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Termin �polityka� nale¿y do pojêæ niemal oczywistych, ale jed-
nocze�nie niedookre�lonych1. Zró¿nicowane opinie na temat tego
pojêcia pojawiaj¹ siê tak¿e wtedy, gdy rzeczywisto�æ polityczn¹ uj-
muje siê w aspekcie chrze�cijañskim. Jak s³usznie zauwa¿y³ niegdy�
kard. Joseph Ratzinger, z czasem papie¿ Benedykt XVI, rozumienie
to wpisuje siê we wspó³czesn¹ sytuacjê kulturow¹ ludzko�ci. Jego
zdaniem, �dla polityków wszelkich partii czym� oczywistym jest dzisiaj

1 Wyra¿enie �polityka� ma wszak¿e proweniencjê na wskro� spo³eczn¹.
W staro¿ytno�ci greckie s³owo polis oznacza³o miasto-pañstwo, autonomiczn¹
spo³eczno�æ, socjalnie zorganizowan¹ zbiorowo�æ, ojczyznê. Innymi s³owy, polis
to okre�lony organizm antropogenezy ludzkiej, z³o¿ony z klas, stanów, zawodów,
funkcji. Wywodz¹ce siê od polis s³owo politeia �oznacza³o ¿ycie obywatelskie,
prawa obywatelskie, wymiar administracji, sprawy publiczne, ¿ycie pañstwowe�
(Cz. Bartnik, Wprowadzenie do teologii spo³eczno-politycznej, Lublin 2006, s. 51).
Dla Arystotelesa polityka oznacza³a to, czym trudni¹ siê obywatele greckiego
polis. By³a niemal tym samym, co wspó³¿ycie ze sob¹ wolnych mieszkañców
pañstwa-miasta. Nie stanowi³a jakiej� odrêbnej profesji, jakkolwiek ze strony
potencjalnych cz³onków rady oczekiwano wysokiego poziomu etycznego i odpo-
wiedniej sprawno�ci intelektualnej. Jednak politykami byli de facto wszyscy
obywatele, gdy¿ ka¿dy z nich mia³ bezpo�redni lub po�redni realny wp³yw na
bieg zdarzeñ, mia³ uzasadnione poczucie, ¿e to, co dzieje siê w polis zale¿y
równie¿ od niego (por. J. Miziñska, Polityka jako los, w: Etyka i polityka, red.
D. Probucka, Kraków 2005, s. 29�30). Mo¿na w sumie przyj¹æ, i¿ przez wieki
s³owo �polityczny� oznacza³o to samo, co �spo³eczny� i �publiczny�. Z czasem na-
st¹pi³o rozdarcie pierwotnego znaczenia na: ¿ycie spo³eczne, w którym uczestni-
cz¹ wszyscy, i ¿ycie publiczne, które kojarzone jest z rol¹ i znaczeniem pañstwa.
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obiecywanie zmian na lepsze. [�] Zewsz¹d s³ychaæ domaganie siê
od polityków szeroko zakrojonych i �mia³ych reform, które s¹ w³a-
�nie tre�ci¹ ich hojnych obietnic. Narzuca siê wniosek, ¿e w nowo-
czesnych spo³eczeñstwach panuje g³êbokie niezadowolenie, i to zw³asz-
cza tam, gdzie dobrobyt i wolno�æ siêgnê³y niespotykanego dot¹d
poziomu. Panuje odczucie, ¿e �wiat sta³ siê trudny do zniesienia, ¿e
trzeba go ulepszaæ i ¿e w³a�nie to winno byæ rol¹ polityki. [�].
Wed³ug powszechnych mniemañ, ulepszanie �wiata, budowa �wiata
nowego, stanowi istotne zadanie polityki�2.

Uwaga Josepha Ratzingera pozostaje w oczywistym zwi¹zku
z tym, co mo¿na zaobserwowaæ w zjawisku globalizacji. Owszem,
istnieje jaki� silny pêd do ulepszania czy budowania nowego �wiata,
ale nierzadko towarzyszy mu chêæ przekszta³cania, wprowadzania
zmian bez racjonalnego uzasadnienia. Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e
niekiedy chodzi o zmianê dla samej zmiany, bez pytania o jej istotê,
bez uwzglêdnienia prawdy o naturze danej zmiany. Jest to widoczne
bardzo wyra�nie równie¿ na niwie polityki.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e polityka mo¿e spe³niæ swoje zadanie
jedynie wówczas, gdy dzie³o budowania nowego �wiata, jego ulep-
szania bêdzie opieraæ siê na mocnych podstawach, które gwarantuj¹
poprawne rozumienie dobra. Dobro bowiem, w szczególno�ci dobro
wspólne, stanowi ostateczne uzasadnienie owego ulepszania czy
budowania �wiata. Czy mo¿na i w jaki sposób mo¿na to ulepszanie
rzeczywisto�ci doczesnej o¿ywiaæ duchem Ewangelii?

1. Polityka, moralno�æ i dobro wspólne

Jawi siê zatem pytanie o dobro, które integralnie wpisuje siê
w rozumienie polityki. Wedle nauczania Jana Paw³a II, stanowi ona
�roztropn¹ troskê o dobro wspólne�3. Uprawianie polityki oznacza

2 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 45.
3 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, p. 20.
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wiêc rozwa¿ne staranie siê o tego rodzaju dobro. Widaæ oczywisty
zwi¹zek polityki z moralno�ci¹4. Moralno�æ nale¿y niejako do istoty
polityki, t³umaczy j¹ i uzasadnia, gdy¿ jest spe³nianiem oraz wyzwa-
laniem dobra, tak¿e dobra wspólnego, za� etyka wskazuje na sposób
tego wyzwalania, podaje jego opis i stara siê je uj¹æ w jakie� ramy
teoretyczne5. Moralno�æ � zgodnie ze swoj¹ logik¹ � w gruncie rze-
czy pozwala na odró¿nienie dobra od z³a; umo¿liwia rozró¿nienie
miêdzy tym, co s³uszne i co nies³uszne6.

Wedle kard. Ratzingera, ponowoczesno�æ charakteryzuje siê, poza
oczywi�cie licznymi elementami negatywnymi, wyra�nym o¿ywie-
niem �wiadomo�ci moralnej. Zasadniczo koncentruje siê na warto-
�ciach z zakresu spo³ecznego: wolno�ci dla uciskanych, solidarno�ci
z biednymi i pokrzywdzonymi, pokoju i pojednaniu7. Niew¹tpliwie
silne d¹¿enie do takich warto�ci moralnych, jak wolno�æ, sprawiedli-
wo�æ i pokój jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym. Jednak¿e
wspó³czesne �poruszenia moralne� maj¹ swoj¹ s³ab¹ stronê. Jest ni¹
miêdzy innymi s³abo�æ indywidualnej motywacji, za któr¹ stoi pro-
blem bardziej podstawowy. Polega on na tym, i¿ warto�ci moralne
utraci³y swoj¹ oczywisto�æ, a przez to kategoryczn¹ si³ê zobowi¹zy-
wania8. Innymi s³owy, moralno�æ przesta³a byæ czym� oczywistym.

Dla obecnych rozwa¿añ wydaje siê byæ niezwykle cenna nastê-
puj¹ca konkluzja Ratzingera: �Moralna powinno�æ nie jest dla cz³o-
wieka wiêzieniem, z którego musi siê on uwolniæ, by wreszcie czyniæ

4 Zdaniem Immanuela Kanta zawartym w jego dziele pt. O wiecznym poko-
ju, �prawdziwa polityka nie mo¿e uczyniæ kroku, nie z³o¿ywszy wcze�niej ho³du
moralno�ci� (cyt. za: A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków 2010, s. 219).

5 Por. Z. Borowik, O etyce ¿ycia politycznego, ¯ycie Katolickie 9(1990)2,
s. 11�20; H. Juros, Polityka a etyka, ¯ycie Katolickie 9(1990)11/12, s. 21�24;
A. MacIntyre, Etyka i polityka, Warszawa 2009.

6 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotycz¹ce stu-
diów i nauczania doktryny spo³ecznej Ko�cio³a w ramach formacji kap³añskiej,
p. 55, ¯ycie Katolickie 9 (1990)1, s. 139.

7 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Ko�cio³a i �wiata,
Kraków 2001, s. 14.

8 Ibidem, s. 22.
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to, co chce. Moralna powinno�æ tworzy jego godno�æ, a je�li siê jej
pozbêdzie, to nie bêdzie bardziej wolny, lecz zsuwa siê na poziom
aparatu, czystej rzeczy. Gdy nie ma ju¿ ¿adnej powinno�ci, na któr¹
mo¿e i musi odpowiedzieæ w wolno�ci, to w ogóle nie ma ju¿ obszaru
wolno�ci. Rozpoznanie moralno�ci jest w³a�ciw¹ tre�ci¹ ludzkiej
godno�ci; ale nie mo¿na jej rozpoznaæ, nie do�wiadczaj¹c jej jako
zobowi¹zania wolno�ci. Moralno�æ nie jest wiêzieniem dla cz³owieka,
lecz Boskim elementem w nim�9.

Jednak to, ¿e obecnie moralno�æ traci czy ju¿ straci³a swoj¹
oczywisto�æ jest faktem, którego istnienie mo¿na zauwa¿yæ bez wiêk-
szego trudu. Implikuje to kwestiê nastêpn¹, mianowicie samo rozu-
mienie etyki. Jak wiadomo, jest ona teori¹ moralno�ci. Ka¿da kon-
cepcja etyczna mo¿e byæ traktowana i prze¿ywana jako jedna z dróg
wiod¹cych do realizacji dobra, a wiêc do moralno�ci. Dobro z kolei
stanowi najwa¿niejszy punkt odniesienia dla polityki, wszak jej
najbardziej �etyczne� ujêcie postrzega j¹ w³a�nie jako �roztropn¹
troskê o dobro wspólne�10. Rozumienie to jest zbie¿ne z powszech-
nym dzi� w�ród filozofów polityki przekonaniem, ¿e g³ównym zada-
niem autentycznej polityki jest budowanie i zachowywanie jedno�ci
pomiêdzy lud�mi (wspólnotowej, spo³ecznej, narodowej, pañstwowej
itp.)11. Troska o dobro wspólne i o jedno�æ wspólnoty to zadania
�ci�le ze sob¹ powi¹zane, gdy¿ dobro wspólne z zasady warunkuje
istnienie ka¿dej wspólnoty czy spo³eczno�ci. Zatem nie sposób nie
uznaæ wzajemnych istotnych relacji pomiêdzy moralno�ci¹ (etyk¹),
polityk¹ i dobrem wspólnym.

Mo¿na wiêc skonstatowaæ, ¿e na to, aby wyzwoliæ dobro wspól-
ne, niezbêdna jest refleksja etyczna na temat tre�ci owego dobra.
Ponadto jego spe³nianie czy wyzwalanie zak³ada konieczno�æ dzia³a-
nia, i to dzia³ania roztropnego, co jest istot¹ polityki. Roztropno�æ

9 Ibidem, s. 30.
10 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, p. 20.
11 Por. A. Chmielewski, Polityka i etyka Alasdaira MacIntyre�a, w: A. MacIn-

tyre, Etyka i polityka, s. 23 n.
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stanowi cnotê polityczn¹, rodzaj �sumienia sytuacyjnego�, a wiêc
sprawno�æ moraln¹, dziêki której dzia³anie polityczne podejmowane
jest stosownie do uwarunkowañ miejsca i czasu12. Zatem polityka z
natury swej musi byæ o¿ywiona etycznie, za� jej kszta³t zale¿y od
rodzaju etyki, któr¹ siê przyjmuje, gdy¿ od niej pochodzi rozumienie
dobra wspólnego. Jedn¹ z takich etyk, czyli dróg wiod¹cych do
wyzwalania dobra (wspólnego), jest etyka personalistyczna. Aktual-
nie jest ona promowana w nauczaniu spo³ecznym Ko�cio³a katolic-
kiego jako najbardziej zgodna w swojej tre�ci z orêdziem Ewangelii.

2. Chrze�cijañska interpretacja dobra wspólnego

Jak ³atwo zauwa¿yæ, zagadnienie etyki i polityki oraz kwestia
ich wzajemnych relacji znajduj¹ swoje podstawowe wyja�nienie
w rozumieniu dobra, zw³aszcza dobra wspólnego. W nauczaniu spo-
³ecznym Ko�cio³a katolickiego dobro wspólne okre�lane jest jako
�suma takich warunków ¿ycia spo³ecznego, w jakich ludzie mog¹
pe³niej i szybciej osi¹gn¹æ w³asn¹ doskona³o�æ�13. Owa �suma wa-
runków� w gruncie rzeczy oznacza stan, w którym szanowane s¹
prawa i obowi¹zki osoby ludzkiej, albowiem dobro wspólne nie jest
celem samym w sobie, lecz jego sens wyczerpuje siê w s³u¿bie cz³o-
wiekowi. Ludzie tworz¹ ró¿ne dobra wspólne, aby dziêki nim osi¹-
gn¹æ w³asne cele ¿yciowe, które z zasady maj¹ charakter osobowy;
s¹ ukierunkowane na realizacjê pe³ni cz³owieczeñstwa.

W ramach dyskusji na temat istoty dobra wspólnego zaznaczy³y
siê dwa zasadnicze stanowiska. Jedno z nich akcentowa³o instrumen-
talny charakter dobra wspólnego (Oswald von Nell-Breuning SJ),

12 B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994, s. 93�99.
13 Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra, p. 65; idem, Encyklika Pacem

in terris, p. 58; Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpaster-
ska o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 26; Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
Poznañ 2002, p. 1906.
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widz¹c w nim konkretny zespó³ warunków, instytucji i �rodków,
w których ludzie znajduj¹ maksymalne mo¿liwo�ci rozwoju w³asnej
osobowo�ci. Natomiast drugie stanowisko traktowa³o dobro wspólne
jako miarê doskona³o�ci wyznaczon¹ cz³owiekowi przez naturê.
W tym znaczeniu jest ono idea³em, który urzeczywistniany jest stop-
niowo w zbiorowym dzia³aniu ludzi (Arthur Fridolin Utz OP). Jed-
nak¿e wydaje siê, ¿e oba stanowiska mo¿na po³¹czyæ w logiczn¹
ca³o�æ. Dobro wspólne ma charakter zarówno instrumentalny jak
i immanentny (Johannes Messner)14. Nosicielami wspólnych warto-
�ci, tworzonych w ramach odpowiednich warunków, s¹ wszak¿e osoby
ludzkie tworz¹ce dan¹ spo³eczno�æ. Dziêki tym warto�ciom mog¹
pe³niej i szybciej osi¹gn¹æ w³asn¹ doskona³o�æ. Zatem dobro wspólne
to przede wszystkim osobowe dobro wspólne. W tej sytuacji pytanie
o dobro wspólne w gruncie rzeczy odsy³a do pytania o cz³owieka,
który w personalistycznym nauczaniu ko�cielnym postrzegany jest
jako osoba bêd¹ca podmiotem, fundamentem i celem wszelkiego ¿ycia
spo³ecznego, w tym równie¿ politycznego15.

Rozumienie, uznanie i realizacja dobra wspólnego zale¿y g³ów-
nie od tego, co i jak my�li siê o cz³owieku, zw³aszcza o jego stosunku
do drugiego cz³owieka i do spo³eczno�ci. We wszelkich programach
politycznych czy projektach ustrojowych niew¹tpliwie decyduj¹ce
znaczenie ma �obraz cz³owieka�, jakim pos³uguj¹ siê politycy. Pro-
blem jednak tkwi w tym, i¿ tego rodzaju wyobra¿enia nie tworz¹
zwartej ca³o�ci, z natury swej s¹ fragmentaryczne. Wynika to miê-
dzy innymi z faktu, ¿e cz³owiek jest istot¹ dramatyczn¹16. Nie mie-

14 Por. O. von Nell-Breuning, Unsere Verantwortung. Für eine solidarische
Gesellschaft, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1987; A. F. Utz, Ethik und Politik.
Aktuelle Grundfragen der Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtsphilosophie. Ge-
sammelte Aufsätze, Seewald-Stuttgart 1970; J. Messner, Die Magna Charta der
Sozialordnung. 90 Jahre Rerum novarum, Köln 1981 (seria: Kirche und Gesell-
schaft, 76).

15 Por. W. Piwowarski, Dobro wspólne, w: S³ownik katolickiej nauki spo-
³ecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 41�43.

16 Por. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 2001, s. 8�10.
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�ci siê bez reszty w tym �wiecie i w spo³eczno�ci, do której przyna-
le¿y. Transcenduje on wszystko to, co spo³eczne, a jednocze�nie tylko
w spo³eczno�ci mo¿e siê realizowaæ. W szczególno�ci przerasta on
rzeczywisto�æ polityczn¹, ale jednocze�nie nie mo¿e siê bez niej roz-
win¹æ, gdy¿ polityka to nic innego jak troska o ³ad w ludzkim wspó³-
¿yciu, budowanie i podtrzymywanie jedno�ci miêdzy lud�mi, stara-
nie o dobro wspólne17.

Reasumuj¹c ko�cielne nauczanie spo³eczne na temat dobra wspól-
nego, mo¿na wyodrêbniæ trzy najbardziej istotne jego elementy:

1. Dobro wspólne, jak ju¿ by³a o tym mowa, zak³ada poszano-
wanie osoby ludzkiej jako takiej, co oznacza zobowi¹zanie w³adz
publicznych (politycznych) do absolutnego respektowania podstawo-
wych i niezbywalnych praw cz³owieka. W szczególno�ci dobro wspól-
ne polega na korzystaniu z wolno�ci niezbêdnej dla ludzkiego roz-
woju, co wi¹¿e siê z realn¹ mo¿liwo�ci¹ korzystania miêdzy innymi
z prawa do postêpowania wed³ug s³usznej normy w³asnego sumie-
nia, prawa do ochrony ¿ycia prywatnego oraz prawa do sprawiedli-
wej wolno�ci w sferze prywatnej i publicznej18.

2. Dobro wspólne domaga siê dobrobytu spo³ecznego i rozwoju
spo³eczno�ci, który stanowi syntezê wszystkich obowi¹zków spo³ecz-
nych. W tym �wietle w³adza publiczna (polityczna) powinna d¹¿yæ do
zapewnienia ka¿demu tego, co jest niezbêdne do prowadzenia ¿ycia
prawdziwie ludzkiego. Chodzi g³ównie o wy¿ywienie, odzie¿, opiekê
zdrowotn¹, pracê, wychowanie, uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym,
odpowiedni¹ informacjê czy prawo i mo¿liwo�æ za³o¿enia rodziny19.

3. Dobro wspólne stanowi pokój, czyli trwa³o�æ i bezpieczeñstwo
sprawiedliwego porz¹dku. Dlatego od w³adzy nale¿y wymagaæ, by
kieruj¹c siê godziwymi �rodkami, zapewnia³a bezpieczeñstwo zarów-
no ca³ej spo³eczno�ci, jak i poszczególnym jej cz³onkom20.

17 Por. B. Sutor, Etyka polityczna, s. 23.
18 Por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, p. 1907.
19 Ibidem, p. 1908.
20 Ibidem, p. 1909.
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Skoro w centrum przywo³anej definicji polityki znajduje siê
pojêcie dobra wspólnego, to trzeba zapytaæ o to, jak je rozumieæ pod
wzglêdem moralnym czy etycznym. W tym miejscu raz jeszcze warto
u�wiadomiæ sobie, ¿e etyka oznacza pewien sposób wyzwalania do-
bra. Je�li chodzi o etykê personalistyczn¹, to sprawa wydaje siê nie
przedstawiaæ wiêkszych trudno�ci. Dobro wspólne w jej rozumieniu
ma sens na wskro� etyczno-osobowy. Jest to bowiem dobro konkret-
nej spo³eczno�ci pozostaj¹ce w �cis³ym zwi¹zku z dobrem osobowym
ludzi tworz¹cych tê spo³eczno�æ. Odpowiedzialna i sprawiedliwa
realizacja tego dobra zak³ada praktykowanie przede wszystkim cno-
ty roztropno�ci. Niezbêdne jest wszak¿e uwzglêdnienie pozosta³ych
cnót dzia³ania politycznego, do których na pierwszym miejscu zali-
cza siê w³a�nie roztropno�æ. Do niej musz¹ do³¹czyæ inne cnoty
kardynalne (odwaga, umiar i sprawiedliwo�æ), jak równie¿ dope³nia-
j¹ca je cnota prawdy21.

S³owem, o dobro wspólne trzeba staraæ siê roztropnie, nie pomija-
j¹c wszak¿e pozosta³ych cnót. Nale¿y to do istoty polityki, o ile uznaje
siê wagê jej aspektu moralnego. Sprawno�æ moralna w polityce jest
niezwykle wa¿na, gdy¿ ustalenie w konkretnych warunkach tre�ci
dobra wspólnego nieraz wymaga trudnych poszukiwañ, podejmowa-
nych czêsto w klimacie demokratycznego sporu czy nawet walki22.

3. Etyczne rozeznanie polityki

Problem polityki uprawianej po chrze�cijañsku wskazuje na
konieczno�æ rozwik³ania relacji pomiêdzy trzema pojêciami, kryj¹cy-
mi siê za okre�leniem tak rozumianej polityki. Postrzegana jako

21 J. Wiemeyer, Zaanga¿owanie polityczne chrze�cijan w partiach politycz-
nych i wolnych stowarzyszeniach, w: Katolicka nauka spo³eczna. Podstawowe
zagadnienia z ¿ycia spo³ecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice
2007, s. 217�218.

22 Ibidem, s. 216.
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�troska o dobro wspólne� stanowi jakby opis rzeczywisto�ci politycz-
nej, który zbli¿a do siebie wszystkie jej wymiary, wyznaczone przez
dzia³ania, cele i �rodki23. Polityka jawi siê bowiem jako okre�lony
sposób praktycznego dzia³ania, dziêki któremu realizowane s¹ pew-
ne cele za pomoc¹ okre�lonych �rodków. Jest to wprawdzie czysto
politologiczne spojrzenie, ale stanowi ono cenne dope³nienie ujêcia
filozoficznego. Wiêcej, jest to spojrzenie sytuuj¹ce politykê w obsza-
rze praktyki spo³ecznej, pozwalaj¹c na jej weryfikacjê od strony
realizacyjnej.

Niema³o twórczej intuicji kryje w sobie definicja politologów
amerykañskich, dla których polityka oznacza stosunek pomiêdzy
tym, co w³adza publiczna (pañstwowa) próbuje robiæ, a tym, co siê
naprawdê dzieje24. W³a�ciwe pojmowanie polityki w znacznej mie-
rze zale¿y od sposobu pojmowania w³adzy. Wiadomo, ¿e sens rozu-
mienia w³adzy politycznej uwarunkowany jest przez szereg rozma-
itych czynników, miêdzy innymi przez jej �ród³o, zakres podzia³u
i kszta³t partycypacji w niej. Pod tym wzglêdem wiele zale¿y od
formy rz¹du, struktur organów centralnych i praktyki ¿ycia pañ-
stwowego25. Najwiêcej jednak zale¿y od konkretnych ludzi, którzy
politykê kreuj¹ i realizuj¹ jej cele za pomoc¹ okre�lonych �rodków.

W szczególno�ci wa¿ne jest to, na ile wspomniane dzia³ania, cele
i �rodki przyczyniaj¹ siê do wyzwalania dobra wspólnego. W tym
sensie stanowi¹ one problem etyczny. Czy mo¿liwy jest jaki� rodzaj
harmonii pomiêdzy rzeczywisto�ci¹ polityczn¹ a my�leniem i postê-
powaniem etycznym? Bernhard Sutor uwa¿a, i¿ taki pomost mo¿e
z powodzeniem zaistnieæ, je�li zostan¹ o¿ywione etycznie wszystkie
trzy podstawowe wymiary polityki. Innymi s³owy, dla uprawiania

23 Interesuj¹ce pod tym wzglêdem jest ujêcie ks. Jana Kruciny, który
wskazuje na mo¿liwo�æ definicji polityki przy pomocy trzech elementów: specy-
ficzno�ci �rodków, specyficzno�ci celu oraz swoisto�ci i celu, i �rodków jednocze-
�nie (J. Krucina, Pokój spo³eczny � pokój g³êbi, Wroc³aw 2001, s. 112).

24 M. G. Roskin, R. L. Cord, J. A. Medeiros, W. S. Jones, Wprowadzenie do
nauk politycznych, Poznañ 2001.

25 Por. Cz. Bartnik, Wprowadzenie do teologii spo³eczno-politycznej, s. 54.
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polityki w jej trzech wymiarach niezbêdna jest etyka. Ona niejako
³¹czy je w pewn¹ ca³o�æ26.

Jednak nie mo¿e to byæ etyka jakakolwiek. Polityka, podobnie
jak i ekonomia, potrzebuj¹ dla swojego poprawnego funkcjonowania
etyki przyjaznej osobie27. Czy¿ ujawniaj¹cy siê obecnie niemal po-
wszechny dystans do polityki jako sfery z³a i niemoralno�ci nie ma
swojego �ród³a w³a�nie w wadliwych, bo antyludzkich, nieprzyja-
znych osobie modelach etycznych? Jakby wci¹¿ dochodzi do g³osu
z³owieszcza teza Napoleona, ¿e �polityka jest losem. I to losem okrut-
nym, jakim� anonimowym, nie daj¹cym siê przezwyciê¿yæ, na który
jeste�my skazani�28.

Na szczê�cie podej�cie Napoleona ma swoj¹ alternatywê. Wyda-
je siê, ¿e dzi� najbardziej spójne z autentycznym my�leniem i dzia-
³aniem politycznym s¹ humanistyczne modele etyczne. W�ród nich
na szczególn¹ uwagê zas³uguje w³a�nie etyka personalistyczna, gdy¿
�ci�le wi¹¿e siê ona z koncepcj¹ osoby ludzkiej, promocj¹ jej godno-
�ci i podstawowych praw wynikaj¹cych z jej natury29.

Chyba nie bez uzasadnionych racji mo¿na wyraziæ przekonanie,
¿e polityka interpretowana w duchu nauczania spo³ecznego Ko�cio³a
kryje w sobie odpowiedzialno�æ i troskê o kszta³towanie ¿ycia spo-
³ecznego, co suponuje respektowanie godno�ci i podstawowych praw
cz³owieka, realizacjê dobra wspólnego i przestrzeganie sprawiedli-
wo�ci spo³ecznej30. Jest to wiêc ogólne i czysto etyczne ujêcie poli-
tyki, które jak¿e odbiega od wspó³czesnych koncepcji. Dla wielu
z nich nieobca jest przecie¿ idea walki, gry interesów, wrogiego
�cierania siê opinii, pogl¹dów, przekonañ itp.

26 Por. B. Sutor, Etyka polityczna. Ujêcie ca³o�ciowe na gruncie chrze�cijañ-
skiej nauki spo³ecznej, s. 53�54.

27 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, p. 45.
28 Por. J. Miziñska, Polityka jako los, s. 29�30 i 44�45.
29 Por. A. Dro¿d¿, Wspó³czesne modele etyczne, Studia Catholica Podoliae

1(2002), s. 413�430.
30 Por. P. Nitecki, Polityka, w: Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana

Paw³a II, red. A. Zwoliñski, Radom 2003, s. 371�372.
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4. Motywy chrze�cijañskiej obecno�ci
w polityce

Skoro mowa o etycznym aspekcie polityki, to od razu warto
u�wiadomiæ sobie motywy, które decyduj¹ o tym, ¿e chrze�cijanie,
katolicy podejmuj¹ aktywn¹ obecno�æ w ¿yciu politycznym. Aktyw-
no�æ ta jest wszak¿e spraw¹ ca³ego Ko�cio³a, który czynne zaanga-
¿owanie polityczne (udzia³ w sprawowaniu w³adzy politycznej)
z zasady rezerwuje dla wiernych �wieckich31. Wy³¹czenie z tej ak-
tywno�ci duchowieñstwa jest spraw¹ wewnêtrzn¹ Ko�cio³a podykto-
wan¹ racj¹ zbawcz¹, by nie rozpraszaæ si³ niezbêdnych dla pos³ugi
czysto ewangelizacyjnej32. Jednak nie chodzi tu o ca³kowit¹ nieobec-
no�æ, gdy¿ z natury rzeczy �roztropna troska o dobro wspólne� sta-
nowi obowi¹zek moralny wszystkich, którzy przynale¿¹ do danej
wspólnoty (politycznej, pañstwowej, terytorialnej, lokalnej itp.).

Obowi¹zek zaanga¿owania politycznego nie ma charakteru �ci-
�le religijnego, choæ wiara niew¹tpliwie nadaje mu g³êbszy sens, lecz
nade wszystko jest to obowi¹zek naturalny, wynikaj¹cy z faktu przy-
nale¿no�ci do spo³eczno�ci. Ko�ció³ w swoim nauczaniu spo³ecznym
stara siê wszak¿e akcentowaæ �jako�æ� polityki. Podkre�la, ¿e ma to
byæ polityka na rzecz osoby i spo³eczeñstwa, w której �prawo i obo-
wi¹zek uczestniczenia dotyczy wszystkich i ka¿dego; formy tego
udzia³u, p³aszczyzny, na jakich on siê dokonuje, zadania i odpowie-
dzialno�æ mog¹ byæ bardzo ró¿ne i wzajemnie siê uzupe³niaæ. Ani
oskar¿enia o karierowiczostwo, o kult w³adzy, o egoizm i korupcjê,
które nierzadko s¹ kierowane pod adresem ludzi wchodz¹cych
w sk³ad rz¹du, parlamentu, klasy panuj¹cej czy partii politycznej,
ani do�æ rozpowszechniony pogl¹d, ¿e polityka musi byæ terenem

31 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 74; por. J. Mazur, Politologia chrze�cijañ-
ska, Czêstochowa 2001, s. 23-30.

32 Codex Iuris Canonici � Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984, kan.
285 § 3; 287.
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moralnego zagro¿enia, bynajmniej nie usprawiedliwiaj¹ sceptycy-
zmu i nieobecno�ci chrze�cijan w sprawach publicznych�33.

Je�li chodzi o same motywy zaanga¿owania politycznego Ko�cio-
³a (wiernych �wieckich), to mo¿na je uj¹æ w dwie podstawowe grupy.
Jedna z nich obejmuje motywy natury teologicznej, druga za� natu-
ry spo³eczno-kulturowej (historycznej)34. Motywacja teologiczna
wynika z faktu, i¿ polityka znajduje swoje zakotwiczenie w samej
naturze cz³owieka i spo³eczeñstwa; naturze bêd¹cej przecie¿ wyra-
zem stwórczej woli Boga. W tym znaczeniu polityka nale¿y do po-
rz¹dku ustanowionego przez Boga. Dlatego �religijna� aktywno�æ na
terenie polityki jawi siê jako zadanie i obowi¹zek zarówno ca³ej
wspólnoty chrze�cijan, jak i poszczególnych jej cz³onków. Z kolei
motywacja spo³eczno-kulturowa podyktowana jest wyzwaniami, jakie
stoj¹ przed ludzko�ci¹. Ko�ció³ zaznaczaj¹cy swoj¹ obecno�æ
w �wiecie, usi³uje z racji swojej misji wp³ywaæ na rozwój postmoder-
nistycznego spo³eczeñstwa w kierunku konkretnych warto�ci moral-
nych i religijnych. Czyni to g³ównie za po�rednictwem wiernych �wiec-
kich. W gruncie rzeczy chodzi o to, by w ka¿dej sytuacji, nawet po�ród
rozlicznych sprzeczno�ci, o¿ywiaæ �wiat ewangelicznym zaczynem.

Wspomniane motywy zaanga¿owania politycznego: teologiczne
i spo³eczno-kulturowe nie s¹ alternatywne, lecz komplementarne.
Powinny siê wzajemnie dope³niaæ. Niezbêdna jest ich odpowiednia
integracja z uwagi na fakt, ¿e w dobie obecnej polityka usi³uje
wywieraæ ogromny wp³yw niemal na wszystkie dziedziny ludzkiej
egzystencji. Politycy uzurpuj¹ sobie prawo do regulacji takich obsza-
rów ¿ycia, jak rodzina, praca, zdrowie, szko³a, moralno�æ, religia itp.
To w³a�nie oni, pos³uguj¹c siê procedurami demokracji, chcieliby
arbitralnie wskazywaæ (wprowadzaæ) konkretne rozwi¹zania w po-
szczególnych dziedzinach ludzkiego ¿ycia, bêd¹c przekonani, ¿e
wychodz¹ naprzeciw wymaganiom dobra wspólnego.

33 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, p. 42.
34 Por. J. Mazur, Od kerygmatu do Ewangelii ¿ycia. Dzieje katolickiej my�li

spo³ecznej w zarysie, Radom 2003, s. 294�295.
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G³ównym problemem, który budzi uzasadnione obawy, i to nie
tylko ze strony chrze�cijañstwa, polega na tym, ¿e we wspó³czesnej
postmodernistycznej praktyce politycznej dominuje mocno zreduko-
wany obraz cz³owieka. Do niezwykle gro�nych wyobra¿eñ o cz³owie-
ku, które wyros³y na gruncie my�lenia indywidualistycznego, nale¿y
na przyk³ad koncepcja fenomenalistyczno-naturalistyczna. Wed³ug
jej zwolenników cz³owiek nie jest niczym wiêcej ni¿ tylko organi-
zmem biologicznym, chocia¿ organizmem szczególnym, gdy¿ wykazu-
j¹cym stany �wiadomo�ci przes¹dzaj¹ce o jego cz³owieczeñstwie. Je�li
straci on zdolno�æ do samodzielnego prze¿ywania, to wedle tej kon-
cepcji staje siê jedynie �cielesn¹ mas¹� i traci prawa, które uprzednio
przys³ugiwa³y mu jako cz³owiekowi. W tej sytuacji pozbawienie ¿ycia
owej �cielesnej masy� nie przedstawia wiêkszego problemu moralne-
go, gdy¿ dzia³ania takiego nie mo¿na nazywaæ morderstwem35.

Przytoczona uwaga jeszcze bardziej u�wiadamia fakt, i¿ u pod-
staw autentycznego my�lenia politycznego, a wiêc takiego, które
kryje w sobie roztropn¹ troskê o dobro wspólne musi znajdowaæ siê
odpowiednia koncepcja cz³owieka. Katolicka nauka spo³eczna propo-
nuje w tym miejscu koncepcjê personalistyczn¹, konsekwentnie trak-
tuj¹c cz³owieka jako osobê. W tym ujêciu dobro wspólne (spo³eczne),
podstawowa kategoria etyczna i polityczna, w gruncie rzeczy spro-
wadza siê do dobra osobowego wszystkich cz³onków danej spo³ecz-
no�ci czy wspólnoty (politycznej). Realizacja tej prawdy w praktyce
politycznej wymaga ewangelicznej czujno�ci. Ko�ció³ jest prze�wiad-
czony, ¿e nie mo¿e byæ mowy o prawdziwej ewangelizacji bez jedno-
czesnej humanizacji �wiata polegaj¹cej na integralnym rozwoju cz³o-
wieka i spo³eczeñstwa. S¹ to powody (motywy), dla których Ko�ció³
wzywa katolików, szczególnie wiernych �wieckich, do anga¿owania
siê w politykê, by duchem Ewangelii przenikn¹æ �wiat, jego �wieckie
struktury i dzia³ania.

35 T. �lipko, Granice ¿ycia. Dylematy wspó³czesnej bioetyki, Kraków 1994,
s. 238 n.
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5. Kryteria politycznego zaanga¿owania
chrze�cijan

Niezwykle wa¿ne jest to, jak wygl¹da polityka w praktyce ¿ycia
chrze�cijañskiego. Innymi s³owy, chodzi o konkretne zaanga¿owanie
polityczne chrze�cijan. Na podstawie ca³okszta³tu nauczania spo-
³ecznego Ko�cio³a mo¿na sformu³owaæ kilka podstawowych kryte-
riów, które daj¹ pewne praktyczne rozeznanie w sprawie polityki
uprawianej po chrze�cijañsku. Ich tre�æ zak³ada jednak sytuacjê, ¿e
aktywne zaanga¿owanie chrze�cijan w ¿yciu politycznym odbywa siê
w klimacie poszanowania wolno�ci religijnej.

Na centralne miejsce wysuwa siê kryterium najbardziej podsta-
wowe, jakim jest zasada podwójnej wierno�ci. Dotyczy ono wierno�ci
zarówno warto�ciom chrze�cijañskim, jak i profesjonalnym regu³om
sztuki politycznej. Z niego mo¿na wyprowadziæ kryteria bardziej
szczegó³owe, do których nale¿¹: 1. Integracja z warto�ciami zawar-
tymi w Ewangelii i zasadami (normami dzia³ania), które z niej
wynikaj¹, czyli spójno�æ miêdzy wiar¹ a ¿yciem; 2. Respekt dla
�wieckiego charakteru polityki; 3. Osobista odpowiedzialno�æ chrze-
�cijanina za podejmowane decyzje polityczne36.

Dla zastosowania owych kryteriów niezbêdna jest ich w³a�ciwa
interpretacja. W zwi¹zku z tym trzeba sformu³owaæ nastêpuj¹ce
uwagi:

1. Spójno�æ z warto�ciami ewangelicznymi nie jest wy³¹cznie
zagadnieniem teoretycznym, lecz powinna siê przejawiaæ w sumie-
niu i byæ prze¿ywana w osobistym postêpowaniu chrze�cijanina oraz
znajdowaæ swój wyraz w ¿yciu publicznym, w kulturze, w struktu-
rach spo³ecznych, politycznych i gospodarczych, w prawach i instytu-
cjach. Ma to byæ spójno�æ subiektywna i zarazem obiektywna, spój-
no�æ z w³asn¹ wiar¹ i z nauczaniem Ko�cio³a, co w konsekwencji
oznacza spójno�æ w sprawie zasad antropologii o�wieconej Ewangeli¹.

36 Por. J. Mazur, Od kerygmatu do Ewangelii ¿ycia. Dzieje katolickiej my�li
spo³ecznej w zarysie, s. 296-302.
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Spójno�æ subiektywna polega na tym, ¿e chrze�cijanin kieruje
siê w³asnym sumieniem przy podejmowaniu decyzji politycznych,
za� spójno�æ obiektywna zak³ada obowi¹zek rozeznania obiektyw-
nych elementów wyboru, jakiego siê w danej sprawie dokonuje.
Rozeznanie to nie mo¿e byæ wy³¹cznie osobist¹ spraw¹ ka¿dego
chrze�cijanina, w szczególno�ci polityka, lecz winno opieraæ siê tak-
¿e na tym, w co wierzy Ko�ció³. Spójno�æ z osobi�cie prze¿ywan¹
wiar¹ i z nauczaniem Ko�cio³a winna stanowiæ istotn¹ cechê charak-
teryzuj¹c¹ ka¿de postêpowanie chrze�cijanina, w tym równie¿ dzia-
³alno�æ polityczn¹37.

2. Katolicy w ka¿dej sytuacji i w ka¿dym miejscu, bez wzglêdu
na to, do jakiego nale¿¹ bloku politycznego, nie mog¹ nie byæ zjed-
noczeni wokó³ podstawowych warto�ci moralnych, które stanowi¹
przedmiot dyskusji i decyzji na niwie polityki. Jest to wymóg w³a-
�ciwie uformowanego sumienia, w czym istotn¹ rolê powinien odgry-
waæ ca³y Ko�ció³. Warto�ci moralne i antropologiczne, które wyp³y-
waj¹ z wiary chrze�cijañskiej, mog¹ i powinny znale�æ wyraz nie
tylko w sumieniu poszczególnych chrze�cijan uprawiaj¹cych polity-
kê, ale tak¿e w samej polityce, dziêki po�rednictwu struktur, praw
i instytucji spo³ecznych, politycznych, pañstwowych. Do najwa¿niej-
szych tego rodzaju warto�ci nale¿y zaliczyæ: zasadê prymatu osoby
ludzkiej; �wiêty i nienaruszalny charakter ¿ycia ludzkiego od mo-
mentu poczêcia a¿ do naturalnej �mierci; rodzinê opart¹ na instytu-
cji ma³¿eñstwa pojmowanego zgodnie z natur¹, a wiêc bêd¹cego
monogamicznym zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety; zasadê poszano-
wania praw ludzi i narodów; wolno�æ prze¿ywan¹ w prawdzie
o cz³owieku; solidarno�æ i sprawiedliwo�æ spo³eczn¹38.

3. W logikê respektu dla warto�ci wpisuj¹ siê tak¿e wynikaj¹ce
z ducha Ewangelii normy dzia³ania, bêd¹ce szczególnym zadaniem
wiernych �wieckich zaanga¿owanych w politykê. Do tego rodzaju

37 Por. B. Sorge, Wyk³ady z katolickiej nauki spo³ecznej. Od Ewangelii do
cywilizacji mi³o�ci, Kraków 2001, s. 231�236.

38 Ibidem, s. 229�233.
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norm nale¿¹: a) uznanie godno�ci osoby ludzkiej, co implikuje posza-
nowanie wszystkich praw osobowych i spo³ecznych wpisanych
w naturê ludzk¹; b) dialog oparty na wzajemnym szacunku jako
metoda umo¿liwiaj¹ca podjêcie wspó³czesnych programów i dzia³añ
dla przezwyciê¿enia trudnych problemów (ubóstwa, g³odu, przemocy,
terroryzmu, aborcji, narkomanii, degradacji �rodowiska itp.); c) d¹¿e-
nie do sprawiedliwo�ci i solidarno�ci spo³ecznej; d) zdobycie odpo-
wiednich kompetencji politycznych niezbêdnych dla skutecznej akcji
politycznej; e) wykorzystanie do�wiadczenia chrze�cijañskiego dziêki
rozeznaniu i interpretacji rzeczywisto�ci politycznej w �wietle Ewan-
gelii; f) opcja na rzecz ubogich, czyli zasada sta³ej praktyki przyka-
zania mi³o�ci i mi³osierdzia we wszystkim, co oznacza przyznawanie
pierwszeñstwa ubogim39. We wspó³czesnym �wiecie szczególnego
znaczenia nabiera jeszcze jedna norma, której dostarcza do�wiad-
czenie oparte na praktyce politycznej. Wskazuje ona na potrzebê
respektowania zasady pomocniczo�ci (subsydiarno�ci).

4. Wydaje siê, ¿e spójno�æ, o której mowa, stanowi jedno z naj-
wa¿niejszych i nagl¹cych wyzwañ dla politycznej dzia³alno�ci kato-
lików. W sytuacji spo³eczeñstwa pluralistycznego polega ona nie tyle
na stanowczym mówieniu �nie� wobec rozwi¹zañ sprzecznych z war-
to�ciami zawartymi w Ewangelii, ile na wysuwaniu pozytywnych
rozwi¹zañ bêd¹cych cierpliwym (niekiedy jedynie stopniowym) prze-
kszta³caniem zasad wiary w warto�ci uznawane przez ka¿dego cz³o-
wieka i przez spo³eczno�æ polityczn¹ czy pañstwow¹. Pojawia siê
wszak¿e problem, by znale�æ taki sposób tego prze³o¿enia, aby war-
to�ci ewangeliczne okaza³y siê mo¿liwe do wprowadzenia w ¿ycie
tak¿e przez ludzi spoza Ko�cio³a przy mo¿liwe najwiêkszej aprobacie
i zgodzie40.

39 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotycz¹ce stu-
diów i nauczania doktryny spo³ecznej Ko�cio³a w ramach formacji kap³añskiej,
p. 55�62; s. 139�142.

40 Por. C. M. Martini, C�è un tempo per tacere e un tempo per parlare,
Aggiornamenti Sociali 47 (1996)2, s. 174, cyt. za: B. Sorge, Wyk³ady z katolickiej
nauki spo³ecznej. Od Ewangelii do cywilizacji mi³o�ci, s. 233.
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5. Polityka z zasady ma charakter �wiecki, co powinno byæ re-
spektowane tak¿e w przypadku aktywno�ci chrze�cijan. W sensie
�cis³ym nie istnieje co� takiego, jak �polityka chrze�cijañska�, gdy¿
Ewangelia nie zawiera bezpo�rednich wskazañ odno�nie do chrze-
�cijañskiego uprawiania polityki. Nie zaleca te¿ ani nie proponuje
konkretnych systemów czy struktur politycznych. Podobnie jak inne
rzeczywisto�ci doczesne, którym � wedle my�li Ko�cio³a � przys³ugu-
je s³uszna (w³a�ciwa) autonomia, polityka ma charakter ��wiecki�,
czyli posiada okre�lony cel, tre�æ i �rodki, które przynale¿¹ do po-
rz¹dku naturalnego. Wiedza na ten temat nie mo¿e byæ zapo¿yczana
z nadprzyrodzonego Objawienia, lecz musi byæ przedmiotem wysi³ku
ludzkiego rozumu. St¹d istotnej wagi nabiera konieczno�æ rozró¿nie-
nia natury zaanga¿owania politycznego od zaanga¿owania religijne-
go, bo s¹ to rzeczywisto�ci autonomiczne, ale tylko autonomiczne.
Nie s¹ bowiem od siebie ca³kowicie niezale¿ne, gdy¿ spotykaj¹ siê
na gruncie integralnego dobra cz³owieka41.

Chrze�cijanin pojmuj¹cy politykê jako staranie o realizacjê do-
bra wspólnego, z natury rzeczy odnajduje w Ewangelii inspiracjê do
dzia³ania. Wizja dobra wspólnego ma wszak¿e swoje zakotwiczenie
i ostateczne wyja�nienie w integralnej wizji cz³owieka, jego osobo-
wym dobru, które ma wymiar doczesny i nadprzyrodzony. Rozró¿-
nienie to jest jednak nieostre, przez co mo¿e prowadziæ do wielu
nieporozumieñ, konfliktów czy nawet oskar¿eñ o mieszanie siê do
polityki. Chrze�cijanin musi zmierzyæ siê z tym zagro¿eniem. W prak-
tyce politycznej nieodzown¹ pomoc¹ pod tym wzglêdem jest norma
wynikaj¹ca z Ewangelii, która polega na otwarciu siê chrze�cijanina
na charyzmaty i dary Ducha �wiêtego42. W ramach troski o dobro
nadprzyrodzone, które w polityce mo¿e byæ zagro¿one, chrze�cijanin
nierzadko staje przed prób¹ wierno�ci Bogu. Bywaj¹ sytuacje, ¿e

41 Por. Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, p. 36.

42 Por. J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna (skrypt dla studentów teolo-
gii), Kraków 1992, s. 185.
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musi on byæ ewangelicznym znakiem sprzeciwu, co oczywi�cie wy-
maga trudnego �wiadectwa43.

6. Decyzje polityczne z natury swej maj¹ charakter autonomicz-
ny, czyli winny byæ podejmowane przez chrze�cijan na ich w³asn¹
odpowiedzialno�æ, nie za� na odpowiedzialno�æ Ko�cio³a. W dziedzinie
politycznej wierni �wieccy nie mog¹ uwa¿aæ siê jedynie za biernych
wykonawców poleceñ Ko�cio³a hierarchicznego. Powinni podejmo-
waæ decyzje polityczne spójne z Ewangeli¹ w sposób odpowiedzialny
i samodzielny. Do duszpasterzy nale¿y zadanie o�wiecania umys³ów
i formowania sumieñ wiernych �wieckich i oceny poszczególnych
decyzji politycznych w kluczu spójno�ci, natomiast do wiernych
�wieckich uprawiaj¹cych politykê nale¿y troska o to, by zachowaæ
ow¹ spójno�æ, przyjmuj¹c na siebie z odwag¹ ryzyko i odpowiedzial-
no�æ. W tym celu potrzebna jest kompetencja w dziedzinie politycz-
nej. Chodzi wiêc o postulat profesjonalno�ci polityki. Nie wystarczy
byæ dobrym chrze�cijaninem, aby jednocze�nie byæ dobrym polity-
kiem. Profesjonalno�æ polityki zak³ada rzetelne poznanie ��wieckich�
regu³ polityki, które przynale¿¹ do �wiata rozumu i s¹ naukowo
poznawalne, do�wiadczalne i sprawdzalne44.

Nie sposób wiêc nie zauwa¿yæ, ¿e chrze�cijanin uprawiaj¹cy
politykê to cz³owiek odznaczaj¹cy siê dobrze rozumianym profesjo-
nalizmem i w³a�ciw¹ duchowo�ci¹. Polityczna decyzja chrze�cijanina
powinna byæ owocem podwójnej wierno�ci. Z jednej strony ma to byæ
wierno�æ warto�ciom ewangelicznym, z drugiej za� wierno�æ ��wiec-
kim� regu³om sztuki politycznej, których nie mo¿na wprost odnale�æ
w nadprzyrodzonym Objawieniu, lecz nale¿y szukaæ w ramach po-
rz¹dku naturalnego.

Wspomniane kryteria s³u¿by politycznej prze¿ywanej po chrze-
�cijañsku domagaj¹ siê ca³kowitego respektu, wiernego przestrzega-

43 Por. T. Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki spo³ecznej, Morusek,
Kraków 1999, s. 245-275; J. Mazur, Od kerygmatu do Ewangelii ¿ycia. Dzieje
katolickiej my�li spo³ecznej w zarysie, s. 296.

44 Por. B. Sorge, Wyk³ady z katolickiej nauki spo³ecznej. Od Ewangelii do
cywilizacji mi³o�ci, s. 240-241.
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nia. Wierno�æ tym sprawdzianom stanowi miarê autentycznej poli-
tyki uprawianej po chrze�cijañsku. Chrze�cijanin obecny w polityce
powinien byæ cz³owiekiem syntezy, który potrafi ³¹czyæ w sobie od-
powiedni¹ motywacjê ewangeliczn¹ z respektem dla ��wiecko�ci�
i profesjonalno�ci zaanga¿owania politycznego. Duchowo�æ i facho-
wo�æ (kompetencja) nale¿¹ wprawdzie do dwóch ró¿nych p³aszczyzn,
ale to jeszcze nie oznacza, ¿e pola te nie maj¹ ¿adnych punktów
stycznych. Spotykaj¹ siê one w ka¿dym cz³owieku, o którym mo¿na
by powiedzieæ, ¿e jest homo religiosus czy homo Dei i zarazem homo
politicus. W tym miejscu niezbêdna jest synteza, gdy¿ cz³owiek sta-
nowi integraln¹ jedno�æ w ca³ej prawdzie swego istnienia i bytowa-
nia osobowego, wspólnotowego, politycznego45.

6. Rola i znaczenie �zmys³u politycznego�

W postawê ¿yciow¹ wielu chrze�cijan uprawiaj¹cych politykê
czêsto wkrada siê rozd�wiêk pomiêdzy my�leniem a dzia³aniem, wiar¹
wyznawan¹ a ¿yciem codziennym, duchowo�ci¹ a profesjonalizmem.
Sprzyja temu kryzys, jaki dotyka wspó³czesn¹ cywilizacjê euroatlan-
tyck¹. Zdaniem J. Ratzingera, polega on na tym, ¿e zawodzi powi¹-
zanie miêdzy sfer¹ subiektywn¹ i obiektywn¹, ¿e rozum i wiara
rozmijaj¹ siê ze sob¹. �Sektorowo wyspecjalizowany rozum jest nie-
samowicie silny i produktywny, ale standaryzacja jednego typu pew-
no�ci i rozumno�ci nie pozwala mu na orientacjê w dziedzinie pod-
stawowych problemów cz³owieka�46, zw³aszcza tych, na które
odpowied� daje religia.

Zatem nie bez powodu Ko�ció³ wci¹¿ podkre�la ogromn¹ wagê
dialogu pomiêdzy rozumem a wiar¹ religijn¹. Rozum zawsze potrze-

45 Por. J. Mazur, Od kerygmatu do Ewangelii ¿ycia. Dzieje katolickiej my�li
spo³ecznej w zarysie, s. 303.

46 J. Ratzinger, Wiara � prawda � tolerancja. Chrze�cijañstwo a religie
�wiata, Kielce 2005, s. 115.
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buje oczyszczenia ze strony wiary, za� religia potrzebuje oczyszcze-
nia przez rozum, by ukazaæ swoje autentyczne ludzkie oblicze. Oczysz-
czenie to odnosi siê tak¿e do rozumu politycznego47. Nic tedy dziw-
nego, ¿e Sobór Watykañski II roz³am pomiêdzy racjonalnym
postêpowaniem a wymaganiami wiary zaliczy³ do �powa¿niejszych
b³êdów (nieprawid³owo�ci) naszych czasów�48.

Jak wobec tego przezwyciê¿yæ wspomniany roz³am? Wydaje siê,
i¿ na polu zaanga¿owania politycznego zbyt ma³o wagi przywi¹zuje
siê do roli i znaczenia �zmys³u politycznego�, który powinien byæ
starannie pielêgnowany tak¿e przez chrze�cijan. Jest to ogromnie
wa¿ne, gdy¿ polityka uprawiana przez chrze�cijan z uwagi na kry-
j¹ce siê w niej wymogi natury religijnej i moralnej posiada swoj¹
specyfikê. Mo¿na mówiæ nawet o jej �chrze�cijañskim stylu�, który
zak³ada respektowanie konkretnych zasad i warto�ci zawartych
w Objawieniu. Szczególnie wa¿ne s¹ warto�ci podstawowe: mi³o�æ
(chrze�cijañska), sprawiedliwo�æ, odpowiedzialno�æ, solidarno�æ, po-
kój, prawda, wolno�æ. Warto�ciami podstawowymi s¹ tak¿e prawa
cz³owieka i dobro wspólne49.

Uprawianiu polityki po chrze�cijañsku musz¹ równie¿ odpowia-
daæ pewne kryteria, o których by³a mowa powy¿ej. Niezale¿nie jed-
nak od racji natury etycznej i teologicznej polityce zawsze towarzy-
szy pewien �zmys³ polityczny�. O jego rozwój powinni staraæ siê ci
wszyscy, którzy podejmuj¹ �roztropn¹ troskê o dobro wspólne�.

Zmys³ polityczny pozwala na uznanie prymatu dobra wspólnego
i interesu ca³ej spo³eczno�ci, nie zaniedbuj¹c troski o los ubogich,
zepchniêtych na margines, wykluczonych spo³ecznie, dyskrymino-
wanych itp. Je�li jest w³a�ciwie ukszta³towany, to sprawia, ¿e poli-
tykowi obca jest taka interpretacja �racji stanu�, wedle której su-

47 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, p. 56.
48 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska

o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym p. 43.
49 Por. J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna (skrypt dla studentów teolo-

gii), s. 182�183.
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mienie i warto�ci moralne podporz¹dkowane s¹ konkretnym celom
utylitarnym.

Podobnie jak trudno wyobraziæ sobie politykê bez moralno�ci,
tak i nie sposób mówiæ o zmy�le politycznym bez odniesienia do
zmys³u moralnego. Oba te zmys³y musz¹ siê spotkaæ w ludzkim
sumieniu na p³aszczy�nie integralnej prawdy o cz³owieku i spo³e-
czeñstwie. Jest to konieczne, aby polityk w³a�ciwie rozpozna³ dobro
wspólne. Potrafi³ odró¿niæ je od tego wszystkiego, co dobrem nie
jest. Otó¿ moralno�æ, w szczególno�ci w³a�ciwie ukszta³towany zmys³
moralny, pozwala na odró¿nienie dobra od z³a. Ponadto pozwala
rozró¿niæ miêdzy tym, co s³uszne i co nies³uszne50.

W polityce uprawianej przez chrze�cijanina ujawnia siê jeszcze
jeden bardzo wa¿ny element, mianowicie �zmys³ religijny�, bêd¹cy
pod³o¿em i wype³nieniem zmys³u moralnego. Polityk inspirowany
Ewangeli¹ posiada w³a�nie co� w rodzaju zmys³u religijnego, który
równie¿ spotyka siê ze zmys³em politycznym. Spotkanie to odbywa
siê nie inaczej, jak w �wietle prawdy, która wskazuje na rzeczywiste
dobro wspólne51. Prawdziwie ludzki zmys³ polityczny bodaj w naj-
wy¿szym stopniu inspirowany jest wiar¹ chrze�cijañsk¹. Niezbêdny
jest w uprawianiu polityki, o ile pragnie ona odznaczaæ siê auten-
tycznym humanizmem. Kieruj¹cy siê nim politycy chrze�cijañscy
wystêpuj¹ w szczególnej roli �wiadków.

W zaanga¿owaniu politycznym chrze�cijan niezwykle wa¿ne
wydaj¹ siê byæ parametry kontemplacji i ¿ycia duchowego. Gwaran-
tuj¹ one zachowanie pewnego realizmu politycznego, który impliko-
wany jest spójnym spojrzeniem na sens polityki. Owe parametry
duchowe sprawiaj¹, ¿e instynkt polityczny pozostaje w harmonii
z instynktem moralnym i instynktem religijnym. Bez w¹tpienia sta-

50 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotycz¹ce stu-
diów i nauczania doktryny spo³ecznej Ko�cio³a w ramach formacji kap³añskiej,
p. 55, s. 139.

51 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, p. 24; idem, Encyklika
Veritatis splendor, p. 98�99.
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nowi¹ mocn¹ przes³ankê do przyjêcia ewangelicznej interpretacji
dobra wspólnego.

* * *

Chrze�cijanin zaanga¿owany politycznie powinien mieæ �wiado-
mo�æ, ¿e dobro wspólne, podstawowa kategoria polityki, nie wyczer-
puje siê na rzeczywisto�ci doczesnej. Ma ono równie¿ charakter
transcendentny, duchowy, nadprzyrodzony. Swoje ostateczne wyja-
�nienie i uzasadnienie odnajduje w dobru osobowym cz³owieka. Dobro
osoby ludzkiej wyra¿a siê w jako�ci relacji cz³owieka wobec Stwórcy,
w jego powo³aniu do wiecznego szczê�cia, w jego komunii z Trójje-
dynym Bogiem. Roztropna troska o takie w³a�nie dobro stanowi
o najbardziej istotnym sensie polityki uprawianej w duchu chrze�ci-
jañskim. Sprawia, ¿e zaanga¿owanie w sferze politycznej staje siê
bezinteresown¹ s³u¿b¹ na rzecz osoby i spo³eczeñstwa.
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POLITICS CONDUCTED IN A CHRISTIAN WAY

SUMMARY

Politics can fulfill its mission only if it�s work of building and
improving the new world will be based on the strong foundations,
which guarantee proper understanding of the good. It is a about
human good, especially the common good. This common good deter-
mines the final justification of improving or building the world.
These presented reflections focus on an issue of whether and how
can this improvement of the temporal reality, be revived by the
spirit of the Gospel? Good is the integral part of politics. Politics,
according to its ethical approach, can be defined as a prudent concern
for the common good.

However, a Christian involved in politics should have an awa-
reness that the common good, a basic category of politics, is not
confined to the temporal reality. It is as well transcendental, spi-
ritual and supernatural. It finds it�s ultimate explanation in per-
sonal human good. The good of a human being is expressed by the
quality of relationship between man and Creator, as well as in his
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vocation to the eternal happiness, and in his communion with the
Triune God.

Prudent concern for this good determines the most important
sense of the politics conducted in a Christian spirit. It makes that
involvement in the political sphere becomes a selfless service to the
human being and society. In this perspective, as a matter of priority
must be considered a necessity to properly discern the themes of
Christian presence in politics. The criteria for political involvement
of Christians are also important in this matter. The discernment of
these criteria largely depends on the political sense, which as such,
is shared by all people. These are the basic ideas presented in this
article. Their objective is to identify the qualified nature as well as
the necessity of politics conducted in a Christian way.




