
O LUDZKĄ POLITYKĘ!

Z ojcem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Krzysztof Wroczyński

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 150-153)

Od  polityki,  jako  roztropnego  realizowania  wspólnego  dobra  nie  można  uciec.  Każdy 

człowiek na mocy swego człowieczeństwa realizuje dobro wspólne; swój własny osobowy 

rozwój  w  dziedzinie  intelektualnej,  moralnej  i  artystycznej.  Tu  bowiem  człowiek  jest 

suwerenem i winien dbać o konieczne środki, będące w użyciu społeczeństwa dla rozwoju 

wspólnego  dobra.  Książka  o.  prof.  M.  A.  Krąpca  „O  ludzką  politykę!”  ukazuje  na  tle 

realistycznej  myśli  filozoficznej  sens  i  rzeczywiste  racje  uprawiania  polityki.  Jest 

przyczynkiem  do  ponownego  przemyślenia  godziwych  celów  polityki  u  progu  III 

Rzeczypospolitej. Dedykowana jest prezydentowi Lechowi Wałęsie.

-Tytuł książki Ojca Profesora sugeruje,  że uczynienie polityki  bardziej ludzką jest 

sprawą  przyszłości,  że  współcześnie  różne  „teorie”  i  przede  wszystkim  praktyka 

czynią  z  polityki  rzecz  raczej  wstydliwą.  W przedmowie  pisze  Ojciec:  „Politykę 

uważa się niekiedy – za sprawę wstydliwą, a może nawet brudną. Człowiek bowiem 

polityki, w przekonaniu wielu, to taki, który w swym działaniu realizuje bezwzględnie 

zamierzone cele, nie oglądając się zbytnio na ich moralne oceny”.

-To  prawda.  Od  czasu  N.  Machiavellego  (1469-1527)  –  sekretarza  Drugiej  Kancelarii 

Florenckiej,  polityka  stała  się  sprawą  niekiedy  antyludzką.  To  Machiavelli  przeniósł 

problematykę polityki z pola etyki i realizowania dobra na pole sztuki, jako skutecznego 

realizowania celu władzy. Doprowadziło to do strasznych wydarzeń, począwszy od wojny 

trzydziestoletniej aż do czasów ostatnich. Chodzi więc o to, aby politykę pojmować po 

ludzku  –  właśnie  jako  roztropne  realizowanie  dobra  wspólnego.  Tak  ją  pojmował 

Arystoteles,  św.  Tomasz  z  Akwinu  i  tak  o  niej  pisze  obecnie  Jan  Paweł  II.  Książka 

dedykowana  jest  panu  prezydentowi.  Lech  Wałęsa  jest  pierwszym  prezydentem  po 

odzyskaniu  wolności,  jest  reprezentantem władzy państwowej  –  wybranym przez  cały 

naród.  Jako  głowa  państwa  symbolizuje  tę  władzę,  której  celem  jest  realizowanie 

wspólnego dobra. Ale książka ta adresowana  jest do każdego człowieka, gdyż polityka 

dotyczy każdego. Kłamstwo, terror i wojny tak często stosowane w ostatnich wiekach dla 

skutecznego  realizowania  celów  władzy  uderzają  w  całą  społeczność.  Najbardziej 

zmaterializowało  się  to  w  działalności  totalitarnych  przywódców  Hitlera  czy  Stalina. 
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Świadomość rzeczywistego i godziwego sensu polityki w różnych kręgach społeczeństwa 

ułatwi uczynienie polityki bardziej ludzką.

-Określa Ojciec politykę jako roztropne realizowanie wspólnego dobra. W działaniu 

politycznym konieczna jest roztropność. Ona to nakazuje dobierać właściwe środki 

do obranych celów. Ale ponadto niezbędna jest prawość woli (charakteru), aby nie 

zamieniać celu na środki i ze środków nie czynić celu swych politycznych zabiegów. 

W  przekonaniu  jednakże  wielu  ludzi  „nieprzebieranie  w  środkach”,  brak  owej 

prawości,  jest  skuteczniejsze  od  polityki  godziwej,  zapewnia  sukces  i  jest  jakby 

„silniejsze”.

- Odpowiedzią jest tu właściwie dramat dobra i zła. Jest to dramat odwieczny, w którym 

my musimy być zaangażowani po stronie dobra. Zwycięstwo zła jest sprawą pozorną, a za 

dominację  zła  jesteśmy  jako  ludzie  odpowiedzialni.  Dzisiaj,  po  wielu  tragicznych 

doświadczeniach, jest to szczególnie widoczne, a obrona człowieka przed „brudną” polityką 

przybrała nawet formy zinstytucjonalizowane w międzynarodowej ochronie praw człowieka. 

Sądzę,  iż  współcześnie  realizowanie  wspólnego  dobra  powinno  się  dokonywać  poprzez 

ochronę  praw  człowieka.  One  właśnie,  ujawnione  w  Powszechnej  Deklaracji  Praw 

Człowieka,  wskazują  na  naturalne  ludzkie  dobra,  na  przyporządkowanie  człowieka  do 

zachowania  swego  życia,  do  racjonalnego  jego  przekazywania  w  rodzinie  i  rozwoju 

osobowego w społeczeństwie pokojowym. Trzeba też podkreślić, że wątki te obecne są w 

polskiej myśli społeczno-politycznej u Pawła Włodkowica, który już na początku wieku XV 

podkreślał  suwerenność  człowieka  w  suwerennym  narodzie.  Nie  można  człowieka  siłą 

nawracać,  a  narody  są  równorzędne.  Myśl  polityczna  była  żywa  w  dobie  Renesansu  u 

Sebastiana Petrycego z Pilzna, u Orzechowskiego, a później u króla Leszczyńskiego, tudzież 

na  początku  naszego  stulecia  u  twórców  niepodległego  państwa,  którzy  przezwyciężali 

mesjanizm proweniencji heglowskiej racjonalizmem społecznym, związanym z możliwością 

realizacji dobra w rodzinie, ojczyźnie, państwie.

-Jako  aneks  do  swej  książki  zamieścił  Ojciec  artykuł  o.  Bocheńskiego  „O 

patriotyzmie”. Sugeruje to, iż patriotyzm należy uznać za naturalny ludzki sposób 

działania, którego z zakresu działań politycznych usuwać nie można.

-Patriotyzm jest dobrem człowieka, dobrem narodu i państwa, i dlatego trzeba na powrót 

uczynić go przedmiotem poznania i postępowania. W naszej polskiej historii wielokrotnie 

usiłowano zdewaluować patriotyzm. Może dlatego jest cnotą nieco zapomnianą. Ale tak 

jak rodzicom należy się cześć i służba na mocy tego, iż są „źródłem” naszego życia, tak też 

analogiczną rolę pełni ojczyzna, w której realizuje się życie osobowe człowieka.
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Nie znaczy to, że ojczyzna jest pierwszym źródłem i ostatecznym celem życia, ale funkcje 

te pełni w stopniu wtórnym. Stąd należy się jej specjalny sposób odniesienia spokrewniony z 

pietas – jako czci należnej rodzicom. W naszej literaturze pisał o tym o. Bocheński; pisał to 

na  tle  przeżyć  wojennych.  Jego  przemyślenia  są  głębokie  i  jak  sądzę  nadal  cenne  i 

interesujące.

-Czy dzisiaj u progu trzeciej Rzeczypospolitej grozi nam ześlizgnięcie się z tej tak 

bardzo pożądanej ludzkiej polityki? Przecież ruchy społeczno-polityczne w Polsce i 

walka  ostatnich  dziesięciu  lat  zmierzały  właśnie  do  ludzkiej  polityki  we własnym 

państwie.

-Ustrój państwa (może on być monarchiczny, arystokratyczny lub demokratyczny) wtedy 

jedynie jest dobry, gdy naród i państwo służą człowiekowi w jego osobowym rozwoju, a 

nie są same dla siebie celem. Wszystko zatem zależy od stanowionego prawa. Jeśli jest 

prawdą, że jak głosi wyznanie wiary „Bóg dla nas ludzi i dla naszego zbawienia... zstąpił z 

nieba i stał się człowiekiem”, to dobro człowieka jest celem i cel ten państwo realizuje 

poprzez prawa, które winny być dobrymi prawami, a więc prawami przyporządkowanymi 

realizowaniu  dobra  ludzkiego.  Nie  można  realizować  dobra  przez  złe  prawo.  Jakby 

paradygmatem  dobrego  prawa  jest  Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka.  I  ona 

powinna  być  przewodnią  ideą  realizowania  dobrego  państwa.  Prawo  nakazujące  lub 

dopuszczające  zło  jest  pseudoprawem.  Niestety,  takie  prawo  także  nam  zagraża  w 

budującym  się  ustroju.  Chciałbym,  by  moja  praca  pomogła  uświadomić  sens  i  cele 

polityki, także w naszym państwie i narodzie.
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