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1. Wprowadzenie  1 

Problem migracji1 zyskał ostatnio na doniosłości. M.in. w konsekwencji zwiększonej 2 

dynamiki migracji i nowej fali terroryzmu2 („islamskiego”3). Nic dziwi, że migracje stały się 3 

przedmiotem politycznych kontrowersji4 – mających nierzadko emocjonalny charakter, 4 

utrudniający utrzymanie racjonalnego charakteru debaty, stającej się wymianą wzajemnych 5 

oskarżeń5. Jestem przekonana, że zadaniem filozofa nie jest gromadzenie argumentów na rzecz 6 

któregoś z opozycyjnych stanowisk, lecz raczej: możliwie wszechstronna analiza problemu;  7 

nie jest też – podnoszenie „emocjonalnej temperatury” sporu, lecz raczej jej obniżanie.  8 

2. Założenia etyczne 9 

Na początek kilka ogólnych uwag dot. etyki. (Pragnę dodać, nie wchodząc głębiej w tę dość 10 

skomplikowaną problematykę, iż przyjmuję tu, że etyka jest działem filozofii, która bada 11 

moralność, a niekiedy próbuje ją także przekształcać. Jedną z wielu metod stosowanych przez 12 

etykę jest analiza treści społecznie – w określonym miejscu i czasie – akceptowanych sądów 13 

moralnych, związków między nimi itd. a także – proponowanie ich mniej czy bardziej 14 

radykalnych modyfikacji. Uwaga ta jest o tyle istotna, że – choćby z uwagi na założone 15 

rozmiary tekstu – abstrahuję tu całkowicie od kwestii zróżnicowania rzeczywistych postaw 16 

moralnych wobec migracji.) Jest oczywiste, że istnieją różnorodne tradycje moralne: W jednej 17 

np. za najważniejsze dobro uznawana jest np. „świętość życia”, w innej np. „dobra jakość 18 

                                                 
1 Pojęcie migracji jest pojęciem wieloznacznym. Dyskusja nt. zalet czy wad rozmaitych jego definicji wykracza 

poza ramy tego artykułu. Myślę zresztą, że w tekście o charakterze filozoficznym (a nie np. demograficznym 

czy politologicznym) nie jest konieczna. Ograniczę się więc tylko do przytoczenia definicji, która (ze względu 

na swą ogólność) wydaje się użyteczna w tekście tego rodzaju: „Human migration is the movement of people 

from one place to another, with the intensions of settling, permanently or temporarily in a new location.” 

(https....wiki/Human_migrations). 
2 Jak wynika z przeprowadzonych w kwietniu 2017r. badań Kantar Public najwięcej Polaków obawia się 

zamachów terrorystycznych (38%) oraz napływu uchodźców do Polski (37%). Prezentacja i dyskusja wyników 

tych badan w (Cieśla, 2017, s. 15-17). 
3 Warto w tym momencie przypomnieć o szeroko dyskutowanej przed laty książce Samuela Huntingtona 

„Zderzenie cywilizacji” (Huntington, 1997). Być może nawet z dzisiejszej perspektywy zarysowany tam obraz 

może być uznany za nazbyt dramatyczny. Natomiast wiele ówczesnych reakcji na tę książkę jawić się dziś musi 

jako nadmiernie (i bezpodstawnie) optymistycznych. Będąc świadomą epistemologicznego ryzyka związanego 

z historią alternatywną („co by było, gdyby...”), uważam, że warto byłoby się zastanowić, czy może – gdybyśmy 

dwadzieścia lat temu bardziej serio potraktowali analizy Huntingtona – mielibyśmy dziś trochę mniej 

problemów… 
4 Gdyby wnosić z tego, o czym mowa jest w środkach masowego przekazu, należałoby sądzić, że jedynym niemal 

problemem, którym zajmuje się Unia Europejska, są migranci, i podobnie – jedynym problemem Polski w 

relacjach z UE (była do niedawna: przed pojawieniem się problemu reform sądownictwa) kwestia 

(nie)przyjmowania migrantów (z Afryki i Bliskiego Wschodu). 
5 Warto odnotowywać mechanizmy kształtujące przebieg tej debaty. Na jeden z nich zwraca uwagę Ł. Wójcik, 

wskazując, iż w debacie tej używa się „zamiennie terminów ‘terrorysta’, ‘imigrant’, ‘muzułmanin’ i ‘uchodźca’. 

(Wójcik, 2017). 
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życia”. Ta różnorodność znajduje swój wyraz w konfliktach moralnych (będących składnikiem 1 

konfliktów między różnymi światopoglądami), od których chciałabym odróżnić dylematy 2 

moralne, pojawiające się „wewnątrz” poszczególnych tradycji moralnych. Choć istnienie 3 

różnorodnych tradycji moralnych jest rzeczą oczywistą, to można, uważam, odnaleźć ich 4 

„wspólny rdzeń”: elementarne normy moralne. Zawartość owego „wspólnego rdzenia” 5 

mogłaby skądinąd być przedmiotem sporu, w który nie chciałabym tu jednak wchodzić, gdyż 6 

problem ten interesuje mnie tylko z jednego powodu: dylematy moralne, które rodzą migracje, 7 

chciałabym rozważać właśnie w kontekście „moralności elementarnej”6. By rozstrzygnąć,  8 

co do niej należy, kieruję się własną intuicją i wrażliwością moralną. 9 

Trzy ogólne kwestie etyczne chcę tu podjąć. Pierwsza dotyczy zła „mniejszego”  10 

i „większego”7. Niektórzy pojęcie „mniejszego zła” odrzucają. Rozumiejąc motywy takiej 11 

postawy, nie mogę jej zaakceptować: Przemawiają przeciw niej i praktyki karne, (odróżnianie 12 

wykroczeń przestępstw, zbrodni itd.), i praktyki medyczne (sensowny jest nakaz wyrządzenia 13 

choremu pewnego zła, np. amputacji kończyny o ile jest to niezbędne dla uniknięcia zła 14 

większego: śmierci). Druga – dotyczy pojęcia tzw. czynów nadobowiązkowych8. Standardowa 15 

klasyfikacja ludzkich czynów wyróżnia czyny zakazane, dozwolone i nakazane. Czyny 16 

dozwolone (ale nie nakazane) to, jak się wydaje, czyny moralnie obojętne. Są jednak czyny – 17 

ani zakazane, ani nakazane – które nie są moralnie obojętne, a wręcz przeciwnie – będące 18 

powodem do moralnej chwały, np. czyny bohaterskie. Trzecia to kwestia „życiowego 19 

realizmu”: nie należy nakazywać czy choćby zachęcać do działań fundamentalnie 20 

niewykonalnych; moralistyka propagująca działania niewykonalne sama jest – niemoralna.  21 

  22 

                                                 
6 Pewne argumenty przemawiające na rzecz tej opinii znaleźć można np. w książce „Biologia dziesięciu 

przykazań” (Wickler, 2001). 
7 Jak informuje Ł. Wójcik, zdaniem wielu ekspertów w najbliższych latach Europa stanie przed „diabelskim 

dylematem”: „Albo chowamy nasze europejskie wartości do szuflady, dogadujemy się z autokratami pokroju 

Erdogana i jego rękami powstrzymujemy napływ migrantów do Europy, albo w polityce zagranicznej kierujemy 

się najwyższymi standardami i szykujemy się na 8 może 10 mln migrantów, którzy – jak szacuje ONZ –  

w przeciągu najbliższej dekady podejmą próbę przedostania się do Europy.” (Wójcik, 2017, s. 18) –  

Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Które jest mniej złe? – Kwestia, która się tu pojawia, była dyskutowana 

– jako problem „trudnych wyborów” – w książce „Hard choices. Decison making under unresolved conflict.” 

(Levi, 1986) Dyskusja zawartych w niej idei wydaje się niezbędna przy wszelkiej próbie bardziej systematycznej 

i wszechstronnej próbie analizy problemów, której tylko wstępny zarys przedstawia niniejszy artykuł.  
8 Jej zarówno bogatą w odniesienia historycznofilozoficzne jak i analitycznie wnikliwą prezentację zawiera 

obszerna książka A. Kaniowskiego. W szczególności podaje ona (za: A Dictionary of Philosophy, Oxford-

Cambridge 1996) następującą definicję supererogacji: „Supererogacja – działanie wychodzące poza to, do czego 

wzywa obowiązek. Spełnienie aktów supererogacyjnych jest czymś dobrym, ale nie wymaganym; ich 

niespełnienie nie jest moralnie złe” (Kaniowski, 1999, s. 19). 
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3. Uwagi o migracjach 1 

Ocena moralna jakichkolwiek działań powinna być poprzedzona ich wszechstronną analizą. 2 

W odniesieniu do migracji analiza taka nie jest w ramach krótkiego artykułu możliwa. Próbą 3 

rozwiązania tego dylematu będzie przedstawienie swego rodzaju „konspektu” przedstawiają-4 

cego tezy, które w powinny zostać rozwinięte, a może i skorygowane9. Po pierwsze:  5 

migracje – widziane z perspektywy braudelowskiego „długiego trwania”10 – są zjawiskiem 6 

uniwersalnym i trwałym, które odegrało w podstawową rolę w opanowaniu praktycznie całej 7 

Ziemi przez nasz gatunek. Po drugie: tempo procesów migracyjnych, podobnie jak bodaj 8 

wszystkich procesów społecznych rozpatrywanych w skali globalnej, ulega przyśpieszeniu 9 

m.in. w skutek rozwoju środków transportu i środków komunikacji. W uproszczeniu można 10 

byłoby mówić o trzech „progach”: w wieku XVI (składnik a zarazem skutek odkryć 11 

geograficznych), na przełomie wieków XVIII i XIX (efekt rewolucji przemysłowej) oraz  12 

w połowie wieku XX (ekspansja lotnictwa; rewolucja w komunikacji: TV i Internet)11.  13 

Po trzecie: jedną z konsekwencji procesu rozrastania się i umacniania struktur państwowych 14 

był rozwój różnorodnych (mniej lub bardziej skutecznych) praktyk kontrolnych, a w tym: 15 

kontroli procesów migracyjnych. Po czwarte: w ciągu ostatnich pięciu wieków najbardziej 16 

aktywną migracyjnie grupą byli Europejczycy, którzy zagospodarowali oba kontynenty na 17 

zachodniej półkuli, a także utworzyli spore społeczności w Azji i Afryce, co było powiązane  18 

z polityką kolonialną państw europejskich. Natomiast skutkiem dekolonizacji (po 1945 r.) były 19 

migracje z krajów afrykańskich i azjatyckich do byłych metropolii. Po piąte: konsekwencje 20 

migracji są różnorodne i niepoddające się prostym ocenom – konsekwencje dla samych 21 

migrantów, jak i dla społeczeństw, z których i do których oni migrują. Po szóste: nieuchronną 22 

konsekwencją migracji z Afryki i Azji do Europy i Ameryki, jest powstawanie (zwłaszcza  23 

w wielkich miastach) dużych skupisk ludności o odmiennej kulturze, a także: wyróżniającej się 24 

„rzucającą się w oczy” – odmiennością fizyczną. 25 

  26 

                                                 
9 Problematyka jest rozległa. Dobrego wprowadzenia dostarcza – wydana w roku 2016 we Francji (tłum. polskie: 

2017 – uzupełnione dodatkiem poświęconym problematyce „Polska a migracje” ) – książka napisana w formie 

krótkich odpowiedzi na 50 podstawowych pytań dotyczących migracji i migrantów. (Thiolette /red./, 2017). 
10 Pojęcie „długiego trwania” jest elementem koncepcji czasu historycznego rozwiniętej przez wybitnego historyka 

francuskiego Fernanda Braudela. Pojęcie to, wraz z dopełniającymi pojęciami historii wydarzeniowej 

(mikrohistorii) oraz historii koniunkturalnej, przedstawione są np. w eseju „Historia i socjologia” (Braudel, 1971, 

s. 166-167). 
11 Szczególnie interesującym przykładem nowożytnych migracji była emigracja z Irlandii (głównie do USA), która 

– jak należy przypuszczać – ocaliła życie ok. 2 milionom mieszkańców tego kraju.  
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4. Migracje: źródło dylematów etycznych 1 

4.1.  2 

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich kilku latach (2013-2017) dokonała się znaczna 3 

ewolucja postaw wobec migracji i migrantów. Znaczący, a być może decydujący wpływ na tę 4 

ewolucję miały akty terroryzmu w Paryżu, Brukseli, Nicei, Manchesterze. Ponieważ zjawisko 5 

terroryzmu z jednej strony niewątpliwie wpływa na sposób analizy i oceny migracji, ale –  6 

z drugiej – migracje i terroryzm nie pozostają w jakimś trwałym i istotnym związku (pomyślmy 7 

tu o dużej diasporze chińskiej), zamierzam rozważyć najpierw dylematy etyczne związane  8 

z migracjami „samymi w sobie”, tj. takimi, z którymi nie wiąże się ryzyko terroryzmu a dopiero 9 

w następnej kolejności te, z którymi ryzyko to jest związane.  10 

4.2.  11 

Zgodnie z powyższą zapowiedzią, zamierzam rozważyć teraz niektóre kwestie etyczne 12 

związane z tymi migracjami, z którymi nie jest związane ryzyko terroryzmu. Zakładam tu,  13 

że jednym z elementarnych przeświadczeń moralnych jest przekonanie, iż pomoc Drugiemu 14 

jest – w określonych warunkach – obowiązkiem moralnym. To jest poza dyskusją. Natomiast 15 

jej przedmiotem powinny być owe „określone warunki”. W jej toku powinniśmy odpowiedzieć 16 

na trzy pytania: „pomoc – w czym?”, „pomoc – jakim kosztem?” i „pomoc – komu?” 17 

Spróbujmy ustalić na początek, jakie odpowiedzi można uznać za oczywiste. Sądzę,  18 

po pierwsze, iż obowiązek pomocy w ratowaniu życia ma zupełnie inną „siłę normatywną” niż 19 

obowiązek pomocy w osiągnięciu przyjemności. Po drugie: inną „siłę normatywną” ma 20 

obowiązek pomocy w ratowaniu życia, gdy ratujący ryzykuje własnym życiem, a inną –  21 

gdy musi na pomoc poświęcić tylko kilka minut. Po trzecie: „siła normatywna” obowiązku 22 

pomocy bliskim jest, zakładając identyczność sytuacji: rodzaju pomocy i rodzaju „kosztów”, 23 

większa niż „siła” analogicznego obowiązku wobec obcych.  24 

Wykorzystując powyższe ustalenia dla analizy problemu migracji, należy uznać,  25 

że przyjmowanie migrantów (opieka itd.) to niewątpliwie jakaś forma pomocy innym ludziom, 26 

a więc jest powinniśmy uznać je – wstępnie – za nasz moralny obowiązek. Stwierdzenie to 27 

wymaga jednak konkretyzacji; trzeba odpowiedzieć na pytanie o to, czym jest dla migrujących 28 

– migracja, jakie są jej powody i motywy. Pojawiają się tu dwie kwestie filozoficzne mające 29 

istotne znaczenie dla analizy motywów migracji. Pierwsza to kwestia obiektywności 30 

(przeciwstawionej subiektywności) doświadczania cierpienia i radości. Uważam, że mimo 31 

wszystkich argumentów mówiących o (historycznej, kulturowej itd.) różnorodności sposobów 32 

doświadczania świata, trzeba uznać, że istnieją elementarne przeżycia – doświadczenia, które 33 

są wspólne wszystkim ludziom (i w tym sensie – obiektywne): cierpienie, ból fizyczny, głód, 34 

zimno… – łączące ludzi silniej niż przyjemność czy radość. Druga to kwestia mniejszego  35 

i większego zła. Ogólne argumenty przemawiające za przyjęciem tego pojęcia przedstawiłam 36 
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wyżej. – Migracje bywają formą ucieczki – przed śmiercią, torturami, głodem, chorobami… 1 

Także nędzą czy „choćby” biedą. (Nawiasem mówiąc, trudność czy wręcz niemożliwość 2 

wytyczenia wyraźnej i niebudzącej kontrowersji granicy między np. głodem a biedą, jest 3 

jednym z powodów, dla których jak sądzę słuszniej jest posługiwać się ogólną kategorią 4 

migrantów, nie wyróżniając uchodźców.) Wydaje się nie budzić wątpliwości, że im większe 5 

zło, przed którym ludzie uciekają, tym bardziej bezdyskusyjny obowiązek pomocy.  6 

Ale – z drugiej strony – czy fakt, że niektórzy uciekają przed złem relatywnie niewielkim, jakim 7 

jest np. „brak perspektyw życiowych”, „brak nadziei na lepsze jutro”, oznacza, że nie mamy 8 

obowiązku im pomagać? Sądzę, że odpowiedź na to pytanie powinna składać się z dwóch – 9 

komplementarnych względem siebie – części: Z jednej strony, mamy moralny obowiązek 10 

pomocy każdemu pragnącemu uniknąć jakiegoś zła; z drugiej – „siła moralna” tego obowiązku 11 

jest tym większa, im większe jest zło, przed którym ktoś ucieka.  12 

Kolejny problem wyraża się pytaniem: „pomoc – jakim kosztem?”. Ogólna odpowiedź, 13 

która się wręcz narzuca, jest prosta: „koszt” mierzony cierpieniem, wysiłkiem, czasem, stratami 14 

materialnym pomocy, którą niesie się komuś, powinien być jakoś „współmierny” z ewentualną 15 

stratą, cierpieniem wynikającą z nieudzielenia pomocy. Konkretyzacja tej reguły nie jest już 16 

tak prosta, choć można sformułować kilka wskazówek, które by ją ułatwiały. Najważniejszą, 17 

jak myślę, jest wskazówka korzystająca z pojęcia „czynów nadobowiązkowych”: Pomoc, która 18 

wymaga poświęcenia własnego życia nie jest (na ogół; abstrahując od – skądinąd ważnych – 19 

wyjątków wynikających np. z wykonywanego zawodu: strażaka, policjanta, żołnierza) 20 

obowiązkowa, jest właśnie – nadobowiązkowa. A „nadobowiązkowa” oznacza w szcze-21 

gólności: „dobrowolna”. Czy w wypadku migracji mamy do czynienia z tak drastycznymi 22 

sytuacjami, że pomoc emigrantom oznacza zagrożenie własnego życia? Nie sposób 23 

jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie: to nie migranci „współcześni” są (przynajmniej na 24 

ogół) sprawcami zamachów terrorystycznych. Ale są nimi „dawni” migranci, lub ich 25 

potomkowie, urodzeni w krajach, do których migrowali ich rodzice… Chciałabym teraz 26 

sformułować drugą wskazówkę, poniekąd „odwrotną” wobec poprzedniej. Zgodnie z nią jest 27 

głęboko niemoralne jeśli nie udzielamy pomocy w sytuacji np. zagrożenia życia, gdy „koszt” 28 

pomocy jest znikomy. Sądzę, że z sytuacją taką mamy np. do czynienia, gdy „duża” 29 

społeczność ma przyjąć do siebie „niewielką” liczbę migrantów. Pojawia się tu oczywiście 30 

kłopot, związany z nieostrością terminów „duży” i „niewielki”; sposób ich doprecyzowania nie 31 

jest oczywiście moralnie obojętny.  32 

Wreszcie ostatnie z pytań: „pomoc – komu?” Chciałoby się odpowiedzieć (nawiązując do 33 

pytania „pomoc – w czym?”) „najbardziej potrzebującym”. Ale czy naprawdę rodzaj związków 34 

łączących nas z potrzebującymi nie ma żadnego znaczenia? – Wystarczy tak sformułować 35 

pytanie, by dostrzec, że ogólna odpowiedź jest negatywna: Trudno nam wyobrazić sobie świat, 36 

w którym to, że potrzebujący naszej pomocy jest naszym dzieckiem, rodzicem, bratem, siostrą 37 

– nie miałoby żadnego znaczenia dla „siły moralnej” obowiązku udzielenia mu pomocy.  38 

Jeśli jednak zgodzimy się na to, że niektórzy ludzie są nam „bliżsi”, a inni – „dalsi”, to pojawią 39 
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się dalsze pytania: czy wokół nas są tylko albo nasi „bliscy”, albo – „obcy”, czy też wszyscy 1 

ludzie są nam w pewnym sensie bliscy, tyle że niektórzy „bardzo bliscy”, inni „trochę mniej 2 

bliscy”, a inni jeszcze – „dość dalecy”, ale nikt: całkiem obcy. Dodatkowo pojawia się pytanie 3 

o naturę „bliskości”: Czy np. jest ona, czy powinna być współokreślana przez więzi religijne 4 

lub światopoglądowe, ideologiczne? – Czy więc np. spada na nas obowiązek przyjmowania 5 

uciekinierów z Bliskiego Wschodu: większy w przypadku chrześcijan, mniejszy w przypadku 6 

muzułmanów?  7 

Wszystkie trzy pytania dotyczące pomocy rozważałam tak, jakby były od siebie niezależne. 8 

Ale przecież niezależne nie są. Trzeba więc choć kilka słów poświęcić ich wzajemnym 9 

związkom. Ujmując rzec możliwie prosto, powiedzieć by można było, iż wszystkie trzy reguły 10 

powinny być stosowane łącznie. Sformułowanie to jest tyleż proste, co ogólnikowe. Jedyny 11 

sposób, by ową ogólnikowość ograniczyć, jest rozważenie kilku przypadków szczególnych.  12 

I tak np. wolno przyjąć, że w przypadku identyczności sytuacji, w jakiej znajdują się 13 

potrzebujący, mamy prawo udzielić pomocy najpierw „bliższym”, a dopiero potem – 14 

„dalszym”. Podobnie fakt, iż potrzebujący jest nam „bardzo bliski” obliguje nas do gotowości 15 

poniesienia większych „kosztów” niż wtedy, gdy potrzebujący jest nam „daleki”. Co więcej, 16 

wolno uznać za dopuszczalne udzielenie pomocy komuś „bliskiemu” najpierw (i ew. większym 17 

„kosztem”) a „dalekiemu” później – nawet wtedy, gdy potrzeba pomocy jest w przypadku 18 

„bliskiego” mniej poważna niż w przypadku „dalekiego”. Można się z tym zgodzić, ale tylko 19 

wtedy, gdy obie potrzeby pomocy różnią się „nieznacznie”. Trudno jednak uznać za moralnie 20 

słuszne przedkładanie udzielanie pomocy w „błahej” sprawie nad pomoc w sprawie poważnej 21 

tylko dlatego, że pierwszy potrzebujący jest nam bliższy niż drugi.  22 

Kończąc ten fragment, pragnę podjąć pewną kwestię filozoficzną, która wiąże się nie tylko 23 

z problematyką etyczną migracji, a nawet w ogóle nie tylko z etyką, lecz która w szczególności 24 

dla tej właśnie problematyki ma duże znacznie. – Chodzi mi tu problem znany od czasu eleatów 25 

jako „paradoks łysego” („paradoks stosu”). Jest on często traktowany jako ciekawostka 26 

logiczna; moim zdaniem: niesłusznie, gdyż ma on poważne konsekwencje w metafizyce  27 

i epistemologii, a także – w etyce. Na jej obszarze ujawnia swój dramatyzm: wskazuje na 28 

istnienie takiego zakresu decyzji moralnych, w którym jest wręcz niemożliwe stosowanie 29 

racjonalnej argumentacji.  30 

Ponieważ w „paradoksie łysego” chodzi w istocie o pewien kłopot z moralnym znaczeniem 31 

„tego, co ilościowe”, to można byłoby zasygnalizowaną powyżej kwestię sformułować inaczej: 32 

powiedzieć, że chodzi w niej właśnie o etyczne znaczenie ilości. Kwestii tej dość często próbuje 33 

się unikać; zapewne z obawy o zarzut „cynizmu”, „amoralności” itd. Uważam, że niesłusznie: 34 

także z moralnego punktu widzenia.. Przyjrzyjmy się prostemu „z życia wziętemu” 35 

przykładowi. Oto z jednej strony potoczna świadomość moralna wydaje się zawierać 36 

przekonanie, iż „życie ludzkie jest bezcenne”. Z drugiej wszakże strony, doświadczenie 37 
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potoczne12 dowodzi, iż rzeczywista praktyka jest odległa od tej – powszechnie jakoby 1 

akceptowanej – zasady: wysiłek rodzin organizujących zbiórki na mające ratować życie ich 2 

bliskich zabiegi, których koszt przekracza możliwości publicznej służby zdrowia – świadczą  3 

o tym dobitnie. Zresztą zawsze i wszędzie istnieje, choć trudna do zdefiniowania, granica 4 

udziału w budżecie państwa wydatków na ochronę zdrowia.  5 

 Podobnie ma się rzecz z imigrantami. Nie ulega raczej wątpliwości, że przyjęcie w całej 6 

Europie 10 (100, 1000, może 10 000) uchodźców, byłoby zaakceptowane przez 7 

(zdecydowaną?) większość jako moralnie słuszne i praktycznie wykonalne. Jest zarazem 8 

oczywiste, że Europa nie może (w najbardziej elementarnym: fizycznym/logistycznym sensie) 9 

przyjąć 100 milionów imigrantów. A 10 milionów? A milion? – Nie sposób w dyskursie 10 

etycznym abstrahować od skali zjawiska, jakim są migracje. Także dlatego, że wraz z liczbą 11 

przyjętych imigrantów wzrasta ryzyko rozmaitych efektów negatywnych (m.in. terroryzmu). 12 

Co jednak z tego wynika? Czy można dla „komfortu moralnego” uznać, że nie pomagamy 13 

nikomu, jeśli nie możemy pomóc wszystkim? Może jednak lepiej zdobyć się na moralną 14 

odwagę i przyjąć, że spośród osób oczekujących „w kolejce” na pomoc pewnej części 15 

pomożemy, a pewnej – niestety – już nie, czyli, mówiąc obrazowo, że potrafimy przyjąć jeszcze 16 

jakąś osobę, a tej – „stojącej tuż za nią” – już nie?  17 

4.3. 18 

Chciałabym poświęcić teraz nieco miejsca zagadnieniom związanym z migracjami,  19 

ale o charakterze bardziej „abstrakcyjnym” (odległym od tego, co jest aktualnie przedmiotem 20 

gorących politycznie sporów), których w tekście o charakterze filozoficznym nie należałoby 21 

jednak pomijać. Myślę tu o wizji świata bez granic: świata, w którym granice nawet jeśli 22 

istnieją, to mają taki charakter jak granice między państwami należącymi do strefy Schengen13. 23 

Podkreślmy, że interesuje mnie tu wyłącznie aspekt etyczny tej wizji, a nie – związane z nią 24 

(skądinąd ważne i skomplikowane) kwestie ekonomiczne czy prawne. Wizja ta jest wyrazem 25 

takiego rozumienia praw człowieka, w którym jednym z najważniejszych praw jest – prawo do 26 

wolności, do swobodnego decydowania o swoim losie. Dotyczy ono także decydowania o tym, 27 

gdzie jednostka przebywa. Prawo to bywa ograniczane na dwa sposoby: poprzez niemożliwość 28 

opuszczenia przez jednostkę pewnego terytorium jak i poprzez niemożliwość jej wjazdu na 29 

pewne terytorium. Istotną rolę w interpretacji tego prawa odgrywa kwestia wielkości  30 

i delimitacji terytorium, którego nie można opuścić (czy do którego nie można wjechać).  31 

Pełna wolność przemieszczania się oznaczałaby swobodę opuszczania przez każdą jednostkę 32 

dowolnego miejsca (!) na kuli ziemskiej i przybywania do dowolnego miejsca na Ziemi. 33 

Wystarczy tak sformułować to prawo, by dostrzec jego zasadniczą nierealizowalność, a także 34 

                                                 
12 I nie tylko doświadczenie potoczne, także – nauki społeczne. W jednym z pierwszych amerykańskich 

podręczników ekonomii przetłumaczonych po 1989r. na język polski znaleźć można rozważania dotyczące 

„wyceny” (w dolarach) wartości ludzkiego życia. (Kamerschen et al., 1991, s. 452-454). 
13 Obszerną argumentację wspierającą koncepcję „otwartych granic” przedstawia (Carens, 2013, s. 225-254). 
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– konflikt między nim a innymi prawami człowieka. Jednym z takich praw (ważnych m.in.  1 

z libertariańskiego punktu widzenia) jest prawo własności. Skądinąd, jeśli jest ono rozumiane 2 

dostatecznie „wąsko”: jako prawo własności osobistej (rozumianej jako szczególny przypadek 3 

własności prywatnej), to jest akceptowane bodaj przez wszystkich, łącznie z radykalnymi 4 

socjalistami. Własność osobista to m.in. własne (w szerokim sensie: np. dzierżawione) 5 

mieszkanie, do którego nikt – poza jego właścicielem i jego bliskimi – nie ma (pomijając 6 

sytuacje szczególne) bez jego zgody wstępu. Część przestrzeni posiada więc nieuchronnie 7 

charakter prywatny, część – publiczny. Jaka jest między nimi proporcja, to osobne pytanie. 8 

Innym ważnym (szczególnie dla komunitarian) prawem człowieka jest prawo do 9 

przynależności do różnych wspólnot takich jak narody, społeczności lokalne itp. Ich istnienie 10 

zależy m.in. od istnienie terytoriów, których są one właścicielami (mającymi prawo 11 

ograniczania wstępu na ich terytoria – nie członkom). – Pytanie o to, w jaki sposób uzgadniać 12 

prawo ludzi do swobodnego przemieszczania się po naszej planecie z prawem tych samych 13 

ludzi do tworzenia przestrzennie określonych wspólnot, wydaje się być bardzo ważnym 14 

pytaniem, stojącym dziś przed filozofią, naukami społecznymi, myślą polityczną…  15 

4.4. 16 

Przejdę teraz do kwestii etycznych, które pojawiają się w związku z tymi migracjami,  17 

z którymi związane jest ryzyko terroryzmu. Zacząć może wypada od kwestii z pogranicza etyki 18 

i epistemologii. W pojęciu ryzyka zawarte jest pojęcie prawdopodobieństwa, rodzące – mimo 19 

swej matematycznej precyzji – trudności, gdy jest stosowane do opisu świata „realnego”:  20 

W praktycznych zastosowaniach dysponujemy jedynie oszacowaniem rozważanego 21 

prawdopodobieństwa; jeśli jest ono mało dokładne, to rozstrzygnięcie, którą wartością 22 

(najmniejszą, największą…) w podejmowaniu decyzji powinniśmy się kierować jest kwestią 23 

zasadniczą – także: etyczną. Przynajmniej w przypadku zdarzeń najbardziej dramatycznych 24 

(takich jak zamachy terrorystyczne) należy kierować się wartością największą. Podobnie rzecz 25 

się ma z rozstrzygnięciem, czy już oszacowane ryzyko jest „duże” czy „małe”: ta sama wielkość 26 

powinna być uznana za „małą” w wypadku zdarzeń niegroźnych i za „bardzo dużą” w wypadku 27 

zdarzeń tragicznych. Np. jednoprocentowe ryzyko złamania nogi jest, dla wielu z nas, ryzykiem 28 

„niewielkim”, a takie samo ryzyko śmierci – „bardzo dużym”.  29 

Terroryzm to – zabijanie ludzi (ta cząstkowa charakterystyka jest tu wystarczająca). 30 

Przyjmując, że migracje mogą bezpośrednio bądź pośrednio zwiększać prawdopodobieństwo 31 

zamachów terrorystycznych, a więc prawdopodobieństwo śmierci („niewinnych”, „przypadko-32 

wych”..) ludzi, to pojawia się poważny dylemat moralny: z jednej strony obowiązek moralny 33 

pomocy tysiącom ludzi zagrożonych śmiercią, głodem, chorobami…, z drugiej – prawo do 34 

ochrony życia swego i swoich bliskich. Czy dylemat ten jest rozstrzygalny? Czy realne, choćby 35 

bardzo małe, prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, w których mogliby stracić życie 36 

nasi najbliżsi, powinno skłaniać nas do odmowy pomocy tym, którzy jej potrzebują?  37 

A czy w ogóle istnieje jakikolwiek racjonalny sposób odpowiedzi na to pytanie?  38 
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Na zakończenie – kilka uwag o walce z (islamskim) terroryzmem14. Chodzi w niej,  1 

co oczywiste, o życie ludzi. Ale także o obronę europejskich wartości. I tu pojawia się dobrze 2 

znane pytanie: Czy cel uświęca środki? Odpowiedź na tak ogólnie sformułowane pytanie jest 3 

na ogół prosta i zdecydowana: Nie. Gdy jednak uwzględnić kontekst sytuacyjny (wydarzenia 4 

w Paryżu, Manchesterze…) to odpowiedź nie będzie już tak zdecydowana. Należałoby w tym 5 

momencie wejść w problematykę „etyki walki”15. Nie mogąc tego uczynić, pragnę 6 

przynajmniej zwrócić uwagę na związki między etyką walki a etyką migracji i potrzebę ich 7 

analizy w przyszłości. Dwie wszakże kwestie chciałabym podnieść już teraz. Po pierwsze: 8 

walka, w odróżnieniu od biernego oporu, wiąże się zawsze z wyrządzaniem przeciwnikowi 9 

jakiegoś zła16. Ponieważ walka bywa moralnie akceptowalna, więc i moralnie akceptowalnym 10 

bywa wyrządzanie jakiegoś zła innemu człowiekowi: przeciwnikowi. Walka ma niestety 11 

negatywne konsekwencje dla obu walczących stron. Jedną z nich bywa (choćby „tylko” 12 

cząstkowa) utrata wrażliwości na cierpienia innych ludzi. Dlatego tak istotne jest kształtowanie 13 

świadomości, iż zło jest zawsze złem, choć niekiedy możemy być nie tylko uprawnieni  14 

(gdy bronimy siebie), ale nawet moralnie zobowiązani do jego zadawania (gdy stajemy  15 

w obronie innych ludzi, naszej opiece powierzonych). Po drugie: nasza etyka walki (na którą 16 

składa się np. rezygnacja z tortur, niezabijanie zakładników itp.) jest składnikiem naszej 17 

kulturowej tożsamości, o której obronę w tej walce także chodzi. Jeśli serio traktujemy nasze 18 

europejskie wartości, a więc i naszą etykę walki, to nie możemy ich nie respektować w walce 19 

z ich przeciwnikami tylko dlatego, że przeciwnik kieruję się inną (bardziej brutalną) etyką 20 

walki. 21 

5. Uwagi końcowe 22 

Na koniec jeszcze dwa pytania dotyczące polityki migracyjnej. Jedno dotyczy solidarności 23 

między społeczeństwami europejskimi: Nawet jeśli popełniły błąd „zapraszając” uchodźców, 24 

to może jednak mają prawo oczekiwać solidarności ze strony wszystkich członków UE? 25 

Mówiąc najostrożniej: pozytywna odpowiedź na to pytanie nie jest, moim zdaniem, 26 

                                                 
14 Czy powinniśmy mówić o „terroryzmie islamskim”? – Z jednej strony, unikanie tego określenia może być 

uznane – niebezpodstawnie – za przejaw tzw. „poprawności politycznej”, która oprócz pewnych aspektów 

pozytywnych ma też aspekty negatywne (przede wszystkim: utrudnia rzetelne opisanie rzeczywistości; jest 

niezaprzeczalnym faktem, że terroryści aktywni w ostatnich latach w Europie dokonują swych czynów „w imię 

Allacha”). Z drugiej strony, używanie tego rodzajów terminów nosi wyraźne znamiona „odpowiedzialności 

zbiorowej” (choć na szczęście o charakterze symbolicznym) – czego należałoby zdecydowanie unikać. 
15 O etyce walki bardzo jasno i zwięźle pisze (Ossowska, 1969, s. 298-328). 
16 Jedną z najważniejszych norm wchodzących w skład „etyki walki” formułuje Kotarbiński: „Ciągle musimy 

poświęcać jakąś sprawę jednych…by móc doprowadzić sprawę jakichś innych do pomyślnego końca. I oto  

w takich okolicznościach …uświadamia się nam….dodatkowe kryterium etycznego postępowania: oszczędzać, 

ile się da, tych, którzy znaleźli się po przeciwnej stronie barykady, ani jednego ciosu ponad bojową konieczność” 

(Kotarbiński, 1986, s. 163). 
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wykluczona. I drugie: czy to, że polityka niektórych państw europejskich przyczyniła się do 1 

pojawienia się konfliktów, których skutkiem są migracje, powinno wpływać na ocenę polityki 2 

migracyjnej? I w tym przypadku nie da się wykluczyć odpowiedzi pozytywnej.  3 

Problem migracji rodzi dylematy moralne. Spór (w parlamentach, w mediach itd.) jest 4 

nieuchronny. Nie jest wszakże moralnie obojętne to, w jaki sposób się toczy. Dlatego w jego 5 

kontekście warto przypomnieć zasady etyki publicznej debaty17 takie jak: (1) szacunek dla 6 

adwersarza, (2) otwartość na jego argumenty, (3) opieranie własnych argumentów na rzetelnej 7 

wiedzy i precyzyjnie sformułowanych kryteriach moralnych.  8 

O ile spełnienie dwóch pierwszych warunków zależy głównie od cech osobowościowych 9 

uczestników debat – cech, na które teksty filozoficzne mogą mieć w najlepszym razie wpływ 10 

niewielki, o tyle filozofia (etyka) może wpłynąć na to, w jakim stopniu spełniony jest warunek 11 

trzeci. Zadaniem filozofii/etyki (przynajmniej tak jak ja je widzę – m.in. w świetle 12 

akceptowanej przeze mnie etyki zawodowej filozofów) nie jest dostarczanie uczestnikom życia 13 

publicznego (w szczególności: politykom) gotowych rozstrzygnięć dylematów moralnych. 14 

Inaczej mówiąc: nie jest, z przyjętego tu punktu widzenia, zdejmowania z nich ciężaru 15 

odpowiedzialności za publicznie artykułowane poglądy, czy za podejmowane przez nich 16 

praktyczne (w tym: polityczne) działania. Jest natomiast zadaniem filozofii dostarczanie 17 

narzędzi ułatwiających możliwie pełne, precyzyjne i dogłębne zrozumienie złożonej struktury 18 

dylematów moralnych: wielości składających się na nie szczegółowych problemów, związków 19 

pomiędzy nimi i pomiędzy ich rozwiązaniami. Jest też zadaniem filozofii wskazaniem na te 20 

problemy, które mogą być przedmiotem dyskusji, i na te, które – z uwagi na swój zarazem 21 

elementarny i fundamentalny charakter – wymagają „czystych” (niedających się racjonalnie 22 

uzasadnić) decyzji moralnych. Taki punkt widzenia na rolę filozofii znalazł swój wyraz w treści 23 

mego artykułu: jego celem było rozważenie, jakie problemy etyczne wymagają rozstrzygnięcia, 24 

by można było podejmować odpowiedzialne decyzje w sprawie migracji. 25 

Bibliografia  26 

1. Available online http://www.en.wikipedia.org/wiki/Human_migration. 27 

2. Braudel, F. (1971). Historia i trwanie. Warszawa: Czytelnik. 28 

3. Carens, J. (2013). The Ethics of Immigration. Oxford: Oxford University Press. 29 

4. Cieśla, J. (2017). Suma polskich strachów. Polityka, 17/18, 15. 30 

5. Human migration, 2018.05.18. 31 

6. Ingarden, R. (1972). Książeczka o człowieku. Kraków: Wyd. Literackie. 32 

                                                 
17 Reguły te są nieco tylko przeredagowanymi zasadami sformułowanymi w znakomitym – i mimo upływu lat: 

ciągle aktualnym – tekście R. Ingardena „O dyskusji owocnej słów kilka” (Ingarden, 1972, s. 187-190). 



492 B. Przybylska-Czajkowska 

7. Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja 1 

Gospodarcza NSZZ „Solidarność”. 2 

8. Kaniowski, A. (1999). Superrogacja. Zagubiony wymiar etyki. Czyny chwalebne w etykach 3 

uniwersalistycznych. Warszawa: Oficyna Naukowa. 4 

9. Kotarbiński, T. (1986). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wiedza Powszechna. 5 

10. Levi, I. (1986). Hard Choices. Decision making under unresolved conflict. Cambridge: 6 

Cambridge University Press. 7 

11. Ossowska, M. (1969). Socjologia moralności. Warszawa: PWN. 8 

12. Thiollet, H. (red.) (2017). Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie 9 

własne zdanie. Kraków: Karakter. 10 

13. Wickler, W. (2001). Biologia dziesięciu przykazań. Dlaczego natura nie jest dla nas 11 

wzorem. Poznań: Zysk i S-ka. 12 

14. Wójcik, Ł. (2017). Byle nie do nas. Polityka, 22, 16. 13 


