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Podstawy demokracji w ujęciu Benedykta XVI 

l. Ryzyko quasi demokracji 
W dzisiejszych czasach demokracja jest najpowszechniej

szą formą sprawowania władzy. Niektórzy ludzie robią jednak 
wszystko, by bezpośrednią władzę obywateli, jako czynnik 
działający w demokracji, zastąpić rządami niewielkiej grupy 
pozostającej poza kontrolą społeczną, czyli de facto autokra
cję. Jednakże ci sami ludzie jednocześnie ostro krytykują sys
tem autokratyczny. Nie zauważają nawet, że domagając się od 
państwa większej kontroli nad sprawami ludzkimi, sami skła
niają się ku pełnemu podporządkowaniu każdej sfery życia 
aparatowi państwowemu. 

Demokracja, której początek sięga starożytnych Aten, bu
dowana była w oparciu o podmiotowość człowieka, której 
kształt nadawała cnota oraz wiemość prawdzie. W przeci
wieństwie do czasów starożytnych, "ryzyko naszych czasów -
zauważa Benedykt XVI - polega na tym, że faktycznej wza
jemnej zależności między ludźmi i narodami nie odpowiada 
etyczne współdziałanie sumień i umysłów, którego wynikiem 
mógłby być rozwój naprawdę ludzki" 1

. Objawia się ono w 
tym, że niektóre quasi demokracje2

, kierujące się przekona
niem o swojej zbawczej sile, podejmują próbę budowania 
ziemskiego królestwa (Civitas Terrena). Składanie obietnic, 
budujące iluzję szczęścia, to swoisty mesjanizm. Swoją pozy
cję opiera na negacji transcendentalnego wymiaru rozwoju, 

1 Benedykt XVI, Caritas in veritate, n. 9. Dalej jako CV. 
2 _Nazywam je quasi demokracjami, ponieważ prawo, które stanowią 
me służy dobru .wspólnemu, a jedynie zabezpiecza interesy wąskiej 
grupy społeczneJ. Władza odrywa się w ten sposób od źródła swoje
g? pochodzenia, czyli ciała obywatelskiego (dimos). Odwoływanie 
s1ę do zasad demokracji służy jedynie ukryciu faktu że chodzi 0 

promowanie określonej ideologii, a ta zmienia się w 'zależności od 
wydarzeń lub zaangażowania tworzących ją osób. Ideologia jest 
nadbudową usprawiedliwiającą realizację prywatnych interesów w 
taki sposób, jakby były wspólną sprawą. 
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który podporządkowuje w całości do swojej dyspozycji3
. 

Wspomniane quasi demokracje zawłaszczają w ten sposób 
prawdę dla swoich celów, zniewalając rozum, czyniąc go 
sobie poddanym na własny użytek. Zniewolony umysł dąży do 
realizacji interesu zgodnego z determinującą go ideologią . 
Wówczas nie może on, jako rozum praktyczny, podawać 
ogólnych zasad postępowania. Nie może on także przynieść 
wolności, której sam się wyrzekł w imię zmiany, rewolucji, 
postępu. Funduje on tylko taką wolność, która jemu samemu 
pozwoliła przywdziać kolorowe szaty poprawności. 

Na problemy związane z antagonizmem etycznym sumie
nia i umysłu można patrzeć z różnych punktów widzenia. 
Jednym z nich jest spojrzenie na podstawy demokracji przez 
pryzmat nauczania Benedykta XVI. Zakłada się przy tym, że 
niesie ono konkretne wskazówki dotyczące podstaw demokra
cji. Analiza zadań jakie stawia przed nią Benedykt XVI to 
dobra sposobność, by poznać problemy współczesnego ustroju 
politycznego . 

2. Bogu co boskie, cezarowi co cesarskie 
Podjęcie tematu demokracji z punktu widzenia nauczania 

katolickiego papieża już na samym początku rodzi, tak często 
dziś stawiane, pytanie: czy Kościół ma prawo uczestniczyć w 
polityce4

, czyli w organizacji państwa? Chociaż nie ma na nie 
prostej odpowiedzi, pewną wskazówką mogą być słowa Jezu
sa. Oddanie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie skłania 
rozum do bycia sprawiedliwym oraz do postawienia pewnej 
granicy, rozumianej nie w sposób kategoryzujący, lecz ukazu
jącej zadania jakie wobec siebie pełnią lub mogą pełnić Ko-

3 Por. CV, n. 17. 
4 Politykę rozumiem tu w sposób Arystotelesowski, jako naukę, czy 
sztukę, dotyczącą ludzkiego działania w kontekście osiągania dobra 
najwyższego. W Polityce Arystotelesa nauki o polityce przyjmują 
formę roztropnościowej nauki o prawodawstwie z dużą domieszką 
rozważań na temat problemów etycznych i antropologii filozoficz
nej: E. Voegelin, Arystoteles, tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 
20ll,s.61. 
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ściół i polityka. 
Dzisiejsza cywilizacja oddaje cezarowi to, co należy do 

niego. Zapomina jednocześnie o drugiej powinności, którą 
próbuje zawłaszczyć podporządkowując ją władzy cezara. W 
tak rozumianym świecie rolę religii sprowadza się do kwestii 
czysto prywatnej. Dlatego daje się chrześcijaństwu miejsce 
jedynie w ramach ugody politycznej. 

Takie spojrzenie, będące pokłosiem filozofii oświecenio
wej, nie jest słuszne, gdyż ogranicza się do jednego fragmentu 
rzeczywistości, przypisując sens jedynie temu, co cesarskie. 

Na wspomnianą granicę można spojrzeć dwojako. Po 
pierwsze, demokracja, którą Europa przekazała całemu rodza
jowi ludzkiemu utkana jest z zasad i wartości chrześcijań
skich5. Chrześcijaństwo odgrywa niezastąpioną rolę w kształ
towaniu sumień każdego pokolenia, w działaniach na rzecz 
jedności w kwestiach etycznych i służbie każdej osobie, sza
nując przy tym odrębność dziedziny polityki i sfery religii -co 
w rzeczywistości chroni prawo obywateli do wyrażania prze
konań religijnych i życia zgodnie z nimi6

. 

Chrześcijaństwo, od czasu powstania, wywiera wpływ na 
kulturę prawną Europy. Twórcze spotkanie tradycji klasycznej 
i Ewangelii dało początek wizji człowieka i społeczeństwa 
uwzględniającej obecność Boga7

• Benedykt XVI w przemó
wieniu w Bundestagu wskazuje, że uznanie obecności chrze
ścijaństwa w przestrzeniu publicznej było podstawą prawo
dawstwa. Wartości, będące wytworem kultury człowieka, 
wyrażają się w stanowionym prawie. "Na podstawie przeko-

5 Por. Benedictus PP. XVI, Nuntius occasione Diei quo studium peragitur 
de dialogo inter Culturam et Religiones, AAS l Ol (2009), p. 57. 
6 Benedykt XVI, Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla 
tolerancji czy pluralizmu kulturowego, (w:) "L'Osservatore Roma
no" [wyd. polskie], 11-12 (318) 2009, s. 13. 
7 Por. Ibidem, s. 14. Na temat wpływu chrześcijaństwa na kulturę 
Europy zobacz: O. Szczypiński, Chrześcijaństwo jako źródło kultury 
europejskiej w myśli Josepha Ratzingera [tekst ukaże się w pracy 
zbiorowej we wrześniu 2013 nakładem Wydawnictwa KPSW w 
Bydgoszczy]. 
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nania o istnieniu Boga Stwórcy rozwinięto ideę praw człowie
ka, ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, uznanie 
nienaruszalności ludzkiej godności każdej osoby oraz świa
domość, że ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny"8

• Z tego 
spotkania wyrosły dobra kulturowe tego Starego Kontynentu. 
Cywilizacja łacińska jest zakorzeniona w starożytnym dzie
dzictwie Jerozolimy, Aten i Rzymu- w spotkaniu wiary Izra
ela w Boga, filozoficznego rozumu Greków i rzymskiej myśli 
prawniczej, które zdolne były wytworzyć nowe dziedzictwo 
kulturowe, szanując jednocześnie dorobek każdej cywilizacje. 
W ten sposób to, co Boskie zapisuje się trwale w historii i 
wpływa na kształt dzisiejszej demokracji. Ignorowanie tego 
związku lub mówienie o nim w kategoriach przeszłości jest 
niesprawiedliwe i pomniejsza kulturę prawną Europy. 

Po drugie, ze wspomnianej wyżej tradycji, wynika przeko
nanie, że rozum ludzki zdolny jest odkryć pewne obiektywne 
normy, które wskazują co należy czynić, a czego unikać. W 
takim kontekście, religii dość często zarzuca się, iż są to nor
my stricte religijne, a zatem niedostępne niewierzącym. Tym
czasem rola religii w debacie politycznej nie polega na wska
zywaniu tych norm, ani na proponowaniu konkretnych roz
wiązań politycznych, gdyż nie leży to w zakresie kompetencji 
religii10

• Są to zadania należące do sfery polityki, to znaczy do 
zakresu rozumu praktycznego i auto-odpowiedzialnego 11

. 

Religia, natomiast pełni wobec rozumu rolę oczyszczającą i 
oświecającą go na drodze odkrywania obiektywnych norm 
moralnych12

. Benedykt XVI twierdzi, że "wiara pozwala ro-

8 Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, [w:] 
"L'Osservatore Romano" [wyd. polskie], 10-11 (337) 2011, s. 41. 
9 Por. Benedykt XVI, Nuntius occasione Diei quo studium peragitur 
de dialogo inter Culturam et Religiones, p. 56-58 . 
10 Por. Benedykt XVI, Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie 
wzajemnie, [w:] "L'Osservatore Romano" [wyd. polskie], 11 (327) 
2010, s. 27. 
11 Por. Benedykt XVI, Deus Caritas es t, n. 29. 
12 Por. Benedykt XVI, Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie 
wzajemnie, s. 27. 
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zumowi lepiej spełniać jego zadanie i lepiej widzieć to, co jest 
mu właściwe" 13 . Wiara ta, by móc pełnić powierzoną jej funk
cję, sama potrzebuje oczyszczenia. Dzieje się tak wówczas, 
gdy wewnątrz religii zapomina się o oczyszczającej i porząd
kującej roli rozumu. Dlatego jest to proces dwukierunkowy
wiara oczyszcza rozum tylko wtedy, gdy sama zostanie przez 
niego uporządkowana. 

Rozum potrzebuje oczyszczania, ponieważ zagraża mu 
władza powodująca "zaślepienie etyczne" 14

• Bez "korekcyj
nej" funkcji religii ulega on wypaczeniu, gdy jest manipulo
wany przez ideologie lub używany w sposób wybiórczy, tzn. 
pomijając pewne aspekty godności ludzkie/5

. "Z takiego wła
śnie niewłaściwego używania rozumu zrodził się handel nie
wolnikami i wiele innych przejawów zła społecznego, zwłasz
cza ideologii totalitarnych XX w."16

- konstatuje papież. 
Jest to punkt, w którym stykają się granice polityki i wiary. 

Rozum praktyczny, chcąc budować królestwo ziemskie, po
trzebuje tego spotkania. "Świat rozumu i świat wiary - świat 
laickiego racjonalizmu i świat religii - potrzebują siebie wza
jemnie i powinny bez obawy nawiązać głęboki, nieustający 
dialog, dla dobra naszej cywilizacji"17

• Wiara otwiera przed 
rozumem nowe horyzonty, bardzo dalekie od zakresu właści
wego rozumowi 18

. Pozwala mu spojrzeć na swoje zadania z 
innej, szerszej perspektywy, która ukazuje nowy świat oparty 
na rozwoju prawdziwie ludzkim. 

Benedykt XVI wskazuje także zadania właściwe dla Ko
ścioła w dziedzinie kształtowania ładu na ziemi. Kościół nie 
rości sobie praw do władzy w państwie, gdyż jest to zadanie 
polityczne i jako takie nie jest Jego misją. Nie chce On rów
nież narzucać tym, którzy nie podzielają wiary, perspektyw i 
sposobów zachowania, właściwych dla Niego. Ponieważ jest 

13 Deus Caritas est, n. 28. 
14 Por. Ibidem. 
15 Por. Benedykt XVI, Świat rozumu.,jw. 
16 Ibidem. 
17 Por. Ibidem. 
18 Por. Benedykt XVI, Deus Caritas est, n. 28. 
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to też zadanie ludzkie, chce mieć udział - poprzez naukę spo
łeczną opierającą się na rozumie i prawie naturalnym, czyli 
tym, co wspólne naturze każdego człowieka - w oczyszczaniu 
rozumu i formacji etycznej, aby wymagania sprawiedliwości 
stały się zrozumiałe i politycznie wykonalne 19

. 

Szerszy kontekst odpowiedzi Jezusa pokazuje, że oddanie 
każdej ze sfer tego, co się jej należy, nie jest tylko wyrazem 
sprawiedliwości, lecz przede wszystkim przyczynia się do 
szerzenia pokoju na świecie. Praktyczny rozum, oświecony 
światłem wiary, może ustanawiać takie normy, które będą 
służyły każdemu człowiekowi i zaowocują ładem w ziemskim 
mieście (Civitas Terrena). 

3. Serce rozumne 
Benedykt XVI, spotykając się z przedstawicielami polityki 

w Bundestagu, rozpoczął swoje przemówienie od przytoczenia 
historii o Salomonie, który wstępując na tron prosił Boga o 
"serce rozumne do sądzenia Twego [Bożego - przyp. aut.] 
ludu i rozróżniania dobra od zła". Prośba Salomona ukazuje 
to, co jest ważne w życiu politycznym20

, czyli zdolność po
rządkowania rzeczywistości. Człowiek, jako jedyny posługuje 
się językiem zdolnym określać to, co pożyteczne i szkodliwe 
oraz sprawiedliwe i niesprawiedliwe21

. W konsekwencji poli-

19 "Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, 
aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie 
może i nie powinien stawiać się na miejscu państwa. Nie może też 
jednak i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawie
dliwość. Musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i 
obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się 
zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać. Sprawiedliwa 
społeczność nie może być dziełem Kościoła, lecz powinna być reali
zowana przez politykę. Niemniej Kościół jest głęboko zainteresowa
ny budowaniem sprawiedliwości przez otwieranie inteligencji i woli 
na wymagania dobra": ibidem. 
20 Por. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw 
prawa, s. 39. 
21 Por. M. Matyszkowicz, Śmierć rycerza na uniwersytecie, Warsza
wa 2010, s. 9. 
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tyka ma swoje źródło w wartościowaniu w obrębie natury 
człowieka, a nie w opisie kondycji ludzkiel2 (sytuacji czło
wieka w świecie, wynikającej z natury i uwarunkowań ze
wnętrznych). 

Zdolność wartościowania przeżywa kryzys. Jego powo
dów jest wiele, liczne są też konsekwencje. 

Pierwszy powód tkwi w relatywizmie epoki, która z dy
stansem podchodzi do wszelkich prób wartościowania. Umac
nianie się relatywistycznej wizji natury rodzi poważne pro
blemy dla wychowania, zwłaszcza dla wychowania moralne
go23. Prowadzi bowiem nie tylko do erozji więzi społecznych, 
przez co wystawia demokrację na próbę, ale podważa także 
zaufanie i wiarygodność dla wszelkich reguł nieodzownych w 
każdym społeczeństwie, niszczy wartości, które są natchnie
niem do budowania braterskiego świata. 

Druga przyczyna, to zanik wrażliwości na prawdę. Konse
kwencją zaniechania poszukiwania prawdy jest odmówienie 
rozumowi ludzkiemu prawa do zasadnego porządkowania 
świata. Benedykt XVI ukazuje skutki porzucenia tego wysił
ku: "Bez prawdy człowiek skazuje się na empiryczną i scep
tyczną wizję życia, niezdolną wznieść się ponad praxis, po
nieważ nie interesuje jej dostrzeżenie wartości - a czasem 
nawet znaczeń - dzięki którym mogłaby ją osądzać i ukierun
kować"24. Przeradza się to w swoisty jarmark idei, gdzie każdy 
może głosić swoje zdanie, nie odnosząc się przy tym do po
glądów drugiego; każdy ma swoją "prawdę" i może ją "sprze
dać", jeżeli tylko znajdzie kupca. 

W świecie, w którym nie dopuszcza się wartościowania i 
nie poszukuje prawdy, każdy może mówić, co chce i nie pono
si za to konsekwencji. Jest to świat idealny politycznie, prze
pełniony pluralizmem idei i różnorodnością, owoc wielowie
kowych starań o prawdziwą demokrację. Cóż jednak z tego, że 
każdy może mówić wszystko, jeżeli, to, co mówi nie ma żad
nego znaczenia. Niemożliwość wartościowania zdań na dobre 

22 Por. Ibidem. 
23 Por. CV, n. 61. 
24 Ibidem, n. 9. 
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i złe, pożyteczne i szkodliwe, odbiera możliwość wyboru, co 
w konsekwencji prowadzi do pozomej wolności. 

W momencie, gdy na jałowym jarmarku idei stanie ktoś, 
kto zacznie je porządkować -oddzielać dobre od złych, twier
dzić, że szuka prawdy, skazuje się go na miano wroga postępu 
i demokracji, oskarża się o nietolerancję i brak szacunku dla 
drugiego człowieka. Jednakże, jak przekonuje Benedykt XVI, 
"poszukiwanie prawdy nie stanowi bynajmniej żadnego za
grożenia dla tolerancji czy pluralizmu kulturowego, a umożli
wia osiągnięcie porozumienia, sprawia, że debata publiczna 
jest rzeczowa, uczciwa i odpowiedzialna, oraz gwarantuje 
jedność, której nie można uzyskać posługując się mglistymi 
pojęciami integracji"25

. Rozum ludzki dąży do odkrycia celu, 
do zrozumienia otaczającego go świata, a nie może tego czy
nić bez prawdziwej wolności, która zakłada poszukiwanie 
prawdy. 

Trzeci czynnik to błędne pojmowanie natury ludzkiej 
kształtującej podstawy moralne i etyczne. Ma ona wpływ na 
kształt demokracji, gdyż "człowiek jest twórcą całego życia 
gospodarczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem"26

. Błędna 
wizja człowieka prowadzi do przekonania, że człowiek może 
manipulować sobą, może tworzyć istoty ludzkie i odmawiać 
innym istotom możliwości stania się ludźmi27 • Obraz człowie
ka, przetworzony dodatkowo przez program polityczny, w 
konsekwencji kieruje się przeciw człowiekowi i prowadzi do 
zniewolenia. 

Ograniczenie intelektualnej natury człowieka jedynie do do-

25 Benedykt XVI, Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla 
tolerancji c.ry pluralizmu kulturowego, s. 14. 
26 Sobór Watykański II, Gaudium et spes, n. 63. 
27 Por. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw 
prawa, dz. cyt., s. 39. Ponadto "i eklektyzm, i zrównanie kulturowe 
oddzielają kulturę od natury ludzkiej. W ten sposób kultury nie 
potrafią już odnaleźć swojej miary w naturze, która je przekracza, i 
ostatecznie sprowadzają człowieka jedynie do faktu kulturowego. 
Gdy to ma miejsce, ludzkość narażona jest na nowe niebezpieczeń
stwa zniewolenia oraz manipulacji": Idem, Caritas in veritate, n. 26. 
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czesnego wymiaru pociąga za sobą poważne konsekwencje. 
Rozum bowiem nie poprzestaje na tym, co dostrzegalne dla oczu 
-jak chce tego pozytywistyczna koncepcja natury i rozumu- ale 
kieruje się ku czemuś, co leży poza jego zasięgiem28 . Benedykt 
XVI nie neguje osiągnięć pozytywizmu, ale przestrzega przed 
ograniczaniem zdolności poznawczych do wąskich fragmentów 
rzeczywistości. Do zgromadzonych w Bundestagu mówi tak: 
"Światopogląd pozytywistyczny jako całość stanowi ważną część 
ludzkiego poznania i wiedzy, z których w żadnym wypadku nie 
powinniśmy rezygnować. Jako całość nie jest ona jednak kulturą 
wystarczającą człowiekowi i obejmującą jego byt w pełni. Tam 
gdzie rozum pozytywistyczny uważa się za jedyną kulturę wy
starczającą, sprowadzając wszystkie inne rzeczywistości kultu
rowe do poziomu subkultur, umniejsza człowieka i zagraża czło
wieczeństwu"29. 

4. Większość nie zawsze ma rację 
Serce rozumne, zdolne do wartościowania jest niezbędne 

dla demokracji, gdyż demokrację buduje się w oparciu o war
tości. Etyczny wymiar podejmowanych decyzji politycznych 
ma daleko idące konsekwencje. Wyraża się bowiem w stano
wionym przez władzę prawie. Trzeba zatem zapytać, czy ist
nieją granice sprawowania władzy? Jak dalece może się posu
nąć korzystając ze swoich uprawnień? Wraz z tymi pytaniami 
ożywają dylematy, zauważa Benedykt XVI, które były przed
miotem procesu Tomasza Morusa. Dlatego każde pokolenie 
podejmujące próbę budowania wspólnego dobra musi odpo
wiedzieć na pytania: ,jakie wymogi rząd może w rozsądny 
sposób narzucić obywatelom i jak daleko mogą one sięgać? 
Do jakiej władzy można się zwrócić, żeby rozstrzygnąć dyle
maty moralne?". 

Kwestie te wiążą się z zadaniem serca rozumnego, otwar
tego na prawdę i poszukującego jej. Relatywizm epoki zmusza 

28 Por. Benedykt XVI, Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia 
dla tolerancji czy pluralizmu kulturowego, s. 14. 
29 Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, 
s. 40-41. 
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rozum do kapitulacji wobec tych żądań, które przypisują taką 
samą wartość wszystkiemu. "Dyktatura relatywizmu", która 
próbuje wskazywać na bezcelowość wszelkich dążeń do szu
kania prawdy, odciska piętno na procesie powstawania prawa. 
"Jeżeli bowiem prawda jest niedostępna-jak mówi Ratzinger 
- nie istnieje w rzeczywistości różnica między prawem a bez
prawiem, a zatem i między siłą prawa i siłą bezprawia, a tylko 
działanie silniejszej w danym momencie grupy, panowanie 
większości"30 . Konsekwencją jest ograniczenie wolności i 
stanowienie prawa zredukowanego do ideologii. "Jeśli zasady 
moralne, które są podstawą procesu demokratycznego, okre
ślone są jedynie przez nietrwały konsensus społeczny, kru
chość tego procesu staje się aż nadto ewidentna"31 

- dodaje 
Benedykt XVI. 

Jeżeli stanowione prawa człowieka mają oprzeć się jedynie 
na fundamencie zgromadzenia obywateli, to mogą być one 
zmienione w każdej chwili, więc także obowiązek ich posza
nowania osłabia się w powszechnej świadomości obywateli32

. 

Wystarczy dokonać redefinicji podstawowych pojęć, takich 
jak: człowiek, życie, wolność, aby zmienić prawo na korzystne 
w danej sytuacji. Nie będzie ono jednak już gwarantem spra
wiedliwości, a jedynie narzędziem do osiągania politycznych 
celów. Dlatego w dużej części spraw wymagających regulacji 
prawnej, kryterium większości może być niewystarczające33 . 
Jedną z podstawowych kwestii jest ta, w której chodzi o god
ność człowieka, jego życie i wolność. 

Jak zatem tworzyć słuszne prawo? Gdzie szukać korzeni 
politycznych wyborów? Dzisiaj nie jest to oczywiste, biorąc 
pod uwagę chociażby stan współczesnej wiedzy i możliwości 
człowieka. 

30 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, 
tłum. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 44. 
31 Benedykt XVI, Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie 
wzajemnie, s. 26. 
32 Por. CV, n. 43. 
33 Por. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw 
prawa, s. 39. 
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Do niedawna kwestia źródeł prawa nie budziła dużych 
wątpliwości. Śledząc historię prawa można zauważyć, że 
przepisy prawne były uzasadniane religijnie, w odniesieniu do 
Bóstwa. Teologowie chrześcijańscy odrzucili prawo religijne, 
które wymagało wiary w bóstwo i stanęli po stronie filozofii, 
przyjmując naturę i rozum za dostępne wszystkim źródła pra
wa34. Kontynuowali oni ruch filozoficzny i prawny powstały 
w II w. przed Chr. opierający się na stoickim prawie natural
nym i autorytatywnych nauczycielach prawa rzymskiego. 

Spotkanie to pokazuje, że idea prawa naturalnego nie jest 
nauką charakterystyczną dla katolicyzmu, co próbuje się dzi
siaj wykazać, nie dopuszczając w debacie publicznej głosu 
źródeł prawa i etosu. Jest to efekt pozytywistycznej koncepcji 
natury i rozumu. Pozytywizm zakłada, że natura ludzka jest 
czysto funkcjonalna, według tego jak postrzegają ją nauki 
przyrodnicze, a pozytywistyczna wizja rozumu, uważana 

przez niektórych za jedynie słuszną, uważa, że to, czego nie 
można poddać weryfikacji lub falsyfikacji nie należy do sfery 
rozumu35. Pozytywizm przedstawiany jest jako wyłączna pod
stawa prawa i jedyna wspólna kultura. 

Benedykt XVI proponuje pewne rozwiązanie nazywając je 
ekologią człowieka (Okologie des Menschen). Człowiek po
siada własną naturę, którą winien szanować i którą nie może 
manipulować według swojego uznania36. Jest on duchem i 
wolą, ale jest też naturą, a jego wola jest słuszna wtedy, kiedy 
szanuje naturę, słucha jej i akceptuje siebie takiego, jakim jest 
i to, że sam siebie nie stworzye7

. Konieczne jest zatem, aby 
każda osoba biorąca udział w procesie tworzenia prawa i po
czuwająca się do odpowiedzialności, sama poszukiwała kryte
riów, którymi się będzie kierować38 . "Poznanie naturalnej normy 
prawnej nie jest niemożliwe dla człowieka, który zgłębia swoje 
wnętrze i przyglądając się swemu przeznaczeniu, stawia sobie 

34 Por. Ibidem, s. 40. 
35 Por. Ibidem. 
36 Por. Ibidem, s. 41. 
37 Por. Ibidem. 
38 Por. Ibidem, s. 39. 
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pytania o wewnętrzną logikę jego istoty. Może on odkryć, przy
najmniej w istotnych zarysach, to wspólne prawo naturalne, które 
mimo różnic kulturowych pozwala ludziom zrozumieć się w 
kwestii najważniej szych aspektów dobra i zła; tego, co sprawie
dliwe i niesprawiedliwe. Ważne jest by dotrzeć do tego podsta
wowego prawa, angażując w to poszukiwanie najlepsze zasoby 
intelektualne, nie ulegając zniechęceniu z powodu niejasności i 
nieporozumień"39 

- dodaje papież. 
Okazuje się, że zdolność poszukiwania prawdy, a w kon

sekwencji umiejętność rozróżniania dobra od zła, jest ko
nieczna dla odpowiedzialności społecznej, tym bardziej dla 
społeczeństwa uczestniczącego w globalizacji. Oczywiste jest, 
że nie można nikogo zmusić do tego wysiłku. Można jednak 
kształtować sumienia poprzez refleksję nad wymaganiami 
sprawiedliwości. 

5. Powrót do sprawiedliwości 
"Zadaniem każdego pokolenia - według Benedykta XVI -

jest żmudne poszukiwanie właściwej drogi do słusznego ładu 
rzeczy ludzkich"40

. Budowanie wspólnego dobra opiera się na 
rozumnym i sprawiedliwym porządku społeczeństwa i pań
stwa. Jest to centralne zadanie polityki. "Polityka musi być 
działaniem na rzecz sprawiedliwości i tworzeniem w ten spo
sób podstawowych przesłanek dla pokoju"41

. Państwo, które 
nie kieruje się sprawiedliwością, redukuje się do wielkiej ban
dy złodziei, jak powiedział św. Augustyn: Remata itaque 
iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?42 

39 Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na XLI Światołry 
Dzień Pokoju, [w:] "L'Osservatore Romano", l (299) 2008, s. 27. 
40 Benedykt XVI, Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla 
tolerancji czy pluralizmu kulturowego, s. 13. 
41 Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, 
s. 39. 
42 Wyzute ze sprawiedliwości państwo czyż nie jest bandą rozbójni
czą? Bo i banda jest małym królestwem. Tam przecież szajka ludzi 
także podlega rządom przywódcy, jest skrępowana umową społeczną 
i podług pewnych praw umówionych dzieli się zdobyczą. Gdy przez 
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Odłączenie się władzy od prawa powoduj e, że państwo 
niszczy prawo, jest dobrze zorganizowaną szajką złoczyńców. 
Podstawowym zadaniem polityka jest więc służba prawu i 
walka z panowaniem niesprawiedliwości43 . "Sprawiedliwość -
bowiem, pisze Benedykt XVI - jest celem, a stąd również 
wewnętrzną miarą wszelkiej polityki. Polityka jest czymś 
więcej niż prostą techniką dla zdefiniowania porządków pu
blicznych: jej źródło i cel znajdują się właśnie w sprawiedli
wości, a ta ma naturę etyczną. Tak więc państwo nieuchronnie 
staje wobec pytania: jak realizować sprawiedliwość tu i teraz? 
To zaś pytanie zakłada inne bardziej radykalne: co to jest 
sprawiedliwość?"44 

- pyta Benedykt XVI. 
Sprawiedliwość "skłania, by dać drugiemu to, co jest jego, 

co mu się należy z tej racji, że jest i działa. Nie mogę drugie
mu «darować» coś z siebie, jeżeli mu nie dam w pierwszym 
rzędzie tego, co mu się należy zgodnie ze sprawiedliwością"45 • 
Człowiek, dzięki cnocie sprawiedliwości, uznaje i szanuje 
słuszne prawa przynależne drugiej osobie czy narodom. Jest to 
klasyczna koncepcja sprawiedliwości wypracowana jeszcze 
przez Arystotelesa. Teologowie chrześcijańscy przyłączyli się 
do ruchu filozoficznego i prawnego a z tego kontaktu narodzi
ła się zachodnia kultura prawna i demokratyczna. Miasto 

napływ nowych różnych wyrzutków wzrasta na tyle, że okolicę jakąś 
zajmuje i stałe w niej siedlisko zakłada, zajmuje miasta, ujarzmia 
ludzkie gromady, wreszcie już jawnie nazwę królestwa przybiera, do 
czego ją upoważnia już nie chciwość nigdy nie nasycona, lecz coraz 
większa bezkarność. Bardzo dowcipnie, a zupełnie słusznie odpo
wiedział Aleksandrowi Macedońskiemu pewien pochwycony roz
bójnik morski. Gdy król go zapytał, cóż on sobie myśli, że niepokój 
na morzu rozsiewa, ten z całą bezczelną swobodą odpowiedział: "A 
ty co sobie myślisz, że po całym świecie niepokój siejesz? Ale że ja 
to czynię na małym okręciku, nazywam się łotrem, a ty ze z całą 
flotą, zowiesz się cesarzem": św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 
1998, s. 148; Benedykt XVI, Deus Caritas est, n. 28. 
43 Por. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podsta·w 
prawa, s. 39. 
44 Benedykt XVI, Deus Caritas est, n. 28. 
45 CV, n. 6. 
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Kraków 2009, s. 129-130. 
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28. 

, 
człowieka od czasów przedchrześcijańskich, przez chrześci
jańskie średniowiecze i okres oświecenia, aż do Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, budowane było w oparciu o tę 
zasadę. Wysiłek dla dobra ludzkiego rozwoju, powinien być 
inspirowany przez wierność korzeniom. 

Wspólnota polityczna, polis, według Benedykta XVI, 
kształtuje się w oparciu o zasadę sprawiedliwości, która pra
gnie dobra wspólnego i troski o nie. "Angażowanie się na 
rzecz dobra wspólnego oznacza z jednej strony troszczenie się, 
a z drugiej korzystanie z zespołu instytucji tworzących z punk
tu widzenia prawnego, cywilnego, politycznego i kulturalnego 
strukturę życia społecznego, które w ten sposób przyjmuje 
kształt polis, miasta"46 - pisze papież. 

Troska o dobro wspólne wyraża się także w dążeniu do po
rozumienia co do wspólnych wartości. "Aby dążyć do spra
wiedliwości jako celu społecznego, potrzeba zatem wystarcza
jącej fundamentalnej, wspólnej dla wszystkich intuicji moral
nej podmiotów i uczestników procesów społecznych, aby 
osiągnąć podstawowy konsens w kwestii tego, co jest spra
wiedliwe, a co niesprawiedliwe. I potrzeba też odpowiednich 
politycznych warunków ramowych oraz instytucji, których 
bezpośrednim zadaniem będzie dążenie do sprawiedliwości. 
Takie instytucje nie mogą być zależne po prostu od motywacji 
moralnych, ponieważ w takim wypadku w ogóle by nie po
wstały. Niemniej potrzebują one akceptacji większości społe
czeństwa"47. 

Fakt, iż człowiek może sam określić to, co sprawiedliwe i 
niesprawiedliwe, nie prowadzi do wniosku, że zawsze będzie 
tak czynił48 . Człowiekjest wolny także w zakresie budowania 
demokracji. Sam decyduje o kształcie swojego życia, czy 
uwalniając się od wartościowania, ograniczy się do powinno
ści, czy nada życiu sens zgodny ze swoją naturą. Możliwość 
poszukiwania prawdy, formułowania konsensusu w kwestii 

46 Ibidem, n. 7. 
47 R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, tłum. J. Serafin, 
Kraków 2009, s. 129-130. 
48 Por. Matyszkowicz, s. 9. 
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tego, co sprawiedliwe jest wyrazem natury istoty prawdziwie 
wolnej. "Prawdziwa wolność zakłada poszukiwanie prawdy -
prawdziwego dobra -urzeczywistnia się zatem, kiedy poznaje 
i czyni to, co słuszne i sprawiedliwe. Innymi słowy, prawda 
jest zasadą przewodnią wolności, a dobro jest doskonałą formą 
wolności"49 - zauważa Benedykt XVI. 

Odrzucenie dyskursu o sprawiedliwości, jest odrzuceniem 
wolności, pogardą dla człowieka, który redukuje się jedynie 
do wąskich wymiarów rzeczywistości, stając się niewolni
kiem; jest odrzuceniem istoty demokracji, która polega na 
ciągłym dokonywaniu wyborów, dążeniu ludzkości do tego, 
co im wydaje się dobre i sprawiedliwe. 

Streszczenie 
Czym jest współczesna demokracja? Jaka są jej podsta\·vy? 

To pytania, przed którymi staje każdy, kto śledzi toczące się w 
różnych mediach dyskusje o kształcie państwa. Odpowiedzi na 
te pytania dostarcza także nauczanie Benedykta XVI. W Jego 
wypowiedziach dostrzec można kilka kwestii, które łącznie 
składają się na podstawę demokracji. Pierwszą z nich jest 
wskazanie, że demokracja wiąże się z pewnym ryzykiem, 
które polega na rozdziale sumienia i umysłu. W konsekwencji 
prowadzi to do pomijania wymiaru transcendentnego i za
właszczania władzy. Kolejna kwestia ukazuje kryzys warto
ściowania, czyli porządkowania świata na to, co jest dobre i 
złe, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. Z tą kwestią wiążą się 
problemy prawdy oraz obrazu człowieka, które trzeba 
uwzględnić. Papież w swoich wypowiedziach pokazuje, w jaki 
sposób ustanawiać prawo, które będzie uwzględniało potrzeby 
słabych i biednych, a także wymagania stawiane przez normy 
moralne. Analiza Jego wypowiedzi prowadzi do wniosku, że 
podstawą demokracji jest cnota sprawiedliwości. Dużą rolę, 
aczkolwiek niezależną od polityki, w jej kształtowaniu pełni 
religia. Ponadto spełnia ona oczyszczającą rolę wobec "poli
tycznego rozumu", co wyraźnie pokazuje w swoim nauczaniu 

49 Benedykt XVI, Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla 
tolerancji czy pluralizmu kulturowego, s. 13. 
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Benedykt XVI. 

Summary 
What does modem dernocracy mean? What forms its ba

sics? These are the questions faced by everyone who follows 
the discussions about the shape of the nation on the media. 
Answers to the above mentioned questions can be found in the 
preaching of Benedict XVI, as well. In his speeches there can 
be spotted certain issues which are fundamental to the democ
racy. The first one states that the dernocracy involves some 
risk, in such a way that it assumes the division between the eon
science and the mind. As a result, i t leads to the omission of the 
transcendent dimension and the assumption of power. The second 
issue shows the crisis of judgment, which means organizing the 
world over the aspects of good and bad, fair or unfair. This eon
ceru relates to the issues of the truth and the picture o f a human 
being which must be taken under consideration. The Pope in his 
speeches gives directions o f how the law should be set, in such a 
way that it will include the needs of the weak and the poor and 
the demands established by moral standards. The analysis of his 
speeches leads to the conclusion that it is the virtue of justice 
which forms the basis of the democracy. Though, a significant 
role is played by the religion, independent to politics. Moreover, 
it purifies 'political mind', which is clearly stated in the preach
ing o f Benedict XVI. 
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