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W ~tki psychologiczne w doktrynie politycznej Tomasza
Hobbesa. Proba reinterpretacji
W przypomnianym za spraw'l M. Foucaulta eseju Co to jest Oswiecenie,
Kant utozsamia indywidualn'l dojrzalose, czy tez by pozostae wiemym slo
worn samego autora - wyjscie ze stanu maloletnosci, z odwaznym poslugiwa
niem si~ wlasnym rozumem i dzialaniem zgodnym z jego nakazami. Taka
definicja wi~kszosci z nas przemawia do wyobraini. Szacunek dla rozumu
towarzyszy nam od czasow Sokratesa i Platona, a kartezjanskie cogito ergo
sum rna znaczenie nie tylko filozoficzne. Mysl~, wi~c jestem. W calkiem kon
kretnym sensie: mam prawo robie to, co robi~, nalezy liczye si~ z moimi argu
mentami, przekonaniami, wiedzib zarowno w i:yciu rodzinnym, jak spolecz
nym i politycznym.
W czasach tryumfu indywidualizmu, uznania dla wartosci takich jak wol
nose i rownose, chcielibysmy bardzo, by wokol nas bylo jak najwi~cej jedno
stek spelniaj'lcych kryteria kantowskiej "dojrzalosci". Odwolanie do rozumu
wydaje si~ najlepsz'l gwarancj'l, ze nasi znajomi, przyjaciele, wspolobywatele
b~d'l dzialae w sposob, ktory b~dzie dla nas zrozumialy, a wi~c przewidywal
ny i bezpieczny. Zakladamy, ze odpowiednie wychowanie, edukacja pozwala
j'l na taki rozwoj kompetencji poznawczych kazdej jednostki, by potrafila ona
sterowae swym zachowaniem niezaleznie od chwilowych impulsow czy irra
cjonalnych pobudek. Powi'lzanie indywidualnej dojrzalosci, rozumnosci
i mozliwosci dzialania (cz~sto utozsamianej z wolnosciv wydaje si~ tak natu
raIne, ze traktujemy je na ogol jako niekwestionowany pewnik i okreslamy
jednym slowem: podmiotowose. Jestem podmiotem (w relacjach ze swiatem
przyrody, ale rowniez w relacjach spolecznych, prawnych, politycznych), jesli
pozostaj~ glownym inicjatorem mojego dzialania (to wlasnie kantowska od
waga; brak obcego kierownictwa), a podejmuj~je w oparciu 0 posiadan'l wie
dz~, ze swiadomosci'l mozliwych konsekwencji i odpowiedzialnosci'l za nie
(a na to pozwala mi wlasciwe uzycie rozumu). Dojrzaly "Ja" b~dzie przyjacie

bronie swej "maloletnosci", dziecinnosci zachowan, nadmiemej emocjonal
nosci, a jednoczesnie z<\.dae od instytucji panstwa zagwarantowania warunkow
niezb~dnych dla zapewnienia nam szeroko rozumianego bezpieczenstwa rela
cji mi~dzyludzkich.
Odczytanie Hobbesa w tym duchu moze si~ wydawae problematyczne.
Czyz nie jest to filozof, ktory uwazal czlowieka za zlosliwego egoist~, pozo
staj<\.cego w szponach nami~tnosci na zgub~ swoj<\. i wszystkich tych, ktorzy
stan<\.mu na drodze? Jak wi~c morna twierdzie, ze "niedojrzalose" jest w jego
teorii czyms pozytywnym; czyms, co moglibysmy chciee ocalie?
Otoz mozna, a moim zdaniem nawet trzeba czytae Hobbesa z tej perspek
tywy; chocby po to, by zdj<\.e z tego mysliciela odium zelaznego absolutysty
i kreatora politycznych potworow, ktorym straszy od stuleci i nie przestal stra
szyc do dzisiaj, mimo udanych prob altematywnej interpretacji jego pogl<\.
dow. Bye moze odczarowanie Lewiatana byloby latwiej sze, gdybysmy do
strzegli w opisie czlowieka konstruowanym przez angielskiego mysliciela nie
wrogie zwierz~, ociekaj<\.cego krwi<\. "wilka", ale po prostu dziecko. Wiele
bowiem przemawia za tym, ze wlasnie dziecko spogl<\.da na nas z kart Hobbe
sow skich dziel, choc przebrane jest zreszt<\. nie bez powodu - w bardzo te
atralny i przerysowany kostium.
Wlasciwe zrozumienie psychologicznego opisu czlowieka proponowane
go przez Hobbesa wymaga odroznienia dwoch, a nawet trzech jego sklado
wych. Pierwszym z tych elementow jest, wywiedziony z powszechnej zasady
ruchu, obraz jednostki jako "nastawionej" na zachowanie zycia machiny, kto
rej zachowanie sterowane jest przez zewn~trzne bodice wywoluj<\.ce scisle
okreslone reakcje. Drugi to (w pelnym tego slowa znaczeniu psychologiczna)
koncepcja "czlowieka naturalnego", czyli fizyczno-psychicznej calosci, ktora
nie tylko reaguje na bodice, ale rowniez je produkuje, istotnie wzbogacaj<\.c
repertuar dost~pnych zachowan. I wreszcie, ostatni: "czlowiek w stanie natu
ry", czylijednostka, ktorej dzialania s<\.nie tylko wynikiem naturalnego wypo
sazenia biologicznego i psychicznego, ale takZe specyficznych okolicznosci
pojawiaj<\.cych si~ spontanicznie w sytuacji, gdy brak czytelnych zasad wspol
zycia mi~dzy ludimi. Fizjologia, psychologia i psychologia spoleczna - czlo
wiek Hobbesa jest zbudowany z twierdzen nalez<\.cych do tych trzech dziedzin,
a ich spoiwem rna bye teoria doznawania (w tym nami~tnosci i uczue) oraz

sami wywnioskowae na podstawie jego wczesniejszych ustalen. To jak zwija
nie popl~tanej welny na motek - sukces wymaga znalezienia wlasciwego po
cZ'1tku, nie zas szarpania wszystkich rzucaj~cych si~ w oczy nitek na raz.
Zgodnie ze swym programem metodologicznym powinien wi~c z ogolnej teo
rii ruchu wydedukowae teori~ ruchu czlowieka; st'1d wywiese opis jego natu
ry, a potem stanu natury wyniklego ze spotkania wielu podobnych ludzkich
"natur", wreszcie pokazae sposob tworzenia panstwa, nie odst~puj'1c ani na
jot~ od odkrytych mechanizmow jednostkowego zachowania. W drug'1 stron~
oznacza to mozliwose czytelnego zredukowania teorii suwerennosci do kon
cepcji umowy spolecznej, tej z kolei do wizji stanu natury i wreszcie do fizjo
logicznego opisu natury ludzkiej. Innymi slowy, natura ludzka powinna bye
bezposredni~ przyczyn'1 takiej a nie innej postaci stanu natury i takiej a nie
innej teorii panstwa. Rzeczywiscie, takjest na ogol odczytywana mysl Hobbe
sa; zreszt'1 zgodnie z zapewnieniami samego autora. Dlaczego jednak mieliby
smy wierzye slowom filozofa, ktorego intencje mog'1 bye wprawdzie jak naj
uczciwsze, ale ktory - bylo nie bylo - twierdzH z t'1 sam~ pewnosci~ ze roz
wi'1zal problem kwadratury kola?!'
Jesli uwaznie zbadamy psychologiczn~ warstw~ doktryny Hobbesa, to
czlowiek okaze si~ w jego uj~ciu istot'1 duzo bardziej skomplikowan'1 i bogat~
niz sugeruje to mechanicystyczne slownictwo. Nie sposob oprzee si~ wraze
niu, ze eksponowanie wplywu filozoficznych pogl'1dow Hobbesa (determini
zmu, materializmu i mechanicyzmu wlasnie) na jego opis czlowieka, usuwa
w cien wiele waznych stwierdzen 0 wymowie psychologicznej i jednoczesnie
politycznej. Warto wi~c spojrzee na t~ doktryn~ oczami psychologa. Nie dla
tego, ze jest w niej zawarta jakas szczegolnie wartosciowa teoria psycholo
giczna, ale dlatego, ze ta wlasnie teoria psychologiczna rna swoj wazny udzial
we wlasciwej ocenie pozniejszej teorii politycznej. Jest bowiemjej fundamen
tern; sprz~zonym z teori'1 ruchu, ale w wielu punktach samodzielnym. Akcep
tuj'1C psychologiczny charakter wielu twierdzen Hobbesa, otwieramy sobie
1 Brak metodologicznej konsekwencji widac chociaZby w kolejnosci publikowanych przez
niego dziel praca De Cive (0 obywatelu 1642), logicznie ostatnia, wyprzedza dwa dziela nie
zb~dne dla uzasadnienia przedstawionych w niej wnioskow: De Corpore (0 ciele
1655) iDe Ho
mine (0 czlowieku 1658). Sztandarowy Lewiatan ukazal si~ w wersji angielskiej w roku 1651.

i naukowcy mieli trudnosci z werbaln'l prezentacj'l swych odkryc. Dlaczego
wi~c Hobbes mialby byc tu wyj'ltkiem? Obszemosc zainteresowan, wielo
znacznosc, por6wnania i metafory, a nawet wi~ksze i mniejsze niespojnosci
wszystko to sugeruje, ze pragn'll on wyrazic duzo wi~cej, niz pozwalala mu
na to przyj~ta metoda3 • Jesli zamkniemy oczy na t~ wielowymiarowosc i roz
norodnosc, traktuj'lc w taki sam sposob kazde z formulowanych przez Hobbe
sa twierdzen, rozpracowuj'lC cierpliwie jego zwi'lzki z innymi i eliminuj'lc to,
co, naszym zdaniem, nie zgadza si~ z reszt'l; stracimy szans~, by dostrzec to,
co w jego koncepcji aktualne do dzisiaj wielk'lpot~g~ tkwi'lc'l w odwaznym
i bezkompromisowym mysleniu 0 problemach, ktore wydaj'l si~ nas przytla
czac sw'l nierozwi'lzywalnosci'l.
Zdaniem Hobbesa czlowiek jest przede wszystkim istot'l doznaj'lc'l. Do
swiadcza otaczaj'lcego swiata i reaguje na plyn'lce zen bodice, oceniaj'lc je
(juz na poziomie fizjologicznym) jako przyjemne lub nie. St'ld bior'l si~ dwa
glowne motywy dzialania. Pierwszy i najwazniejszy to wstr~t, sklaniaj'lcy do
ruchu "od", czyli unikania dyskomfortu odczuwanego w obecnosci pewnych
przedmiotow (np. glodnego lwa). Drugi natomiast to poz'ldanie, odpowie
dzialne za tendencj~ do zawladni~cia poz'ldanym obiektem, czy tez w ogole
znalezienia si~ w sytuacji gwarantuj'lcej przyjemne doznania i zaspokajaj'lcej
jakies potrzeby4. Jesli na przyklad zobacz~ jablko, to spot~guje to moj gl6d
(stan fizjologiczny organizmu), sklaniaj'lc do si~gni~cia po nie i natychmiasto
wej konsumpcji. Oczywiscie stanie si~ tak tylko wowczas, gdy w danej chwi
Ii odczuwam glod. W innym wypadku nie zauwaz~ (ci'tgle na poziomie fizjo
logicznym) jablka i przejd~ obok niego oboj~tnie. Jak dot'ld pozostajemy
2 I dlatego odroznia si~ w psychologii termin "poj~cia" od "slOw", podkreslaj'lc, ze te pierwsze
maj'l charakter mentalny, i S'l czyms innym niz ichj~zykowa reprezentacja. Por. J. Kozielecki, Czyn
noS(; myslenia, (w:) Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1976, s. 358-359.
3 Jak podkresla Leo Strauss, dzielo Hobbesa nie powstalo przeciez z pobudek naukowych, lecz
moralnych; L. Strauss, The Political Philosophy ofHobbes. Its Basis and Its Genesis, Chicago 1952,
m.in. s. 108-109; 129-130.
4 Poz'ldanie i wstr~t maj'l wiele wsp6lnego z innymi parami przeciwienstw, wymienianymi
przez Hobbesa w kontekscie motywacji dzialan czlowieka. S'l to: apetyt i awersja, mitose i niena
wise, a nawet dobro i zlo. 0 zwi'lzkach (i r6znicach) mi~dzy nimi zob. m.in.: R. Tokarczyk, Hobbes:
zarys iywota i mysli, Lublin 1998, s. 68 i nast.

zawsze zdajemy sobie spraw~, ze czytaj'lc Lewiatana stajemy si~ nieswiado
mymi uczestnikami pewnego interesuj'lcego eksperymentu. Przekaz tego
dziela jest bowiem podw6jny. Z jednej strony dostarcza wiedzy; prezentuje
okreslone stanowisko w kwestii wladzy politycznej, obowi'lzk6w obywatela
itp. Ale jest ono takZe instrumentem politycznego oddzialywania, kt6rego
skutecznosc testowana jest na kolejnych czytelnikach. Hobbes postrzega nas
w okreslony spos6b i wie, ze do pewnych zachowan (przyj~cia jego teorii,
posluszenstwa suwerenowi) sklonic nas mog'l wyl'lcznie nami~tnosci. Jak
moze je wywolac pisarz? Oczywiscie z pomoc'l sugestywnego j ~zyka. Przede
wszystkim w ten spos6b odbierac nalezy przerazaj'lcy obraz stanu natury,
w kt6rym "czlowiek czlowiekowi wilkiem", czy tez pot~znego panstwa,
"smiertelnego boga".
System Hobbesa wzbudza tak wielkie emocje niekoniecznie dlatego, ze
w istocie jest kontrowersyjny i radykalny. Wzbudza je, poniewaz chce je
wzbudzac... Dlatego posluguje si~ barwnymi poj~ciami, metaforami, kt6re S'l
jak bodice, wywoluj'lce w nas okreslone skojarzenia i nami~tnosci. Czytaj'lc
slowo "wilk" nie spos6b unikn'lC skojarzenia z krwiozerczym zwierz~ciem6;
"wojna" - z chrz~stem or~za; "b6g" - z pot~g% wobec kt6rej kazdy jest bez
radny. A przeciez obok tych obraz6w Hobbes wielokrotnie zapewnia, ze czlo
wiek nie jest agresywny, ze wojna nie oznacza walki. Slowo "b6g" takZe na
biera innego znaczenia, jesli uswiadomimy sobie, ze pojawia si~ w ustach
osoby powszechnie uchodz'lcej za ateist~. Wiele (tak negatywnych,jak i pozy
tywnych) reakcji na system Hobbesa potwierdza w gruncie rzeczy jego tez~:
to nami~tnosci decyduj'l cz~sto 0 charakterze dzialan, jakie podejmujemy.
5 lednak W przeciwienstwie do behawioryst6w, kt6rzy zdawali sobie spraw~ z trudnosci wyja
snienia wewn~trznych mechanizm6w odpowiedzialnych za inicjowanie dzialan, Hobbes stara si~
przedstawic caly proces prowadz<\.cy od spostrzezenia przedmiotu do zakonczenia dzialania. Tym
samym wikla si~ w problematyk~ (np. wolnosci woli), kt6r<\. behawiorysci po prostu omijali, uznaj<\.c
"wn~trze" czlowieka za niepoznawaln<\."czam<\.skrzynk~"; por. np. 1. Strelau i in., Psychologia, t. 1,
Gdansk 2000, s. 76.
6 Gdyby przyj<\.c, ze natura ludzka kreslona przez Hobbesa jest az tak destrukcyjna, jak sugeru
j<\. to niekt6re prace, to - jak slusznie zauwaza np. Tom Sorell- w<\.tpliwa bylaby koniecznosc powo
lywania do istnienia panstwa. Organizacja polityczna nie moze przeciez zmienic naszej natury, wi~c
byloby korzystniej dla swiata, gdyby egoistyczne "wilki" wyniszczyly
juz na etapie "wojny
wszystkich ze wszystkimi"; T. Sorell, Hobbes, London and New York 1991, s. 125.

Rozum pozwala najbardziej efektywnie zarz~dzac silami ludzkiej "machi
ny" i jej ruchem; tak, by najszybciej, najmniejszym kosztem, w bezpieczny
spos6b zaspokoic z~dania nami~tnosci.
Dlaczego jednak rozum nie potrafi przej~c pelnej kontroli nad zachowa
niem, a tym samym podporz~dkowac sobie nami~tnosci? Postrzegaj~c swiat
i czlowieka w kategoriach ruchu, aktywno sci , Hobbes w naturalny spos6b
opowiada si~ po stronie "z~dz", czyli powiedzmy, sfery emocjonalnej. Impul
sy do dzialania plyn~ce st~d s~po prostu szybsze, a wi~c wyrazniejsze i decy
duj~ce dla podj~cia jakiejs akcji. Rozum dla Hobbesa to "liczenie si~ z konse
kwencjami"9, czyli budowa odpowiednio dlugich lancuch6w przyczynowo
skutkowych, zlozonych z naszych reakcji, spowodowanych przez nie zmian
w srodowisku i kolejnych reakcji, b~d~cych wynikiem tych zmian. Na to
wszystko potrzeba czasu, a czas przeznaczony na rozumowanie jest czasem
straconym dla dzialania. Co wi~cej, kazde kolejne dzialanie wywoluje coraz
wi~cej konsekwencji i nieraz trudno rozstrzygn~c, na kt6re z nich powinnismy
odpowiedziec now~ reakcj~. Zeby rozum ludzki m6g1 dostarczac bezwzgl~d
nie wartosciowych pobudek dzialania, to po pierwsze musielibysmy ograni
czyc liczb~ dzialan (a to oznaczaloby, ze czlowiek bylby bardziej biemy, niz
chce tego Hobbes), a po drugie przyszloby nam uznac, ze jest mozliwe do
kladne, racjonalne przewidywanie przyszlosci na podstawie terazniejszosci
i zwi~zana z tym optymalizacja dzialan. Choc w obydwu kwestiach Hobbes
dopuszczal wyj~tki (w koncu sam chcial zademonstrowac, ze warto, korzysta
7 Co nalezy docenic tym bardziej, ze sprecyzowanie tego zwi~zku do dzis sp~dza sen z powiek
wie1u badaczom. W XVII w., zdominowanym przez intelektualizm (w psychologii termin ten odno
si si~ m.in. do pogl~d6w, ze istot~ czlowieczeilstwa jest rozumnosc inteligencja og61na), zadanie
stoj~ce przed Hobbesem bylo szczeg61nie trudne. Nie dysponowal on nawet wlasciwym zapleczem
terminologicznym - poj~cia takie jak "motyw", "energia psychiczna", "emocje", "instynkt" czy
"potrzeby" zyskaly sw~psychologiczn~ interpretacj'l dopiero w XX wieku; wtedy tez zacz~to lepiej
rozumiec zwi'lzane z nimi, zupelnie nowe problemy (pojawiaj'lce si~ chociaZby pod wplywem
wniosk6w wysnuwanych z teorii ewolucji, kt6ra zmusila do ponownego przemyslenia tego, co
i dlaczego "ludzkie", a co "zwierz~ce"). Por. m.in. J. Pieter, Sporne problemy psychologii, Warsza
wa 1975, s. 279-378.
8 T. Hobbes, Lewiatan czy/i materia, forma i wladza pmlstwa koscielnego i swieckiego, Warsza
wa 1954, s. 65.
9 H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000, s. 190.

niej'lcych czynnikow - nie rna wi~c podstaw, by czynie go (ci£illie z perspek
tywy jednostki!) lepszym motorem dzialania. Dlatego, gdyby ktos kazal mi
szybko podj'le decyzj~, czy wol~ 5000 zl dzisiaj, czy 5 000 000 zl za trzydzie
sci lat, skusilabym si~ na t~ pierwsz'l ofert~. I dlatego fundusze emerytalne nie
poprzestaj'l na apelach do naszego rozumu , ale reklamuj'l swe produkty za
pomoc'l sugestywnego obrazu lazurowego morza z zadowolonymi staruszka
mi w tle.
Prawidlowose opisana w ostatnim akapicie, jako kierownicza rola nami~t
nosci w sterowaniu zachowaniem, przypomina pod wieloma wzgl~dami, cha
rakterystyczn'l dla dziecka, nieumiej~tnose odraczania gratyfikacji. Dziecko
i czlowiek Hobbesa S'l tak sarno niewrazliwi na obietnice wi~kszej nagrody
,jutro". Zadowol'lsi~ staraniem 0 to, co aktualnie dost~pne, poniewaz absorbu
je ich bez reszty konkretna sytuacja. Wystarczy jednak okreslona zmiana wa
runkow sytuacyjnych i zaobserwujemy zupelnie inne zachowania. Odwrocenie
uwagi od atrakcyjnego bodzca, czasowe zablokowanie mozliwosci dzialania
oraz precyzyjne informacje co do sposobu uzyskania wi~kszej gratyfikacji
- manipulacja tymi czynnikami sprawia, ze dzialania dziecka przestaj'l bye
skoncentrowane wy1'lcznie na uzyskaniu bezposredniego zadowolenia 12. Mog'l
wowczas rozwin'le si~ w caly lancuch spojnych i racjonalnych dzialan, wiod'l
cych do upragnionego, i rownie racjonalnego, celu. W przypadku czlowieka
"Gdy obliczamy wielkosc i ruchy nieba lub ziemi" - pisze Hobbes w De Corpore - "nie
do nieba, abysmy je mogli podzielic na cz~sci czy mierzyc jego ruchy, ale czynimy to
siedz'lc spokojnie w naszych gabinetach lub w ciemnosci". Cyt. za: G.S. Brett, Historia psychologii,
Warszawa 1969, s. 330.
11 Zasad'l wprawdzie upraszczaj'lc'l opis funkcjonowania czlowieka, ale obejmuj'lc'lprzypadki,
kt6re dla Hobbesa S'l najwazniejsze - te, w kt6rych dzialania inicjowane S'l nieswiadomie, automa
tycznie; czyli po prostu sytuacje, w kt6rych najpierw dzialamy, a potem myslimy. Dzi~ki temu
Hobbes moze nas przekonac, po pierwsze, ze nad pewnymi dzialaniami nie mamy kontroli, a po
drugie - i wazniejsze - mog'l si~ one zostac wzbudzone pod wplywem bodZc6w, kt6re nie stanowi'l
o istocie danej sytuacji i w konsekwencji zwracaj'l si~ przeciwko nam. Przyklad: w razie niebezpie
czenstwa odruchowo prostujemy nogi (nieruchomiejemy, "sztywniejemy"). Ta zdeterminowana
biologicznie reakcja majednak zgubne konsekwencje w samochodzie: zamiast hamowac, w sytuacji
zagrozenia wciskamy pedal gazu ...
12 Przytoczone tu obserwacje to tylko niekt6re z charakterystycznych cech zachowania dzieci
przywolywanych w podr~cznikach psychologii dziecka. Por. m.in. R. Vasta i in., Psychologia dziec
ka, Warszawa 1995, s. 543-546.
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jego rozum jest mizenlY i przytloczony przez roznorodne nami~tnosci. Prze
ciwnie, w Lewiatanie czytamy, ze nasza inteligencja zalezy od stopnia rozwo
ju sfery uczuciowejl4. 1m wi~cej wzbudzanych w nas "poz~dan", tym cz~stsze
korzystanie z rozumu i tym wi~ksza jego wartose: "Albowiem umyslludzki,
rozumuj~c, przechodzi od rzeczy znanych do nieznanych; i nie moze z gory
przewidziee na dluzsz~ met~ skutkow roznych rzeczy bez tej znajonlosci rze
czy, jak~ daj~ zmysly, to znaczy: nie znaj~c z doswiadczenia wielu powi~zan
przyczynowych"15. Nasz~ trosk~ powinno bye jedynie znalezienie warunkow,
ktore (hanluj~c impulsy do natychmiastowego, bezrefleksyjnego dzialania),
zapewni~ czas niezb~dny, by rozum zd~zyl przedstawie swe racje najlepiej,
jak potrafi 16.
Zwi~zek rozumu i nami~tnosci to nie jedyny aspekt psychologii (a poiniej
polityki) Hobbesa, ktory upodabnia czlowieka do niedojrzalego dziecka. Row
nie interesuj~ce jest w tym kontekscie odwolanie do tworczej roli wyobraini.
"Czlowiek jest glodny nie tylko glodem terainiejszym, lecz i przyszlym"17
- nie tylko reaguje na bodice juz istniej~ce, ale sanl powoluje do istnienia ko
lejne. I choe mieszkaj~ one wyl~cznie w jego glowie, to mechanicyzm i mate
rializm Hobbesa kaze traktowae je na rowni z bodZcami spostrzeganymi, czyli
istniej~cymi w swiecie. Jedne i drugie pobudzaj~ nas do dzialania na podobnej
zasadzie, staj~c si~ przyczyn~ wszelkiego rodzaju "ruchoW"18.
13 W tym kontekscie mom a zrozumiec definiowanie przez Hobbesa woli jednostki jako "ostat
niego apetytu w namysle" (koncowego impulsu do dzialania, powstalego w wyniku "bilansowania"
impulsow pochodz'lcych od nami~tnosci i rozumu) oraz podwazenie przez Hobbesa wolnosci tejze
woli (bo przyczyn'l tego apetytu jest percypowany przez jednostk~ rozklad bodzc6w zewn~trznych
i wewn~trznych).
14 "Czlowiek wi~c, co nie rna zadnej wielkiej nami~tnosci ( ... )jest,jak to mowi'lludzie, oboj~t
ny; chocby byl on tak dalece dobrym czlowiekiem, ze bylby niezdolny czynic innym krzywd~, to
jednak nie moglby miec ani wielkiej fantazji, ani wielkiej zdolnosci sC:'ldzenia". T. Hobbes, Lewia
tan. .. , s. 64-65.
15 T. Hobbes, Elementy jilozojii, t. II. Warszawa 1956, s. 149.
16 Wypada si~ zgodzic z opiniC:'l Hooda, iz Hobbes wyrainie zaprzecza tezie, iz czlowiek - do
strzegaj'lc dobro - moze mimo to wybrac zlo; por. F. Hood, The Divine Politics o/Thomas Hobbes.
An Interpretation ofLeviathan, Oxford 1964, s. 61.
17 T. Hobbes, Elementy jilozojii, t. I, Warszawa 1956, s. 119.
18 Na marginesie warto wspomniec, ze psychologiczne badania nad struktur'lmyslenia pokazuj't,
ze korzystanie ze spostrzezen i wyobraZenjest charakterystyczne dla wczesnych faz rozwoju ontoge

mi~dzy

bardzo nieporownywalnymi kategoriami zjawisk. Jesli do ucieczki
moze mnie sklonie nie tylko istniejtlcy lew, ale takZe lew wyobrazony (bo
mylnie zinterpretuj~ dochodztlcy zza drzew ryk), to nie potrafi~ wyjasnie z ze
wntltrz (a wi~c mechanicystycznie) zadnego zachowania. Nie mam bowiem
dost~pu do czyichs wyobrazen; zwlaszcza, ze jedne z nich mog'l pobudzae
inne (wzmacniaj'lce lub wygaszaj'lce impulsy do dzialania). Tym samym ludz
ka "machina" staje si~ nieprzewidywalna...
Nieprzewidywalnose dzialania ma wiele wspolnego z wolnosci'l. Twier
dzenie Hobbesa 0 wspolistnieniu wolnosci i koniecznosci wzbudzalo od same
go pocztltku wiele kontrowersji. Jest to bezdyskusyjnie kwestia wazna dla
spojnosci filozoficznego projektu mysliciela. JednakZe z psychologicznego
pUnktu widzenia jej interpretacja nie wzbudza wi~kszych trudnosci. Dzialanie
jednostki jest "konieczne" w tym sensie, ze jest wywolane przez zewn~trzne
i wewn~trzne bodzce. Nie pojawia si~ ono deus ex machina, a wi~c teoretycz
nie jest mozliwe przedstawienie calego ciqgu (a raczej siatki, czy matematycz
nego "drzewka") przyczyn prowadztlcych do jego podj~cia. Jest jednoczesnie
wolne, poniewaz najcz~sciej ciqg indukuj'lcych je zdarzen, mysli, nami~tnosci
i ruchow jest na tyle rozbudowany i wyjtltkowy, ze zaden obserwator zewn~trz
ny nie jest w stanie trafnie go przewidziee. Tym bardziej ze rozklad bodZcow
istotnych moze bye na kazdym etapie modyfikowany przez niezliczontl wr~cz
liczb~ nieporownywalnych czynnikow (zwitlzanych ze srodowiskiem, z pozor
nie neutralnymi bodzcami, ale tez sam'ljednostktl- jak jej pobudliwose, wraz
liwosc zmyslowa, prog percepcji, wczesniejsze doswiadczenie, wiedza itd.).
Caly proces prowadztlcy do podj~cia decyzji 0 dzialaniu oraz dzialanie
samo wpada w obj~cia determinizmu dopiero po swej "materializacji", kiedy
zastyga w swiecie. Wowczas jednak jego zdeterminowanie nie ma wielkiego
psychologicznego znaczenia dla jednostki (ani dla tych, na ktorych wplywajtl
netycznego, a dopiero pozniej zast~puje je stopniowo myslenie poj~ciowe. Podobnie, operacje umy
slowe koncentruj'l si~ najpierw na materiale konkretnym, poznawanym za pomoc'l zmyslow; a wi~c
l'lcz'l w sobie elementy manipulacji okreSlonymi przedmiotami, doswiadczania ich, a poiniej naby
wania wiedzy 0 nich. Tak jak czlowiek Hobbesa, dziecko najpierw reaguje na okreslone przedmioty,
dziala, eksploruje otoczenie, a dopiero p6zniej uczy si~ uniezalezniac swe reakcje od informacji sen
sorycznych i dokonywac bardziej skomplikowanych operacji umyslowych. Por. 1. Kozielecki, Czyn
nose myslenia, (w:) Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1976, s. 356-358.

kiem rozwagi; podobnie stawia si~ ploty nie dlatego, izby zatrzymywae po
droznych, lecz zeby utrzymae ich w ruchu w pewnym kierunku"19. Obywatele
nie musz'l postrzegac prawa jako przeciwnego wolnosci. Wi~cej: nie powinni
tego robie, bo mogloby to calkowicie zniech~cic ich do wymyslania i podej
mowania jakichkolwiek czynnosci. Kazdy, kto jak Hobbes, widzi w rzeczywi
stosci przede wszystkim dynamiczne eksplozje ruch6w, musialby postrzegae
tak'l wytworzon'l przez suwerena biemose jako kl~sk~ swego systemu. Zara
zem dowod, ze jest on nietrafny.
Mala uwaga. Sugestia Hobbesa, ze wszechobecnose ruchu oznacza takZe
cictgl'l aktywnose czlowieka, opiera si~ na drobnym oszustwie. Z tego, .le
wszystko we mnie dziala mechanicznie ("rusza si~"), nie musi wcale wynikac,
.le ja psychofizyczna calose b~d~ aktywnie eksplorowae srodowisko, po
szukuj'lc "poruszaj'lcych" mnie bodzc6w. Przeciez taki, na przyklad, leniwiec
podlega w tym samym stopniu co ja prawom ruchu, a potrafi sobie godzinami
wisiec (bez ruchu) na gal~zi ...
Hobbes opisuje czlowieka jako osob~ dynamiczn'l, bo po prostu chce go
takim widziee. Jest to zalozenie, i jak kazde zalozenie, moze wzbudzae uza
sadnione w'ltpliwosci (dose powolae si~ na Jana Jakuba Rousseau, przekona
nego 0 naszej naturalnej biemosci - "gnusnosci"20). Dlatego Hobbes stara si~
uwiarygodnic swe przekonanie i podbudowac je konkretami; tak, bysmy ze
chcieli je z nim dzielie. Wbrew pozorom nie wystarcza mu odwolanie do naj
bardziej oczywistej przyczyny naszych ruch6w, jak'ljest instynkt samozacho
wawczy. Tlumaczy on wprawdzie, dlaczego unikam lwa, zrywamjagody, czy
lowi~ ryby, ale wszystko to nie zdola mi wypelnie calego dnia. Jesli mam bye
cictgle aktywna, to nie da si~ ograniczye mych dzialan do zwyklej troski
o przetrwanie. Biologiczne "trwanie" jest wprawdzie koniecznym warunkiem
posiadania innych potrzeb i d'lzen, ale to akurat wiadomo od zawsze. Smiere
zwyczajnie uniemozliwia odczuwanie jakiegokolwiek strachu i poz'ldania.
Czlowiek Hobbesa nie tylko robi wszystko, by .lye, ale chce uczynie to
.lycie przyjemniejszym i lepszym. Pierwsze zreszt'l idzie w parze z drugim:
dobro musi wi'lZae si~ z przyjemnosci'l, bo mozemy stwierdzie, ze cos jest
19
20

T. Hobbes, Lewiatan... , s. 309.
J.J. Rousseau, Szkic 0 pochodzeniuj~zyk6w, Krakow 2001, s. 61.

tez, ze nie moze zadowolie si~ moc'l umiarkowan'l. Przyczyn'ljest, ze nie moze
on zapewnie sobie mocy i srodk6w do tego, by :lye dobrze, tak jak w danej
chwili, nie zdobywaj'lc sobie jeszcze wi~cej mocy"23. Moc (czy lepiej: "moce")
to po prostu wszystko, co pozwala efektywniej zaspokajae nasze nami~tnosci
(jest to wi~c bogactwo, sila fizyczna, ale tez wiedza, spryt, m'ldrose itp.).
Rzeczywisty "czlowiek Hobbesa" nie chce nikomu szkodzie, a tylko do
swiadczae jak najwi~cej "dobrego", osiqgae coraz bardziej wymagaj'lce cele,
wiedziee coraz wi~cej 0 swiecie i 0 sobie, by pomnazae i jak najpelniej korzy
stae z posiadanych i zdobywanych "mocy". Chce odczuwae intensywnie, an
gazowae si~ bez reszty w kazde dzialanie i porzucae je, gdy przestaje cieszye.
Nikt nam tego nie rna za zle w okresie dziecinstwa ... Wtedy przeciez postrze
gamy swiat g16wnie za pomoc'l zmys16w i budujemy jego obraz nasycony
uczuciami, sUbiektywnymi s'ldami i wzbogacony wyobrazni'l. Wtedy mylimy
"dobro widoczne" z "dobrem rzeczywistym"; wtedy, choe "mamy sw6j ro
zum", wykorzystujemy go w spos6b ograniczony, "w sruzbie nami~tnosci", bo
na gl~bsz'l analiz~ dzialan brakuje zar6wno czasu, jak tez umiej~tnosci prze
widywania wszystkich mozliwych skutk6w wlasnej aktywnosci.
Jesli w czlowieku Hobbesa dojrzymy dziecko - a jest tam ono bezsprzecz
24
nie - b~dziemy mogli spojrzee na niego nieco lagodniej. Lagodniejszy, choe
nie mniej dokuczliwy, stanie si~ takZe obraz stanu natury. Ot, taka mala r6zni
ca mi~dzy walk'l 0 przetrwanie w dzungli a halasliw'l potyczk'l w piaskowni
cy. Choe pierwsza wydaje si~ bardziej odrazaj'lca i krwawa, druga w pewnych
okolicznosciach wyrz'ldzie moze r6wnie wielk'l krzywd~. A przeciez nie wra
zenie jest istotne, ale konsekwencje, kt6re w obydwu przypadkach mog'l oka
zae si~ r6wnie negatywne.
21 Nie jest to wcale filozoficzny hedonizm, ale nieunikniona konsekwencja Hobbesowskiej
teorii doznawania: najpierw pojawia si~ okreslony stan emocjonalny (przyjemnosc), a dopiero po
tern poznawcza ocena ("dobre" - "zle") tego stanu i wywolujC\.cego go bodzca.
22 T. Hobbes, Lewiatan... , s. 85.
23 Ibidem.
24 Wystarczy przejrzec kilka syntetycznych prac z zakresu psychologii rozwojowej (np. H.R.
nieufnym wobec
Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2005), by dostrzec t~ zbiernosc i stac
tych interpretacji Lewiatana, kt6re sc\. sklonne do formulowania jednostronnie negatywnych ocen
Hobbesowskiej koncepcji czlowieka.

ciela - zabije bez wyrzut6w sumienia. Wi~cej; zabije swiadomie i zgodnie
z rozumem, jest to bowiemjedyny spos6b skutecznego neutralizowania dzialan
innych os6b25 . Oto wojna wszystkich ze wszystkimi w pemej krasie.
JednakZe zasadzki, bitwy czy morderstwa to ekscesy, kt6re nie tylko nie
mog'i bye regul'i w stanie natury, ale nawet nie oddaj'ijego przerazaj'icej isto
ty26. Hobbes jest mistrzem stwarzania wrazenia, dlatego trzeba czytae jego
dzieIo, nie poddaj'ic si~ magii sl6w.
Jesli znajduj~ przyjemnose w jakims dzialaniu (co znaczy, ze jego skutki
zaspokajaj'i jakies moje nami~tnosci), to obecnose drugiego czlowieka sama
z siebie nie powinna niczego w tej sytuacji zmienie. ZwIaszcza, jesli ten drugi
czlowiek sam jest skoncentrowany na satysfakcjonuj'icej dla niego czynnosci.
Osobie, kt6ra zbiera stokrotki na l'ice (bo np. lubi ich zapach) nie musi wcale
przeszkadzae czlowiek wygrzewaj'icy si~ dla przyjemnosci na sloncu. Prze
ciwnie; jego obecnose moze bye nad wyraz korzystna - uswiadamia bowiem,
ze wygrzewanie si~ na sloncu dostarcza przyjemnosci por6wnywalnej ze zry
waniem stokrotek. Obserwacja innych ludzi pozwala jednostce poszerzye
wachlarz wlasnych zachowan oraz wydluzye list~ rzeczy, kt6re okresla ona
mianem "dobrych". Nic tu nie zapowiada wojny. W ostatecznym rozrachunku
zobaczymy dwie osoby, na przemian wystawiaj'ice cialo na slonce, w'ichaj'ice
stokrotki, i czerpi'ice z tego autentyczne poczucie zadowolenia.
To jednak nie wszystko, co m6wi 0 tej sytuacji Hobbes. Jego zdaniem,
b~dzie ona bogatsza 0 bardzo istotny element: rywalizacj~. Ot6z, wedlug Hob
besa, kazdy, kto decyduje si~ zbierae stokrotki, chce ich miee wi~cej niz inni.
Dlatego spotykaj'ic na swej drodze drugiego czlowieka, musz~ zadbae 0 to, by
zachowae wzgl~dem niego bezpieczn'i odleglose. W przeciwnym wypadku
kt6ras ze stron moze wymyslie spos6b szybszego niz zbieranie zdobycia kwia
t6w i Oak to bywa w piaskownicy) wyrwae je z cudzej r~ki. Ponownie jednak,
to nie dedukcja z mechanicznego opisu jednostki, lecz zdroworozs'idkowa
prawda 0 dzieciach.
25 To wlasnie sedno uprawnienia naturalnego, czyli wolnosci
mam prawo wybierac dzialania,
kt6rych skutki S'l. dla mnie najbardziej korzystne i zarazem najbardziej bezpieczne.
26 Bo w "prawdziwej" wojnie wszystkich ze wszystkimi wygralaby tylko jedna osoba, a wow
czas stan natury przestalby istniec; por. M. Foucault, Trzeba bronic spoleczenstwa. Wyklady
w College de France 1976, Warszawa 1998, s. 94-96.

spoleczny i nie s~ wzbudzane przez obiektywnie istniej~ce bodzce, ale cos
innego. Nie da si~ takZe w oparciu 0 teori~ ruchu wytlumaczye, dlaczego
szcz~sciem mialoby bye ci'l:.gle wyprzedzanie innych ludzi. Kazde poz~danie
rna jakis optymalny pr6g zaspokojenia; jego przekroczenie sprawia, ze koszty
dzialania staj~ si~ wyzsze niz odczuwane zadowolenie. D~z~c uparcie do osi~
gni~cia zadowolenia maksymalnego trac~ czas, kt6ry moglabym wykorzystae
na "przechodzenie od jednego poz~dania do drugiego".
Powyzsze trudnosci rozwi~zuje Hobbes, wprowadzaj~c w obr~b wlasnych
analiz twierdzenia, kt6re dzis umiescilibysmy w obszarze zainteresowania
psychologii spolecznej. Jest to dyscyplina wiedzy, kt6ra tlumaczy, jak i dla
czego niekt6re nasze dzialania s~ (cz~sto w zaskakuj~cy i na pierwszy rzut oka
nieracjonalny spos6b) modyfikowane przez wpiyw, a nawet sam~ obecnose
innych ludzP8. Choe w czasach Hobbesa nikt nie slyszal nie tylko 0 psycholo
gii spolecznej, ale r6wniez 0 samej psychologii (czlowiekiem zajmowala si~
filozofia), to historycy tej nauki sklonni s~ wlasnie w teorii Hobbesa dostrze
gae jej presupozycje29 •
Obserwuj~c czlowieka zyj~cego w stanie natury samotnie, zobaczymy
automat, sterowany awersj~ lub poz~daniem, wzbudzanym w wyniku subiek
tywnej (i podporz~dkowanej uczuciom) interpretacji sytuacji. Z pocz~tku bye
moze wi~kszose jego dzialan wyda nam si~ dziwna, ale dluzsza obserwacja
pozwoli nam zrozumiee wi~kszose zr6del jego obaw, przyjemnosci, trosk
i staran. Z wieloma zreszt~ moglibysmy si~ sami utozsamie: nietrudno miee
awersj~ na widok szykuj~cego si~ do skoku lamparta, jadowitej kobry czy
choeby szczura. Sytuacja zmieni si~ jednak, gdy zaczniemy obserwowae jed
nostki zyj~ce obok siebie. Szybko zorientujemy si~, ze pojawia si~ tu uniwer
salny bodziec zewn~trzny - staly element zagrozenia ze strony drugiego czlo
wieka. Od tego momentu mozemy wprawdzie nadal rozumiee mechanizm
odpowiedzialny za takie lub inne dzialanie jednostki, ale wyda si~ nam ono
27 Hobbes por6wnuje zycie do wyscigu, w ktorym czlowiek za wszelk'l. cen~ pragnie wyprze
dzic tych, kt6rzy biegn'l. przed nim. T. Hobbes, The Elements ofLaw: Natural and Politic, London
1889, s. 48.
28 Por. E. Aronson i in., Psychologia spoleczna. Serce i umysl, Poznan 1997, s. 5.
29 M.in. Brett, op. cit., s. 337.

waniem tylez racjonalnym z punktu widzenia mojego bezpieczenstwa w sta
nie natury, co nieracjonalnym z punktu widzenia moich zainteresowan, po
trzeb i celow (a wi~c jest obiektywnie30 nieracjonalne). Co jeszcze bardziej
charakterystyczne, dzialaj'lc w imi~ wlasnego bezpieczenstwa w stanie natury,
zwi~kszam jedynie pul~ ogolnego zagrozenia, a to z kolei wymusza na mnie
coraz bardziej aktywne dzialania na rzecz obrony siebie samego. Boj'lc si~
ewentualnego ataku ze strony opalaj'lcego si~ czlowieka (moze probuje mnie
zmylie?), zaczynam go po kryjomu obserwowae. Jesli on to zauwaZy, b~dzie
robil to sarno, zmuszaj'lc mnie do ci'tglej obserwacji, a potem napi~cia mi~sni,
nieznacznego zacisni~cia dloni na pasku od torebki, az do walki lub ucieczki
w1'lcznie. I tak, absolutnie tego nie chc'lc, b~dziemy musieli zachowywae si~
jak egoistyczne i z'ldne krwi bestie; a b~dzie to wina przede wszystkim sytu
acji, a nie naszego charakteru. Dlatego Hobbes z naciskiem powiada, ze czlo
wiek w stanie natury nie jest istot'l niemoraln'l- nie moze bye odpowiedzialny
za zlo, poniewaz przyczyna zla tkwi w niepewnosci relacji mi~dzyludzkich
w stanie natury. Ta niepewnose, ktorej towarzyszy przekonanie 0 rownosci
wszystkich ludzi (nie wiedz'lc, kto rzeczywiscie jest do czego zdolny, musz~
zakladae, ze kazdy jest zdolny do wszystkiego) uruchamia pot~guj'lC'l si~ spi
ral~ zagrozenia31 i sprawia, ze pierwotna fikcja (wyobrazenie) niebezpieczen
stwa staje si~ realn'l grozbct, urzeczywistnion'l wbrew naszym ch~ciom, ale
dzi~ki naszenlU dzialaniu. Na dlugo przed teori'l gier zauwazyl Hobbes, ze
racjonalne w danych okolicznosciach dzialanie indywidualne (walka lub
ucieczka w stanie potencjalnej wojny), produkuje zupelnie nieracjonalny efekt
globalny (wlasnie wojn~, choe czlowiek powinien d'lZye do pokoju, by zabez
pieczye swoj podstawowy cel, czyli zachowanie zycia).
30 Przeciwstawienia: obiektywny-subiektywny oraz racjonalny-nieracjonalny S(l. szczeg61nie
wazne (a przy tyrn interpretowane inaczej niz w filozofii) wlasnie w psychologii, gdyz rnusz(l. tu brae
pod uwag~ nie tylko fizyczne cechy rzeczywistosci, ale takZe przeZycia jednostek. Por. J. Pieter,
Klopoty z "subiektywnosciq" i "obiektywnosciq", (w:) tenze, Sporne problemy psychologii, War
szawa 1975, s. 116-153.
31 Jak zauwaza Ph. Nerno, Hobbesa nalezy tu urniescie obok rnyslicieli takich jak J. Bodin
i A. de Tocqueville, kt6rzy zaprzeczali, iz r6wnose sarna z siebie prowadzi do zgody i wsp6lpra
cy; Ph. Nerno, Histoire des idees politiques aux Temps modernes et contemporains, Paris 2002,
s.140.

•

•

bes znacznie przesadza, twierdz'lc, ze czlowiek moze funkcjonowac (bez
szkody dla swojego rozwoju, wiedzy, mozliwosci intelektualnych), nie nawi'l
zuj'lC zadnych trwalych relacji z innymi. Jest to jednak konieczne, by uzasad
nic wtomosc relacji interpersonalnych oraz ich zupeln'l zaleznosc od sytuacji,
a nie cech jednostek. A jednak, choc "naturalni" ludzie Hobbesa wydaj'l si~
rzeczywiscie pod kazdym wzgl~dem aspoleczni, to potrzebuj'l si~ nawzajem
bardziej, niz byliby sklonni przyznac.
Wbrew temu, co moze sugerowac prosty wizerunek hobbesowskiej "ma
chiny", wcale nie chce byc ona samotnikiem. Czlowiek Hobbesa jest wpraw
dzie egoist'l w tym sensie, ze podejmuje dzialanie po to, by zwi~kszyc wlasny
bilans zadowolenia, ale nie musi to oznaczac dzialania na szkod~ innym.
W mysl zalozen Hobbesa jest jak najbardziej dopuszczalne i mozliwe, by
w wyscigu zwanym zyciem "trzymac si~ trwale przy innym" lub tez "cictgn'lc
naprzod tego, kto si~ trzyma"32. Pierwsze oznacza milosc, drugie natomiast to
przejaw milosierdzia; a wi~c S'l to uczucia pozytywne, gdyz poprawiaj'l nasze
samopoczucie i zwi~kszaj'l poziom "szcz~sliwosci". Ale to nie jedyny pozy
tywny aspekt wspolzycia z innymi. Skoro zadne dobro (w przeciwienstwie do
zla) nie posiada obiektywnego maksimum (najwi~ksze zlo to gwaltowna
smierc), to jak stwierdzic, czy mam go juz wystarczaj'lco duzo? Jak duzy po
winien byc bukiet stokrotek, by zoptymalizowac stosunek przyjemnosci do
zm~czenia wywolanego ich zbieraniem? Jak dlugo powinnam si~ opalac, by
uczucia milego ciepla nie zast(ijJila przykrosc slonecznego poparzenia? Wy
starczy zdac si~ na odczucia organizmu? Nie zawsze. Proba wyznaczenia
i osictgni~cia maksymalnego dobra jest kosztowna i nie w kazdym przypadku
konczy si~ sukcesem. Dlatego prostszy i korzystniejszy jest inny sposob; me
toda, ktor'l okresla si~ mianem porownan spolecznych. Czuj~, ze wystarczy mi
stokrotek, jesli mam ich wi~cej niz inni. Mog~ wowczas rozejrzec si~ za no
wym celem wlasnej aktywnosci i zrobi~ wszystko, by osictgn'lc przy jego re
alizacji zadowolenie wi~ksze, niz pozostali. Hobbes zdaje sobie jednak spra
w~, ze rywalizacja fair play w stanie natury jest niemozliwa - zamiast wi~c
patrzec w przyszlosc i aktywnie realizowac wlasne cele, musimy z l~kiem
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gi czlowiek, ale strach, paralizuj~cy i uniemozliwiaj~cy podejmowanie jakich
kolwiek dzialafi. Prawdziwy obraz stanu natury to nie starcia i potyczki, ale
pelna l~ku i przykra biemosc jednostek. Najpewniejszym sposobem redukcji
strachu i obrony zycia w sytuacji, gdy nikt nie rna podstaw, by uwazac si~ za
silniejszego od innych, jest przeciez ucieczka. Dlatego, zaraz po porownaniu
stanu natury do wojny, Hobbes cierpliwie wyjasnia, ze wlasciwie nie chodzi
mu 0 sam~ walk~, ale 0 ci~l~ gotowosc do niej33. Porownuje ten stan do zlej
pogody, ktorej istot~ rna byc to, iz si~ zanosi na burz~, a nie sarna burza34 . Ta
"meteorologiczna" metafora zawiera w sobie istotn~ tresc psychologiczn~.
Roznica mi~dzy reakcj~ czlowieka na "burz~, ktora jest" i "burz~, na ktor~ si~
zanosi" to wazna w psychologii roznica mi~dzy uczuciem strachu i l~ku35.
Strach pojawia si~ w bezposredniej obecnosci zagrazaj~cego przedmiotu i mo
bilizuje organizm do usuni~cia zagrozenia przez podj~cie natychmiastowych
dzialafi (walk~ lub ucieczk~). L~k natomiast jest ci~lym stanem niepokoju,
ktory uaktywnia si~ niezaleznie od rzeczywistego zagrozenia. Jesli nie uda si~
jednostce znalezc skutecznego sposobu redukcji takiego l~ku, to moze on
z czasem zostac uogolniony na wszystkie sytuacje zyciowe. Odt~d towarzyszy
czlowiekowi nieustannie, zaburzaj~c normalne funkcjonowanie i wywoluj~c
poczucie bezsilnosci oraz przekonanie 0 daremnosci podejmowania jakichkol
wiek wysilkoW36.
Stan natury jest dla ludzi Hobbesa przykry nie dlatego, ze musz~ ze sob~
walczyc (rywalizacja sprawia im przeciez przyjemnosc), ale dlatego, ze wy
musza on na nich nieuzasadnion~ (kreowan~ przez mechanizmy psycholo
giczne) biemosc. To z uwagi na nienaturalne dla czlowieka ograniczenie zy
ciowej aktywnosci (wycofanie, czyst~ reaktywnosc, rezygnacj~ z wlasnych
Idem, Lewiatan ... , s. 110.
W ten ladny i zakamuflowany spos6b udaje si~ Hobbesowi wyprowadzie logiczne konse
kwencje z wczesniejszych ustalen (fakt, ze w stanie natury doslownej wojny bye nie moze), a jed
noczesnie wykorzystae negatywne konotacje slowa "wojna" do spot~gowania awersji wobec stanu
natury. JednakZe kwestionowanie r6znicy mi~dzy strumieniami deszczu, a deszczem na kt6ry si~
zanosi, jest w istocie dosye kontrowersyjne i moze bye usprawiedliwione tylko z psychologicznego
punktu widzenia (w obydwu przypadkach powinnam zabrae ze sob!.\. parasol). Deszcz "na kt6ry si~
zanosi" nie zostawi po sobie ani jednej kaluZy i nie podleje mi kwiatk6w w ogr6dku.
35 Por. Psychologia emocji, red. M. Lewis i J.M. Haviland, Gdansk 2005, s. 720.
36 Por. M. Jarosz, Psychologia i psychopatologia Zycia codziennego, Warszawa 1976, s. 145.
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nizenie poziomu l<tku i odzyskanie kontroli nad wlasnymi dzialaniami. Rozum
podpowiada im warunki pokoju, sklaniaj'\.c do zawarcia umowy spolecznej.
Umowa ta jest ch<ttnie krytykowana i uznawana niemal za niegodn'\. czlowie
ka. Nie podoba si<t nam w niej wszystko, a zwlaszcza wym6g zrzeczenia si<t
uprawnienia przyrodzonego (wolnosci) i zastrzezenie, ze suweren, kt6ry
otrzymuje w darze pelni<t naszych uprawnien, nie jest stron'\. umowy. I srusz
nie; takie stwierdzenia wr<tcz nie powinny si<t podobae ...
Przyrodzona wolnose, jak'\. obdarza nas Hobbes, to istotnie pot<tZne upraw
nienie. Dzi<tki niej mog<t robie wszystko, na co tylko mam ochot<t; nawet jesli
pragnieniem moim jest zdobycie ciala drugiego czlowieka, bo i do tego mam
prawo. Czym innym jest jednak posiadanie jakiegos uprawnienia, a czym in
nym jego wykorzystywanie. Czlowiek Hobbesa wie doskonale, ze wolnose
w stanie natury jest calkowicie bezuZyteczna. Wi<tcej nawet; swiadomose, ze
kazdy jest tak sarno wolny w swych dzialaniach przyczynia si<t do pot<tgowa
nia strachu. Nie tylko ja mam prawo do ciala "innego"; wszyscy "inni" tez
maj'\. prawo domagae si<t mojego ciala. Dlatego pozbycie si<t pi<tknej, bo nie
uzywanej wolnosci, nie zmienia wiele w realnej pozycji jednostki i choe jest
ryzykowne, to nie tyle likwiduje wszelk'\. swobod<t dzialania, ile reguluje jej
zakres. Docelowym efektem umowy spolecznej rna bye raczej rozparcelo
wanie zbyt wielkiego (i przez to nieuZytecznego) uprawnienia naturalnego,
posiadanego przez obywateli, a nie likwidacja wszelkich indywidualnych
uprawnien 38 •
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T. Hobbes, Lewiatan ... , s. 110.
Por. zamieszczony wyzej cytat z Lewiatana porownuj'l.cy prawo do stawiania plotow. 0 tym,
ze suweren nie bftdzie d'l.zyl do faktycznej eliminacji wolnosci obywateli swiadczy takZe precyzyjne
rozromienie przez Hobbesa kategorii "ius" (uprawnienie) i "lex" (prawo). Nie tylko uzasadnia ono
obowi'l.zek przestrzegania praw. Na tej samej zasadzie pozwala domniemywac, ze tam, gdzie dzia
Ian nie regulujl:! normy pozytywne (a tylko te Sl:! przejawem absolutnej wladzy suwerena), jednostki
zachowuj'l. sW'l. wolnosc. Milczenie suwerena oznacza, ze dana sfera dzialania nie jest istotna
z punktu widzenia bezpieczeiistwa i jednostki same decydowac mogl:! 0 charakterze zwil:l,Zanych
z nil:! dzialan. Oczywiscie suweren zawsze moze zmienic zdanie i wypowiedziec sil( w danej kwestii,
co automatycznie likwiduje wolnosc. Wynika to z przekonania Hobbesa, ze bezpieczeiistwo jest
wi~kszym dobrem (true dlajednostki) niz wolnosc, poniewaz dopiero bezpieczenstwo relacji inter
personalnych pozwala na rzeczywisty wybor dzialania (a nie reagowanie pod presjl:! strachu). Por.
T. Hobbes, Lewiatan ... , s. 188.
37
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od popelniania czynow niedozwolonych jest sam suweren, a dokladnie wy
obrazenie suwerena, jakie kreuje Hobbes w umysle obywatela. Jest to znajdu
j'tce si~ ponad obywatelami, scentralizowane zrodlo potencjalnych "wzmoc
nien negatywnych",jak powiedzialby radykalny behawiorysta Burrhus F. Skin
ner. Jednostki musz't traktowae suwerena jako osob~ absolutnie niezalezn't od
nich i do konca nieprzewidywaln't (do czego sklania taka a nie inna formula
umowy), bo to wzmacnia ich posruszenstwo wobec norm prawnych 39 • Oczy
wiscie, jakis suweren moglby (takZe on dziala przeciez pod wplywen1 nami~t
no sci) potraktowae zapewnienia Hobbesa 0 swej wyj'ttkowej pozycji w pan
stwie doslownie. Moglby od ran a do wieczora wymyslae nowe prawa, by
wreszcie calkowicie zlikwidowae wolnose obywateli. M6glby ich gn~bie, po
nizae, zdominowae itp., wiedz'tc, ze nie maj't zadnego prawa do oporu wobec
wladzy. Kazdy przejaw nieposruszenstwa jest naruszeniem warunk6w umo
wy, wi~c moze i powinien bye srusznie ukarany. JednakZe bylby to, m6wi'tc
wprost, grupi suweren. To, czym powinien zadowolie si~ wladca, to formalne
uznanie przez obywateli absolutnego charakteru jego wladzy. Zaden suweren
nie powinien natomiast testowae, czy jego wladza faktycznie jest absolutna.
Nie powinien wi~c (r6wniez dla wlasnego dobra) sprawdzae posruszenstwa
obywateli w sprawach, kt6re nie s't zwi'tzane z szeroko rozumianym bezpie
czenstwem. Mogloby si~ bowiem okazae, ze zbyt przerazaj'tcy obraz wladzy
i zbyt radykalnie blokowana aktywnose poddanych, wzbudz~ nami~tnosci
(strach, gniew, poczucie niezadowolenia) tak silne, ze zdolne uruchomie dzia
lania skierowane przeciwko suwerenowi (b~d'tcemu ich zr6dlem). Niewazne,
ze poddani nie maj'tprawa (uprawnienia) do takich zachowan. Szybkie i sku
teczne rozladowywanie negatywnych en10cji jest prawidlowosci't biologiczn't
i nie zmieni tego zadna umowa. Dokona si~ ono tak czy inaczej, cz~sto w spo
s6b zaskakuj'tcy dla wszystkich aktor6w politycznych. A jesli nawet udaloby
si~ wladcy skutecznie zapobiec erupcji skierowanej przeciw sobie nienawisci
poddanych (z pomoc't rozbudowanego aparatu przymusu), to i tak bylby to
sukces polowiczny. Jego skutkiem ubocznym bylby bowiem spoleczny ma
39 Badania nad skutecznosci'l. kar udowadniaj'l., ze nie mniej istotne od samej sankcji jest stosu
nek karanego do zr6dla kar, czyli osoby karz'l.cej. Por. S. Mika, Skutecznosc kar w wychowaniu,
Warszawa 1969.

rej gimnastyki ze strony rozumu, odpowiedniej dozy wyobrazni i determinacji
woli. Dozwolona jest tu nawet przesada w kreowaniu fakt6w psychologicz
nych, jesli tylko wywola ona zamierzony skutek i pozwoli osi~n~e, poz~dany
przez wszystkich, stan faktyczny4°.
Locke mial racj~, kiedy ocenial, ze ludzie Hobbesa nigdy nie zawr~ umo
wy spolecznej; ich l~k b~dzie bowiem tak silny, ze nie pozwoli im si~ nawet
spotkae. Trudno zakladae, zeby kierowane nami~tnosciami "machiny" zdoby
ly si~ na tak racjonalny krok, tym bardziej ze za chwil~ musialyby powr6cie
do swej wczesniejszej natury, bo to ona uzasadnia absolutn~ wladz~ suwerena.
Zastrzezenia powyzsze s~ calkowicie sruszne, ale pomijaj~ pewien istotny
aspekt sprawy. Oczywiscie byloby niemozliwosci'l zawarcie umowy mi~dzy
ludzmi takimi, jakimi widzi ich Hobbes; tak jak niemozliwe jest zawarcie ra
cjonalnej (rodz~cej skutki prawne) umowy mi~dzy dzieemi. Dlatego powinni
smy dzi~kowae autorowi Lewiatana za to, ze dzi~ki jego dzieru nie musimy
juz zawierae zadnych um6w! Wystarczy, ze przekonaj~nas konsekwencje ich
braku, a juz nasze nami~tnosci, rozum i wyobraznia opowiedz~ si~ po stronie
panstwa, uznaj~c koniecznose bezwzgl~dnego posruszenstwa prawu, ustana
wianemu przez suwerena41 • I do tego wlasnie chce nas przekonae Hobbes. Nie
chodzi mu w zadnym wypadku 0 wiarygodn~ rekonstrukcj~ procesu powsta
wania panstw. Nie pr6buje nam wm6wie, ze stan natury faktycznie istnial,
zanim zdecydowalismy si~ powolae do istnienia wsp6lnoty polityczne. Chce
uzmyslowie cos dokladnie odwrotnego; pokazae, ze kwestionuj~c dzisiaj obo

,

40 Hobbes zreszt'! wprost przyznaje si~ do tej przesady, pisz'!c: "Tak wi~c nie wzruszyly mnie
zbytnio zarzuty tych ludzi, kt6rzy tu bronili wlasnej sprawy, raczej jeszcze silniej zacisn,!lem owe
w~zly". I dalej: "prosz~ was, czytelnicy, izbyscie zechcieli przyj,!c spokojnie, jesli znajdziecie, ze
powiedzialem cos bez dostatecznego uzasadnienia, albo bardziej ostro niz nalezalo, jako ze ten, kto
to powiedzial, nie uczynil tego w interesie jakiejs partii, lecz z umilowania pokoju, i ze jego slusznej
bolesci z powodu obecnych nieszcz~sc ojczyzny trzeba pewne rzeczy wybaczyc"; por. T. Hobbes:
Przedmowa do czytelnika, [w:] Elementy jilozojii, t. II, Warszawa 1956, s. 198.
41 Sk,!din,!d ciekawe, ze nie podoba nam si~ hobbesowski obowil\Zek posluszenstwa wobec
suwerena, ale malo kto kwestionuje ten obowiqzek w re1acji uczen-nauczyciel. A przeciez rna on
w obydwu przypadkach ten sam charakter: nie wi,!ze si~ z t'! czy inn,! osob,! (iej cechami, wiedzq),
ale wynika z samej spolecznie akceptowanej funkcji. Tak jak suweren Hobbesa, nauczyciel powi
nien si~ starac, by zasluZyc na posluszenstwo podleglych mu jednostek, ale sam obowil\Zek poslu
szenstwajest wczesniejszy i niezalezny od staranjakiegokolwiek nauczyciela. Jest po prostu warun
kiem istnienia instytucji takiej jak panstwo czy szkola.

nie tylko fizjologicznego schematu ruchu czlowieka, ale rozbudowanej teorii
dzialania (pobudzanego przez nami~tnosci, rozum i wyobrazni~), uwzgl~dniaj'l
cej psychologiczn'l specyfik~ relacji interpersonalnych, pozwala zaakceptowac
wielowymiarowose mysli angielskiego filozofa. Trumaczy takZe r6znorodnosc
i skrajnose wielu interpretacji oraz fakt, ze po tylu stuleciach Lewiatan potrafi
jeszcze rozbudzae nasze emocje. Wszystko to dlatego, ze "potwome" paitstwo
nie jest prost'\., obiektywn'l konsekwencj'l natury ludzkiej, uzewn~trznianej
w dzialaniachjednostek. Nie udalo si~ Hobbesowi przeprowadzie takiej deduk
cji, bo uznaj'lc, ze wplyw na nasze dzialania rna wyobraznia, czy obecnosc in
nych ludzi, zwyczajnie przeprowadzic jej nie mozna. Racjonalny jest wyl'lcznie
szkielet Lewiatana. Jego pot~Zne cielsko to mieszanina zmaterializowanych
fikcji, wyobrazeit, spontanicznych dzialait, przypadku i calej r6znorodnosci
zwi'lzanej z nieprzewidywalnosci'l relacji interpersonalnych, kt6re maj'l bye
regulowane przez nami~tnosci. Nie naleZy wi~c bezkrytycznie poddawac si~
urokowijego przerazaj'lcej pot~gi. Jak to bywa z potworami, czy smokami - do
jednych lepiej si~ nie zblizac, ale inne S'l wystarczaj'lco lagodne, by si~ z nimi
nawet zaprzyjaznic. Jedne i drugie musz'l natomiast groznie wygl'ldac.
Obok powyzszych sugestii, kt6re zainteresowac mog'l co najwyzej histo
ryka doktryn, koncepcja Hobbesa dostarcza wielow'ltkowego materiaru dla
calkiem praktycznych ewiczeit w zakresie rnyslenia politycznego. Pokazuje
bowiem, ze nawet bardzo dziecinni, przesadnie egzaltowani, niestabilni emo
cjonalnie, zestresowani, zazdroszcz'lcy innym ludzie, jakimi jestesmy, mog'l
pokusic si~ 0 stworzenie racjonalnego, przyjaznego dla wszystkich, porz'ldku
publicznego. Hobbes prezentuje swe stanowisko w spos6b skrajny, ale ten
rodzaj radykalizmujest czasem wyj'ltkowo plodny, ulatwia bowiem uchwyce
nie istoty problem6w, przed kt6rymi stajemy, pr6buj'lc sformulowae og61ne
warunki funkcjonowania "dobrego", realizuj'lcego nasze najwazniejsze cele,
paitstwa. Czy tylko wyj'ltkowo racjonalni obywatele rnaj'l prawo z'ldae wol
nosci? Czy powinnismy za wszelk'l cen~ poskramiac nasze nami~tnosci? Aje
sli nie potrafimy poddae ich kontroli rozumu, to czy musirny koniecznie zre
zygnowae z kierowania naszymi dzialaniami i zdac si~ w tej materii na kogos
innego? Wladz~? Administracj~? Paitstwo? Czy rzeczywiscie potrzebni s'l
nam wyj'ltkowo dojrzali politycy i urz~dnicy, bo tylko oni potrafi'l zagwaran
towac racjonalnose, czyli bezpieczeitstwo publiczne?

bowala go ukrase. Jesli sarna jezdz~ mercedesem, to nie przeszkadzaj~ mi
(a wr~cz przeciwnie!) zazdrosne spojrzenia s~siad6w - tak dlugo przynajm
niej, jak dlugo na karoserii mojego samochodu nie pojawi~ si~ slady gwozdzi.
Nie powinnam oczekiwae, ze elity rz~dz~ce w moim kraju b~d~ zawsze krysz
talowo czyste, m~dre i rozumne. A mimo to mam prawo z~dae, by ich dziala
nia prezentowaly si~ wlasnie jako takie, bo maj~ prowadzie do konstrukcji
sp6jnego porz~dku prawnego. Mam prawo z~dae ustanowienia procedur, kt6
re pozwol~ tworzye racjonalne prawo nawet w6wczas, gdy ludzie za to odpo
wiedzialni okaz~ si~ tak sarno niekompetentni w sluchaniu podszept6w rozu
mu,jakja sarna. I wreszcie; mog~ go po kryjomu przezywae Hobbesa, a nawet
spalie wszystkie jego dziela (jesli za nie wczesniej zaplac~), ale przed plagia
tern (do czego w chwili slabosci moglaby mnie sklonie z~dza slawy) powinno
mnie powstrzymae odpowiednie prawo autorskie.
Niedojrzalose, dziecinnose naszych reakcji, kt6rej podlozem s~ emocje,
jest dla Hobbesa jednym z wartosciowych wymiar6w naszego czlowieczen
stwa. Nie znaczy to jednak wcale, ze zawsze zachowujemy si~ dziecinnie
i niedojrzale. W panstwie sfera racjonalnosci dzialan moze si~ zreszt~ znacz
nie rozszerzae. Kultura, edukacja, psychoterapia, techniki relaksacji, rozlado
wywania stresu, desensybilizacji (wyliczae mozna bez konca) potrafi~ ograni
czye reakcje emocjonalne (hobbesowski wstr~t i poz~danie) na wiele bodz
c6w, b~dz tez ukiemnkowae je na bodice specyficzne, ograniczaj~c ilose
dzialan indywidualnych inicjowanych bez udzialu rozumu. Nieprzemijaj~cy
urok dziecinstwa polega raczej na mozliwosci pozwolenia sobie na niedojrza
lose i dostrzezeniu jej tw6rczej roli, takZe w sferze publicznej. To nie dziecin
ne nami~tnosci czy niedostatek rozumu przeszkadza nam zye we wsp6lnocie,
ale brak ustalonych, czytelnych i bezpiecznych regul wsp61dzialania. I to 0 ja
kose tych regul, a nie 0 jakose (dojrzalose) obywateli powinnismy si~ przede
wszystkim troszczyc. Przeslanie Lewiatana mogloby brzmiee nast~puj~co:
mozemy si~ nie lubie, nie rozumiec niekt6rych swoich potrzeb (a jak rna zro
zumiec ateista potrzeby religijne czlowieka wierz~cego?), a mimo to efektyw
nie wsp6lpracowac ze sob~. To wazne spostrzezenie, bo w kazdym panstwie
istniej~ nie tylko jednostki, ale i cale gmpy, kt6re si~ nie darz~ sympati~ i od
mawiaj~ wsp61dzialania z powod6w politycznych, religijnych, czy swiatopo
gl~dowych. Gdyby udalo si~ jakos zmusie je do wsp61pracy, a ta wsp6lpraca

Thomas Hobbes and the establishments of developmental psychology. As can be seen from the
psychological perspective, the main theses proposed by the English philosopher about the role
of human passions and the relationship between feelings, reason and actions largely resemble
the patterns of behaviour observed in children. This finding allows to depart from the simplified
picture of Hobbes' man who has been traditionally seen as a malicious egoist and a "cruel
wolf' and see a child instead, whose harmful or damaging actions are mainly the result of im
maturity, incapability to control or delay reactions, and its sensitivity to emotional signals.
What is also noteworthy is that the theory of perception assumes dependence of each action on
the emotions that induce it (such as lust or repulsion). This approach suggests that in the event
of a damage or evil caused, it is not only a particular human nature to blame, but rather, or
mainly, the circumstances in which the damage has occurred. From that point of view, the state
of (human) nature and the state of a state are two extremes of diametrically different stimuli
that either discourage (like in the former case) or encourage (in the case of a state) safe inter
personal relations. Although there is nothing that can change the human nature, a properly or
ganised state will help to explore its positive aspects, of which the need for constant activity is
the most important.

LES FILS PSYCHOLOGIQUES DANS LA DOCTRINE POLITIQUE DE THOMAS
HOBBES L'ESSAI DE L'INTERPRETATION NOUVELLE
Resume
Dans l' article on present les similitudes entre la description de la nature humaine faite par
Thomas Hobbes et les constatations de la psychologie de l'enfant. La perspective psychologi
que montre, que les theses principales du philosophe anglais comme l'exposition du role des
passions, les liaisons entre les emotions, la raison et l'action ressamblent beaucoup les regula
rites qu'on observe dans les comportements d'enfants. La constatation de cette parentele per
mets de sortir de la traditions simplifiee de l'identification de l'etre humaine decrit par Hobbes
avec un « egorste mechant » ou un « loup cruel ». II est plutot un enfant, dont les actions nuisi
bles sortent de son immaturite de connaissance et de son incapacite de limiter ses reactions et
de releguer son sensibilite sur les impulsions emotionelles. Acceptee par Hobbes, la theorie
psychologique des predispositions prevoit une dependance de chaque action humaine des im
pulsions stimulantes des passions donnees (volupte ou abomination). Par consequant, la
responsabilite pour Ie mal eventuel cause par les actions individuelles ne tombe pas sur la na
ture humaine concrete mais sur les circonstances. De ce point de vue, les etats de la nature et
celui de I'Etat ne sont que les dislocations des impulsions qui bloquent (dans Ie premier cas) ou
stimulent (dans Ie cas deuxieme) I' entree dans les relations interpersonnelles sans dangers.
Rien ne peut changer la nature humaine, mais l'Etat bien organise permet de juir des aspets
positifes de celle-ci, parmi quels il y a un besoin de l' activite continuelle.

