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Wspó∏czesne demokracje w Europie majà po-

wa˝ny problem z religià, a ÊciÊlej rzecz bioràc

– z jednà, z chrzeÊcijaƒstwem. To, co stanowi∏o

rdzeƒ europejskiej to˝samoÊci – jak trafnie 

i barwnie opisuje w swej ksià˝ce o Europie

wybitny polski historyk Oskar Halecki – dzisiaj

wydaje si´ ir ytujàcà zasz∏oÊcià, której pozosta-

∏oÊci nale˝y jak najszybciej wyrzuciç z prze-

strzeni publicznej. Spór o w∏oskiego kandydata

do komisji europejskiej Rocco Buttiglionego

nie jest z tej perspektywy wydarzeniem wyjàt-

kowym, lecz kontynuacjà sporu o preambu∏´

europejskiej konstytucji, w której zabrak∏o

miejsca dla chrzeÊcijaƒstwa. Europ´ ogarn´∏a

fala chrystofobii. 

Inaczej rzecz przedstawia si´ w Ameryce Pó∏-

nocnej, gdzie chrzeÊcijaƒstwo, chocia˝ nie tak

silnie zinstytucjonalizowane, pozosta∏o rdze-

niem to˝samoÊci nowoczesnej, demokratycz-

nej wspólnoty politycznej Amerykanów. Jak

zauwa˝y∏ w swojej ostatniej ksià˝ce Who are

we? Samuel Huntington, istotà amerykaƒskiej

politei jest przekonanie o istnieniu wy˝szej,

boskiej istoty – transcendencji. W ten sposób

transcendencja wzmacnia to, co polityczne.

W Europie ten typ ∏àczenia politycznoÊci 

i transcendencji uwa˝any jest w wielu krajach

za anachronizm. Francuzi od czasów Rousseau

wytworzyli w∏asny, niepodrabialny model im-

manentnej religii, republiki bez Boga. Dzisiaj

chcieliby narzuciç swój model jako uniwersalny

ca∏ej Europie. Niemiecka tradycja zatopiona

jest natomiast w specyficznej, prawno-konsty-

tucyjnej formie. Jej charakter jest wspó∏czeÊnie

pojmowany jako ca∏kowicie Êwiecki i pozyty-

wistyczny, chocia˝ ca∏a niemiecka tradycja

prawna ma swoje korzenie w∏aÊnie w teologii.

Problem religii i demokracji, transcendencji,

eschatologii i polityki nie jest tylko kwestià

ró˝nych porzàdków tradycji, ró˝nych historycz-

nych doÊwiadczeƒ. Nie da si´ go rozwiàzaç

przez prostà destylacj´ odmiennych tradycji,

dajàcà jakiÊ ekstrakt idealnego pogodzenia reli-

gii i polityki. Nie jest przypadkiem, ˝e escha-

tologia zawsze zajmowa∏a uwag´ filozofów

polityki, jako nieodzowny punkt odniesienia dla

wszelkiego rodzaju ziemskiego organizowania

spraw ludzkich. JednoczeÊnie wcià˝ poszuki-

wali odpowiedzi na pytanie, jak koniecznoÊç

takiego odniesienia pogodziç z nieprzeniknio-
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nà tajemnicà transcendencji. ChrzeÊcijaƒstwo

ze swojà koncepcjà Wcielenia zaproponowa∏o

najbardziej odwa˝nà odpowiedê na to pytanie

– odpowiedê, która zadecydowa∏a o naszej

historii i kulturze.

Jednak za prawdziwego ojca filozoficzno-poli-

tycznych zaÊwiatów uchodzi Platon. W Fedo-

nie, Gorgiaszu i Paƒstwie przedstawia wizj´,

w której dusze, w zale˝noÊci od zas∏ug, spoty-

kajà nagrody lub kary. Platon zdaje si´ nie

upieraç przy ˝adnym konkretnym obrazie

eschatologicznych obietnic. Byç mo˝e nawet

uwa˝a je wy∏àcznie za skuteczny z przyczyn

pedagogicznych mit. Trudno o tym przesàdzaç.

Filozofom polityki na ogó∏ chodzi o co innego

ni˝ spójny obraz poÊmiertnych losów duszy.

Obok kwestii szcz´Êcia – które, jeÊli ma byç

doskona∏e, musi byç trwa∏e i niezale˝ne od

okolicznoÊci zewn´trznych – idzie tu przede

wszystkim o sposób na w∏àczenie ˝ywio∏u reli-

gii w mechanizm paƒstwa.

Czy mo˝na si´ dziwiç, ˝e filozofia polityczna

tak ch´tnie odwo∏uje si´ do jakichÊ form escha-

tologii paƒstwowych? Podejrzewamy w tym

ch´ç instrumentalizacji religii. Cz´sto s∏usz-

nie. Choç tworzàc swojà wizj´ nieba dla gene-

ra∏ów i m´˝ów stanu, Cyceron wzorowa∏ si´

na Platoƒskim Ênie Era – to w pami´ci mia∏ 

z pewnoÊcià równie˝ wczeÊniejsze partie Paƒ-

stwa. Na wst´pie III ksi´gi Platon mówi wprost

o politycznych motywach budowania mitycz-

nych uzasadnieƒ. Zadaniem paƒstwowotwór-

czych poetów jest stworzenie pogodnej wizji

zaÊwiatów na potrzeby tych, którym przyjdzie

zap∏aciç najwy˝szà cen´ (386a i nast.). Nie∏atwo

przychodzi umieraç tym, którzy bojà si´ mro-

ków Hadesu.

Polityka nie mo˝e dziwiç, ˝e nawet ojcowie

tolerancji tracili cierpliwoÊç wobec ateistów.

Czy rzeczywiÊcie jednak sprawa daje si´ spro-

wadziç do manipulacji, powodowanej ch´cià

os∏odzenia Êmierci za ojczyzn´? Zwiàzek reli-

gijnej eschatologii i polityki wydaje si´ si´gaç

g∏´biej, prowadzàc w stron´ kwestii moral-

nych podstaw paƒstwa. Pierwszy argument

bierze si´ z odwrócenia problemu, jaki stoiccy

kosmopolici mieli z lojalnoÊcià wobec partyku-

larnych wspólnot. Czy takie wspólnoty nie sà

nieuchronnie skazane na konflikt z perspektywà

uniwersalnà? Dramatyczne (i retoryczne) pyta-

nie stoików: czy mo˝na byç zarazem dobrym

obywatelem i dobrym cz∏owiekiem? – po od-

wróceniu brzmi równie interesujàco: czy

mo˝na byç dobrym obywatelem, nie b´dàc do-

brym cz∏owiekiem? Odpowiedê wydaje si´

brzmieç: nie mo˝na!, a przynajmniej: chyba nie

mo˝na. Bo czy bez uniwersalistycznej sankcji

nie zapada si´ zwapniony koÊciec partykularne-

go paƒstwa? Co zdo∏a powstrzymaç ∏aƒcuchowy

proces rozpadu? Czy nie zostaje uruchomiony

mechanizm podzia∏u, którego naturalnym kre-

sem jest wojna wszystkich ze wszystkimi?

Podwójna lojalnoÊç ludzi wiary wydaje si´

wi´c zbawieniem politycznoÊci. Religia tworzy

absolutny punkt odniesienia, który – jak si´

zdaje – pozwala zakotwiczyç paƒstwowà naw´

w trwalszym gruncie ni˝ zasady podlegajàce

ludzkiej woli. ˚aden podmuch politycznych

wiatrów nie zmieni umów i praw, które zbu-

dowano na tak trwa∏ym fundamencie. Rzecz

w tym, ˝e ˝ywa wiara nie daje si´ nigdy spro-

wadziç do roli etyczno-notarialnego gwaranta

stabilnoÊci w∏adzy, do etycznego podsystemu

paƒstwa. ˚eby odsunàç pokus´ ∏atwych odpo-

wiedzi, wybraliÊmy spektakularne przyk∏ady:

Abraham, Antygona, Sokrates.

Nie przypadkiem obraz Caravaggia znalaz∏ si´

na ok∏adce tego numeru Teologii Politycznej.

Zwierz´cy strach na twarzy Izaaka nie pozwala

wàtpiç, ˝e nie chodzi tu o bezcielesnà alegori´

– lecz o wiar´, która posuwa si´ do gotowoÊci

dzieciobójstwa. Warto pami´taç, ˝e mówimy 

o akcie patriarchy nazywanego „ojcem wiary”.

Warto rozwa˝yç skutki wiernoÊci bo˝ej misji.

Otulone tysi´cznymi komentarzami proste

fakty znikajà nam z oczu. Gdyby Antygona

zdolna by∏a machnàç r´kà na bezbo˝nà decyzj´

Kreona, ∏aƒcuch tragicznych nast´pstw zosta∏by

powstrzymany – ˝y∏by Hajmon, Elektra, ona

sama chowa∏aby mo˝e dzieci, do paƒstwa nie

wkrad∏aby si´ anarchia. A Sokratejska demo-
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ralizacja m∏odzie˝y? Czy nie by∏a faktem?

S∏u˝ba bo˝a polegajàca na dowodzeniu przy-

zwoitym, solidnym obywatelom, ˝e sà g∏upcami

– jest wsparciem niezwykle przewrotnym. Czy

nie nazbyt przewrotnym? Rozchwianie stabil-

nych fundamentów paƒstwa, kwestionowanie

utrwalonych zasad wychowania – a w zamian

co? Niewiedza? Nadzieja, ˝e bóg jakoÊ tym po-

kieruje? I wymowne skutki: zdrajca Alkibiades,

zdrajca Kritiasz.

W jaki sposób do politycznego organizmu w∏à-

czyç wymiar uniwersalny, by nie rozerwaç jego

tkanki? Czy zobowiàzanie wobec wymiaru

uniwersalnego mo˝na pogodziç z lojalnoÊcià

wobec paƒstwa? Oto pytania, na które poszu-

kujemy odpowiedzi w tym numerze naszego

pisma. Pytania bardzo dziÊ palàce.

Marek A. Cichocki
Dariusz Kar∏owicz
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R e d a k c j a  p o l e c a

BBoogguussłłaaww JJaassiinnoowwsskkii „„WWsscchhooddnniiee cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwoo aa RRoossjjaa““

Najważniejsze dzieło w dorobku filozofa prawa i sowietologa związanego 

w okresie międzywojennym z Uniwersytetem Wileńskim, analizującego

rosyjską myśl polityczną, prawną i religijną XIX i początku XX w., także na tle

dyskusji toczonych w Europie Zachodniej. 

AAddaamm KKrrzzyyżżaannoowwsskkii „„CChhrrzzeeśścciijjaańńsskkaa mmoorraallnnoośśćć ppoolliittyycczznnaa““

Wznowienie wydanej po raz pierwszy w 1948 r. jednej z najważniejszych

książek w dorobku wybitnego ekonomisty, filozofa i myśliciela politycznego,

prekursora polskiego chrześcijańskiego liberalizmu. Rozważania

Krzyżanowskiego na temat wolności, równości, sprawiedliwości i etyki 

w życiu publicznym zachowują aktualność także w kontekście współczesnych

patologii życia politycznego. 

SSttaanniissłłaaww TTaarrnnoowwsskkii „„ZZ ddoośśwwiiaaddcczzeeńń ii rroozzmmyyśśllaańń““

Podsumowanie pracy intelektualnej krakowskich „Stańczyków“ dokonane

przez jednego z ich czołowych przedstawicieli. Rozważania o polityce polskiej

XIX w. i głównych prądach umysłowych epoki.

PPaawweełł PPooppiieell „„CChhoorroobbaa wwiieekkuu““ 

Wybór pism czołowego myśliciela konserwatywnego XIX wieku,

rozważającego temat fundamentów ładu społecznego i istoty polityki,

z pozycji konserwatywnych analizującego przebieg i skutki polskich zrywów

powstańczych (zwłaszcza powstania styczniowego) i wnikliwie

diagnozującego zagrożenia wynikające ze wzrostu popularności idei

komunistycznych i liberalnych.

MMiicchhaałł BBoobbrrzzyyńńsskkii „„ZZaassaaddyy ii kkoommpprroommiissyy““ 

Pierwszy po wojnie wybór pism jednego z najbardziej kontrowersyjnych

polskich myślicieli i polityków, który wywarł duży wpływ na rozwój myśli

konserwatywnej w Polsce. Zawarte są w nim m.in. fragmenty trzeciego tomu

najgłośniejszego dzieła Bobrzyńskiego „Dzieje Polski w zarysie“, który nie

został włączony do edycji tej książki w czasach PRL-u. 

„„PPaańńssttwwoo jjaakkoo wwyyzzwwaanniiee““ 

Współczesne państwo polskie widziane oczyma historyków, politologów,

filozofów i prawników, konfrontujących jego kształt pożądany 

z rzeczywistością. W tomie zamieszczone są także teksty polskich autorów 

z XIX i początku XX wieku, prezentujące ówczesne sposoby myślenia 

o problematyce ustrojowej.

„„KKaappiittaalliizzmm ppoo ppoollsskkuu““

Praca zbiorowa (wśród autorów M. Kuniński, B. Szlachta, A. Surdej,

A. Kamiński, G. Kopińska, K. Nędzyński, T. Syryjczyk, T. Gruszecki)

poruszająca m.in. tematy: Własność i wolność; Podatki i dobre państwo;

Gospodarcza rola państwa; Korupcja, jej zakres i metody ograniczania;

Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji.

Informacje o książkach OMP: wwwwww..oommpp..oorrgg..ppll
Sklep internetowy z publikacjami OMP: wwwwww..oommpp..oorrgg..ppll//sskklleeppiikk__nnoowwaa..hhttmm (największy wybór i najniższe ceny)
Zamówienia: oommpp@@oommpp..oorrgg..ppll,, PP..OO.. BBooxx 332222,, 3300--996600 KKrraakkóóww 11,, ffaakkss:: ((1122)) 663322 3333 8822,, tteell.. 00550011 775566 113300..

Książki Ośrodka Myśli Politycznej

spis tresci nr2  6/4/06  6:09 PM  Page 8




