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DEBATA NAD DEMOKRACJĄ LIBERALNĄ

Katedra Studiów Amerykanistycznych przy Wydziale Prawa, Administracji i Sto-
sunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego zorganizowała 20 marca 2013 r. seminarium poświęcone poglądom 
Reinholda Niebuhra (1892–1971), jednego z najwybitniejszych XX-wiecznych 
amerykańskich teoretyków liberalizmu i demokracji liberalnej (Moral Man and 
Immoral Society. New York 1932; Christianity and Power Politics, New York 
1940).

Ten duchowny protestancki niemieckiego pochodzenia opracował w latach 
40. teologiczno-filozoficzne uzasadnienie dla amerykańskiego „nowego liberali-
zmu”, którego cechą swoistą jest pragmatyczne rozumienie problemów społecz-
nych. Wynika ono z jego teorii, uwydatniającej przyrodzoną niedoskonałość natury 
ludzkiej, która sprawia, że na świecie jest więcej zła aniżeli dobra. To przekona-
nie, opozycyjne wobec optymistycznej wiary klasycznych liberałów w człowieka 
oraz wobec moralistycznego idealizmu chrześcijańskiego, nazwane przezeń „reali-
zmem chrześcijańskim”, Reinhold Niebuhr zastosował do polityki, a specjalnie do 
teorii demokracji, by w rezultacie dojść do sławnej konkluzji, że „O ile zdolność 
człowieka do tego, by być sprawiedliwym, stwarza warunki umożliwiające istnie-
nie demokracji, o tyle skłonność do niesprawiedliwości powoduje, że demokracja 
staje się koniecznością” (The Children of Light and the Children of Darkness, New 
York 1944.)

Po wysłuchaniu referatu Jarosława Rokickiego, Czy powrót teologii poli-
tycznej? Ewolucja poglądów Reinholda Niebuhra rozgorzała dyskusja nad doj-
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rzałą teorią polityczną amerykańskiego myśliciela. Zabierali w niej głos nie tylko 
uczestnicy, ale też moderator obrad prof. Hieronim Kubiak, znany socjolog na-
rodu, polityki i religii, kierownik Katedry, a zarazem dyrektor Instytutu Studiów 
Politycznych Krakowskiej Akademii. Spierano się o aktualność poglądów Nie-
buhra w dobie współczesnej, w świecie gwałtownym zmian technologicznych, 
kulturowych, obyczajowych i ustrojowych. W świecie wstrząsanym kryzysami 
społecznymi, dążeniami do podporządkowania człowieka systemom politycznym 
i ekonomicznym. Wskazywano też na tendencje do uprawiania polityki w opar-
ciu o przekonania wynikające z wyznawanej religii. Z kolei autor referatu, prof. 
Rokicki, zwrócił uwagę na wpływ poglądów Niebuhra z jednej strony na rozwój 
akademickiej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych. Z drugiej – na 
oddziaływanie ich na praktyczną politykę, czego świadectwem jest chociażby to, 
że znalazły uznanie u takich osobistości amerykańskiej sceny politycznej jak Mar-
tin Luter King, Jimmy Carter, Madeleine Albright czy obecny prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Barack Obama.

Również i Polsce ma się do czynienia z próbami wykorzystania wiary chrze-
ścijańskiej do gromadzenia kapitału politycznego i sprawowania władzy w oparciu 
o wartości wypływające z religii. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że 
nie tylko w polityce Stanów Zjednoczonych, ale także w polskiej polityce można 
dostrzec symptomy powrotu teologii politycznej. Z pewnością umacnia ona wiarę 
w porządek demokracji liberalnej.


