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Andrzej Zwoliñski, Dylematy demokracji, Wydawnictwo WAM, Kraków
2010, ss. 248.
Andrzej Zwoliñski w ksi¹¿ce Dylematy
demokracji podj¹³ próbê odpowiedzi na pytania zebrane wokó³ pojêcia demokracji – rozumianego zarówno w kontekœcie pañstwa
prawa, jak i spo³eczno-politycznej doktryny
Koœcio³a katolickiego1. Demokracja nale¿y
do najbardziej popularnych terminów w politycznym s³ownictwie. Jak podkreœla publikuj¹ce ksi¹¿kê Wydawnictwo WAM, pod jej
nazw¹ wystêpuj¹ równie¿ systemy wypaczaj¹ce stanowi¹ce podwaliny demokracji
zasady, które (warto dodaæ) w myœl licznych
oœwiadczeñ koœcielnych hierarchów winny
byæ skonstruowane w oparciu o aksjologiê
chrzeœcijañsk¹2. Zgodnie z ustaleniami Vaticanum Secundum Koœció³, który z racji swego zadania i kompetencji nie uto¿samia siê ze
wspólnot¹ polityczn¹, ani nie wi¹¿e z ¿adnym
systemem politycznym, jest zarazem znakiem
i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej3. Wypada jednak stwierdziæ, ¿e zasadniczo demokracja ju¿ od zara1

A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków
2010, Wydawnictwo WAM.
2
W ka¿dym razie, bior¹c pod uwagê same za³o¿enia, katolicka etyka spo³eczna sk³ania siê do rozwi¹zania
demokratycznego jako tego, które – jak powiedzia³em
– bardziej odpowiada rozumnej i spo³ecznej naturze
cz³owieka. Równoczeœnie zaœ daleka jest od „kanonizowania” tego ustroju. Pozostaje prawd¹, ¿e ka¿de z tych
rozwi¹zañ ustrojowych – monarchia, arystokracja i demokracja – mo¿e pod œciœle okreœlonymi warunkami
s³u¿yæ co jest istotnym celem w³adzy, dla dobra wspólnego (Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005,
s. 135–136). W kontekœcie przytoczonego dalej stwierdzenia Soboru Watykañskiego II mo¿na by stwierdziæ,
¿e istotnie, Koœció³ nie uto¿samia siê ze wspólnot¹ polityczn¹, ani nie wi¹¿e z ¿adnym systemem politycznym,
niemniej jednak bardzo wyraŸnie okreœla ramy, katolickie ramy dla danego systemu sprawowania rz¹dów. Zob.
R. Mattei, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009,
s. 115–125.
3
Vaticanum Secundum, konstytucja duszpasterska
Gaudium et spes http://www.kns.gower.pl/vaticanum/vaticanum.htm, 4 X 2010 r., g. 12.30.

nia nowoczesnoœci jest demokracj¹ z komponentami liberalnymi4. Mo¿na pójœæ dalej i za
G. Sartorim przyj¹æ, i¿ nieliberalne pañstwo
nie mo¿e w ¿aden sensowny sposób zostaæ
uznane za pañstwo demokratyczne5 i nawet
wówczas, gdy w³adza uzyskiwana jest w drodze wyborów i cieszy siê spo³ecznym poparciem pozostaje ona demokracj¹ wy³¹cznie
retoryczn¹.
Autor, przyjmuj¹c za punkt wyjœcia definiowanie i typologiê pojêcia demokracji, poprzez stosunkowo szerokie omówienie jej
siêgaj¹cych antycznej Grecji dziejów niezbyt
p³ynnie przechodzi do tematu „sakralizacji
demokracji”, który rozpoczyna problematyczne ujêcie tytu³owego zagadnienia: Od czasów
pocz¹tku demokracji wi¹zano j¹ z obecnoœci¹
cnoty moralnej, która z kolei powinna byæ
o¿ywiona przez religiê6. Sk¹d autor wywodzi
niniejsze stanowisko? Niejednego czytelnika
zaskoczy zapewne, ¿e jedynie z wypowiedzi
Ojców za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych
i klasycznych komentarzy samej amerykañskiej konstytucji. A. Zwoliñski przytacza
fragment listu Samuela Adamsa z 1776 roku:
Jestem ju¿ od dawna przekonany, ¿e nasi
wrogowie postawili sobie za cel, by wymazaæ
sens prawdziwej religii i cnoty ze œwiadomoœci ca³ego narodu w nadziei, taki ich zamiar,
¿e ³atwiej osi¹gn¹ jego zniewolenie7. Nie wyjaœnia jednak dlaczego „pocz¹tki demokracji” ³¹czy akurat z amerykañskim republikanizmem i na jakiej podstawie stwierdza, i¿
4
M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008,
s. 218–230.
5
G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1995,
s. 481.
6
A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków
2010, s. 99.
7
Ibidem. Zob. O. J. Mazur, Politologia chrzeœcijañska, Czêstochowa 2001, s. 67–86 i 164–176; R. Mattei,
Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009, s. 115–125.
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w systemie demokratycznym „cnoty moralne” s¹ indukowane religijnoœci¹.
Pisz¹c na temat miejsca Koœcio³a katolickiego w polityce A. Zwoliñski wzorem wielu
innych teologów wymienia cztery mo¿liwe
rozwi¹zania tej kwestii: podporz¹dkowanie
pañstwa Koœcio³owi (teokracja); podporz¹dkowanie Koœcio³a pañstwu; rozdzia³ prawny
Koœcio³a od pañstwa oraz wspó³praca Koœcio³a z pañstwem oparta na zwyczaju lub
konkordacie8. Uwa¿a, ¿e wzajemny stosunek
pañstwa i Koœcio³a zale¿y od stosunku spo³eczeñstwa do religii. Dos³owne przyjêcie
oœwiadczenia zaczerpniêtego z Gaudium et
spes, w myœl którego Wspólnota polityczna
i Koœció³ s¹ w swoich dziedzinach od siebie
niezale¿ne i autonomiczne nie tylko prowadzi
do stwierdzenia jakoby w³adza Koœcio³a katolickiego winna byæ na równi z w³adz¹ pañstwow¹, ale w pewnych przypadkach dopuszcza przewagê w³adzy duchownej. Jak pisze
A. Zwoliñski, polityczny amoralizm autorstwa
N. Machiavellego, czy Ch. Maurrasa uwalnia³
¿ycie polityczne od regu³ etycznych, czyni¹c
tzw. racjê stanu, czyli okreœlon¹ korzyœæ pañstwa, celem nadrzêdnym. Religii i polityki nie
wolno mieszaæ ani nie mo¿na ich utrzymywaæ
w pozycji doskonale paralelnej, gdy¿ zachodz¹
pomiêdzy nimi liczne rozmaite wzajemne zale¿noœci9. Zwracaj¹c uwagê na szafowanie okreœleniem „racja stanu” autor Dylematów demokracji zapomina, i¿ to sam Koœció³ katolicki,
niejako zas³aniaj¹c siê katolick¹ moralnoœci¹,
zastrzeg³ sobie prawo do wyg³aszania oceny
moralnej nawet w kwestiach dotycz¹cych
spraw politycznych, kiedy domagaj¹ siê tego
podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz,
stosuj¹c wszystkie i wy³¹cznie te œrodki, które
zgodne s¹ z Ewangeli¹ i dobrem powszechnym
wed³ug ró¿norodnoœci czasów i warunków10.

8

Ibidem.
A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków
2010, s. 108; zob. J. Piwowarczyk, Katolicka etyka
spo³eczna, London 1960, t. 1, s. 130–235.
10
Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, w:
Dokumenty, w: K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktry9
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W niniejszej ksi¹¿ce czytamy, i¿ Sobór
Watykañski II przyzna³ pañstwu prawo do regulacji swobód religijnych11. Sprzeciw mo¿e
budziæ ju¿ samo sformu³owanie, ¿e Koœció³
katolicki, mimo, i¿ uwa¿any za najbardziej
wp³ywow¹ organizacjê wyznaniow¹ na œwiecie, udziela pañstwom „przywileju” stanowienia prawa w wy¿ej wspomnianym zakresie. Choæ cytowana wy¿ej wypowiedŸ
odzwierciedla cechuj¹c¹ Koœció³ katolicki
tendencjê do odgórnego wp³ywania na kwestie spo³eczno-polityczne, to podobna treœæ
w deklaracji Dignitatis humanae12, ani te¿
w innym dokumencie soborowym nie zosta³a
zamieszczona. We wspomnianej deklaracji
oœwiadczono natomiast, ¿e prawo osoby
ludzkiej do wolnoœci religijnej powinno byæ
w taki sposób uznane w prawnym ustroju
spo³eczeñstwa, aby stanowi³o prawo cywilne13. Tak wiêc owo „przeinaczenie” przyda³o
niniejszej wypowiedzi brzmienie zupe³nie
inne od zamierzonego.
Niniejsz¹ ksi¹¿kê mo¿na uznaæ za echo
g³osów konserwatywnego skrzyd³a Koœcio³a

na polityczna i spo³eczna papiestwa (1789–1968), Warszawa 1971, s. 488–489.
11
A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków
2010, s. 113.
12
Dokumenty Vaticanum Secundum jako pierwsze
w historii Koœcio³a nie zawiera³y anatematyzmów – potêpieñ wrogich idei. Jak pisze Tadeusz Bartoœ, w miejsce
tego znajdziemy tam wnikliwe analizy ateizmu, znajdziemy pe³ne szacunku i pog³êbionego zrozumienia analizy
innych tradycji religijnych, w tym bratnich Koœcio³ów
chrzeœcijañskich oraz judaizmu i islamu (T. Bartoœ, Jan
Pawe³ II. Analiza krytyczna, Warszawa 2008, s. 22). Niemniej jednak ojcowie soborowi ju¿ w pierwszym punkcie deklaracji O wolnoœci religijnej uznali, ¿e owa jedyna
prawdziwa religia przechowuje siê w Koœciele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzy³ zadanie
rozszerzania jej na wszystkich ludzi, mówi¹c Aposto³om: Id¹c tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcz¹c
je w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego, ucz¹c je zachowywaæ wszystko, cokolwiek wam przykaza³em (Mt 28,
19–20). Wszyscy ludzie zaœ obowi¹zani s¹ szukaæ prawdy, zw³aszcza w sprawach dotycz¹cych Boga i Jego Koœcio³a, a poznawszy j¹, przyj¹æ i zachowywaæ
(Deklaracja Dignitatis humanae, http://www.kns.gower.pl/vaticanum/dignitatis.htm, 12 X 2010 r., g. 18.30.
13
Ibidem.
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katolickiego krytykuj¹cego wspó³czesn¹ demokracjê za jej liberalny charakter. Dylematy demokracji to jednak bardzo szeroko traktuj¹ca temat, wnikliwa i wielop³aszczyznowa
debata o ustroju który zdominowa³ instytucje
i moralnoœæ wspó³czesnego œwiata. Swoista
„gra” Koœcio³a z demokracj¹ rozpoczê³a siê
od jej bezwzglêdnych potêpieñ ze strony papie¿y (szczególnie Piusa IX), poprzez pe³ne
rezerwy oœwiadczenia uznaj¹ce walory gospodarki liberalnej do wspó³czeœnie maj¹cego miejsce uznania demokracji jako ustroju
opartego na niezbywalnych prawach cz³owieka. Wywodzi siê ona w bli¿ej niesprecyzowany sposób z godnoœci cz³owieka. Godnoœæ
cz³owieka w sposób aksjomatyczny przypisywana jest prawdzie, zak³ada siê prawdê oczywist¹ sam¹ przez siê. Nale¿y ona do niezbywalnych elementów demokratycznej œwiadomoœci
– pisze A. Zwoliñski. W innym miejscu
omawianej tu rozprawy przytoczone zostaj¹
jednak ostre s³owa kard. J. Ratzingera: Podstawowe pytanie pod adresem systemu demokratycznego brzmi: czy wola wiêkszoœci mo¿e
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i powinna decydowaæ o wszystkim? Czy mo¿e
og³aszaæ dowolne prawa wi¹¿¹ce nastêpnie
wszystkich […]. Czy trzeba z góry za³o¿yæ, ¿e
wiêkszoœæ ucieleœnia równie¿ wiêkszy zakres
rozumu14. Ci¹g³e balansowanie autora pomiêdzy aplauzem a dezaprobat¹ wydaje
siê byæ zarówno brakiem jednoznacznych
odpowiedzi w literaturze przedmiotu przy
równoczesnym uwzglêdnieniu nieustannie
zmieniaj¹cych siê spo³ecznych, politycznych
i ekonomicznych realiów, a przede wszystkim krytycznym stosunkiem hierarchów koœcielnych wobec demokracji, której liberalna
aksjologia k³óci siê z kodeksow¹ etyk¹
chrzeœcijañsk¹.
Agnieszka KAMIÑSKA
Poznañ
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A. Zwoliñski, Dylematy demokracji, Kraków
2010, s. 154.

