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Karolina Kukla

Prawa człowieka i (czy) prawa obywatela?
Kategoria bezpaństwowca jako perspektywa rozważań nad koncepcją 
praw człowieka

Kiedy niepolityczne życie naturalne – które już stało się fundamentem suwerenności – 
przekracza mury oikos i coraz głębiej penetruje państwo, przekształca się jednocześnie 

w ruchomą linię, którą bezustannie trzeba wytyczać na nowo. W ramach dzoē, którą deklarację 
upolityczniły, muszą zostać zdefiniowane na nowo podziały i progi pozwalające wyizolować 

święte życie. A kiedy – co już zresztą nastąpiło – naturalne życie całkowicie zawiera się w polis, 
progi te, jak zobaczymy, przemieszczają się poza mroczne granice oddzielające życie od śmierci 

po to, by tam zdefiniować nowego żyjącego umarłego, nowego świętego człowieka1.

Giorgio Agamben

Wraz z uchwaleniem Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela w 1789 roku wpro-
wadzona została nowego rodzaju podmio-
towość prawna – poddany przeobraził się 
w obywatela2. Pod wpływem racjonalistycz-
nej filozofii oświecenia i doktryny prawa 
naturalnego dokument ustanowił człowieka 
fundamentem wszelkich praw. Realizacja 
postulatów Deklaracji miała doprowadzić do 
oddania władzy w ręce obywateli. Nowy, zro-
dzony z łona rewolucji, porządek społeczny 
zapoczątkował emancypację jednostki od 
dawnych zależności stanowych i religijnych, 
czyniąc każdego obywatela równym wobec 
prawa.

Równocześnie z ancien régime znie-
siona zostaje ochrona, z której korzystały 
jednostki z racji pozostawania we wspo-
mnianych zależnościach3. Rozważania nad 
kwestią zabezpieczenia prawnego w nowej 
sytuacji politycznej przywołują na myśl wid-
mo Hobbesowskiego stanu naturalnego, któ-
re – jak się zdaje – krążyło wokół proklamacji 
praw człowieka i obywatela. Według Hob-

besa ludzie z natury są sobie równi, jednak 
nie w znaczeniu Równości, o którą walczyła 
Wielka Rewolucja Francuska: „Równi są ci, 
którzy mogą uczynić sobie wzajemnie takie 
same rzeczy. I również równą mają moc ci, 
którzy mogą najwięcej, a mianowicie zabić 
innych”4.

W nowym wyemancypowanym i zla-
icyzowanym społeczeństwie koniecznym 
stało się zapewnienie bezpieczeństwa jed-
nostkom przez państwo. To, co do tej pory 
pozostawało poza sferą polityki, stało się jej 
głównym elementem. Art. II Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela głosi: 

Celem wszelkiego zrzeszenia politycz-
nego jest utrzymanie przyrodzonych 
i niezbywalnych praw człowieka. Prawa 
te to: wolność, własność, bezpieczeń-
stwo i opór przeciw uciskowi5.

Z tej perspektywy i w odniesieniu do 
ówczesnego kontekstu społecznego pro-
klamacja praw człowieka – wbrew zarzutom 

1 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008, s. 180.
2 Por. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1977, rozdz. XXIII.
3 Por. H. Arendt, Korzenie Totalitaryzmu, t. 1, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, rozdz. Zmierzch 
państwa narodowego i koniec praw człowieka.
4 Th. Hobbes, Elementy filozofii, t. 2, przeł. Cz. Znawierowski, Warszawa 1956, s. 3. Cyt. za: G. Agamben, dz. 
cyt., s. 172.
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myślicieli konserwatywnych, głównie Burke`a  
i de Maistre`a – jawi się jako wyjątkowo 
przemyślany projekt. Wprowadzenie postu-
latu zabezpieczenia wolnej jednostki jest 
wynikiem antycypacji stanu, który zapewne 
pojawiłby się bez ograniczenia wolności, czyli 
bez ochrony obywatela. Stan ten wyłonił się 
wraz z kategorią bezpaństwowca w XX w., 
gdy wielkie zbiorowości ludzkie zostały po-
zbawione ochrony prawnej.

I. Paradoks praw człowieka 
w ujęciu Hanny Arendt

Tytuł jednego z rozdziałów Korzeni 
Totalitaryzmu Hanny Arendt brzmi Zmierzch 
państw narodowych i koniec praw człowieka. 
Niemiecka filozofka analizuje w nim położe-
nie bezpaństwowców z perspektywy kon-
cepcji praw człowieka. Wraz z drastycznymi 
zmianami na mapie Europy z pierwszej poło-
wy XX w. masowo pojawiający się uchodźcy 
i apatrydzi stają się poważnym wyzwaniem 
dla starego kontynentu. Uznając wynikłe 
stąd problemy, Hannah Arendt rozważa filo-
zoficzne aspekty sytuacji, w jakiej znaleźli się 
bezpaństwowcy.

Człowiek, który zostaje pozbawiony 
obywatelstwa we własnym kraju i zara-
zem nie otrzymuje go w żadnym innym, 
automatycznie traci prawa człowieka. Bez-
państwowość pociąga za sobą logiczne 
konsekwencje – utratę osobowości prawnej, 
brak stałego miejsca zamieszkania oraz ja-
kiejkolwiek pozycji w społeczeństwie. Osoba 
pozostająca poza porządkiem prawnym nie 
posiada żadnej gwarancji bezpieczeństwa. 
Apatryda w każdej chwili może być zabity – 
wyegzekwowanie kary w stosunku do opraw-
cy jest nierealne, skoro bezpaństwowiec 
prawnie nie istnieje. 

Jeżeli apatryda nie posiada ochrony 
rządu danego państwa, nie mieści się w ra-
mach postanowień porozumień międzynaro-
dowych dotyczących sprawa obywateli prze-

bywających na emigracji. Zdaniem Arendt 
uchodźcy polityczni i religijni w pierwszej 
połowie XX w. znajdowali się w dużo lepszej 
sytuacji niż osoby pozbawione praw, zwłasz-
cza te, które utraciły je ze względu na swe 
żydowskie pochodzenie. Te dwie kategorie 
osób różniło to, że jednych prześladowano za 
świadome myśli bądź działania, drugich zaś 
za cechy, na które nie mogli mieć wpływu.

[...] ludzie ci, chociaż prześladowani pod 
jakimś pretekstem politycznym, nie byli 
już – jak dawniej w historii ludzie prze-
śladowani – obciążeniem i hańbą dla 
prześladowców; to, że nie uważano ich 
za aktywnych wrogów i sami właściwie 
nie udawali, że nimi są [...], ale to, że byli 
i okazywali się zaledwie istotami ludzki-
mi, których sama niewinność – z każ-
dego punktu widzenia, a szczególnie 
z punktu prześladującego rządu – była 
ich największym nieszczęściem6.

Z takiej perspektywy bezpaństwowiec 
powinien stanowić podmiot praw człowie-
ka par excellence. Niestety, to właśnie na 
przykładzie apatrydy okazuje się, że prawa 
człowieka nie tylko aż do połowy XX w. nie 
miały zastosowania poza osobą obywatela, 
ale sama ich koncepcja opierała się na para-
doksie. Paradoks praw człowieka wskazany 
przez Arendt polega na tym, że naga istota 
ludzka pojawia się dopiero wówczas, gdy 
prawa te zostają odebrane.

Niedola ludzi pozbawionych praw nie 
polega na tym, że są pozbawieni prawa 
do życia, wolności, dążenia do szczę-
ścia lub równości wobec prawa i wolno-
ści poglądów [...]. Ich krzywdą nie jest to, 
że nie są równi wobec prawa, ale to, że 
dla nich nie ma żadnego prawa; nie to, 
że są prześladowani, lecz to, że nikt ich 
nawet nie chce prześladować7.

5 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, art. 2.
6 H. Arendt, dz. cyt., s. 329.
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Warunkiem unicestwienia istoty ludz-
kiej jest odsłonięcie jej czystego człowie-
czeństwa i pozbawienie jej w oczach innych 
wszelkiej społecznej nadbudowy:

Nawet naziści rozpoczęli zagładę Żydów 
od pozbawienia ich najpierw statusu 
prawnego (statusu obywateli drugiej 
kategorii) i odcięcia ich od świata przez 
zapędzenie do gett i obozów koncentra-
cyjnych; a zanim puścili w ruch komory 
gazowe, starannie sprawdzili teren i ku 
swemu wielkiemu zadowoleniu stwier-
dzili, że żaden kraj się o tych ludzi nie 
dopomina8.

II. Nagie życie jako podmiot prawny 
polityki Zachodu

Włoski fi lozof Giorgio Agamben 
w książce Homo sacer podejmuje za Hanną 
Arendt kwestię fikcji praw człowieka. Roz-
ważania autorki Korzeni Totalitaryzmu służą 
Agambenowi do badania relacji władzy, roz-
woju biopolityki oraz podstaw nowoczesnej 
suwerenności.

Zdaniem Agambena Deklaracja Praw 
Człowieka i Obywatela była kamieniem mi-
lowym na drodze od polityki do biopolityki. 
W tym sensie Deklaracja wpisuje nagie 
życie w porządek prawno-polityczny: „Natu-
ralne nagie życie – zwyczajny fakt narodzin 
– które, w trakcie przejścia od poddanego 
do obywatela, obdarzono jako takie zasadą 
suwerenności”9. Przyjęta w Deklaracji zasa-
da suwerenności ludu opiera się na tym, że 
„narodzenie staje się natychmiast naro-
dem w taki sposób, że między tymi dwoma 
biegunami nie może być żadnego rozzie-
wu”10. Agamben przekonuje, że tylko w takim 
sensie możemy rozpatrywać formowanie się 

państw narodowych, ich kryzys oraz nowo-
czesną zasadę suwerenności

Wraz z ustaleniem nowego podziału 
Europy po I wojnie światowej rozpoczyna się 
zjawisko masowej migracji. Wówczas to na 
przykładzie uchodźców ujawnia się radykal-
ny kryzys przyrodzonych praw, odsłaniający 
pęknięcie między człowiekiem a obywatelem. 
Godzi to w podstawę nowoczesnej suweren-
ności. Agamben wskazuje, że właśnie w tym 
momencie rodzą się dwa ruchy biopolityczne 
– faszyzm i nazizm. Mają one stanowić reak-
cję na rozerwanie „triady naród-terytorium-
państwo”11, która stanowi fundament państw 
narodowych, suwerenności ludu, jak i samej 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, sta-
nowiącej początek całego procesu.

Faszyzm i nazizm są przede wszystkim 
redefinicją relacji człowiek-obywatel i, 
choć może to wydawać się paradoksal-
ne, stają się w pełni zrozumiałe dopiero, 
gdy usytuowane są na biopolitycznym 
tle zainaugurowanym przez narodową 
suwerenność i deklaracje praw12.

III. „Powrót” do stanu natury

Wszelkie zagadnienia poruszane 
przez Giorgio Agambena krążą wokół kate-
gorii homo sacer. Homo sacer jako osoba 
reprezentuje święte życie, które można za-
bić, ale którego nie można złożyć w ofierze. 
Osoba ta znajduje się tak poza ludzkim, jak 
i boskim prawem; nie będąc członkiem wspól-
noty, staje się przeklęta13. Według Agambe-
na władza suwerenna polega na decyzji 
o nagim życiu (homo sacer), na wydzieleniu 
sfery, w której można zabić, nie popełniając 
morderstwa. Suwerenny jest ten, kto może 
zawiesić obowiązywanie prawa, jeśli uzna 

7 Tamże, s. 330.
8 Tamże.
9 G. Agamben, dz. cyt., s. 176.
10 Tamże.
11 K. Majchrzak, Za naszą i waszą granicę, [w:] „Le Monde diplomatique – edycja polska”, 2007 nr 9.
12 G. Agamben, dz. cyt., s. 178.
13 Por. tamże, rozdz. Święte życie.
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daną sytuację za nienormalną, ustanawiając 
w ten sposób stan wyjątkowy, który nie jest 
przy tym odstępstwem od reguły, lecz zasadą 
konstruującą państwo14.

Giorgio Agamben uważa, iż koncepcja 
stanu natury i ustanowienie absolutnej wła-
dzy przedstawione w Lewiatanie Thomasa 
Hobbesa powinny być odczytane z per-
spektywy stanu wyjątkowego i suwerennej 
decyzji. Stan natury nie poprzedza sytuacji 
ustanowienia suwerena, lecz jest jej legity-
mizacją i wewnętrzną zasadą15. Państwo, 
bóg śmiertelny, zostaje powołane w celu 
zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa 
oraz poskromienia natury ludzkiej, która daje 
swój wyraz w nieustannej bello omnium con-
tra omnes prowadzonej w stanie naturalnym. 
Władza absolutna uzyskuje usprawiedliwie-
nie wyłącznie poprzez groźbę powrotu do 
stanu natury.

Przedstawione rozważania mogą być 
pomocne przy teoretycznym ujęciu sytuacji 
osoby pozbawionej praw. Bezpaństwowiec 
jest jednym z wcieleń homo sacer. Posta-
nowienie o wyłączeniu go ze wspólnoty 
zapada na mocy suwerennej decyzji danego 
państwa. W ten sposób apatryda „powraca” 
do stanu natury – nie posiada już żadnej 
ochrony prawnej, można go zabić, nie popeł-
niając morderstwa. Z drugiej strony, człowiek 
funkcjonujący poza porządkiem prawnym 
sam staje się bezkarny, a skoro nieustannie 
narażony jest na utratę własnego życia, 
nieistotnym staje się, czy postępuje wbrew 
czy zgodnie z prawem, któremu sam nie jest 

objęty. Dlatego też masy ludzi pozbawionych 
praw stanowią potencjalne zagrożenie dla 
ładu społecznego. Może właśnie z tego po-
wodu „najbezpieczniejszym” rozwiązaniem 
dla III Rzeszy wydało się Hitlerowi osadzenie 
w obozach tych, którym wcześniej zawieszo-
no lub odebrano prawa obywatelskie.

IV. Prawa naturalne, prawa 
społeczne

Doktryna praw człowieka rozwinęła 
się w pełni w okresie oświecenia za sprawą 
takich myślicieli jak Hugo Grocjusz, John 
Locke, Jean Jacques Rousseau czy Denis 
Diderot16. W XVII i XVIII w. została wywiedzio-
na z hipotezy stanu natury i umowy społecz-
nej. Prawa takie jak wolność, równość oraz 
własność miały przysługiwać jednostkom już 
w stanie przed powołaniem państwa, dlatego 
też okrzyknięto je naturalnymi i uznano, że 
właśnie z natury się wywodzą. 

Współczesny sposób pojmowania 
praw człowieka nie uległ znacznym zmianom 
w potocznym ich rozumieniu. Co więcej, nie-
które doktryny prawne nadal uznają prawa 
człowieka za (dosłownie) przyrodzone17.

Zgodnie z myślą oświecenia prawa 
naturalne zostają przekształcone przez spo-
łeczeństwo na mocy umowy społecznej. Za 
każdym razem wolność jednostkowa zostaje 
zastąpiona wolnością polityczną, naturalna 
równość między ludźmi – równością wobec 
praw, własność zabezpieczona jedynie ręko-
ma posiadacza – własnością zabezpieczoną 

14 G. Agamben nawiązuje do koncepcji stanu wyjątkowego Carla Schmitta. Por. C. Schmitt, Teologia polityczna 
i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków 2000.
15 Por. G. Agamben, dz. cyt., rozdz. Banicja i wilk.
16 Por. M. Freeman, Prawa człowieka, przeł. M. Fronia, Warszawa 2007, rozdz. II.
17 M. Piechowiak twierdzi: „Ponieważ w omawianych tu aktach leżących u podstaw ochrony praw człowieka 
jedynie prawo do życia opatrzone zostało przymiotnikiem »przyrodzone«, próbuje się niekiedy – ze względu na 
trudności z uznaniem przyrodzoności praw w koncepcjach, które pojmują prawo wyłączenie w kategoriach norm 
prawnych określających uprawnienia – osłabić tezę o przyrodzoności, uznając jedynie przyrodzoną wolność, 
a odrzucając przyrodzoność praw. Spory w tej kwestii, tak jak i w sprawie powszechności, jednocześnie rozstrzyga 
Deklaracja wiedeńska: »Prawa człowieka i podstawowe wolności są przyrodzonym prawem wszystkich istot 
ludzkich«.” (M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka: prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 117–118). Podstawowym dokumentem ONZ jest Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka, która głosi: „Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych 
i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju 
świata [...]”.
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prawnie. W tym przypadku prawa ustanowio-
ne społecznie mają gwarantować adaptację 
natury ludzkiej do realiów wspólnoty poli-
tycznej i w takim sensie mogą być uznane 
za naturalne. Paradoks praw człowieka 
wskazany przez Hannę Arendt może być 
rozumiany przez powyższą analizę genezy 
koncepcji praw człowieka. Bezpaństwowiec, 
który „znajduje się w stanie natury”, nie zo-
staje objęty prawami człowieka, ponieważ 
są one prawami społecznymi, powołanymi 
przez wspólnotę.

V. Legitymizacja praw człowieka

Tym, co zdaniem Arendt przeważa 
i nie pozwala zakwestionować człowieczeń-
stwa danej istoty, jest posiadanie własnego 
miejsca w społeczeństwie. Myślicielka od-
wołuje się do arystotelesowskiej definicji 
człowieka. Człowiek według Arystotelesa to 
jedyne stworzenie umiejące mówić, język zaś 
służy mu do „określania tego, co pożyteczne, 
jak również i tego, co sprawiedliwe czy nie-
sprawiedliwe”18. Człowiek jest „zwierzęciem 
politycznym”, dlatego też zdolność wyraże-
nia własnych poglądów oraz umiejętność 
komunikowania się w obrębie społeczności 
jest urzeczywistnieniem natury ludzkiej. 

W konsekwencji autor Polityki twierdzi, że 
istota żyjąca poza państwem jest albo zwie-
rzęciem, albo bogiem.

Teza ta w XX w. dała swe przera-
żające świadectwo, gdy sześć milionów 
Żydów, którym wcześniej na mocy ustaw 
norymberskich odebrano obywatelstwo 
III Rzeszy, uznano za zwierzęta i – dopiero 
wówczas – poddano eksterminacji. Z tego 
powodu uważam, że zakładanie istnienia 
czegoś tak abstrakcyjnego jak natura ludzka 
i określanie, na czym miałaby ona polegać, 
prowadzić może jedynie do odmawiania lu-
dziom człowieczeństwa, co w istocie stanowi 
największy paradoks praw człowieka.

Giorgio Agamben twierdzi, że „oto 
nadszedł moment, by przestać patrzeć na 
deklaracje praw jako na nieuzasadnione 
proklamacje wiecznych, metaprawnych war-
tości [...]”19. Zasadniczo zgadzam się z tym 
postulatem, jednak celem tego posunięcia 
nie powinno stać się – jak u Agambena – pra-
widłowe odczytanie roli deklaracji w procesie 
formowania się państwa narodowego. Skoro 
koncepcja praw człowieka ma zostać odcza-
rowana, niezbędna jest nowa legitymizacja 
tych praw. Jej gwarantem może być pamięć 
Holocaustu czy obecna u Arendt Ludzkość.

18 Arystoteles, Polityka, I, 1253 a 10–18, przeł. L. Piotrowicz. Cyt. za: G. Agamben, dz. cyt., s. 18.
19 G. Agamben, dz. cyt., s. 174.


