l;J. Czaputowicz, Rola państwaw Unii Europejskiej, Warszawa 20&l, s. 3; A. Wielomski,
Suwerenność, w: Encyklopedia ,,BiaĘch Plam" , t. 17, Radom 2006, s. 3l; J. Maritain , Człowiek
i państwo, tłum. A. Grobleł Kraków 1993' s. 45 (przyp.31).
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ks. Paweł Tarasiewicz

w językach klasycznych wydaje się być nacąca. Np. porównanie do łacińskiej
maiesta, która w starożytności określala podstawowy status rzymskiego ludu

Qlopulus romanus) w politycznej stnrkturze rzymskiego imperium, ścifle wiąże
suwerenność z podmiotem politycznej władzy i fuódłemjej uprawomocnienia.
Wynika Zte9o, Ze Status suwerenności. @obnie jak majestatu, jest właściwy dla
tego, kto dzierży ster władzy, że tymł suwerena, podobnie jak majestatu, należy

się tylko temu, kto władzę legitymizuje6.
Suwerenność, według altora Sześciu ksĘg..., jest absolutną i nieustającą władzą

rzeczypospolitej?. Jak to rozumieć? ZlańemBodina Suwerenna władza jest abso-

lutna, ponieważ nie znażadnychograniczeń wynikającychzpravła stanowionego.

Jest ona także nieustająca, poniewa'ż suweren jest jej właścicielem i dzierży jąnie-
odwołalnie. Suwerenność bowiem nie jest ograniczona ani co do rodzaju władzy,

ani co dojej zakresu, ani co do czasujej sprawowania8.

Absolutna i nieustająca władzasuwerena jest również święta. Bodin podkreśla

świętość suwerenności nie tylko wtedy, gdy twierdzi, że nie wolno czynić z niej
arystokracji czy demokracji i zobowiązywać Suwerena do składania przysięgi
dochowania praw i zvtyczajów danego kraju. ,'Czyniąc to - jak pisze - unicestwia
się i pomniejsza majestat suwerenny, który powinien być święty''g. o świętości

suwerennej władzy świeckiej świadczy również porównanie jej do suwerenności

Boga. Bodin przytacza rotę przysięgi królewskiej, któĘ słowa brzmią następu-
jąco: ,,Ptzysięgam w imię Boga wszechmogącego i przyrzekam rządzić dobrze

i gorliwie poddanymi powierzonymi mej pieczy, oraz czynić z caŁej mojej mocy

sąd, sprawiedliwość i miłosierdzie". Zaraz potem dodaje: ,,[...] co zdaje się być
wzięte z Jeremiasza' gdzie jest powiedziane: <Jam jest wielki przedwieczny Bóg,

który czyni sąd, sprawiedliwość i miłosierdzie i w tych rzeczach szczególniej

upodobałem Sobie>>''10.

oprócz władzy absolutnej, nieustannej i święĘ, suwerenność oznacza władzę

oddzieloną od tych, którzy jej podlegają. Bodin utrzymuje bowiem, że: ,'[...] jeśli
jest pożyteczne, aby ksiązę Suwerenny dla dobrego rządzenia państwem nie był
związany prawami, to jeszcze bardziej jest to wskazane dla optymatów w ustroju

arystokratycznym, a konieczne dla ludu w ustroju ludowym, albowiem monarcha
jest oddzielony od ludu, a w ustroju arystokratycznym optymaci są talcże oddzieleni

od pospólstwa w ten sposób, że i w jednej, i w drugiej rzeczypospolitej są dwie

ó Por. B. A. Markiewicz, Suwerenność jako miara politycznej wielkości,,,Civitas'' (Ż0o3) nt 7 
'

s.221-226.
1 Zob. J . Bodin Andegaweńczyk, Sześć ksiqg o rzeczypospolitej,thlm. R. Bierzanek, Z.Izdebskl,

J. Wróblewski, Warszawa 1958' s. 88-89'
8 Znb. tamże, s. 89_93'
9 Tamże, s. l24.

'0 Tamże, s. 110.
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strony, a mianowicie ten lub ci, co dzierżą Suwerenność - z jednej strony i lud -
z drugiej''ll. Suweren przestaje więc być częściąludu, zostaje od niego oddzielony
iprzekształcony w oddzielny i transcendentny podmiot, sprawujący rządy nad obcą
dla swej istoty sferą poddanych'2.

J' Bodin stworzył więc koncepcję suwerennej władzy absolutnej, nieustającej,
świętej i oddzielonej, według któĘ polityczny Suweren moze czuć się wolny
zarówno od swoich poddanych, jak i od swoich wyroków. Władza ziemskiego
Suwerena staje się niemal kopią władzy Boskiej' Podobnie jak Bóg, który według
nominalistycznej formuły jest legibus solutus, tak również ziemski suweren nie
podlega zadnemu prawu stanowionemv pruez człowieka, w tym prawu Stano-

wionemu przez siebie. W koncepcji Bodina ziemski suweren jest personifikacją
prawa' przezco w pełni realizuje zasadę Ulpiana: quod principi placet, legis habet
vigorem. Podobnie zatemjak Bogu, wolno jest ziemskiemu suwerenowi chcieć
wszystkiego, a cokolwiek by zechciał, staje się dobre przez sam fakt, Że jest to
właśnie jego wolą'3.

Symbolicznym momentem wprowadzenia w życie koncepcji suwerenności
stworzonej przez Bodina był pokój westfalski w 1648 r. Wprawdzie w podpisanych
wówczas dokumentach nie pojawiło się słowo ''suwerenność",Iecz to właśnie
wtedy poszczególni książęta niemieccy otrzymali Suwerenną wŁadzę, przejawem
któĘ była m.in. zasada: cuius regio, eius religio. Wraz z upływem czasu idea
suwerenności zyskiwała na popularności również w innych krajach. Brytyjczycy
np. powoływali się na nią przynajmniej trzykrotnie: najpierw w celu uzasadnienia
swego odejścia od katolickiej zwierzchności, następnie wtedy, gdy potrzebowali
określić swoją rolę w kolonialnym imperium, wreszcie w czasie dekolonizacji
i tworzenia nowych postkolonialnych państwla.

Kn/tyka klasyczne go poięcia suwerennośGi

Koncepcja suwerenności utworzona przez Bodina spotyka się z uzasadnioną
krytyką zarówno na poziomie definicji, jak i konsekwencji wynikających z próby
zvłiązania jej z narodemls.

11 Tamże, s. 120.
12 Zob. J. Maritain, Człowiek i państwo, s.4l.
13 Por. P. Mazurkięwicz, Suwerenność państwa a prawo społeczności międzynarodowej do in-

terwencji humanitamej, ',Civitas'' 
(2003) nr'l , s.9Ż-93.

Ia Zob. A.Nogal, Suwerenność w jednoczącej się Europie,,,Civitas'' (2003) nr 7, s. l95_l97 .

|5 Por. B. A. Markiewicz, Suwerenność jako miara politycznej wielkości, s'Żl']:,,Wedlug Mari-
taina filozofia po|ityczna musi się pozbyć zarówno słowa, jak i pojęcia suwerenność <<ponieważ ten
wyraz zawsze się będzie kojarzył z jego wlaściwym pierwotnym znaczeniem>' Takie skojarzenie
zaś, dIa obszaru politycznego, do którego zostało ono przeniesione z teologii, <łączy się z ryzykiem
straszliwego zamętu>''.

a
H
Or
Itź

=UN
EI

-3r-



ks. Paweł Tarasiewicz

Po pierwsze, błędnie przypisuje ona suwerennej władzy znamiona transcen-

dencji. Przyznaje bowiem danemu suwerenowi naturalne i niezbywalne odgórne

prawo do panowanianad swoimi poddanymi, które to prawo|ączy się automatycznie

z pozbawieniem poddanych wszelkich uprawnień do samostanowienia' Skoro jed-

nak to naturalne i niezbywalne prawo do władzy zwierzchniej spoczywa calkowicie
w rękach suwerena i skorojest to prawo, które dotyczy poddanych, ale od podda-

nych nie zależy,to władza takiego Suwerena nie jest już tylko zwierzchnia w sensie

władzy najwyższej,lecz jest wŁadzą monadyczną, boską, transcendentną wobec

tych, którzy jej podlegają. Stworzony przez Bodina suweren nie jest częścią całości,

którą kieruje, ale jest od tej całości całkowicie oddzielony. Ziemski suweren jest

niejako politycznym wizerunkiem transcendentnego Boga, jest podmiotem, który

panując nad poddanymi ponad nimi i sponad nich dba o ich wspólne dobro.

Po drugie, koncepcja Bodina błędnie traktuje Suwerenną władzęw kategońach

materialnych. Specyfika dóbr materialnych polega na tym, że nie mogą być one

własnością dwóch podmiotów jednocześnie. Jeśli są one aktualnie własnością jed_

nego podmiotu, to w tym samym czasie nie mogą należeć do nikogo innego. Ma-
teńalnie pojęta absolutna władzasuwerenna jest czymś niepodzielnym _ można ją

mieć w całości, albo nie mieć jej wcale. Ewentualna zmiana podmiotu suwerenności

możebyó następstwem jej zagarnięcia lub zrzeczenia się jej na czyjąś korzyść.

Wadza jednak nie jest czymś analogicznym do dóbr materialnych.W rzeczy-

wiści jest ona prawem posiadanym przez kogoś albo z lstoty rzeczy, albo przez

uczestnictwo. Jeśli ktoś posiada prawo z natury sobie należne, to może dopuścić

do udziału w nim kogoś innego. Np. ludzie z jednej strony mogą być dopuszczeni

przezBogado udziału w Jego prawie do panowania, a z drugiej - sami mogą do-

puszczać wybrane jednostki, jako swoich delegatów lub namiestników, do udziału

w swoim prawie do sprawow aniawladzy. Niemniej jednak delegaci i namiestnicy

nie są suwerenami w rozumieniu Bodina. Posiadają oni bowiem władzę wyłącznie

przezudziałw prawie ludzi, których reprezenĘą, lub w prawie Boga, od którego

tę władzę otrzymują. Na uwagę zasługuje fakt, że konsekwentne traktowanie su-

werennej wladzy w kategońach materialnych prowadziłoby do innej nieusuwalnej

ffudności, polegającej na tym, ŻeBógudzielając swojej suwerenności ziemskiemu

suwerenowi sam musiałby się jej pozbavłtć i przestać, być suwerenem' co byłoby

nie do ptzyjęcianawet dla Bodina16.

Próba związaniaBodinowskiej koncepcji suwerenności z narodem jest ograni-

czoiai niecałkiem skuteczna. Jej ograniczenie sprowadza się do tego, żemożnają
przeprowadzić jedynieprzy założeniu kolektywistycznej wizji narodu. Adekwatnym

bowiem substytutem osobowego Suwerena może być tylko naród w rodzaju d la

substancjalnego kolektywu. W konsekwencji przypisywanie takiemu narodowi

ló Por. J. Maritain, Człowiek i państvvo' s. 4Ż45.
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aĘbutów transcendentnych wydaje się być oczywistym nieporozumieniem. By-
łoby bowiem absurdem pojmować d /a substancjalny naród jako rządzący sobą,
a równocześnie oddzielony od siebie i będący ponad sobą. Taki naród niejest po
prostu w stanie spełnić warunku suwerennej wladzy,jakim jest transcendencjal7.

Z drugiej strony, można przypisać d la substancjalnemu narodowi suwerenność
w sensie materialnym, co będzie miało swoje skutki tak w wymiarze zewnętrznym,
jak i wewnętflnym' W aspekcie zewnętrznymtaki naród będzie zmuszony do przy-
jęcia postawy defensywnej. nastawionej na obronę swojej suwerenności (podobnie
jak innych dóbr materialnych) przed ewentualnymi zakusami Ze Strony innych
narodów. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której wszystkie suwerenne
narody, w myśl zasady ,,najlepszą obroną jest atak", przyjmą postawę ofensywną
i pogrĘą się w stanie wojny wszystkich ze wszystkimi. Natomiast polityka we-
wnętrzna takiego rż /a substancjalnego narodu wynikać będzie w całości z jego pry-
matu nad jednos&ą. Uzasadnieniem pierwszeństwa nad indywidualnym człowiekiem
będzie teza, według któĘ naród jest bytem trwalszym od jednostki inieza|eżnym
od niej w swoim istnieniu. Podczas gdy naród trwa, człowiek rodzi się, rozwija
i umiera. W tym kontekście jednostka nie może być niczym więcej dla narodu, jak
tylko jego częścią, a on wobec niej musi być całością. W konsekwencji to naród jest
suwerenem zarówno wobec jednostki, która w nim immanentnie tkwi, jak i wobec
wszelkich instytucji (w tym państwa) przez siebie powołanych do życia'8.

Powyższe problemy z;wiązane z przyznaniem statusu Suwerena narodowi
nie powstrzymały jednak niektórych filozofów przed próbą obrony narodowej
suwerenności. Klasycznymi jej orędownikami byli J. J. Rousseau i J. G. Fichte.
obaj myśliciele przyjmowali kolektywistyczną koncepcję nafodu, inaczejjednak
uzasadniali jego suwerenność. Specyfiką stanowiska Rousseau była teza o istnieniu
suwerennej powszechnej zgody' Zgodnie z tą myŚląkażdy indywidualny czło-
wiek do pewnego stopnia rezygnuje Z prawa do decydowania o sobie i zrzesza się
w związku społecznym kierowanym przezpra\No, które nie jest rozporządzeniem
rozumu' ale wynikiem demokratycznego głosowania' i dlatego wladza, występu-
jąca w imię liczby głosujących, jest suwerenna i może kazdemu indywidualnemu
człowiekowitozkazywaćIg. Zkolei cechą charakterystyczną myśli Fichtego było

|1 Por. tamże, s. 5l-52'
l8 Por. A. Marszałek, Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej,ŁódźŻOOl,

s.4748. Por. też M. A' Krąpiec, Suwerenność - czyja?, Lublin 2001, s. 52: ,,[...] jeśli jednostka
w swej duchowej strukturze jest tylko zainformowaną interioryzacją kultury społecznej, jeśli jej
jazń jest tylko konstruktem wytworzonym w wyniku oddziaływania <<od zewnątrz>> _ to rzecz 1asna,
człowiek nie jest bytem otwartym i osobowym, nie ma celu sam w sobie, lecz jest tylko częścią więk-
szej całości; a społeczeństwo-państwo (kolektyw), <wytwarzając> ducha ludzkiego (ego psychikę),
panuje nad nim ijestjego suwerenem".

19 Zob.M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993, s. I7l_t72. Por. J. Maritain,
Człowiek i państwo, s. 53: ,,Tak więc Rousseau' który nie był demokratą, zaszczep\ł rodzącym się
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przekonanie o podziale ludzkości na narody, między którymi trwa permanentna

rywalizacjao prymat na drogach ich kulturowego postępu2o. Kiedy więc Rousseau
koncentĄe się na suwerenności wewnętrznej narodu, Fichte podkreśla jego su-
werenność zewnętrzną.

Materialna i transcendentna jakość suwerenności narodowej pozostaje jednak
wadą nie do usunięcia. Możę to prowadzić do wniosku, że w praktyce należa-
łoby zrezygnować z pojęcia suwerenności narodowej i zastąpićje np. kategorią
narodowej autonomii. o ile bowiem pełna suwerenność narodu, zgodna z jej
nowożytną Bodinowską wykładnią, jest problematyczna, o tyle jego autonomia
_ czy to wewnętrzna względem Sźrmego siebie, czy zewnętrznawzg|ędem innych
narodów _ wydaje się być usprawiedliwiona. W tym kontekście pełna autonomia
wewnętrzna narodu oznacza, że jako całość rządzi on sobą dzierżąc relatywnie
najvłyższąwładzę, większą od władzy jakiejkolwiek ze swych części. Pełna auto-
nomia zęwnętrzna narodu z kolei oznacza, że cieszy się on relatywnie najwyższą
nieza|eżnością w stosunku do społeczności międzynarodowej. Skutkiem tego dany
naród, dopóki nie podejmie zobowiązńwobec takiej społeczności, pozostajenieza-
Ieżny wzg|ędem jej rozporządzeń. Pełna autonomia narodu jest więc jego prawem,
a nie własnością materialną. Prawo narodu do pełnej autonomii wydaje się przecież
prawem naturalnym i niezbywalnym w takim sensie, że nie można mu tego prawa
odebrać silą. ZakJadateż ona niejako jeden z istotnych składników suwerenności,
jakim jest prawo do najvłyższej nieza|eżności i władzy zwierzchniej, nie ma jednak
charakteru transcendentnego. Jasne jest bowiem' żę naród nie moze rządzić sobą
będąc od siebie oddzielonym2l. Poważną trudnością tak rozumianej autonomii
narodu pozostajejednak to, że nie wyklucza ona kolektywistycznej koncepcji bytu
narodowego' zbudowanej na prymacie społeczeństwa nad jednostką.

0brona poięcla suwerenności

Wprawdzie nowozytne, utworzone przez J. Bodina, pojęcie suwerenności
absolutnej, nieustającej, świętej i oddzielonej zasługuje na negację i odrzucenie,
to jednak powrót do pierwotnych intuicji związanych Z samym terminem ,,suwe-

demokracjom nowożytnym szkodliwe dla nich pojęcie suwerenności i skierował je w stronę paristwa
totalitarnego, p orttewaz zatiast usunąć rzekomo oddzieloną i transcendentną władzę królów absolut-
nych' wręcz przeciwnie, podniósłją do poziomu niesłychanego absolutyzmu, aby następnie przekazaĆ
ją w prezencie ludowi [czyt. narodowi _ dop. P. T.]. Jest więc niezbędne' by <kazdy obywatel był
całkiem nilezależny od wszystkich innych, a całkowicie za|eżny od całości państwa [...] bo jedynie
siła państwa zapewnia wolność jego członkom>>'''

20 Zob. Z. Kieliszek, Fichtego koncepcja wyjqtkowości nąrodu niemieckiego, ,,Człowiek
w Kulturze'' (2009_2010) nr 21, s. 255_Ż'16.

2l Por. J. Maritain, Człowiek i państvvo, s. 48_49.
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renność'' wydaje się być fi|ozoflcznie usprawiedliwiony. Zanimtermin tenznalazl
się na kartach Sześciu ksiqg o rzeczypospolitej, opisywał sytuację, w której dany
człowiek posiada określone uprawnieniazwięrzchnie. Idąc tropem zvłiązku suwe-
renności z czlowiekiem, można zapytać, czy wszyscy ludzie Są Suwerenami, czy
tylko niektórzy z nich? Innymi słowy, czy uprawnienia zwierzchnie przypadają
w udziale jedynie nielicznym, czy też istnieje taki ich rodzaj, który przynależy
każdemu człowiekowizuwagi na jego naturę?

Niewątpliwie ludzka natura uzdolnia każdego człowieka do sprawowania
władzy nad sobą, do ,,samo-panowania''22. Wszyscy bowiem ludziebezwyjątku są
z natury predysponowani do podejmow arua decyzji, zwłaszcza decyzji doĘczących
ich własnego życia. osoba ludzka aktualizuje siebie, równieżw dziedzinie swojej
decyzyjności, na drodze edukacji, która obejmuje dziedzinę życiaintelektualnego,
moralnego, twórczego i religijnego' Człowiek, ucząc się podejmowania decyzji,
doskonali się w zakresie sprawowania władzy nad sobą, a tym samym doskonali się
w zakresie bycia suwerenem, którym jest zawsze wtedy, gdy porusza się w sferze
życia osobowego23. Ludzka suwerenność ujawnia się ze szczególnąwyrazistością
w momencie, w którym człowiek decyduje o ostatecznym celu swojego życia
i o sposobie jego realizacji. w tej sprawie każdy człowiek decyduje indywidualnie,
będąc w pełni wolnym i odpowiedzialnym za swój wybófa.

Ze swojej natury osoba ludzka jest uzdolniona do planowego i celowego dzia-
łania, zdolna jest do stanowienia o sobie25. Żyjąc w świecie jest w stanie odkryć to,
że transcenduj e otaczający ją świat, oraz to, że w jej naturę wpisane jest tak silne
pragnienie szczęścia, że możnaaznać je zaprzejaw naturalnego, aczkolwiek niesku-
tecznego, pragnienia oglądania Boga26. Często jednakjakaś forma ignorancji (zawi-
ńonej lub niezawinionej) przyczynia się do błędnej identyfikacji ostatecznego celu
ludzkiej drogi, a słabość charakteru - do zwątpienia w możliwość jego osiągnięcia27.

22 Zob. K' Wojtyła, osobą i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s.l50-l54.
23 Por. M. A. Krąpiec, Suwerenność _ czyja?, s.53; A. Maryniuczyk, Suwerenność i godność

osoby ludzkiej a totalitaryzm, w: Tbtalitaryzm _ jawny czy ukryĘ? 
' 
red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin

2011, s. 109: ,,To ludzka osoba jest pierwszym suwerenem, pierwszym podmiotem praw ludzkich
i obowiązków przezto, że tylko czlowiek swoim poznaniem i swoją miłością może ogarnąć siebie,
świat i wszystko to' co go otacza,i dokonać aktu decyzji'''

2a Por. Jan Pawel II, Centesimus annus' w: Encykliki ojca Świętego Jana Pawła { Kraków
1997, s.649-702, nr 13.

Ż5 Por. tenże, Laborem exercens, w: tamże, s. l44Jl3' nr 6.
26 Na temat transcendencji człowieka wobec świata rzeczy oraz napięcia, jakie odczuwa on

w swoim sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra a własną niezdolnością do osiągnięcia go zob.
Jan Paweł II, Centesimus annus' nf 13. Na temat tzw. desiderium naturale, infficax, videndi Deum
zob. M' A. Krąpiec, Człowiek, w; Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk,
t. 2, Lublin 2001, s. 377,385.

2i Por' Jan Paweł II, Fides et ratio, rr 28 oraz nr 107: Różne systemy fiIozoftczne wpoiły czło-
wiekowi ,,[. . .] złudne przekonanie, że jest absolutnym panem samego siebie, że może samodzielnie
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W spełnieniu jego natury możeptzyjść człowiekowi z pomocą m.in. naród ze swoją
narodową kulturą. Naród taki jest bowiem formą zycia społecznego zogniskowaną
wokół spraw człowieka-osoby, a jego kultura jest sposobemżyciaw społeczeństwie
podporządkowanym osobowemu rozwojowi każdego człowieka. Na czym polega
związek takiego narodu z suwerennością?

Suwerenność narodu jako społeczności osób jest pochodną suwerenności tych,
którzy go tworzą. oznaczato, że poszczególni uczestnicy społeczności narodowej
dostrzegają i respekĘą istotne cechy bytu osobowego, takie jak jego przygodność,
potencjalność, transcendencja wobec świata przyrody, azwłaszczate,którelkarują
transcendencję człowieka wobęc społeczeństwa (godność, podmiotowość wobec
prawa i zupełność bytową). Rozumieją teżpottzebę solidarnej, wzajemnej pomocy
we wszystkich aspektach personalnego rozwoju. osobowy postęp jednego Z uczest-
ników życianarodowego umozliwia bowiem bardziej skuteczny rozwój pozosta-

łym. Można powiedzieć, że społeczność narodowa jest w pełni suwerenna wtedy,
gdy stwarza swoim członkom optymalne warunki aktualizowania ich osobowych
potencjalności, a tym samym aktualizowania ich indywidualnej suwerenności28.

Społeczeństwo zorgatizowane w naród nie jest jednak konstrukcją czysto du-
chową. Dlatego też d|a spełnienia swoich najważniejszych duchowych inicjatyw
potrzebuje zapleczamaterialnego. W tym celu powołuj e do życiawłasne państwo,

bądźteżwykorzystuje struktury państwowe już istniejące,przekazując im stosowną
suwerenność w zakresie wspólnych dóbr materialnych. W państwie tworzonym
przez naród, o którym mówimy, indywidualny człowiek niezmiennie pozostaje
Suwerenem w zakresie życia osobowego, natomiast państwowa administracja
otrzymuje od człowieka tę część suwerenności, która dotyczy dziedziny wspólnych
środków mateńalnych umożliwiających rcalizację jego osobowego życia. Jest

bowiem rzęcząoczywistą, że dla wszechstronnego rozwoju osobowego potrzebne

są człowiekowi określone środki materialne, których ograniczona ilość wymaga
zorganizowanej troski w oparciu o zasady najlepiej pojęĘ etyki społecznej2g.

Ze swej natury człowiek ma prawo do osobowego rozwoju' a tym samym
ma prawo do narodu, czyli do zorgantzowania się w społeczeństwo, które mu ten

decydować o swoim losie i przyszłości, polegając wyłącznie na sobie i na własnych siłach. Wielkość
człowieka nigdy nie urzeczywistni się w ten sposób''.

28 Por. P. Jaroszyński, Suwerenność, w: tenże, Rozmyślania o mojej ojczyźnie, Warszawa 199ó,

s.70 ,,Czyntć w sposób wolny dobro dla człowieka w świetle ujrzanej prawdy _ oto znamię praw-

dziwej suwerenności''.
29 Zob.M. A.Krąpiec, Suwerenność _ czyja?, s.53; A. Maryniarczyk' Suwerenność i godność oso-

by ludzkiej a totalitaryzm, s. 114-l 15; P. Mazurkiewicz, Suwerenność państwa a prawo społeczności
międzynarodowej do interwencjihumanitarnej, s. 95: ,,Skoro zaś osoba jest celem, a państwo jedynie

środkiem, oznacza to, że w zakresie rozwoju osobowego' intelektualnego' moralnego i twórczego
osoba cieszy się suwerennością, którajest nieprzekazywa|na' W zakresie środków umożliwiających
realizację tych celów władza decydowania - suwerenność - możebyć przekazana państwu''.

-36 -



SuwerennoŚć narodowa. Próba interpretacji filozoficznej

rozwój ułatwi. Wydaje sięteż,że
ideałem stosunków międzyna-
rodowych jest to, aby poszcze-
gólne społeczeństwa narodowe
mogły stać się podmiotem ta-
kiego systemu państwowego,
który zaakceptuje ich rodzimą
kulturę. Suwerenność bowiem
narodu najpełniej wyraża się
w Suwerenności państwa, które
jako jedyne może bezkolizyj-
nie uzgodnić relacje i interesy

,,Trzeba zatem usiłować stanąć na własnych
nogach narodowej kultury, która jest odmianą
kultury chrześcijańskiej, i następnie samodzielnie

- jako partner - wiązać się z silniejszymi, tam
gdziejest nasz narodowy interes i szansa wszech-
stronnęgo naszego rozwoju, by nie zatracić tego,

co zachowaliśmy przez lat tysiąc i co pozwoliło
nam nie tylko przetrwać, alę wyłonić z naszęEo
spoleczeństwa takie osoby, które ubogacily swym
duchęm całą ludzkość''.

M. A. Krąpiec , Suwerenność _ czyja? 
'

Lublin 2001. s. 108.

duchowe z relacjami materialnymi, słuzącymi osobowemu rozwoj owi człowieka

- pierwszego suwerena3o.

Suwerenność człowieka z kolei wyraża się najpełniej w kulturze nafodu, będącej
podstawą życia społecznego zorientowanego na dobra osobowe. Z jednej więc stro-
ny suwerenność narodowa legitymizujezwiązek suwerenności i państwa, z drugiej

- sama czerpie legitymacj ę ze związku suwerenności i ludzkiej osoby. Tym samym
pozostaje ona trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych
perspektyw ludzkiego ży cia' P optzez rczw ój w kulturze narodowej indywidualna
osoba aktualizuje swoją suwerenność, bez któĘ nie ma Suwerennego narodu, nie
ma też Suwerennego państwa3 l'

Co może zachwiać suwerennością narodową? Wśród zagrożeń wewnętrznych
największym jest utrata suwerennościptzez człowieka. Jednostka ludzka traci swoją
suwerenność wtedy, gdy zaczyna błędnie lub fałszywie traktować swoją kulturę,
czyniąc ją pseudo-kulturą, a nawet anty-kulturą. Błędne bowiem odczytanie prawdy
skutkuje mitologizacją kultury, a odrzucenie prawdy _ jej ideologizacją.Zdegene-
rowana ,,kultura'' staje się ucieleśnieniem materializmu, utylitaryzmu i konsump_
cjonizmu, co ograniczaczłowieka do wymiaru światarzeczy i redukuje do poziomu
dóbr skończonych. Przejawem tego jest najczęściej naruszenie niezbywalnych
praw człowiekaprzez zabójstwo, ludobójstwo, aboĘę, eutanazję, samobójstwo,
tortury niewolnictwo,orazwszelkie niesprawiedliwości i gwałty32' Wśród zagroże(l

30 Zob.M. A. Krąpiec, osoba i naródwobec globalizmu',,Człowiek w Kulfurze'' (Żo0Ż) nr 14,
s.12.

3l Por. A. Marszałek, Wprowad7'enie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, s.97.
32 Zob. J. Czarny, Cywilizacja miłości - jako kulturotwórcza propozycją Janą Pawłą II, w: Ku

cywilizacji miłości, red. W. Wenz, Wrocław 2006, s. 202_210; P. Skrzydlewski, Cywilizacja,
w: Powszechna encyklopediafilozofii,red.nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s.342-343;Jan
Paweł II, Kształtowanie sumienia, Kraków 1998' s. l13: ,,Nie dać się uwikłać całej tej cywilizacji
pożądaniai użycia... Czyto jestcywtlłzacja-czy raczej antycywlItzacja? Kultura_czy raczejanty-
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zewnęttznych jednym z obecnie najpoważniejszych jest destrukcyjny wpływ tych
orgalnzacjimiędzynarodowych, które przypisują sobie funkcje suwerena w miejsce
suwerennośctposzczególnych narodów i państw' Te ponadnarodowe struktury po-
wstają sztucznie, na mocy umowy społecznej, a konstruując (według swoich celów
władzy) nowe prawa (zazwy czaj niezgodne z prawaminaturalnymi człowieka) nie
liczą się z osobowymi relacjami i prawami społeczności naturalnych, jakimi są
naródczy państwo33. Skuteczną więc ochroną Suwerenności narodowej wydaje się
być zarówno silna suwerenność poszczególnych osób, wynikającazichgłębokiego
zakorzenienia w narodowej kulturze, jak również suwerenność własnego państwa,
posiadająca mocne fundamenty gospodarcze, militarne i polityczne.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz suwerenność w sensie nowożytnym jawi
się jako forma zwierzchniej władzy absolutnej, nieustającej, świętej i oddzielonej.
Aplikacja tak pojęĘ suwerenności do narodu generuje dwie konsekwencje, które
wydają się eliminować możliwość akceptacji suwerenności narodowej. Po pierwsze
bowiem, zmusza ona do przyjęcia koncepcji narodu opartej na fałszywym prymacie
społeczeństwa nad jednostką. Po drugie, przypisuje narodowi suwerenność błędnie
zinterpretowaną, najpierwjako cechęjego transcendencji, a następnie na sposób
dobra mateńalnego. Związek suwerenności i narodu jest jednak możliwy w świetle
interpretacji personalistycznej' Suwerenność narodu jawi się tu jako jego cecha,
której źródłem jest suwerenność ludzkiej osoby, a zwieńczeniem suwerenność
państwa. Podstawowym walorem suwerenności narodowej jest to, ze stanowi ona
naturalne przedłużenie indywidualnej suwerenności człowieka, będąc gwarancją
jego osobowego rozwoju.

National sovereignty. An attempt at phllosophlcal interpretation

Summary

The article concerns the sovereignty of the nation, whose source is the sovereignty of
the human person' and state sovereignty is thę final. The main advantage of national sove-
reignty is that it is a natural extension ofthe individual sovereignty ofman, as a guarantee
of his personal development.

kultura? Tu trzeba wrócić do elementarnychrozróżnień. Przecież kulturąjest to' co czyni człowieka
bardziej człowiekiem. Nie to tylko, co używa jego człowieczeństwo''; P. Jaroszyński, Suwerenność,
s. 70: ,,Co w takim razie zagraża autentycznej suwerenności? Nie tylko niewola, ale również falsz
i kłamstwo, a także ustrój urzeczawiający człowieka''.

3 M. A. Krąpiec' osoba i naródwobec globalizmu, s. 14-15.

-38-



QĘili*gpicI
Nr 40/2012

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk sDB' prof' dr hab. Henryk Kiereś

Kolegium redakcyjne:

Katarzyna Stępień, Anna Zalewska, Aneta Maślach (sekretarz redakcji), Dariusz Zalewski

Koreka:Z'espól

Projekt okładki: Marcin Pieczyrak

Skład: Hanna Fijołek

Adres Redakcji:

Kwartalnik,,Cy w ilizacj a"
ul.3 Maja 2219;Żo-o'I8 Lublin

tęl.lfax (8I)'l43 75 15 od poniedziałku do piątku w godz. 9'00-15.00
e-mail: ien@ien.pl; wwwien.pl

Wydawca:

Fundacja Servire Veritąti Instytut Edukacji Narodowej

Druk i oprawa:

'"'"*ń]ilj;[T::::#łTó'-;;:i:*:'#"-""'"
tet. (12) 266 40 00; fax (r2) 269 02 84

Redakcja nie zwtaca materiałów niezamówionych; zastłzega sobie prawo skracania
tekstów i ich redakcyjnego opracowania.

Nakład 1000 egz.

Warunki prenumeraty:

Prenumerata roczna (4 kolejne numery pisma) _ 84 zł (w tym 5vo YXI);
(koszty wysyłki ponosi wydawca);

sprzedaz deta|iczna i wysyłkowa _ 25 zł za egz. + koszty wysylki



Nr 4012012

;vwflllzcn o

IoCena 25 zł
(w tym 5% vAT)

$nilr[t[ililn


