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Wyp³ywaj¹ce z nowotestamentalnych tekstów stwierdzenie:
�wszelka w³adza od Boga pochodzi� (Rz 13, 1) jest dzi� trudne do
zrozumienia. W demokratycznej praktyce elekcja w³adzy jest wyra-
zem woli ludu. To wspólnota polityczna staje siê najwy¿szym suwe-
renem i do tej wspólnoty nale¿y decydowanie o wyborze w³adzy lub
jej zast¹pieniu. W tym wspó³czesnym kontek�cie tym ciekawsze jest
pytanie o aktualno�æ biblijnego i ko�cielnego pojmowanie w³adzy,
równie¿ w relacji do �w³adzy �wieckiej�, wy³anianej oddolnym me-
chanizmem wyborczym. Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê aspekty
krytyczne nauczania ko�cielnego, kierowane pod adresem w³adzy
legalnej, choæ �niegodziwej�.

1. W³adza Boga

W³adza Boga jako Stwórcy wszelkiego ¿ycia jest w �wiecie biblij-
nym oczywisto�ci¹. Autorzy biblijni nie po�wiêcaj¹ zatem w³adzy
Boga wiele miejsca. Znacznie bardziej interesuje ich w³adza cz³owie-
ka, któr¹ ten otrzymuje od Boga. W³adza ludzka jest wspó³udzia³em
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stworzenia we w³adaniu Stwórcy1, którym Bóg, od samego pocz¹t-
ku, zapragn¹³ podzieliæ siê z cz³owiekiem:

�rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech
panuje [�]. Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka, na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê. Po czym Bóg im b³ogos³awi³
mówi¹c do nich: B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê, aby�cie zaludnili
ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹; aby�cie panowali [�]� (Rdz 1, 26�28).

Bóg, jako jedyny posiada w³adzê nad ¿yciem i �mierci¹ (Mdr 16,
13). Stwórca ukazywany jest w tekstach biblijnych jako król: �W³a-
dza królewska nale¿y do Jahwe i On panuje nad narodami. Jahwe
jest królem, dr¿¹ narody� (Ps 22 [21], 29, 99 [98], 1). W oczach
autorów biblijnych Bóg jest nie tylko królem, ale � co wiêcej
� jedynym królem tak Izraela, jak i wszystkich innych ludów2. Nie-
w¹tpliwie w³adza królewska pojmowana by³a tutaj jako w³adza
absolutna, co odpowiada³o staro¿ytnemu bliskowschodniemu rozu-
mieniu w³adzy monarchicznej3. W Izraelu jedyno�æ Bo¿ego królowa-
nia podkre�lana by³a równie¿ przez to, ¿e w³adców izraelskich na-
zywano niekiedy ksi¹¿êtami (1 Sm 9, 16; 13, 14 � w odró¿nieniu od
Boga-Króla, lub królów innych narodów) i przyznawano im tytu³
Pomazañca Pañskiego (1 Sm 2, 35; Ps 132 [131], 17)4. Z powy¿szych
uwag wynika, i¿ w³adza Bo¿a pojmowana jest w Biblii jako �ród³o
wszelkiej w³adzy ludzkiej. Sam ten fakt potwierdzony jest zreszt¹
bezpo�rednio (J 19, 11; oraz Rz 13, 1).

Prócz tego, i¿ w³adza Boga jest �ród³em jakiejkolwiek w³adzy
cz³owieka, warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden istotny jej element.
W³adza � i to nawet ta Bo¿a � jest równie¿, choæ nie tylko, pos³ug¹.
Nie polega ona zatem na d¹¿eniu do samodowarto�ciowania siê

1 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, Poznañ 1994, p. 668.
2 F. S. Frick, Król, w: Encyklopedia biblijna,  red. P. J. Achtemeier, War-

szawa 1999, s. 546.
3 B. Halpern, W³adza królewska i monarchia, w: S³ownik wiedzy biblijnej,

red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996, s. 800�803.
4 Por. F. S. Frick, Król, s. 545.
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kosztem narzucania swej woli innym. W³adza Bo¿a przynosi uci�nio-
nym i zagubionym dar nowego ¿ycia. W³adza Boga jest w³adz¹ ofiar-
n¹, która daje moc W³adaj¹cemu, by kosztem po�wiecenia samego
siebie wys³u¿yæ ³aski potrzebne innym, czego Bóg dokonuje w Miste-
rium Paschalnym Chrystusa5.

Przy wniebowst¹pieniu Jezus sw¹ w³adzê okre�la jako w³adzê
absolutn¹, najwy¿sz¹, nieograniczon¹: �Dana Mi jest wszelka w³a-
dza w niebie i na ziemi� (Mt 28, 18b). Owa nieograniczono�æ i po-
wszechno�æ w³adzy Jezusa (�wszelka w³adza w niebie i na ziemi�)
jest niew¹tpliwym atrybutem w³adzy samego Boga. Jezusowe za�
stwierdzenie, i¿ w³adza ta zosta³a Mu �dana� mo¿e byæ interpreto-
wane jedynie w kontek�cie rozwa¿ania Jego ludzkiej natury. Jako
Bóg w³adzê ow¹ posiada sam z siebie i nie potrzebuje jej otrzymy-
waæ, jako cz³owiek � otrzyma³ j¹ w chwili wcielenia, przez sam fakt
zjednoczenia siê Boga z natur¹ cz³owieka.

2. W³adza duchowa a w³adza �wiecka

Tym, co szczególnie odró¿nia w³adzê duchown¹ od �wieckiej,
jest fakt bazowania w³adzy duchownej (w³adzy w Ko�ciele6) na sa-
kramencie �wiêceñ. Sakrament ten, podobnie jak sakramenty chrztu
i bierzmowania, wyciska niezatart¹ pieczêæ (charakter), przez co
nigdy nie mo¿e byæ wa¿nie powtórzony ani te¿ nigdy nie mo¿e byæ
utracony przez tego, który sakrament �wieceñ przyj¹³7. Fakt ten

5 Por. W³adza, w: K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny,
Warszawa 1987, s. 545.

6 Wyra�nie odró¿niam tutaj w³adzê �w Ko�ciele�, od w³adzy w np. zako-
nach, które � jakkolwiek nale¿¹ do Ko�cio³a � w stosunku do niego (Ko�cio³a) s¹
instytucjami s³u¿ebnymi i podlegaj¹ w³adzy ko�cielnej niezale¿nie od wewnêtrz-
nej w³adzy zakonnej. Relacje pomiêdzy w³adz¹ ko�cieln¹ (w³adz¹ biskupów),
a w³adz¹ wewnêtrzn¹ prze³o¿onych zakonnych okre�laj¹: powszechne prawo
kanoniczne Ko�cio³a i przepisy prawa w³asnego poszczególnych zakonów.

7 Por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 698.
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poci¹ga za sob¹ istotne konsekwencje, a mianowicie � w³adza cha-
ryzmatyczna (np. sprawowanie sakramentów), w bezpo�redni spo-
sób wyp³ywaj¹ca z przyjêtych �wiêceñ, z natury rzeczy jest nieutra-
calna. Jurysdykcyjna w³adza hierarchów Ko�cio³a jest natomiast
w³adz¹ zbywaln¹. Utrata funkcji jurysdykcyjnych w Ko�ciele mo¿e
mieæ kilka przyczyn:

� ordynariusze, po osi¹gniêciu wieku emerytalnego, zwolnieni
mog¹ byæ z urzêdu przez papie¿a8;

� karnie urzêdu swego pozbawieni mog¹ byæ wszyscy, którzy
dopu�cili siê przewinienia zas³uguj¹cego na tak¹ karê, je�li kara ta
zostanie deklarowana przez kompetentn¹ w³adzê, lub wi¹¿e moc¹
samego prawa;

� ka¿dy mo¿e utraciæ swój urz¹d przez zrzeczenie siê tego urzê-
du, je�li owo zrzeczenie przyjête zostanie przez kompetentnego prze-
³o¿onego.

Szczególn¹ w³adz¹ w Ko�ciele jest w³adza papieska. Jej specy-
ficzny charakter nie polega jednak¿e wy³¹cznie na tym, i¿ jest ona
w³adz¹ zwierzchni¹. Papie¿ bêd¹c nastêpc¹ �w. Piotra aposto³a,
zastêpc¹-wikariuszem Chrystusa na ziemi, z racji swego urzêdu
posiada pe³n¹, najwy¿sz¹, bezpo�redni¹, powszechn¹ i zwyczajn¹
w³adzê w Ko�ciele, któr¹ zawsze mo¿e wykonywaæ w sposób nie-
skrêpowany9. Z tej te¿ przyczyny od wyroków papie¿a nie mo¿e byæ
apelacji10, a jego w³adza nie mo¿e byæ ograniczona ¿adn¹ w³adz¹
ludzk¹. Z chwil¹ dokonania wyboru i jego przyjêcia przez elekta
wybór papie¿a nie mo¿e byæ uniewa¿niony, albowiem najwy¿sza
Stolica, s¹dz¹c innych, przez nikogo s¹dzon¹ byæ nie mo¿e11.
Z faktów tych wynika, ¿e w³adza papieska ma charakter monar-

8 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984, p. 416. Analogiczne zwolnie-
nie ni¿szych hierarchów Ko�cio³a, np. proboszczów, dokonywane jest przez ordy-
nariusza.

9 Ibidem, p. 331.
10 Ibidem, p. 333 § 3.
11 Grzegorz VII, Dyktat papieski z 1075 r., p. 18; 19. por: M. Chmaj,

W. Sokó³, J. Wrona, Historia,  Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 363.
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chiczny12, a papie¿ mo¿e j¹ utraciæ jedynie na skutek �mierci lub
przez dokonane w sposób wolny i odpowiednio ujawnione zrzecze-
nie, które nie wymaga niczyjego zatwierdzenia, czy przyjêcia13.

Czy zatem mo¿na, w jakikolwiek sposób, pozbawiæ w³adzy pa-
pie¿a nieudolnego, b¹d� niegodziwego � prowadz¹cego np. gorsz¹ce
¿ycie? � Nie, nie ma takiej mo¿liwo�ci. Pojawia siê tutaj w¹tpliwo�æ,
czy niegodziwy papie¿ nie doprowadzi Ko�cio³a do upadku lub te¿
np. dla swej w³asnej wygody nie zacznie g³osiæ b³êdnych nauk,
wprowadzaj¹c swych wspó³wyznawców w istotne b³êdy teologiczne?
Odpowiadaj¹c na tak postawione pytanie trzeba stwierdziæ, ¿e pod-
chodz¹c do rzeczywisto�ci Ko�cio³a z punktu widzenia wiary, takie
niebezpieczeñstwo nie istnieje. Zapewnienie Jezusa, i¿ bramy pie-
kielne nie zwyciê¿¹ Ko�cio³a (Mt 16, 18), oraz zapewnienie ka¿demu
papie¿owi, w osobie �w. Piotra aposto³a, szczególnej asystencji Du-
cha �wiêtego (Mt 16, 18�19), by móg³ nauczaæ wiernych Chrystuso-
wych z gwarancj¹ niepopadniêcia w b³¹d14, pozostaje w mocy,
a wierno�æ Boga z³o¿onej przez Niego obietnicy nie mo¿e byæ uza-
le¿niona od ewentualnej niewierno�ci, czy niegodziwo�ci cz³owieka

12 Charakter monarchiczny w³adzy w Ko�ciele nie dotyczy bynajmniej je-
dynie w³adzy papieskiej. Ka¿dy ordynariusz ko�cielny, zazwyczaj biskup, rza-
dziej prezbiter � pra³at personalny lub terytorialny (por. Kodeks Prawa Kano-
nicznego, p. 294�297) � na swym terytorium b¹d� w powierzonej sobie
wspólnocie wiernych (ordynariacie personalnym), posiadaj¹ w³adzê o charakterze
monarchicznym (por: Sobór Watykañski II, Christus Dominus. Dekret o paster-
skich zadaniach biskupów w Ko�ciele, Poznañ 2002, p. 8), z tym tylko, ¿e sprawu-
j¹ j¹ w zale¿no�ci od papie¿a, który zawsze ma prawo interweniowaæ w wewnêtrz-
ne sprawy ka¿dego ordynariatu, je�li tylko uzna to za s³uszne (por: Sobór
Watykañski II, Ad gentes divinitus. Dekret o dzia³alno�ci misyjnej Ko�cio³a, p. 22).

13 Kodeks Prawa Kanonicznego, p. 332 § 2. Zrzeczenia takiego dokona³ np.
papie¿ Celestyn V (pontyfikat 1294�1294),  K. Dopiera³a, Ksiêga papie¿y, Poznañ
1996, s. 226.

14 Sobór Watykañski I, Pastor Aeternus. Pierwsza konstytucja dogmatyczna
o Ko�ciele Chrystusowym, s. 32�36, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst
³aciñski i polski, t. IV (1511�1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, opr.:
A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2004, s. 925�927; por: Breviarium Fidei, Wybór
doktrynalnych wypowiedzi Ko�cio³a, opr. S. G³owa SJ, I. Bieda SJ, Poznañ
19893, t. II, s. 60�61.
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(Rz 3, 3�4). Tote¿ zw¹tpienie w autorytet w³adzy papie¿a, nawet
z powodu ewentualnej obiektywnej niegodno�ci cz³owieka wype³nia-
j¹cego urz¹d papieski, by³oby zw¹tpieniem w moc Boga, b¹d�
w wierno�æ Boga wobec z³o¿onych przez Niego obietnic.

Poniewa¿ za� potrzebny jest cz³owiekowi najwy¿szy autorytet,
który daje mu gwarancjê postêpowania w prawdzie � z natury rze-
czy autorytet taki nie mo¿e podlegaæ os¹dowi innych autorytetów.
Nie by³by on wówczas autorytetem najwy¿szym. Dlatego te¿, po-
przez ufno�æ Bogu, który wci¹¿ aktywnie dzia³a w Ko�ciele, nale¿y
uznaæ, ¿e niemo¿liwo�æ detronizacji papie¿a przez wiernych, czy nawet
Sobór, jest gwarantem wolno�ci Urzêdu Nauczycielskiego Ko�cio³a
od ewentualnych prób podwa¿enia prawd wiary z jakichkolwiek,
w tym równie¿ subiektywnych, powodów (ten fakt podkre�laj¹ na-
wet wierni nale¿¹cy do Bractwa �w. Piusa X, którzy w sprawach
jurysdykcyjnych nie w pe³ni podporz¹dkowuj¹ siê papiestwu po
Soborze Watykañskim II, lecz twierdz¹, ¿e pozostaj¹ w pe³nej wier-
no�ci doktrynalnemu przewodnictwu papie¿y15).

W³adza �wiecka nie ma takiego charakteru. Tote¿ zawsze istnie-
je mo¿liwo�æ pozbawienia urzêdu w³adcy niegodziwego. Niezale¿nie
od tego stwierdzenie, i¿ ka¿da w³adza (w tym równie¿ �wiecka)
pochodzi od Boga (Rz 13, 1) i nikt nie posiada³by w³adzy nad swymi
bli�nimi, gdyby nie otrzyma³ jej od Stwórcy (J 19, 11) pozostaje
w mocy. Jak jednak rozumieæ te biblijne stwierdzenia, zw³aszcza
w kontek�cie w³adzy niegodziwej i uzurpatorskiej

3. W³adza charyzmatem

Tak jak w³adza samego Boga ma równie¿, choæ nie tylko, cha-
rakter pos³ugi � tak te¿ jest z w³adz¹ cz³owieka. W³adza ludzka ma
charakter charyzmatu, czyli ³aski Bo¿ej udzielonej jednostce ze
wzglêdu na wspólnotê.

15 K. Stehlin, W obronie prawdy katolickiej. Dzie³o arcybiskupa Lefebvre,
Warszawa 2001, s. 73.
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W³adza ludzi nie jest absolutn¹, powszechn¹ i nieograniczon¹.
Bóg poszczególnym w³adcom lub � ogólnie � osobom posiadaj¹cym
udzia³ w sprawowaniu jakiejkolwiek w³adzy daje udzia³ w swej
potêdze i w³adaniu. Czêsto te¿ podkre�lana jest fragmentaryczno�æ
tej w³adzy, jak¹ ludzie otrzymuj¹ od Boga: Moj¿esz otrzymuje w³a-
dzê czynienia cudów (Wj 4, 21); królowie otrzymuj¹ w³adzê powo³y-
wania do s³u¿by wojskowej, prac publicznych, powo³ywania s³ug
i s³u¿¹cych, nak³adania podatków (1 Sm 8, 11�17), ale te¿ wyra�nie
zaprzecza siê posiadania przez nich w³adzy kap³añskiej (2 Krn 26,
16-23); Aposto³owie otrzymuj¹ w³adzê egzorcyzmowania (Mk 6, 7),
g³oszenia Ewangelii, uzdrawiania, wskrzeszania (Mt 10, 7�8), od-
puszczania grzechów (J 20, 21�23)16; inni rz¹dcy, �wieccy � w³adzê
s¹dzenia, obrony podw³adnych (Rz 13, 1�7) itd.

W³adza bêd¹c szczególn¹ form¹ pos³ugi wi¹¿e siê z odpowie-
dzialno�ci¹, któr¹ sprawuj¹cy w³adzê ponosi przed Bogiem. Ów fakt
zostaje wyra�nie stwierdzony w Pi�mie �wiêtym:

�S³uchajcie wiêc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie siê sêdziowie ziem-
skich rubie¿y! Nak³oñcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubi-
cie siê mnogo�ci¹ narodów, bo od Pana otrzymali�cie w³adzê od Naj-
wy¿szego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamys³y wasze rozs¹dzi�
(Mdr 6, 1�3).

Powy¿sze pouczenie biblijne skierowane jest, jak to wynika
z jego tre�ci, do wszystkich rz¹dz¹cych � tak prawych, jak i niepra-
wych � wszystkim przypominaj¹c, i¿ w³adzê otrzymali od Boga, przeto
przed Stwórc¹ zdadz¹ rachunek za wszystkie swe czyny. Tak wiêc
jakakolwiek w³adza ludzka z obowi¹zku musi kierowaæ siê prawem
naturalnym (moralnym), a zakres tej w³adzy ogranicza siê do pos³u-
giwania wspólnocie ludzi, tak by w sprawiedliwo�ci i ¿yczliwo�ci
s³u¿y³a dobru wspólnemu17. I to kryterium � s³u¿ba dobru wspólne-

16 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 1441.
17 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 73.
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mu � staje siê istotnym dla oceny godziwo�ci sprawowania w³adzy.
Charyzmat bowiem, jako ³aska Bo¿a otrzymana przez jednostkê ze
wzglêdu na wspólnotê, mo¿e byæ wykorzystany wy³¹cznie dla dobra
tej wspólnoty, której osoba obdarzona charyzmatem s³u¿y. Wszelkie
za� dzia³anie w³adzy, które nie ma na celu dobra wspólnego, jest jej
nadu¿yciem i stanowi sprzeniewierzenie siê otrzymanemu od Boga
pos³annictwu. Jakkolwiek w poszczególnych wypadkach ocena tego,
czy dane rozporz¹dzenie rz¹dów s³u¿y dobru wspólnoty, czy te¿ dobru
temu szkodzi, nie musi byæ prosta � je�liby jednak stwierdzono
ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, i¿ jest sprzeczne z dobrem wspólnym
� nale¿y uznaæ za dzia³anie niegodziwe. Dary Bo¿e z natury swej
nie mog¹ byæ sprzeczne, tote¿ prawowita w³adza, z natury rzeczy,
musi byæ zgodna z dobrem i moralnym prawem naturalnym, albo-
wiem wszystko to pochodzi od Boga.

4. Pos³uga rz¹dzenia i obrony

Im liczniejsze jest spo³eczeñstwo z tym wiêksz¹ ilo�ci¹ proble-
mów mog¹ spotkaæ siê poszczególne jednostki, a d¹¿enia pojedyn-
czych obywateli, choæ w subiektywnym odczuciu dobre i uzasadnio-
ne, mog¹ niekiedy stanowiæ powa¿ne utrudnienie w realizacji
podobnych aspiracji w ¿yciu innych osób. Z tej te¿ przyczyny zada-
niem w³adzy jest niejako koordynowanie ¿ycia spo³ecznego, tak by
w miarê mo¿liwo�ci unikn¹æ konfliktów i zapewniæ mo¿liwo�æ roz-
woju i dobrobytu swym poddanym. Od poszczególnych osób nale¿y
wymagaæ gotowo�ci do ewentualnej rezygnacji ze swych osobistych
pragnieñ, je�li by³yby one uci¹¿liwe dla innych; ale te¿ wymagaæ
nale¿y od ca³ego spo³eczeñstwa tolerancji dla wszelkich pragnieñ
jednostki, które obiektywnie nie s¹ z³e i nie stoj¹ w sprzeczno�ci
z dobrem wspólnym.

W³adza ma obowi¹zek pos³ugiwania prawdzie i moralno�ci
� st¹d te¿ spoczywa na niej odpowiedzialno�æ za zachowanie wolno�ci



93Idea w³adzy w tradycji biblijnej i nauczaniu ko�cielnym

rzetelnej informacji. Musi mieæ te¿ mo¿liwo�æ egzekwowania swych
uprawnieñ w celu obrony spo³eczeñstwa przed zepsuciem obyczajów
wskutek nieprawid³owego u¿ywania �rodków masowego przekazu.

W³adza cywilna ma niezbywalny obowi¹zek troszczyæ siê o wspól-
ne dobro doczesne obywateli18. Powo³ana jest do strze¿enia i wspie-
rania nienaruszalnych praw cz³owieka19. Równie¿ kierowanie go-
spodark¹ jest istotnym zadaniem w³adz doczesnych20, jakkolwiek
nie mog¹ one uniemo¿liwiaæ swobodnej21 dzia³alno�ci gospodarczej
poszczególnym przedsiêbiorczym osobom. Jednak i owe przedsiê-
biorcze jednostki musz¹ mieæ na uwadze potrzeby ca³o�ci spo³eczeñ-
stwa, a wysi³ki swe winny ³¹czyæ, zestrajaæ i organicznie wi¹zaæ
z wysi³kami w³adz pañstwowych. Je�li za� dzia³alno�æ taka obejmu-
je spo³eczno�æ ogólno�wiatow¹ � musi uwzglêdniaæ potrzeby wszyst-
kich narodów22.

Koordynowanie wszystkich tych dzia³añ, jak równie¿ innych,
których ze wzglêdu na ich ró¿norodno�æ i wielo�æ, nie ma mo¿liwo�ci
konkretnie wyliczyæ, ci¹¿y na w³adzy �wieckiej. Koordynowanie to
dokonuje siê poprzez zarz¹dzanie dobrami doczesnymi, a równie¿
poprzez kierowanie poszczególnymi lud�mi w celu ukierunkowania
ich postêpowania i dzia³ania na dobro wspólne. To zadanie w³adz
s³usznie mo¿na nazwaæ pos³ug¹ rz¹dzenia. Wynika ono z natury
wspólnoty ludzkiej, co sk¹din¹d nie jest kwestionowane, ale warto
te¿ tutaj zaznaczyæ, ¿e dla ludzi wierz¹cych to, co wyp³ywa z natury,
zawsze interpretowane bêdzie w kontek�cie religijnym jako pocho-
dz¹ce od Boga (Stwórcy natury, a zatem i prawa naturalnego). Fakt

18 Sobór Watykañski II, Dignitatis humanæ. Deklaracja o wolno�ci religij-
nej, p. 3.

19 Ibidem, p. 6.
20 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 65.
21 �Swobodnej� � nie oznacza tutaj �nieskrêpowanej ¿adnymi prawami mo-

ralnymi� ani te¿ �wolnej od s³usznych �wiadczeñ na rzecz spo³eczeñstwa� (np.
godziwe podatki). Okre�lenie �dzia³alno�æ swobodna� ma tutaj raczej znaczenie
niekrêpowania pozytywnej inicjatywy gospodarczej poszczególnych ludzi.

22 Ibidem, p.65
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ten, z teologicznego punktu widzenia jest oczywisty i dotyczy to
bynajmniej nie tylko teologii katolickiej. Bóg bowiem ustanowi³ ziem-
skie w³adze, aby dba³y o dobro i porz¹dek spo³eczny23.

Drugim, niezmiernie wa¿nym obszarem dzia³ania w³adz docze-
snych jest obowi¹zek obrony swych poddanych przed wszelk¹ form¹
niesprawiedliwej fizycznej napa�ci. Z tej te¿ przyczyny nie wolno
odmawiaæ sprawuj¹cym w³adzê prawa do u¿ycia si³y militarnej
w sytuacji powa¿nego zagro¿enia, je�li bezskutecznie wyczerpane
zosta³y wszystkie �rodki pokojowych rokowañ24. Niew¹tpliwie
w analogiczny sposób nale¿y traktowaæ zagro¿enia wewnêtrzne ka¿-
dego spo³eczeñstwa. Tote¿ w walce z przestêpczo�ci¹ kryminaln¹
w³adze maj¹ prawo stosowaæ przymus, a nawet wykorzystywaæ
broñ, zgodnie z zasadami reguluj¹cymi dzia³alno�æ policji, która
równie¿ jest s³u¿b¹ spo³eczeñstwu i pos³ugiwaniem dobru wspólne-
mu. Dzia³alno�æ w³adz spo³ecznych w tym obszarze jest niew¹tpli-
wie pos³ug¹ obrony wyra�nie wyp³ywaj¹c¹ z Bo¿ego zlecenia (por.
Rz 13, 1�7).

5. Obowi¹zek pos³uszeñstwa w³adzy

Skoro pos³ugiwanie w³adz doczesnych wyp³ywa z ustanowienia
Bo¿ego, obowi¹zek pos³uszeñstwa tym w³adzom jest równie¿ naka-
zem Bo¿ym. W sposób jednoznaczny i bezpo�redni fakt ten stwier-
dza �w. Pawe³ aposto³ w Li�cie do Rzymian 13, 1�2:

23 Por. S. Smolarz, Prymat Piotrowy z perspektywy Ko�cio³ów reformowa-
nych, Przegl¹d Religioznawczy 2(2009), s. 73.

24 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 79; Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
p. 2308. Oczywi�cie wszelkie dzia³ania militarne, aby mog³y byæ uznane za
uprawnion¹ obronê oraz za akceptowalne moralnie musz¹ spe³niaæ wiele kryte-
riów wymienianych w tzw. teorii wojny sprawiedliwej � por: Katechizm Ko�cio³a
Katolickiego, p. 2302�2317.
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�Ka¿dy niech bêdzie poddany w³adzom, sprawuj¹cym rz¹dy nad inny-
mi. Nie ma bowiem w³adzy, która by nie pochodzi³a od Boga, a te,
które s¹, zosta³y ustanowione przez Boga. Kto wiêc przeciwstawia siê
w³adzy � przeciwstawia siê porz¹dkowi Bo¿emu. Ci za�, którzy siê
przeciwstawili, �ci¹gn¹ na siebie wyrok potêpienia�.

Zacytowane tutaj s³owa aposto³a s¹ drastyczne, gro¿¹c wyro-
kiem potêpienia ka¿demu sprzeciwiaj¹cemu siê w³adzy. Jednak nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿e pos³uszeñstwo �lepe nie jest mi³e Bogu,
a konieczno�æ sprzeciwu wobec osób niegodziwie sprawuj¹cych w³a-
dzê w doczesnej spo³eczno�ci jest równie¿ wyra�nie ukazana w Bi-
blii. Gdy bowiem przywódcy religijni Izraela zakazuj¹ aposto³om
g³oszenia Ewangelii, aposto³owie nie kryj¹ swego sprzeciwu, lecz
jednoznacznie stwierdzaj¹, i¿ Boga nale¿y s³uchaæ bardziej ani¿eli
ludzi (por. Dz 4, 18 nn). Tym samym daj¹ do zrozumienia, ¿e
obowi¹zek pos³uszeñstwa nie dotyczy sytuacji nadu¿ycia w³adzy
przez sprawuj¹cych urz¹d ani te¿ wyra�nego sprzeciwienia siê przez
sprawuj¹cego w³adzê prawu Bo¿emu (naturalnemu, b¹d� objawio-
nemu).

W tej sytuacji pojawia siê istotny problem, co oznaczaj¹ biblijne
stwierdzenia (por. Rz 13,1b; J 19, 11):

� nie ma w³adzy, która nie by³aby przez Boga ustanowion¹;
� wszelka w³adza od Boga pochodzi;
� �nie mia³by� ¿adnej w³adzy, gdyby z Góry (od Boga) nie zosta-

³a ci ona dan¹�.
Ustanowienie wszelkiej w³adzy przez Boga nale¿y rozumieæ

poprzez pochodzenie od Stwórcy samej idei w³adzy. W³adza, w ja-
kimkolwiek swym wymiarze � byle pojmowana prawid³owo, jest
potrzebna dla utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa. W tym zna-
czeniu sama idea, b¹d� natura w³adzy, jest niew¹tpliwie dzie³em
Bo¿ym. Tote¿ sprzeciwienie siê w³adzy jako takiej, sprzeciwienie siê
idei podlegania w³adzy dla zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa,
jest wyst¹pieniem przeciwko porz¹dkowi Bo¿emu.
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Pochodzenie wszelkiej w³adzy od Boga, zawiera w sobie fakt
udzielenia cz³owiekowi zdolno�ci uczestniczenia we w³adzy, posia-
dania przez cz³owieka umiejêtno�ci sprawowania pewnego jej za-
kresu.

W koñcu niemo¿liwo�æ posiadania w³adzy, je�li nie zosta³aby
ona dana danej osobie od Boga, zawiera w sobie dwie idee. Po
pierwsze chodzi o godziwe uzyskanie urzêdu w³adzy � Bóg dzia³a
wy³¹cznie w godziwy sposób25. Po drugie � skoro w³adza dana jest
od Boga � osoba sprawuj¹ca swój urz¹d musi mieæ �wiadomo�æ, ¿e
za jego sprawowanie ponosi odpowiedzialno�æ nie tylko przed lud�-
mi, ale równie¿ przed Stwórc¹. Tote¿ sprawowanie nawet �wieckiej
w³adzy, zw³aszcza dla cz³owieka wierz¹cego, ma istotny aspekt reli-
gijny26.

Z faktu pochodzenia wszelkiej w³adzy od Boga wynika równie¿
religijny obowi¹zek pos³uszeñstwa tej w³adzy. Paradoksalnie doty-
czy to równie¿ w³adzy niegodziwej, ale tylko w tym wymiarze, który
realnie s³u¿y dobru wspólnemu:

�[�] gdzie w³adza pañstwowa, przekraczaj¹c swoje uprawnienia, uci-
ska obywateli, niech ci nie odmawiaj¹ jej �wiadczeñ, których obiektyw-
nie domaga siê dobro wspólne. Niech za� im wolno bêdzie broniæ praw
swoich i wspó³obywateli przed nadu¿yciami w³adzy, w granicach na-
kre�lonych przez prawo naturalne i ewangeliczne�27.

25 Bóg akceptuje prawid³owe prawa stanowione przez ludzi. St¹d to,
w warunkach ¿ycia doczesnego, godziw¹ form¹ uzyskania w³adzy mo¿e byæ:
wybór-elekcja, naznaczenie, dziedziczenie; b¹d� te¿ ewentualne inne formy
przejêcia danego urzêdu, zgodne z prawem Bo¿ym i uznanym sprawiedliwym
prawem stanowionym przez ludzi.

26 Niew¹tpliwie �religijny aspekt sprawowania w³adzy doczesnej�, polega-
j¹cy na obowi¹zku zdania sprawy z wykonywanej w tym ¿yciu funkcji, istnieje
równie¿ dla osoby niewierz¹cej. W tym jednak wypadku, ów religijny aspekt
w³adzy, przez osobê sprawuj¹c¹ urz¹d, w ¿yciu doczesnym nie bêdzie u�wiado-
miony.

27 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74.



97Idea w³adzy w tradycji biblijnej i nauczaniu ko�cielnym

6. W³adza uzurpatorów
i w³adców niegodziwych

Ciekawym problemem jest w³adza sprawowana przez uzurpato-
rów i w³adców niegodziwych28. Problem ten zauwa¿ony zosta³ ju¿
dawno. Zajmuje siê nim, na gruncie teologicznym, np. �w. Tomasz
z Akwinu. Zawê¿a on jednak to zagadnienie do pytania: �Czy wolno
zabiæ w³adcê niesprawiedliwego (tyrana)?� Wed³ug Akwinaty tyran-
nus usurpationis (uzurpator) w ramach sprawiedliwego oporu mo¿e
byæ przez ka¿dego zabity; tyrannus regiminis (wed³ug przyjêtej
w niniejszym artykule terminologii � w³adca niegodziwy) poprzez
inne podmioty publicznego autorytetu mo¿e zostaæ odsuniêty od
w³adzy, a po procesie � ewentualnie skazany na �mieræ29. W kontek-
�cie przeprowadzonych przez nas rozwa¿añ warto zapytaæ, czy uzur-
pator w ogóle posiada jak¹kolwiek w³adzê, na ile w³adzê posiada
w³adca niegodziwy i w jakiej mierze ludno�æ zobowi¹zana jest do
pos³uszeñstwa tej w³adzy, a w jakiej mierze ma prawo, b¹d� nawet
obowi¹zek, oporu.

Uwzglêdniaj¹c wymienione w poprzednim punkcie tego artyku-
³u �elementy w³adzy pochodz¹cej od Boga�, tzn.:

� pochodzenie idei, natury w³adzy od Boga;
� umiejêtno�æ sprawowania w³adzy przez cz³owieka, pojmowa-

na jako dar Bo¿y;
� godziwy, zgodny z prawem sposób uzyskania urzêdu;

28 Za uzurpatora rozumiem tutaj osobê usi³uj¹c¹ sprawowaæ w³adzê, ale
bez nale¿ytego mandatu � urzêdu swego nie otrzyma³a ona w sposób zgodny
z prawem, lecz, co najwy¿ej, osi¹gnê³a go przemoc¹. W³adc¹ niegodziwym jest
natomiast ta osoba, która w³adzê objê³a zgodnie z prawem, ale dopuszczaj¹c siê
nadu¿yæ sprawuje j¹ w sposób niegodziwy.

29 B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994, s. 245�246. Przedmiotem
niniejszego artyku³u nie jest rozpatrywanie dopuszczalno�ci kary �mierci. Ko-
�ció³ nigdy nie zakaza³ stosowania tej sankcji, choæ zachêca do rezygnacji z niej.
O dopuszczalno�ci i warunkach stosowania kary �mierci, jak równie¿ o propozycji
ca³kowitego jej zaniechania, por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 2266�2267;
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego � Corrigenda, Poznañ 1998, p. 2266�2267.
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� odpowiedzialno�æ przed Bogiem za sprawowany przez siebie
urz¹d;
wypada stwierdziæ, ¿e trudno jest w ogóle mówiæ o w³adzy uzurpa-
tora. Uzurpator bowiem nie spe³nia warunku godziwo�ci objêcia
urzêdu. Dlatego nie sprawuje on w³adzy, a jedynie usi³uje j¹ spra-
wowaæ, przemoc¹ narzucaj¹c swe rozporz¹dzenia innym. Sam fakt
pochodzenia idei w³adzy od Stwórcy w tym wypadku nie ma ¿adne-
go znaczenia, poza funkcj¹ niejako informacyjn¹. Uzurpator musi
mieæ �wiadomo�æ tego, ¿e bezcze�ci rzeczywisto�æ, która, jako z natury
pochodz¹ca od Boga, z natury jest �wiêt¹. Porywaj¹c siê wiêc nie-
godnie na rzeczywisto�æ �wiêt¹ � tym wiêksz¹ winê ponosi.

Umiejêtno�æ sprawowania w³adzy, w mniejszym czy wiêkszym
zakresie, jest powszechnym darem, udzielonym ka¿demu z ludzi
(pomijaj¹c sytuacje patologiczne, chorobowe). W ¿adnej zatem mie-
rze nie stanowi to o realnym posiadaniu w³adzy przez uzurpatora.

Jednak pozostaje pe³na odpowiedzialno�æ przed Stwórc¹ za pa-
rodiowanie w³adzy � bezprawne, dokonywane przemoc¹, narzucanie
bli�nim swej woli.

Poniewa¿ wiêc uzurpator w³adzy nie posiada (posiada jedynie
si³ê, któr¹ dokonuje przemocy i gwa³tu) � spo³eczeñstwo nie jest
zobowi¹zane do pos³uszeñstwa jemu, ma natomiast prawo, a nawet
� wedle mo¿liwo�ci � obowi¹zek, przeciwstawienia siê jego uzurpa-
cji. Podejmowane przez uzurpatora akty prawne nie mog¹ poci¹gaæ
za sob¹ rzeczywistych skutków. Jednak do roztropno�ci nale¿y ocena
jego postanowieñ i, przynajmniej tymczasowe, przestrzeganie tych
przepisów, które � jakkolwiek wprowadzone w ¿ycie w sposób nie-
prawy � obiektywnie s³u¿¹ dobru wspólnemu. Nawet po przezwyciê-
¿eniu uzurpatora nale¿y zastanowiæ siê, czy tych, s³u¿¹cych dobru
przepisów, nie jest warto zachowaæ. Je�li tak � winny byæ szanowa-
ne przez prawowit¹ w³adzê.

W³adca niegodziwy, czyli osoba, która otrzyma³a w³adzê
w sposób zgodny z prawem, posiada mandat do wykonywania swej
w³adzy. Tym samym jej w³adza ma znamiona �w³adzy pochodz¹cej
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od Boga�. Spo³eczeñstwo jest zobowi¹zane do pos³uszeñstwa niego-
dziwemu w³adcy w tym, co obiektywnie s³u¿y dobru30. S³usznych
wiêc, koniecznych oraz dozwolonych praw i zarz¹dzeñ w³adzy, na-
wet niegodziwej, nale¿y przestrzegaæ. Trzeba bowiem pamiêtaæ
o tym, ¿e ¿adna w³adza niegodziwa nie czyni tylko niesprawiedliwo-
�ci. Czêsto podejmuje dzia³ania na rzecz dobra wspólnego lub dobra
poszczególnych jednostek. W tych wypadkach pos³uszeñstwo tej
w³adzy jest konieczne. Po ustaniu rz¹dów w³adcy niegodziwego (ale
nie uzurpatora) dobre jego postanowienia nie musz¹ byæ jednak
szanowane. Zachowuj¹ sw¹ wa¿no�æ, poniewa¿ zosta³y wprowadzo-
ne przez osobê posiadaj¹c¹ mandat do sprawowania w³adzy. Nieste-
ty, w sytuacji rz¹dów w³adcy niegodziwego, dobro i z³o bywaj¹ za-
zwyczaj przemieszane w tak perwersyjny sposób, i¿ trudno
wypracowaæ w³a�ciwy, jasny i obiektywny os¹d otaczaj¹cej nas rze-
czywisto�ci. Potrzeba tutaj wielkiej m¹dro�ci i roztropno�ci. Jednak-
¿e, gdy w³adza nakazuje to, co obiektywnie jest nieprawe lub posia-
dam moraln¹ pewno�æ, i¿ nakazana zostaje nieprawo�æ � obowi¹zkiem
moim jest odmowa pos³uszeñstwa i to nawet w sytuacji zagro¿enia
cierpieniem i �mierci¹, tak moj¹, jak i innych ludzi. Wierno�æ bo-
wiem prawu Bo¿emu jest warto�ci¹ nadrzêdn¹31.

7. Obowi¹zek koniecznego sprzeciwu
wobec �w³adców bezecnych�

Choæ pos³uszeñstwo wobec w³adzy (w tym równie¿ �wieckiej)
jest wyra�nym biblijnym nakazem, to jednak nakazu tego, jak za-
znaczono wy¿ej, nie wolno nam absolutyzowaæ. Wad¹ jest pos³uszeñ-
stwo �lepe, bezrozumne, a zas³uguje na tym wiêksz¹ naganê, i¿ jest
win¹ poci¹gaj¹c¹ za sob¹ niebezpieczeñstwo zguby wielu.

30 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74.

31 B. Sutor,  Etyka polityczna, s. 246�247.
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Ko�ció³ katolicki nigdy nie przyjmowa³ ani nie przyjmuje nie-
moralnej i despotycznej zasady, ¿e rozkaz prze³o¿onego bezwarun-
kowo uwalnia od osobistej odpowiedzialno�ci32. Dlatego te¿ zawsze
podkre�lano w³adzê Ko�cio³a (papie¿a) daj¹c¹ mu prawo zwalniaæ
poddanych od obowi¹zku pos³uszeñstwa w³adcom bezecnym33.
Sobór Watykañski II wyra�nie o tym przypomina34, poniewa¿ jed-
nak w³adza �wiecka we wspó³czesnym �wiecie w du¿ej mierze stra-
ci³a ju¿ charakter sakralny, a papie¿, czy te¿ nawet Ko�ció³ � jako
instytucja, nie posiada narzêdzi egzekwowania swej w³adzy
nadrzêdnej (jako stró¿ moralno�ci i prawa naturalnego) wobec
w³adzy �wieckiej, dlatego te¿ nie ma mo¿liwo�ci realnego pozba-
wienia urzêdu tej osoby, która w³adzê sw¹ sprawuje niegodziwie.
Zwolnienie zatem z obowi¹zku pos³uszeñstwa w³adzy niegodziwej
dzi� funkcjonuje jako zwolnienie na poziomie wewnêtrznym, mo-
ralnym35.

Przyczynami warunkuj¹cymi odmowê pos³uszeñstwa w³adzy
niegodziwej mog¹ byæ: przekraczanie uprawnieñ przez rz¹dz¹cych,
ucisk obywateli36, dyskryminacja osób obcej narodowo�ci37, stosowa-
nie przepisów sprzecznych z prawem moralnym (naturalnym)38, inne
nadu¿ycia w³adzy � w tej sytuacji nikt nie ma prawa zabroniæ oby-
watelom stawania w obronie swych praw39. A nawet wiêcej � ka¿dy
ma obowi¹zek (!) stan¹æ w obronie swych bli�nich (a czêstokroæ
nawet samego siebie), wówczas gdy naruszone zostaj¹ ich niezby-
walne prawa. Powa¿ne nadu¿ycia w³adzy s¹ zbezczeszczeniem �wiê-

32 O�wiadczenie episkopatu niemieckiego na temat stosunku prymatu do
urzêdu biskupiego z 1875 r., Breviarium Fidei T. II, p. 64.

33 Grzegorz VII, Dyktat papieski z 1075 r.,  p. 27.
34 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74, 87.
35 Por. B. Sutor, Etyka polityczna, s. 246.
36 Sobór Watykañski II,  Lumen Gentium. Konstytucja dogmatyczna o Ko-

�ciele, p. 74
37 Ibidem, p. 66.
38 Ibidem, p. 87.
39 Ibidem, p. 74.
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tego daru Bo¿ego, jakim jest w³adza. Tote¿ w sytuacji niegodziwo�ci
w³adzy, stawienie jej oporu � w tym te¿ czynnego, aktywnego
� mo¿e byæ pojmowane równie¿ jako obrona �wiêto�ci.

8. Dopuszczalne teologicznie formy sprzeciwu
wobec nadu¿yæ i niegodziwej w³adzy

Samo stwierdzenie konieczno�ci sprzeciwu wobec w³adzy niego-
dziwej nie jest jednak wystarczaj¹ce. Konieczne jest równie¿ przed-
stawienie i omówienie poszczególnych form wyra¿enia sprzeciwu
wobec rz¹dz¹cych. Przy rozwa¿aniu tej problematyki warto zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ nie posiadamy wypracowanej terminologii teolo-
gicznej dotycz¹cej tego problemu. Z tej te¿ przyczyny proponujê
nastêpuj¹ce nazewnictwo dopuszczalnych teologicznie form sprzeci-
wu wobec nadu¿yæ w³adzy oraz wobec w³adzy niegodziwej, niepra-
wej. Dopuszczalnymi formami sprzeciwu wobec w³adzy bêd¹ zatem:
upomnienie, protest, bunt (akcja obywatelskiego niepos³uszeñstwa),
strajk lub powstanie.

Upomnieniem jest karc¹ca uwaga40, w rozwa¿anym przez nas
kontek�cie bêdzie to zazwyczaj pismo zawieraj¹ce przestrogê, ostrze-
¿enie41, domagaj¹ce siê przestrzegania praw nale¿nych osobom po-
krzywdzonym, a skierowane do osób sprawuj¹cych w³adzê. Upo-
mnienie takie mo¿e byæ skierowane bezpo�rednio do danej osoby,
b¹d� te¿ mo¿e byæ upomnieniem publicznym. Publicznym bêdzie
wówczas, gdy skierowane zostaje za po�rednictwem prasy w formie
listu otwartego, b¹d� w jakikolwiek inny sposób � za po�rednictwem
�rodków masowego przekazu.

40 S³ownik jêzyka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1989,
s. 610.

41 S³ownik jêzyka polskiego, t. 9, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967,
s. 621.
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Ta forma sprzeciwu jest naj³agodniejsza i winna byæ stosowana
w pierwszej kolejno�ci. Jest oczywisto�ci¹, i¿ mo¿e ona przynie�æ
po¿¹dane owoce jedynie w wypadku otwarto�ci w³adzy na argu-
menty poddanych, kiedy urzêdy sprawuj¹ ludzie szczerzy, a b³êdy
w ich postêpowaniu spowodowane s¹ zasadniczo przeoczeniem czy
zaniedbaniem, nie wynikaj¹ za� z przewrotno�ci. Jednak¿e nawet
taka forma sprzeciwu obwarowana jest istotnymi zasadami moral-
nymi.

Widz¹c nieprawid³owo�æ postêpowania bli�niego sprawuj¹cego
w³adzê nie mam prawa trwaæ w obojêtno�ci (zreszt¹ dotyczy to
ka¿dego bli�niego, a nie tylko osób sprawuj¹cych w³adzê)42. Tak
wiêc obowi¹zkiem moim jest skierowaæ do niego upomnienie.
W pierwszej kolejno�ci upomnienie to nie powinno byæ publiczne
� upominaj¹c osobi�cie dbam o dobre imiê bli�niego, co ma szczegól-
ne znaczenie w sytuacji osoby sprawuj¹cej w³adzê, która � z racji
zajmowanego urzêdu � jest bardziej ni¿ inni nara¿ona na krytykê,
czêstokroæ nies³uszn¹, a warunkowan¹ jedynie politycznie. Nadto
upomnienie niejawne pomaga chroniæ nale¿yty autorytet w³adzy
i jest realizacj¹ mi³o�ci wobec bli�nich-rz¹dz¹cych.

Brak skutku upomnienia bezpo�redniego upowa¿nia mnie do
zastosowania upomnienia publicznego (list otwarty lub inne formy
upomnienia poprzez �rodki masowego przekazu). Je�li i ta forma
sprzeciwu nie przynosi po¿¹danych owoców, nale¿y ¿¹daæ dymisji
osoby, która nie spe³nia swych obowi¹zków, lub nadu¿ywa w³adzy.
¯¹danie to winno byæ skierowane do w³adz zwierzchnich.

Zaproponowana tutaj forma stosowania upomnieñ nawi¹zuje do
pouczenia Jezusa dotycz¹cego upomnienia braterskiego (Mt 18, 15�17).
Zawsze upominaj¹c i piêtnuj¹c z³o (upomnienie jawne, publiczne
jest napiêtnowaniem nieprawid³owych czynów osoby upominanej)
trzeba odrzuciæ krytykê z³o�liw¹, m�ciw¹. Zarzuty musz¹ byæ rzeczo-

42 K. Romaniuk, A. Jankowski OSB, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu, t. I�II, Poznañ � Kraków 1999, s. 108.
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we, a sposób kierowania upomnieñ, na miarê naszych mo¿liwo�ci
winien byæ uwolniony od wp³ywu negatywnych emocji43.

W sytuacji uzasadnionych podejrzeñ, i¿ ¿adna forma upomnie-
nia nie przyniesie w³a�ciwego skutku mo¿na zrezygnowaæ z tej for-
my sprzeciwu wobec w³adzy. Dotyczy to zw³aszcza upomnienia oso-
bistego, niejawnego. Rezygnacja taka jest szczególnie zasadna, gdy
wykroczenia w³adzy s¹ powa¿ne, a sprawa nie cierpi zw³oki.

Protest rozumiem jako formê sprzeciwu polegaj¹c¹ na jawnym
wyra¿eniu swego niezadowolenia z rozporz¹dzeñ w³adzy i jawnym
domaganiu siê respektowania przynale¿nych mi praw. Tak rozumia-
ny protest jest niew¹tpliwie dotkliwsz¹ dla w³adz form¹ sprzeciwu
podw³adnych. Przyjmuj¹cy formê oflagowania lub demonstracji sta-
je siê wstêpem do wywierania nacisków nawet dyplomatycznych. By
uznaæ protest za moralnie dopuszczalny, nale¿y uwzglêdniæ ciê¿ar
przewinieñ w³adzy oraz zadbaæ o to, by w miarê mo¿liwo�ci nie by³
on uci¹¿liwy dla ludzi postronnych.

Bunt pojmujê jako akcjê niepos³uszeñstwa wobec nieprawej
w³adzy. Niepos³uszeñstwo to mo¿e jednak obj¹æ jedynie te rozporz¹-
dzenia w³adzy, które nie godz¹ bezpo�rednio w obiektywnie pojête
dobro wspólne44.

Strajk jest jedn¹ z najostrzejszych form sprzeciwu wobec w³a-
dzy. Polega na zaprzestaniu, przez dan¹ spo³eczno�æ, czynno�ci
w procesie pracy w celu wymuszenia realizacji jej ¿¹dañ przez grupê
nadrzêdn¹, np. organy w³adz45. Strajk mo¿e byæ og³oszony z wielu
powodów, w�ród nich: domaganie siê podniesienia p³ac, poprawa
warunków zatrudnienia, poparcie ¿¹dañ innych grup spo³ecznych,
¿¹dania polityczne46. Ta forma sprzeciwu, jakkolwiek drastyczna,
z teologicznego punktu widzenia jest uprawniona, podobnie jak po-

43 O upomnieniu braterskim, por: Komentarz Praktyczny do Nowego Testa-
mentu, t. I, s. 108�109.

44 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74.

45 Strajk, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 26, Warszawa 2005, s. 111.
46 Strajk, w: Britannica, edycja polska, t. 41, Poznañ 2004, s. 54.
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przednie, przy spe³nieniu odpowiednich warunków. Ko�ció³ naucza,
i¿ strajkiem pos³u¿yæ siê mo¿na, je¿eli jest on �rodkiem koniecznym
i proporcjonalnym do zamierzonej korzy�ci. Nie mo¿e byæ jednak
zastosowany, je�li towarzyszy mu przemoc, lub cele, dla których
przystêpuje siê do strajku, sprzeczne s¹ z dobrem wspólnym47.

�wiadome zastosowanie jakiejkolwiek formy sprzeciwu wobec
w³adzy w sposób niegodny nale¿y interpretowaæ jako grzech w zna-
czeniu religijnym48. Poniewa¿ jednak strajk jest drastyczn¹ form¹
sprzeciwu, a jego skutki (w tym równie¿ uboczne) mog¹ byæ bardzo
uci¹¿liwe, trudne do przezwyciê¿enia i wyra�nie z³e � dlatego nie-
uzasadnione pos³u¿enie siê strajkiem nale¿y interpretowaæ jako
grzech ciê¿ki. Tym bardziej dotyczy to kolejnej formy sprzeciwu
wobec w³adzy, jak¹ by³oby powstanie.

Grzech �miertelny (ciê¿ki), wskutek powa¿nego wykroczenia
przeciwko prawu Bo¿emu, niszczy mi³o�æ i poci¹gaj¹c cz³owieka do
dóbr ni¿szych (niekiedy za� do dóbr fa³szywych, czyli do z³a, co do
istoty) odwraca go od ostatecznego celu i szczê�cia, którym jest Bóg.
Grzech powszedni (lekki) obra¿a i rani mi³o�æ, choæ pozwala jej
nadal trwaæ49. Poniewa¿ za� strajk jest drastyczn¹ form¹ sprzeciwu
wobec w³adzy i jego nieuzasadnione lub niew³a�ciwe (z u¿yciem
niew³a�ciwych �rodków) zastosowanie nale¿y interpretowaæ jako
grzech ciê¿ki, winni�my dok³adniej rozwa¿yæ ten problem.

Przede wszystkim wypada nam podkre�liæ, i¿ strajk nie jest
form¹ protestu mo¿liw¹ do zastosowania przez wszystkie grupy
spo³eczne. Niemo¿liwo�æ pos³u¿enia siê strajkiem przez niektóre grupy
zawodowe wynika bezpo�rednio z natury rzeczy. Grupami, których
obowi¹zkiem jest rezygnacja ze strajku (rozumianego jako zaprze-

47 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 2435.
48 Brak �wiadomo�ci wyrz¹dzanego z³a mo¿e zmieniæ moraln¹ ocenê czynu

danej jednostki, o ile nie�wiadomo�æ, w jakiej postêpuje, jest niezawiniona. Je¿e-
li brak �wiadomo�ci jest zawiniony przez dan¹ jednostkê, jej czyn nale¿y trakto-
waæ tak, jakby by³ dokonany �wiadomie, a nawet mo¿na oceniaæ surowiej (por:
Ibidem, p. 1859, 1860).

49 Ibidem, p. 1855.
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stanie wykonywania czynno�ci s³u¿bowych) i to niezale¿nie od tego,
z jakich powodów ów strajk by³by og³oszony, s¹ przede wszystkim:
s³u¿ba zdrowia, policja, stra¿ po¿arna (b¹d�, mówi¹c ogólnie, wszel-
kie formacje ratownicze, choæ nie tylko). Zaprzestanie pracy przez
wspomniane tutaj grupy nie jest mo¿liwe do pogodzenia z warunka-
mi dopuszczalno�ci strajku i z tej przyczyny mo¿emy stwierdziæ, ¿e
niemo¿liwo�æ pos³u¿enia siê strajkiem przez przedstawicieli wspo-
mnianych powy¿ej zawodów wynika z samej natury rzeczy.

Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ w ostatnich czasach czêstokroæ dochodzi-
³o w Polsce do podjêcia strajku przez przedstawicieli s³u¿by zdrowia
i to strajku polegaj¹cego na odej�ciu od ³ó¿ek pacjentów � warto
dok³adniej przyjrzeæ siê temu problemowi. Pierwszym, wspomnia-
nym ju¿ wy¿ej, kryterium dopuszczalno�ci strajku jest to, ¿e musi
on byæ �rodkiem koniecznym i proporcjonalnym do zamierzonej
korzy�ci50. Zaprzestanie niesienia pomocy cierpi¹cym bli�nim (pa-
cjentom) nigdy nie mo¿e byæ uznane za �rodek proporcjonalny dla
jakiegokolwiek celu spo³ecznego czy politycznego. Nawet za³o¿enie,
¿e lekarze i pielêgniarki przychodz¹ z pomoc¹ tym, którzy znajduj¹
siê w niebezpieczeñstwie �mierci, nie jest wystarczaj¹ce. Godno�æ
osoby ludzkiej wynika z powo³ania cz³owieka do ¿ycia w pe³nej mi³o�ci
wspólnocie z Bogiem51. Mi³o�æ do Boga realizowana mo¿e byæ jedy-
nie poprzez realizacjê mi³o�ci do bli�niego (por. 1 J 4, 20). Gdy
posiadaj¹c mo¿liwo�ci przyj�cia z pomoc¹ bli�niemu rezygnujemy
z udzielenia mu potrzebnego wsparcia, zaprzeczamy istnieniu mi³o-
�ci Bo¿ej w nas (por. 1 J 3, 17). Nie tylko wiêc zagro¿enie �mierci¹
musi motywowaæ nas do udzielenia pomocy umieraj¹cemu, ale rów-
nie¿ konieczne jest przeciwstawienie siê mo¿liwemu do unikniêcia
cierpieniu bli�niego. Nikt bowiem, mi³uj¹cy drug¹ osobê, nie jest
zdolny patrzeæ biernie na jej cierpienia. Akceptacja cierpienia bli�-
niego, które nie jest cierpieniem nieuniknionym i pozostawienie cier-

50 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 2435.
51 Por. Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 19; Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 27.
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pi¹cego bez nale¿ytej pomocy, jest przejawem braku mi³o�ci. Tego
braku nie usprawiedliwia za� ¿adna przyczyna. Ponadto nawet w
wypadku cierpienia nieuniknionego konieczno�ci¹ jest zastosowanie
wszelkich �rodków, by cierpienie to zminimalizowaæ. Je¿eli za� na-
wet zminimalizowanie fizycznego cierpienia z przyczyn medycznych
nie by³oby mo¿liwe � istnieje bezwzglêdna konieczno�æ otoczenia
chorego nale¿yt¹ opiek¹, choæby polega³a ona wy³¹cznie na obecno-
�ci przy ³ó¿ku chorego. Poprawa warunków materialnych, poprawa
socjalnych warunków pracy, domaganie siê spe³nienia uzasadnio-
nych roszczeñ politycznych ani ¿adne inne przyczyny nie mog¹ uspra-
wiedliwiæ zaprzestania pe³nienia pos³ugi przez lekarzy, pielêgniarki
czy te¿ jakichkolwiek przedstawicieli personelu medycznego.

Strajk nie mo¿e byæ zastosowany, je�li towarzyszy mu prze-
moc52 � dopuszczenie za� cierpienia (a nie tylko �mierci) drugiej
osoby w celu wymuszenia spe³nienia swych, nawet uzasadnionych
¿¹dañ, niew¹tpliwie jest form¹ przemocy. Tak wiêc zaprzestanie pracy
przez przedstawicieli s³u¿by zdrowia jednoznacznie uznaæ nale¿y za
formê przemocy. W tym konkretnym wypadku przemoc ta jest szcze-
gólnie przewrotna, albowiem w celu wymuszenia zamierzonego dzia-
³ania przez organy w³adzy dopuszcza siê cierpienia osób trzecich.
Równie¿ dopuszczenie cierpienia bli�nich, zw³aszcza osób postron-
nych i niewinnych, nie mo¿e uchodziæ za rzeczywisto�æ sprzyjaj¹c¹
dobru wspólnemu. Tak wiêc strajk s³u¿by zdrowia nie spe³nia ¿ad-
nego kryterium dopuszczalno�ci tej formy sprzeciwu wobec w³adzy.
Co wiêcej, strajk s³u¿by zdrowia, zorganizowany w celu podniesienia
p³ac, poprawy warunków pracy, czy te¿ osi¹gniêcia jakichkolwiek
celów politycznych, w realny sposób poprzez d¹¿enie do dóbr ni¿-
szych zamyka cz³owieka na dobra wy¿sze i przez zaniechanie pos³u-
gi cierpi¹cym, zamyka go na mi³o�æ Bo¿¹. Tym samym spe³nia on
kryteria grzechu ciê¿kiego53 i jako taki nigdy nie mo¿e byæ uznany
za dopuszczalny moralnie z teologicznego punktu widzenia.

52 Ibidem, p. 2435.
53 Ibidem, p. 1855 n.
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W podobny sposób rozwa¿yæ mo¿na strajk policji, stra¿y po¿ar-
nej lub te¿ innych s³u¿b ratowniczych. Rozwa¿enie tych rzeczywisto-
�ci nie wydaje mi siê jednak a¿ tak istotne g³ównie z tej przyczyny,
i¿ dotychczas nie by³em �wiadkiem strajku ¿adnej z tych s³u¿b.
Prowadzone by³y wprawdzie przeró¿ne akcje protestacyjne, ale ni-
gdy nie polega³y one na zaprzestaniu dzia³alno�ci s³u¿bowej przez
funkcjonariuszy tych formacji, w przeciwieñstwie do strajków s³u¿by
zdrowia, które w ostatnich czasach sta³y siê do�æ g³o�ne.

Odst¹pienie policji od walki z przestêpczo�ci¹ zawsze by³oby
sprzeczne z dobrem wspólnym. Równie¿ zaprzestanie czy zawiesze-
nie dzia³ania policyjnego w wielu innych dziedzinach ¿ycia spo³ecz-
nego mog³oby poci¹gn¹æ za sob¹ tragiczne skutki dla ogó³u ludno�ci.
Z tej te¿ przyczyny strajk policji polegaj¹cy na zaprzestaniu wyko-
nywania jej czynno�ci s³u¿bowych nale¿y odrzuciæ jako niemoralny
i niemo¿liwy do akceptacji z punktu widzenia teologicznego.

Niezale¿nie od tego, jakimi przyczynami wywo³any by³by strajk
s³u¿b ratowniczych � np. stra¿y po¿arnej � zawsze bêdzie mia³ cha-
rakter dzia³ania niemoralnego i ciê¿ko grzesznego. Niesienie pomo-
cy osobom zagro¿onym b¹d� poszkodowanym poprzez klêski ¿ywio-
³owe, albo w wyniku innych wypadków losowych, jest celem
nadrzêdnym dla s³u¿b ratowniczych niezale¿nie od sytuacji mate-
rialnej, socjalnej czy politycznej, w której funkcjonariusze tych s³u¿b
siê znajduj¹.

W tej sytuacji pojawia siê pytanie, czy s³u¿ba zdrowia, policja,
stra¿ po¿arna i inne, podobne s³u¿by, z jednej strony s¹ bezbronne
wobec niegodziwego traktowania ich przez w³adze; a z drugiej � czy
zwolnione s¹ z obowi¹zku wyra¿enia sprzeciwu wobec w³adzy niego-
dziwej? Jakkolwiek szczególne zadania powierzone wspomnianym
s³u¿bom stawiaj¹ je w specyficznej sytuacji, to jednak nie wolno
odmówiæ im prawa do obrony w³asnej i prawa do walki przeciw
w³adzy nieprawej. Je�li ³agodniejsze od strajku formy sprzeciwu nie
przynosz¹ po¿¹danych, a nawet ¿adnych skutków, istnieje mo¿li-
wo�æ zorganizowania moralnie dopuszczalnego, a zatem i akcepto-
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walnego teologicznie, strajku. W takim wypadku akcja strajkowa
powinna polegaæ na zawi¹zaniu miêdzybran¿owego komitetu straj-
kowego. W ten sposób osoby spoza s³u¿by zdrowia, policji, stra¿y
po¿arnej etc. rozpoczê³yby strajk, którego celem by³oby wymuszenie
na nieczu³ej w³adzy spe³nienia uzasadnionych roszczeñ tych grup
spo³ecznych, które z natury rzeczy nie mog¹ podj¹æ moralnego straj-
ku. W ten sposób s³u¿by, których dzia³alno�æ bezpo�rednio chroni
i wspomaga spo³eczeñstwo (przez co nie mog¹ przerwaæ ani nawet
zawiesiæ swej dzia³alno�ci), znalaz³yby siê pod bezpo�redni¹ ochron¹
spo³eczeñstwa, któremu s³u¿¹. Podjêcie za� strajku w obronie in-
nych zagro¿onych nieprawym postêpowaniem w³adz, zw³aszcza tych,
którzy mo¿liwo�ci u¿ycia tego narzêdzia nacisku na w³adze z istoty
swej pos³ugi s¹ pozbawieni, jest nie tylko dopuszczalne moralnie,
ale godne zalecenia. Postêpowanie takie kszta³tuje spo³eczeñstwo
solidarne. Do kszta³towania wspólnoty solidarnej ludzie wezwani s¹
z natury, albowiem zostali stworzeni jako osoby spo³eczne, wezwane
do ¿ycia w mi³o�ci i wzajemnej odpowiedzialno�ci.

Najbardziej drastyczn¹ i ostateczn¹ form¹ sprzeciwu wobec nad-
u¿yæ w³adzy, jak równie¿ wobec w³adzy niegodziwej, jest powstanie.
Jest ono zbrojnym wyst¹pieniem przeciwko niesprawiedliwo�ci54.
¯¹danie ca³kowitego odrzucenia u¿ycia si³y militarnej, nawet w sy-
tuacji najwiêkszego zagro¿enia niesprawiedliwo�ci¹ i przemoc¹, ni-
gdy nie znalaz³o siê w oficjalnym nauczaniu Ko�cio³a, choæ w pierw-
szych wiekach chrze�cijañstwa pojawia³y siê takie postulaty, jednak¿e
bardzo czêsto w nauczaniu heretyckim55. W czasach wspó³czesnych,
w teologii katolickiej, unika siê okre�lenia �wojna sprawiedliwa�56,
a Katechizm Ko�cio³a Katolickiego pos³uguje siê sformu³owaniem

54 Wystêpuje te¿ pojêcie powstania nieprawego, nieuzasadnionego, co po-
mijam w niniejszym artykule.

55 G. Minois, Ko�ció³ i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa
1998, s. 52�53.

56 J. Bocian, Wybrane religijne aspekty s³u¿by wojskowej, Nurt SVD 1
(2009), s. 237�238.
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�uprawniona obrona z u¿yciem si³y militarnej�57. W kontek�cie
naszych rozwa¿añ przeniesienie akcentu z �wojny sprawiedliwej� na
�uprawnion¹ obronê z u¿yciem si³y militarnej� jest szczególnie ko-
rzystne. Wojnê kojarzy siê zazwyczaj z zewnêtrzn¹ agresj¹ na dane
pañstwo, lub ze zbrojn¹ walk¹ pomiêdzy dwoma istniej¹cymi a nie-
uznaj¹cymi siê wzajemnie o�rodkami w³adzy w jednym pañstwie
(wojna domowa). Powstanie natomiast jest raczej oddolnym ruchem
zbrojnym. Z tej te¿ przyczyny sformu³owanie �uprawniona (uzasad-
niona) obrona z u¿yciem si³y militarnej� zastosowana mo¿e byæ tak
do okre�lenia �wojny sprawiedliwej�, jak równie¿ do okre�lenia uza-
sadnionych powstañ.

Poniewa¿ powstanie (w kontek�cie naszych rozwa¿añ) jest sto-
suj¹c¹ si³ê militarn¹ form¹ sprzeciwu wobec nadu¿yæ w³adzy oraz
wobec w³adzy niegodziwej, aby mog³o byæ uznane za dopuszczaln¹
teologicznie (moraln¹) formê sprzeciwu, musi �ci�le spe³niæ warunki
stawiane przez Ko�ció³ godziwym wyst¹pieniom zbrojnym. Warunki,
których spe³nienie jest konieczne dla uznania ewentualnego powsta-
nia za godziwe, s¹ nastêpuj¹ce:

� krzywda wyrz¹dzona danej grupie ludno�ci musi byæ d³ugo-
trwa³a, powa¿na i niezaprzeczalna;

� pokojowe �rodki (w tym wspomniane wy¿ej formy sprzeciwu
wobec w³adzy) musia³y okazaæ siê nieskuteczne lub nierealne;

� mo¿liwo�æ powodzenia akcji militarnej musi byæ realna, uza-
sadniona;

� u¿ycie �rodków wojskowych nie mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ po-
wa¿niejszego z³a i zamêtu ni¿ z³o, które nale¿y usun¹æ (a trzeba
uwzglêdniæ tutaj wielko�æ si³y niszcz¹cej wspó³czesnej broni);

� powstañcy maj¹ obowi¹zek przestrzegaæ prawa naturalnego
nawet w warunkach bojowych58.

57 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 2309.
58 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 79; Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
p. 2309.
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Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wykorzystanie powstania zbrojnego
jako w³a�ciwej formy sprzeciwu wobec niegodziwej w³adzy jest osta-
teczno�ci¹ i nale¿y dokonaæ wszystkiego, co w naszej mocy, aby
wybuchu powstania unikn¹æ. Je�li jednak nie ma innej mo¿liwo�ci
przezwyciê¿enia d³ugotrwa³ej, powa¿nej i niezaprzeczalnej krzywdy,
zastosowanie powstania zbrojnego jest uzasadnione oraz dopuszczal-
ne moralnie i teologicznie. Z ca³¹ pewno�ci¹ ocena sytuacji i zbada-
nie regu³ dopuszczaj¹cych u¿ycie si³ militarnych w uprawnionej
obronie s¹ trudne, a podanie obiektywnego os¹du w tej sprawie nie
wydaje siê wykonalne do koñca. Nie wolno nam w tej materii ocze-
kiwaæ absolutnie pewnego s¹du. St¹d to wymagana jest tutaj jedy-
nie �moralna pewno�æ�, i¿ u¿ycie powstania jako formy sprzeciwu
jest uprawomocnione. Taka moralna pewno�æ mo¿e sprawiæ, ¿e dla
ewentualnych powstañców, posuniêcie siê do zorganizowania oporu
zbrojnego wobec niegodziwej w³adzy mo¿e byæ nie tylko uzasadnio-
ne, ale mo¿e siê staæ wrêcz etycznym obowi¹zkiem59.

Zakoñczenie

Powy¿sze refleksje z ca³¹ pewno�ci¹ nie wyczerpuj¹ rozumienia
wszystkich teologicznych aspektów idei w³adzy. Inspiruj¹c siê biblij-
nym stwierdzeniem, i¿ �wszelka w³adza pochodzi od Boga� zwrócono
uwagê na odniesienia go do przypadku w³adzy niegodziwej. Jedno-
cze�nie pragn¹³em podkre�liæ fakt istnienia obowi¹zku przeciwsta-
wienia siê w³adzy nieprawej, który to obowi¹zek wynika zarówno z
konieczno�ci obrony dobra wspólnego, niezbywalnych praw osoby
ludzkiej, jak równie¿ obrony �wiêto�ci w³adzy przed bezczeszcz¹cym
j¹ �w³adc¹ bezecnym�. Wa¿ne s¹ te¿ mo¿liwe do zastosowania formy
wyra¿enia sprzeciwu i warunki godziwego ich zastosowania. Równie
wa¿n¹ jest konieczno�æ zachowania w swej �wiadomo�ci obowi¹zku

59 B. Sutor, Etyka polityczna, s. 248.
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pos³uszeñstwa w³adzy, nawet niegodziwej, w zakresie tych jej rozpo-
rz¹dzeñ, które obiektywnie s³u¿¹ dobru wspólnemu.
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THE IDEA OF PsOWER IN THE BIBLICAL
TRADITION AND TEACHING OF THE CHURCH

SUMMARY

The Bible says that �all authority comes from God.� But what
if the authority is corrupt and abusive? The author of the article
analyses the duty to resist a corrupt authority when it threatens
inalienable human rights, the common good or the sacredness of
authority itself, for example a tyranny or an act of an usurpation.
The author examines the conditions which must be fulfilled in order
that such forms of resistance as: admonition, protest, rebellion (civic
disobedience), strike and uprising can be legitimate. It is important
to bear in mind the obligation to obey even a corrupt authority
insofar as it can be objectively stated that it serves the common
good.




