
W szkole rządzenia 

Praca ojca Jacka Woronieckiego "Umiejętność rządzenia i rozkazywania" stanowi 
zwarte studium dotyczące cnoty roztropności, czyli umiejętności rządzenia sobą i 
innymi. Waga społeczna tego zagadnienia wydaje się oczywista. Umiejętność 
sprawowania władzy potrzebna jest politykom, osobom prowadzącym wszelką 
działalność społeczną, nauczycielom, rodzicom.  

Czynność sprawowania władzy autor analizuje w jej trzech etapach (składnikach), którymi 
są: rządzenie - określane jako prowadzenie do właściwie obranego celu, rozkazywanie - 
czyli wskazywanie jednostkom, co powinny robić i karcenie - czyli wytykanie popełnionych 
błędów wraz z daniem możliwości naprawienia uczynionego zła. Ojciec Woroniecki daje 
wyraz przekonaniu, że aby sprawowanie władzy było prawidłowe, konieczne jest na 
początku rozumne odczytanie fundamentów życia moralnego. Podkreśla istotną rolę, jaka 
przypada wychowywaniu woli do rządzenia. Dokonuje się to metodami zasadniczo 
odmiennymi niż kształcenie rozumu. Wysiłki rządzących powinny iść w kierunku 
pobudzenia woli podwładnych do posłuszeństwa. Możemy postawić autorowi pytanie, czy 
możliwy jest taki sposób karania, który nie zniechęca, lecz jeszcze wzmaga zaufanie do 
przełożonych? Sposobem tym może być postępowanie zgodne z cnotą pokory, której 
jednym z aspektów jest wykształcona u rządzącego umiejętność do obiektywnej oceny i 
uznania dobra u innych. To daje mu obszar działania w kierunku poruszeń woli 
podwładnych do przyjęcia kar i napomnień. Typowe błędy wynikają tu z nadmiaru lub 
niedomiaru w karceniu. Pierwsze płyną zazwyczaj ze skłonności przełożonych do pychy, 
drugie do pobłażliwości. Drugie są znacznie groźniejsze, zwłaszcza na tle wzmacniających 
się społecznych tendencji (wyraźnych i dzisiaj) do eliminowania w ogóle kar i nagród np. z 
wychowania. Doprowadza to do groźnego w skutkach osłabienia spoistości, a później 
rozkładu wszelkich instytucji społecznych. Co znamienne u ojca Woronieckiego, a obecnie 
zapomniane czy wręcz negowane, to stałe podkreślanie roli wychowywania woli do 
działania. Jest to ważne dla życia społecznego, ponieważ trzeba samemu umieć chcieć 
dobra, umieć miłować konkretne dobro wspólne, aby umiejętności tej udzielać innym 
(swym podwładnym - wychowankom). Na tym polega moc rządzenia, dzięki której można 
wzbudzać porywy woli u innych; wyraża to istota przytaczanego przez autora powiedzenia 
o "dawaniu siły z rozkazem". Miłość do konkretnego dobra wspólnego, poprzez którą 
nabywa się umiejętności podporządkowywania, gdy trzeba, dobra osobistego wspólnemu, 
buduje jedność i siłę poszczególnych społeczności, także tych największych, takich jak 
ojczyzna. Gdy polityk nie ma w sobie miłości do spraw ojczystych, nie jest możliwe, by był 
zdolny naprawdę budować jakiekolwiek, nawet najdrobniejsze, realne dobro. Istnieje 
wyraźna potrzeba, by z rozważaniami ojca Woronieckiego zapoznać dzisiejszych 
czytelników, bo jest to rzeczywiście dobra, a także jasno i spójnie przedstawiona szkoła 
rozumnego rządzenia i rozkazywania, warta utrwalenia w polskiej tradycji politycznej.  
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