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Czy prawa człowieka „potrzebują” państwa?

Mikołaj Raczyński

Uniwersytet Warszawski

„Powiedz co byłoby gorsze dla człowieka na ziemi, niż jeśli nie byłby obywatelem” 

Dante, Boska Komedia

W  pierwszym  numerze  „Piątego  Piętra”  przeprowadziłem  ogólne  wprowadzenie

w filozoficzną  dyskusję  dotyczącą  praw  człowieka  (Raczyński  2016),  tym  razem  zajmuję  się

tematem  bardziej  szczegółowym.  W  tym  eseju  zadaję  pytanie  o  to,  czy  prawa  człowieka

„potrzebują” państwa lub  innego tworu politycznego,  czy  może potrafimy wyobrazić  sobie  ich

skuteczne  funkcjonowanie  ponad  granicami?  Nawiązuję  w  ten  sposób  do  przestrzennego

zlokalizowania praw, z którym wiąże się wiele do dzisiaj nierozwiązanych trudności. Wydawać by

się mogło, że prawa człowieka są podstawowe i uniwersalne, jednakże w praktyce „istnieją” tylko

wtedy, gdy uznawane są przez ludzi i – co istotniejsze – przez porządek prawny. Wiąże się z tym

fakt,  iż  mogą być  one  (łatwo)  unieważnione na  podstawie  reguł  obowiązujących w określonej

wspólnocie politycznej. 

Globalizacja oraz idący za nią rozwój wszelkich rodzajów komunikacji i transportu, a także

działania integracyjne (np. funkcjonowanie Unii Europejskiej i strefy Schengen) spowodowały, że

zdecydowanie  zintensyfikowały  się  legalne  i  nielegalne  migracje  (konieczne  jest  jednak

podkreślenie,  że  nielegalnie  migrujący  wbrew  często  stosowanej  retoryce  nie  stają  się

„nielegalnymi ludźmi”,  zdecydowanie bliżej mi do poglądu proponowanego przez akcję „żaden

człowiek nie jest nielegalny”). W związku z tym nastąpiło oderwanie obywatela od konkretnego

terytorium, coraz więcej  osób posiada podwójne obywatelstwo i  na szerszą skalę rozwinęło się

zjawisko apatrydów. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na deterytorializację obywatelstwa są z

jednej strony ruchy subnarodowe, a z drugiej – ponadnarodowe. W okresie narastających emocji

nacjonalistycznych  problem  ten  może  wydawać  się  mało  istotny,  jednak  moim  zdaniem  w

rozważaniach filozoficznych warto się tym zainteresować. 

Niektórzy  badacze  (m.in.  Jacek  Raciborski)  twierdzą,  że  ekspansja  praw  człowieka

(rozumianych  jako  prawa  „wyrażające  pewne  kulturowe  standardy”)  pomniejsza  znaczenie
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obywatelstwa. Jako przykład często przytacza się polską konstytucję opartą na semantyce praw

człowieka a nie praw obywatelskich. Wedle takiej koncepcji we współczesnym świecie obywatel

został zastąpiony przez podatnika. Moim zdaniem jednak problem leży gdzie indziej i nie jest nim

„ekspansja praw człowieka”, której – mimo usilnych prób – nie dostrzegam. Wydaje mi się, że

największy kłopot sprawia rozróżnienie pojęcia człowieka i obywatela. 

Już sama nazwa dokumentu  Deklaracja praw człowieka i obywatela wskazuje, że te dwa

terminy mogą opisywać zupełnie odmienne rzeczywistości. Analizę tego problemu możemy znaleźć

chociażby w Korzeniach totalitaryzmu – monumentalnym dziele Hannah Arendt. O tym, jak istotna

jest  to  dla  niej  kwestia,  niech  świadczy  przytoczony  poniżej  fragment:  „Żaden  z  paradoksów

współczesnej  polityki  nie  kryje  w sobie  tyle  gorzkiej  ironii,  co  rozbieżność  między wysiłkami

idealistów o szlachetnych intencjach uparcie domagających się uznania za „niezbywalne” tych praw

człowieka,  które są udziałem jedynie obywateli  w krajach o najwyższym poziomie dobrobytu i

cywilizacji, a sytuacją ludzi tych praw pozbawionych. Ich sytuacja pogarszała się tak samo uparcie,

aż obozy dla internowanych – przed II wojną światową będące raczej wyjątkiem niż regułą dla

bezpaństwowców – stały się rutynowym rozwiązaniem problemu miejsca zamieszkania displaced

persons” (Arendt 2008).

Arendt  jako  jedna  z  pierwszych  zauważyła  problemy  związane  z  tym,  że  terminy

„obywatel” i „człowiek” nie oznaczają tego samego. Wykazała to na podstawie porównania praw

człowieka  i  praw  obywatela.  Według  twórców  tych  koncepcji  i  deklaracji  je  ogłaszających

(wprowadzających  w  życie)  „prawa  obywatelskie,  czyli  różne  w  zależności  od  kraju  prawa

obywateli miały ucieleśniać i wyrażać w formie konkretnych ustaw odwieczne prawa człowieka,

które  przecież  miały  być  niezależne  od  obywatelstwa  i  narodowości”.  Jednak  okazało  się,  że

wyegzekwowanie tych praw jest trudne nawet w krajach, których zapisy konstytucyjne są na nich

oparte, a sytuacja okazuje się jeszcze bardziej skomplikowana w stosunku do ludzi, którzy nie są

obywatelami suwerennych, demokratycznych państw. Zdaniem Arendt największym wyzwaniem

jest rozwiązanie problemu związanego z utratą prawa do posiadania praw człowieka w momencie

utraty obywatelstwa (praw do posiadania praw obywatelskich). 

To, o czym pisała Arendt już w latach 50. XX wieku, pozostało jakby niezauważalne dla

uważanego za jednego z ojców liberalizmu Johna Rawlsa tworzącego swoją koncepcję kilka dekad

później. Jednak o tym, że kwestia ta nie zniknęła z dyskursu filozoficznego poświadczyć może

chociażby krótki tekst My, uchodźcy, który, odwołując się do Arendt, napisał Giorgio Agamben. W

jednym z pierwszych akapitów włoski filozof stwierdza: „Warto zastanowić się nad znaczeniem tej
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analizy  [odwołanie  do  artykułu  Arendt  My,  uchodźcy wydanego  w czasopiśmie  „The Menorah

Journal” w 1943 r. – M.R.], która dziś – po upływie dokładnie pięćdziesięciu lat – nie straciła nic na

aktualności. Nie tylko problem ten wydaje się tak samo palący, zarówno w Europie, jak i w innych

miejscach,  lecz  także  możliwe  jest,  że  w  sytuacji  nieuniknionego  rozpadu  koncepcji  państwa

narodowego  i  ogólnej  korozji  tradycyjnych  kategorii  prawno-politycznych  uchodźca  jest  dziś

jedyną możliwą figurą ludu”.

Agamben  zwraca  uwagę,  na  to,  że  w  obecnie  powszechnie  obowiązującej  (zarówno

teoretycznie jak i praktycznie) koncepcji państwa narodowego nie ma autonomicznej przestrzeni

dla czegoś takiego, jak czysty człowiek sam w sobie. Udowadnia to, odwołując się do konstrukcji

terminu „uchodźca”, który zawsze jest postrzegany jako stan tymczasowy i powinien zakończyć się

albo  naturalizacją,  albo  repatriacją.  Dlatego  też  zdaniem  włoskiego  filozofa  „trwały  status

człowieka jako takiego jest niewyobrażalny dla prawodawstwa państwa narodowego”. 

Autor  Homo sacera wskazuje  również  na  dwuznaczność  tytułu  samej  Deklaracji  Praw

Człowieka i Obywatela, w którym niejasne jest, czy dwa użyte terminy oznaczają dwie odrębne

rzeczywistości, czy też stanowią coś, co Włoch nazywa „hendiadys”, gdzie drugi termin faktycznie

zawiera się już w pierwszym. Agamben postuluje,  żeby wszystkie deklaracje praw rozważać w

kontekście  faktycznej  funkcji,  jaką  pełnią,  a  nie  jak  gdyby  były  proklamacją  niezmiennych  i

metaprawnych wartości. Omawiając te kwestie, filozof powraca do jednej z jego podstawowych

figur,  czyli  do „nagiego życia”. Jego zdaniem „prawa człowieka reprezentują przede wszystkim

pierwotną  formę  wpisania  nagiego,  naturalnego  życia  w  prawno-polityczny  porządek  państwa

narodowego”.

Konkluzja wydaje się być prosta: prawa człowieka nie funkcjonują poza przestrzenią. Po

pierwsze, prawa obywatelskie nadawane są przez władze polityczne i to one odpowiadają za ich

egzekucję.  Kogo  lub  co  można  jednak  uznać  za  podmiot  praw  człowieka?  Po  drugie,  życie

biologiczne (nazywane przez Agambena „nagim życiem”) nie  zawiera w sobie żadnej  ochrony,

żadnej wartości etycznej. W związku z tym wydaje się, że warunkiem skutecznej ochrony praw

człowieka  może być  powszechna ich  realizacja  (proponuje  to  chociażby popularna  w ostatnich

czasach belgijska filozofka Chantal Mouffe). 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule – prawa człowieka potrzebują państwa, albo

chociaż jasno określonej i ograniczonej przestrzeni, na której mają być egzekwowane. Jednak, jak

kiedyś  stwierdził  Rawls,  „różnice  w  ocenie  szczegółów  skomplikowanych  kwestii  między
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rozumnymi  osobami  są  kondycją  ludzką”,  dlatego  ilu  filozofów,  tyle  zapewne  uzyskalibyśmy

odpowiedzi, lecz może w przyszłości uda nam się jednak osiągnąć twórczy konsensus?
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