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Państwo Platona można uznać za niezwykle represyjny, totalitarny system 
policyjny, gdzie rozstrzygnięcia rządzących – oparte na osobliwych konstruk-
cjach logicznych – pozostawałyby zrozumiałe tylko dla nich. Na szczęście nikt 
nie podjął się realizacji tego rodzaju utopii.

INSPIRACJE AUGUSTYŃSKIE

W encyklice Spe salvi Benedykt XVI odwołuje się wielokrotnie do my-
śli św. Augustyna17, co czyni zasadnym zwrócenie uwagi na społeczne idee 
wielkiego biskupa. Wprawdzie w tekście encykliki nie ma bezpośrednich 
odniesień do Państwia Bożego, nie ulega jednak wątpliwości, że idee w nim 
zawarte przenikają papieski dokument, zwłaszcza że w jednej z katechez 
Benedykt XVI „zrecenzował” tekst biskupa Hippony, mówiąc, iż jest to 
„dzieło imponujące i kluczowe dla rozwoju zachodniej myśli politycznej oraz 
dla chrześcijańskiej teologii dziejów”, a może nawet „najważniejsza księga 
św. Augustyna, zachowująca niezmienną ważność”18.

Encyklika ta traktuje o chrześcijańskiej nadziei, będącej zdaniem Papie-
ża centralnym pojęciem biblijnego przekazu. Chrześcijanie zostali obdarzeni 
niezawodną nadzieją, która miała wpływ na zmianę ich egzystencji. Otwarcie 
na przyszłość powoduje bowiem zmianę teraźniejszości. „Tylko wtedy, gdy 
przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniej-
szości” (nr 2) – mówi Papież. Tę istotną tezę powtarza raz jeszcze, innymi 
słowami: „Fakt, że ta przyszłość istnieje, zmienia teraźniejszość; teraźniej-
szość styka się z przyszłą rzeczywistością, i tak rzeczy przyszłe wpływają na 
obecne i obecne na przyszłe” (nr 7). Ofi arowanie nadziei jest w konsekwencji 
podarowaniem nowego życia (por. nr 3). 

Benedykt XVI przypomina, że fi lozofi a dziejów została zastąpiona chrze-
ścijańską teologią dziejów mówiącą o osobowym Bogu, który kieruje losami 
świata i ludzi. Ponieważ Papież nie rozwija tego wątku, warto sięgnąć do 
rozumienia Opatrzności, jakie prezentował Augustyn. Główna teza afrykań-
skiego biskupa głosi, że wbrew powszechnemu przekonaniu, jakie panowało 
po upadku Rzymu, losami świata  kieruje  bezpośrednio Boża Opatrzność. 
Generalnie bieg spraw doczesnych zależy od wyroków prawdziwego Boga. 
„Bóg więc, ów twórca i dawca szczęśliwości, jako że sam tylko jest Bogiem 

17  W tekście encykliki imię Augustyna pojawia się piętnaście razy.
18  B e n e d y k t XVI, Św. Augustyn (Katecheza podczas audiencji generalnej, Watykan, 

20 II 2008), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 29(2008) nr 4(302), s. 40. Uważa się jednak, że naj-
większym osiągnięciem św. Augustyna jest jego traktat O Trójcy Świętej (zob. św. A u g u s t y n, 
O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Znak, Kraków 1996).

19  Wydarzenie to było jednym z powodów napisania dzieła Państwo Boże.
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prawdziwym, rozdaje królestwa ziemskie, zarówno dobrym, jak i złym. Nie 
bezmyślnie i na chybił-trafi ł, bo przecież Bogiem jest, nie fortuną, lecz wedle 
porządku rzeczy i czasów – wedle porządku, niepojętego dla nas, ale przezeń 
doskonale rozumianego”20. Opatrzność rządzi wszystkim, także panowaniem 
i upadkiem ludzkich królestw. Rządzi również państwem rzymskim, które Bóg 
rozszerzał ze względu na naturalne cnoty jego obywateli. Ponieważ dawni 
Rzymianie nie mieli otrzymać życia wiecznego, w doczesności otrzymali swo-
ją odpłatę. Ich państwo dane im było przez Boga, który „ziemskie panowanie 
daje dobrym i złym wedle swej woli; a wola Jego zawsze  sprawiedliwa  jest”. 
Bóg sprawiedliwy, który czuwa nad całą ludzkością, „dał Rzymianom króle-
stwo wtedy i takie,  jako sam chciał”.  Od Niego zależy też czas trwania wojen 
i ich wynik. „Bóg to jedyny i prawdziwy wszelkimi tymi sprawami kieruje 
i rozporządza nimi; a choć dla przyczyn ukrytych przed nami, czyliżby dlatego 
niesprawiedliwych?”  Chrześcijańscy władcy cieszą się szczęściem,  ponie-
waż usilnie dążą do pomnożenia chwały Bożej i miłują wieczne  Królestwo. 
Zdaniem Augustyna wszystkie dobra tego świata pochodzą z ręki Boga, także 
zaszczyty, władza i godność, których Bóg wedle swej woli użycza zarówno 
dobrym, jak i złym. W dziejach ludzkości ta właśnie argumentacja służyła le-
gitymizacji każdej władzy, nawet najbardziej nieludzkiej. Nieprzekonujące jest 
wyjaśnienie, że wprawdzie decyzji Boga nie rozumiemy, ale zawsze mają one 
sens. Uznanie, że to Bóg dał władzę tyranom oznaczałoby bowiem obciążenie 
Go odpowiedzialnością za ogrom ludzkich cierpień, tragedii i bólu.

„Chrześcijanie tu na ziemi nie mają stałej ojczyzny, ale szukają przyszłej 
(por. 11, 13-16; Flp 3, 20), oznacza to coś zupełnie innego niż zwyczajne odnie-
sienie do perspektywy przyszłości: obecne społeczeństwo jest uznawane przez 
chrześcijan za niezadowalające; należą oni do nowego społeczeństwa, ku które-
mu zmierzają i które ich pielgrzymowanie antycypuje” – pisze Benedykt XVI 
w encyklice Spe salvi (nr 4). Traktowanie własnej ojczyzny jako czegoś przej-
ściowego trzeba uznać raczej za metaforę niż za faktyczną zachętę do porzucenia 
ojczyzny ziemskiej i wypatrywania niebieskiej. W przeciwnym razie musieliby-
śmy uznać doczesną ojczyznę za utopijną, faktycznie nieistniejącą; słowo „patria” 
, faktycznie znaczyłoby „u-patria”. Trudno byłoby wówczas zrozumieć niezwykle 
przejmujące słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w roku 1991 roku w Kiel-
cach. „Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja Matka, 

20  Św. A u g u s t y n, Państwo Boże, ks. IV, rozdz. 33, s. 178.
21  Tamże, ks. V, rozdz. 21, s. 213.
22  Tamże.
23  Tamże, s. 214.
24  Por. tamże, ks. V, rozdz. 24, s. 217.
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