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JERZY GOCKO SDB

OD SOLLICITUDO REI SOCIALIS
DO CARITAS IN VERITATE.
SOLIDARNOŚĆ KLUCZEM DO KWESTII SPOECZNEJ?

Od ukazania sie pierwszej encykliki spoecznej Rerum novarum papieza
Leona XIII, na przestrzeni ponad 100 lat, tym, co ciagle

zajmuje uwage
Kościoa, jest szukanie odpowiedzi na pojawiajace
 sie kwestie spoeczne.
Jeśliby prześledzić gówna linie rozwojowa encyklik spoecznych, to bez
trudu da sie zauwazyć, ze sa one próba rozwiazania

zdiagnozowanych przez
poszczególne dokumenty kwestii spoecznych.
Czym jest zatem kwestia spoeczna? Nalezy przez nia rozumieć zjawiska
o duzym, najcześciej globalnym zasiegu, które powoduja jakiś rodzaj dysfunkcji spoecznej czy dezorganizacje zycia spoeczeństwa i które staja
w centrum zainteresowania spoecznego.
Kazda epoka historyczna ma specyficzna kwestie spoeczna badź
 kwestie
spoeczne, np. niewolnictwo, poddaństwo, proletaryzm, nieproporcjonalny
rozkad bogactwa, opisywany jako konflikt Pónoc-Poudnie, kwestia ekologiczna. W XIX w., a wiec w okresie rozwoju nauki spoecznej Kościoa,
kwestia spoeczna sprowadzaa sie gównie do kwestii robotniczej.
Obecnie wskazuje sie na jej światowy wymiar opisywany pojeciem globalizacji. Zwraca sie tutaj uwage takze na rózne formy neokolonializmu: gospodarczego, ideologicznego, kulturalnego i politycznego. Do światowej kwestii
spoecznej zaliczyć nalezy takze miedzynarodowe zaduzenie i kryzys demograficzny. Kwestia spoeczna,
 w obliczu której stoi dzisiejszy świat i która
staa sie wyzwaniem dla wspóczesnej nauki spoecznej Kościoa, jest nie-
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watpliwie

obecny kryzys finansowy obejmujacy
 swym zakresem ekonomie
światowa.

Przedmiotem dalszej naukowej refleksji bedzie próba spojrzenia na zasade
(cnote) solidarności jako mozliwe narzedzie jeśli nie rozwiazania,

to przynajmniej zminimalizowania wspóczesnych zagrozeń w zakresie zycia spoecznego, odniesionych przede wszystkim do wymiaru ekonomicznego. Próba ta
zostanie dokonana na kanwie rozwoju nauczania spoecznego Kościoa na
przestrzeni dwóch dekad, tj. od wydania encykliki Sollicitudo rei socialis
Jana Pawa II (30 grudnia 1987) do ukazania sie ostatniej encykliki spoecznej Caritas in veritate Benedykta XVI (7 lipca 2009). Rozwazania te stana
sie takze okazja do analizy porównawczej obu dokumentów pod katem

rozumienia i mozliwości aplikacyjnych solidarności jako zasady regulujacej
 dziaalność gospodarcza w wymiarze zarówno mikro-, jak i makrospoecznym.
Pomocne w tym wzgledzie bedzie takze ukazanie znaczenia zasad zycia spoecznego i wartości podstawowych dla dyskursu w obrebie nauki spoecznej
Kościoa, a takze odniesienia do jej profetyczno-krytycznego wymiaru oraz
teologicznej reorientacji.

I. SOLIDARNOŚĆ NA PROGU XXI WIEKU
– NOWE HORYZONTY I WYZWANIA

Jako terminus a quo niniejszego opracowania przyjeto encyklike Sollicitudo rei socialis Jana Pawa II. Uczyniono tak, aby podkreślić, ze waśnie od
tego okresu, w szczególny sposób w nauczaniu Kościoa, zaczeto zwracać
uwage na wymiar ogólnoświatowy kwestii spoecznej. Zreszta,
 sama encyklika wpisuje sie w pewien ciag
 nauczania Kościoa o integralnym rozwoju,
którego punktem centralnym staa sie encyklika Populorum progressio Pawa VI (26 marca 1967). Dokument ten koncentruje sie na dwóch istotnych
kwestiach, stanowiacych

wówczas przedmiot troski nauczania spoecznego
Kościoa, a mianowicie na integralnym rozwoju czowieka oraz solidarnym
rozwoju ludzkości. Pawe VI, pragnac
 przekonać adresatów dokumentu o pilnej potrzebie solidarnego dziaania, ukazuje rozwój w kluczu antropologicznym, tzn. jako przejście od warunków zycia mniej ludzkich do warunków
bardziej godnych czowieka. Dokonywać sie to winno nie tylko na paszczyźnie ekonomicznej i technicznej, ale równiez w odniesieniu do pozostaych
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wymiarów egzystencji czowieka, acznie

z wartościami duchowymi. Pawe VI
uzywa w tym kontekście określenia „peny humanizm”1.
Doświadczenia ostatniego pówiecza, zwiazane

z przyjetymi modelami
rozwoju oraz procesami gospodarczymi, wytworzyy nowa jakość w relacjach
spoecznych, które doprowadziy do powstania ogólnoświatowego systemu
gospodarczego. Choć powiazania

ekonomiczne róznych, nieraz odlegych,
cześci świata istniay zawsze, to jednak owe procesy ksztatowania sie sieci
wzajemnych zalezności stay sie szczególnie dynamiczne. Towarzyszyo im
postepujace
 zacieśnianie wiezi gospodarczych w szerszym – niz tylko lokalny
– zakresie, a takze szybki przepyw kapitau i migracja pracobiorców. Zostao
wypracowanych przy tym szereg ponadnarodowych programów ekonomicznych i powstao wiele wspierajacych

je organizacji.
Wydawać by sie mogo, ze ten nowy globalny wymiar wzajemnych wspózalezności i powiazań

sprzyjać bedzie racjonalnym postawom odpowiedzialności i solidarności nie tylko w wymiarze miedzyludzkim, ale takze w szerszej perspektywie relacji miedzynarodowych. Jest to tym bardziej konieczne,
ze obecnie nie da sie juz traktować poszczególnych struktur spoeczno-gospodarczych odrebnie, gdyz nigdy nie wystepuja one w izolacji, lecz zawsze
w funkcjonalnym i terytorialnym powiazaniu.

Takie tez byy oczekiwania
nauczania spoecznego Kościoa, wyrazane w dokumentach spoecznych tamtego czasu. O nowa miedzynarodowa solidarność dobitnie apelowa Jan Pawe II, gdy pisa: „Wspózalezność winna przeksztacić sie w solidarność
oparta o zasade, ze dobra stworzone przeznaczone sa dla wszystkich […].
Przezwyciezajac
 wszelkiego typu imperializmy i daz
 enia do utrzymania wasnej hegemonii, narody silniejsze i lepiej wyposazone winny poczuwać sie do
moralnej odpowiedzialności za inne narody, co prowadzioby do powstania
prawdziwego systemu miedzynarodowego, dziaajacego

na zasadzie równości
wszystkich ludów i niezbednego poszanowania waściwych im róznic”2.
W sowach Papieza widać wyraźnie, ze katolicka nauka spoeczna, mówiac

o wspózalezności w paszczyźnie globalnej, odwouje sie nie tylko do godności i wolności osoby ludzkiej, ale takze do równości wszystkich narodów,
do jedności caej rodziny ludzkiej, do potrzeby daz
 enia do wspólnego dobra
w skali miedzynarodowej, do powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich,

1

P a w e  V I. Encyklika Populorum progressio nr 42. Por. Kompendium nauki spoecznej Kościoa. Kielce: Jedność 2005 nr 98.
2
J a n P a w e  II. Encyklika Sollicitudo rei socialis nr 39.
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które maja suzyć wszystkich ludziom, a takze do wspólnego dobra kazdego
narodu oraz imperatywu solidarności i sprawiedliwości rozdzielczej.
Równowaga ta oprzeć sie musi na zdrowych strukturach, dlatego w dokumentach Kościoa postuluje sie powstanie „systemu miedzynarodowego”, który
suzyby ochronie praw wszystkich ludów. Chodzi tutaj o to, „by w miare
wzrastajacego

umiedzynarodowienia gospodarki powstaway odpowiednie i skutecznie dziaajace
 miedzynarodowe organy kontrolne i kierownicze, dzieki którym gospodarka suzyaby dobru wspólnemu”3. Jest to tym bardziej konieczne,
bowiem – jak sie wydaje – niemozliwa jest prawdziwa globalizacja, a tym
samym zdrowa ekonomia bez odpowiedniej woli politycznej.
Z drugiej strony sama solidarność urzeczywistnia sie na wielu poziomach
zycia politycznego. W pierwszej kolejności dokonuje sie to poprzez akty
prawne, takie jak konstytucja, zasady spoecznej gospodarki rynkowej, solidarność pokoleniowa,
 struktury państwa opiekuńczego, formy pomocy rodzinie, wyrównywanie szans rozwoju regionalnego, czy solidarność z rodakami
zamieszkaymi poza granicami kraju. Solidarność moze być takze urzeczywistniana w sferze funkcjonowania instytucji publicznych, od których zalezy
jakość porzadku

konstytucyjnego, to, czy konstytucja pozostaje konstytucja
papierowa,
 czy tez jest konstytucja faktycznie wiaz
 ac
 a.
 W końcu zasada solidarności moze być realizowana poprzez dziaania spoeczeństwa obywatelskiego, a wiec dziaania solidarnych obywateli, w poszanowaniu przyjetych na
siebie zobowiazań,

dla których podstawe stanowia umowy spoeczne, a po ich
zawarciu, wymienione tu na pierwszym miejscu regulacje konstytucyjne.
Wazna forma solidarności sa takze spontaniczne zachowania czy reakcje na
trudne sytuacje, w jakich znaleźli sie wspóobywatele.
Dla K. Wojtyy solidarność bya, oprócz sprzeciwu, jedna z zasad konstytutywnych personalistycznej kategorii uczestnictwa. Wówczas jest ona odpowiedzia na rozpoznany fakt wspózalezności i jawi sie jako naturalna konsekwencja faktu, ze czowiek bytuje i dziaa wspólnie z innymi. Wyraza sie
w staej gotowości przyjmowania i realizowania przez kazdego tego, co do
niego nalezy i to w odniesieniu do dobra caości, czyli dobra wspólnego4.

3

J a n P a w e  II. Encyklika Centesimus annus nr 58.
Por. K. W o j t y  a. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 19852
s. 323-366. Por takze: J. N a g ó r n y. Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w zyciu spoecznym. Refleksja nad spoecznym nauczaniem Jana Pawa II ze szczególnym uwzglednieniem adhortacji „Christifideles laici”. „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 3 s. 7-23.
4
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II. ZNACZENIE I WARTOŚĆ SOLIDARNOŚCI

Teze, ze solidarność mozna, a nawet trzeba, wspócześnie traktować jako
klucz do kwestii spoecznej, uzasadnić mozna nie tylko z perspektywy przeobrazeń, jakim podlegao samo rozumienie kwestii spoecznej, w tym wypadku uznanie jej globalnego wymiaru. Uzasadnienie powyzszej tezy winno pójść
takze po linii ukazania roli, jaka obecnie odgrywa sama zasada solidarności.
Jest ona bowiem czymś wiecej anizeli nowoczesna forma ideau „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”, a wiec ideau braterstwa i wspópracy
w oparciu o wzajemność, równe prawa i obowiazki,

wyrównanie szans oraz
pomoc w trudnych sytuacjach zyciowych. Solidarność jest jednym z istotnych
elementów kapitau spoecznego. Jej realizacja nie tylko pozwala na unikniecie kosztów konfliktów i walki interesów indywidualnych i grupowych. Wyrównanie szans, pomoc i solidarność sprzyja ujawnieniu zdolności, talentów
oraz suzacych

wzrostowi spoecznemu motywacji. Solidarność w sposób
oczywisty wzmacnia wiezi oraz zaufanie spoeczne. Wreszcie, solidarność jest
istotnym czynnikiem nadziei na realizacje zamierzeń, a w zwiazku

z tym jest
eliminacja bierności i apatii, wycofania sie i rezygnacji.
Kompendium nauki spoecznej Kościoa zauwaza, ze solidarność w takim
rozumieniu peni funkcje „zasady spoecznej, porzadkuj

acej

dziaanie instytucji, zgodnie z która «struktury grzechu», panujace
 w stosunkach miedzy
osobami i narodami, powinny zostać przezwyciezone i przemienione w struktury solidarności, poprzez stworzenie albo odpowiednie zmiany praw, regu
rynku, przepisy”5. Stworzenie takowych struktur solidarności nie dokona sie
jednak bez wzbudzenia i pogebienia powszechnej solidarności i wspóodpowiedzialności miedzyludzkiej. Jan Pawe II mówi w tym kontekście
o rozwoju „globalnej kultury solidarności”, która miaa równowazyć postepujac
 a globalizacje rynku6. W przeciwnym razie globalizacja bez solidarności
wytwarzać bedzie nowy rodzaj nierównowagi ekonomicznej, a takze przeduzanie i powiekszanie niesprawiedliwości.
Solidarność polega na wiazaniu

si (solidare – znaczy zgeszczać, wiazać

wzajemnie, spajać), aby wspólnie osiagn
 ać
 cele i zamiary, które zgodnie ze
spoeczna natura czowieka ukryte sa w jego wnetrzu; one tworza fundujace

jedność rdzenie wspólnej przynalezności i wspólnej pracy poszczególnych
5

Kompendium nauki spoecznej Kościoa nr 193.
J a n P a w e  II. Przem. Rozwój, globalizacja, dobro czowieka (Watykan, 2 maja
2000) nr 3. OsRomPol 21:2000 nr 6 s. 39-40; t e n z e. Encyklika Sollicitudo rei socialis
nr 39-40.
6
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ludzi. Te siy, zdolności i mozliwości pojedynczych ludzi sa bardzo rózne.
Odnosi sie to do wszystkich wspólnot i zrzeszeń, zarówno do wspólnoty
narodów, jak i rodziny, tak samo do państwa jak instytucji spoecznych.
Tylko wtedy powstaje owa jedność, która jest czymś wiecej od sumy cześci,
gdy ludzie wiaz
 a swoje siy, gdy mocni i sabi acz
 a sie solidarnie i wspólnie
pracuja dla urzeczywistnienia celów gospodarczych, spoecznych, kulturowych
i politycznych7.
Zakorzeniona w naturze czowieka solidarność nie oznacza tego samego,
co caritas lub miość bliźniego. Z pewnościa:
 solidarność i miość bliźniego
sa ze soba spokrewnione, ale byoby to zawezenie pojecia, gdyby chcieć
rozumieć przez solidarność przede wszystkim wystepowanie lub ujmowanie
sie za sprawami skrzywdzonych, ubogich i cierpiacych

[jakakolwiek]

biede.
Interpretacja etyki solidarności jako „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich”
równiez nie dotyka samego jadra

sprawy. Solidarność nie moze być interpretowana jako pomoc, która nalezy okazać ubogim i cierpiacym

biede. Solidarność raczej znaczy, ze wszyscy, mocni i sabi, musza zebrać siy, poniewaz
wszyscy sa zdani wzajemnie na siebie. Solidarność jest spoeczna zasada
prawa, która domaga sie wspóodpowiedzialności zarówno państwa jak
i wszystkich obywateli dla dobra caości8.
W tym miejscu wydaje sie być zrozumiae, dlaczego zasada solidarności
nazywana bywa jedna strona medalu, którego odwrotna strona jest zasada
pomocniczości. Solidarność nie jest wygodnym hamakiem, polega raczej na
tym, ze osoby odbudowuja obszary zycia spoecznego oraz dźwigaja wzajemna troske i odpowiedzialność z wasnej inicjatywy i w aczności

ze soba.

Równiez ten, któremu nie brak zdolności i si, moze dać wyraz tej [solidarności] tylko wówczas, jeśli i inni, którzy maja mniejsze wzglednie inne zdolności i moce, wspódziaaja z nim i wnosza mozliwy dla nich wkad w powodzenie caości. Wspólna odpowiedzialność nie jest – zgodnie ze znaczeniem
tego pojecia – jakaś
 droga jednokierunkowa;
 ona zobowiazuje

wszystkich.
Solidarna spoeczność domaga sie nie tylko spoecznie sprawiedliwego rozdziau obciaz
 eń, lecz w takim samym stopniu gotowości wszystkich do wozenia wkadu w urzeczywistnienie wspólnych zamiarów i celów. Ona jest

7

Por. B. S u t o r. Etyka polityczna. Ujecie caościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki
spoecznej. T. A. Marcol. Warszawa: „Kontrast” Wydawnictwo Fundacji ATK 1994 s. 40-43.
8
Por. A. R a u s c h e r. Źróda idei solidarności. T. J. Jagieo. W: Idea solidarności
dzisiaj. Red. W. Zuziak. Kraków: Wydawnictwo PAT 2001 s. 27. Por. takze: W. S u r m i a k.
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miości spoecznej. Studium teologicznomoralne
w świetle nauczania Jana Pawa II. Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 2009 s. 65-89.
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przeciwieństwem spoeczeństwa, w którym kazdy nastawiony jest jedynie na
wasna korzyść, w którym rzadzi

egoizm, a takze egoizm grupowy, w którym
wreszcie regulacje określone pierwotnie przez solidarność, zostay sprowadzone do przywilejów i subtelnych mechanizmów wyzysku.

III. W NURCIE TRADYCJI

Postrzeganie solidarności jako klucza do kwestii spoecznej ma juz swoja
stosunkowo duga historie, do tego stopnia, ze niektórzy przedstawiciele
katolickiej nauki spoecznej caa te nauke określali jako solidaryzm, w odróznieniu od liberalizmu i socjalizmu. W pierwszej kolejności nalezy wymienić
tu Heinricha Pescha SJ, który w tomie I wydanego w 1905 r. swego pieciotomowego podrecznika ekonomii Lehrbuch der Nationalökonomie ukazuje
zarys systemu spoecznego zwanego solidaryzmem, bedacego

jakaś
 forma
przysowiowej „trzeciej drogi” miedzy kolektywizmem a liberalizmem9. Istota solidaryzmu byo przekonanie, ze czowiek jest pierwotnie istota spoeczna,

ze moze sie rozwinać
 i urzeczywistnić swoje cele tylko w aczności

z innymi
ludźmi. Znaczy to, ze rozwój jednostki i jej pomyślność sa uwarunkowane
przez rozwój i dobro caej spoeczności. Pesch nazywa to „faktyczna solidarnościa”
 10.
Podobnie wazny jest poglad,
 ze spoeczność państwa jest „moralnym organizmem”, „jednościa etycznych, wolnych istot”. Ze wzgledu na swoje wiekuiste przeznaczenie, pojedynczy czowiek jest celem dla samego siebie; jest
on obdarowany przyrodzonymi prawami, które nie pochodza ze spoeczeństwa, natomiast musza być przez nie uznane i chronione. Dlatego pojedynczy
czowiek ma i zachowuje w spoeczeństwie samodzielność i jest odpowiedzialny za samego siebie. Jest jednak zobowiazany

do respektowania dobra
wspólnego przez podjecie obowiazków

wynikajacych

ze sprawiedliwości
i majac
 na wzgledzie pomyślność bliźnich. Pesch przywiazuje

przy tym wielka wage do twierdzenia, ze solidarność nie jest wyacznie

sprawa przekonania, wyczucia spoecznego, lecz musi sie dokonywać takze w prawno-organizacyjnej rzeczywistości miedzyludzkich zwiazków.

Wszyscy i kazdy z osobna
sa we wspólnocie zobowiazani

wzgledem pomyślności i cierpienia caości,

9

Lehrbuch der Nationalökonomie. T. 1-5. Freiburg im Br. 1905-1923.
Szerzej na temat ujecia H. Pescha zob.: Z. W a l e s z c z u k. System solidaryzmu
Heinricha Pescha. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1:2001 s. 156-191.
10
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i musza dziaać na jej rzecz swoimi siami i mieniem. Nikt nie moze i nie
wolno mu zwolnić sie z tego obowiazku

lub tylko chcieć partycypować w korzyściach, a ciezary przerzucać natomiast na innych. Te zasady obowiazyway

w spoeczności agrarnej, obowiazuj
 a równiez w spoeczeństwie przemysowym, wyposazonym w system zabezpieczeń spoecznych i regulacje spoeczno-polityczne.
Tym, który kontynuowa rozpoczete przez Pescha badania nad solidaryzmem i który znaczaco

pogebi jego rozumienie, by Gustav Gundlach.
W programowym artykule opublikowanym w 1931 r. w encyklopedii powszechnej, określi on solidaryzm jako „system spoeczny, który czyni z solidarnej wiezi kazdej wspólnoty z jej czonkami i czonków z ich wspólnota
nadrzedna zasade miedzyludzkiego wspózycia”. Podczas gdy indywidualizm
widzi w jednostce klucz do interpretacji spoeczeństwa, a kolektywizm w kolektywie, solidaryzm obiera sobie za punkt wyjścia „nature ludzka,
 która jest
w swej istocie spoeczna”. Gundlach czyni przy tym aluzje do sformuowania
Pescha: czowiek w centrum spoeczności. Niemiecki etyk spoeczny stara sie
potem coraz lepiej wydobyć personalistyczny rdzeń zasady solidarności
i przez to wznieść zapore nie tylko dla wszelkiego kolektywizmu, lecz równiez dla systemów autorytarnych i centralistycznych. To waśnie osoby w solidarnej wiezi i odpowiedzialności urzeczywistniaja wspólne cele zycia spoecznego. W szóstym wydaniu encyklopedii (1962) Gundlach rozwija ten
punkt widzenia w dwóch artykuach: „Katolicka nauka spoeczna” i „Zasada
solidarności”. Jego idea, wedle której to osoba ludzka jest źródem i celem
zycia spoecznego, wesza przez Piusa XII do spoecznego przepowiadania
Kościoa11.

IV. W PERSPEKTYWIE CARITAS IN VERITATE

Do tezy, ze ogólnoświatowa kwestia rozwoju i globalizacji jest tak samo
waznym pytaniem, jakim w 1891 r. byo pytanie o kwestie robotnicza,
 nawia
zuje ostatnia encyklika spoeczna Benedykta XVI Caritas in veritate. Juz sam
tytu moze wprawić w zdumienie. Do tej pory bowiem pierwsze sowa
wszystkich encyklik spoecznych wskazyway na ich materialny przedmiot,
np. Rerum novarum wskazuje na nowa kwestie – kwestie robotnicza,
 Populo-

11
Por. J. H ö f f n e r. Chrześcijańska nauka spoeczna. T. S. Pyszka. Kraków: WAM
[b.r.w.] s. 30.
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rum progressio – na postep w rozwoju narodów itd. Tytu Caritas in veritate
jasno określa przedmiot formalny, czyli specyficzna dla encykliki perspektywe, w której ujeta zostaje gówna myśl dokumentu, a wiec to, co zostao
jasno określone juz w adresie encykliki: „integralny rozwój czowieka w miości i prawdzie”.
Punktem centralnym encykliki jest troska o solidarny i caościowy rozwój,
który tylko wówczas jest w peni ludzki, gdy jest wolny, gdy urzeczywistnia
sie we wspólnocie i gotowości ponoszenia odpowiedzialności za wspólnote;
gdy jest motywowany miościa osadzona na racjonalności i kierowany prawda.
 W tym kontekście Papiez podaje definicje katolickiej nauki spoecznej,
w której podkreśla nowy element: „Caritas in veritate in re sociali”12.
Benedykt XVI powtarza za Pawem VI, ze przyczyny niedorozwoju tkwia
w sabości ludzkiej woli, która zaniedbuje solidarność, w sabości myśli, nie
zawsze dobrze ukierunkowujacej

pragnienie, a nade wszystko w „braku braterstwa miedzy ludźmi, miedzy narodami”13. Z kolei w nawiazaniu

do Jana
Pawa II Papiez podkreśla, ze pene spectrum spoeczne obejmuje nie dwa,
jak sie powszechnie przyjmuje, lecz trzy podmioty. Oprócz rynku i państwa,
a wiec oprócz dwu podmiotów, o których wazność dziś wszedzie toczy sie
spór – „mniej” jednego, czy „wiecej” drugiego – istnieje jeszcze spoeczeństwo obywatelskie.
Postulat do stworzenia szerszego systemu, obejmujacego

trzy podmioty:
rynek, państwo oraz spoeczeństwo obywatelskie, jest niezwykle wazny
w kontekście niniejszych rozwazań. Oznacza to, po pierwsze, spojrzenie na
zycie spoeczne, zwaszcza w wymiarze dziaalności ekonomicznej jako na
rzeczywistość o wielu wymiarach. Po wtóre, jest wyrazem przekonania, ze
państwo samo nie jest w stanie unieść ciezaru troski o solidarność. Potrzebuje
do tego spoeczeństwa obywatelskiego14.
Akcent poozony na spoeczeństwo obywatelskie jest nowym elementem
spoecznego nauczania Kościoa. Jest ono w obecnych warunkach nieodzowne
w urzeczywistnianiu sprawiedliwości. Spoeczeństwo obywatelskie wprowadza
wymiar darmowości, „logike daru bez kompensaty”15. „W epoce globalizacji
dziaalność ekonomiczna nie moze abstrahować od darmowości, która krzewi

12

B e n e d y k t XVI. Encyklika Caritas in veritate nr 2 [dalej: CV].
CV 19.
14
Por. CV 38. Szerzej na temat teoretycznych konceptualizacji spoeczeństwa obywatelskiego zob.: A. W u w e r. Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania moralnego Kościoa. Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 2011 s. 254-269.
15
CV 37.
13
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i umacnia solidarność oraz odpowiedzialność za sprawiedliwość i dobro
wspólne w róznych podmiotach i odgrywajacych

gówne role w osobach”16.
Na caym świecie, co Papiez artykuuje bardzo wyraźnie, ufność pokada sie
najbardziej w logice wymiany, a przez to w rynku, tymczasem logika polityki, a nade wszystko logika daru okazuja sie nieodzowne17.
Spojrzenie na spoeczeństwo obywatelskie z tej perspektywy uwydatnia
jego potencja w zakresie rozwoju. W nim bowiem waśnie Papiez identyfikuje (podaz
 ajac
 w refleksji za Janem Pawem II) „najbardziej waściwe środowisko ekonomii: bezinteresowności i braterstwa”18, środowisko komunii.
W tym stwierdzeniu wybrzmiewa odwoanie do chrześcijańskiej antropologii,
antropologii solidarnej, wedug której czowiek nie moze odnaleźć sie w peni
inaczej, jak tylko poprzez „bezinteresowny dar z siebie samego”19. Wynika
to z faktu stworzenia go na podobieństwo Boga. Czowiek, Imago Dei, zaproszony jest do nieustannego dialogu z Bogiem i z drugim czowiekiem. W serce czowieka, na podobieństwo Boga, wpisane jest daz
 enie do skadania cakowitego, bezinteresownego daru z siebie.
W tym kontekście spoeczeństwo obywatelskie jawi sie jako uprzywilejowana przestrzeń budowania braterstwa poprzez praktyke solidarności, pomocniczości, poprzez dziaania z innymi i dla innych, stwarza bowiem warunki
brzegowe ku temu, gdyz z zaozenia bazuje na aktywności podmiotowej,
podejmowanej dobrowolnie, zorientowanej na dobro wspólne: na dobro owego
my-wszyscy. Jako takie ma szanse generować rozwój kompetencji spoecznych
i etycznych, uwrazliwiać na potrzeby innych, a osoby ku temu predysponowane inspirować i przygotowywać do kreatywności w dziedzinie gospodarki czy
polityki.
Chrześcijanom przypada szczególna rola w spoeczeństwie obywatelskim.
Sa nie tylko zobowiazani

do praktykowania miości bliźniego, takze w wymiarze spoecznym, ale i wielorako do tego uzdolnieni – jeśli siegnać
 do
kluczowych w wywodzie Benedykta XVI uzasadnień teologicznych. Ów teologiczny charakter refleksji w dokumencie o charakterze spoecznym wydaje

16

CV 38.
Por. U. N o t h e l l e - W i l d f e u e r. Spoeczeństwo obywatelskie a logika daru.
Nowe akcenty nauki spoecznej w encyklice „Caritas in veritate”. T. M. Szabat. W: Spoeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki spoecznej „Caritas in veritate”. Red.
S. Fel, M. Huas, S. G. Raabe. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 89-106.
18
CV 38.
19
Por. Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspóczesnym Gaudium et spes nr 24; CV 24.
17
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sie wspóbrzmieć ze znajdujacymi

sie w refleksji socjologicznej spostrzezeniami, wedle których osoby religijne wnosza znaczacy
 wkad w tworzenie nie
tylko etycznej, ale i aktywnej cześci spoeczeństwa. Odwoywanie sie do
watków

teologicznych mozna by odczytywać jako wskazanie na specyfike
chrześcijaństwa i jego religijny potencja w zakresie budowania adu spoecznego – nieodzownej wartości w dobie ogólnoświatowej kwestii spoecznej;
w dobie globalizacji.
Spoeczeństwo obywatelskie tworza przede wszystkim pojedyncze osoby,
które podejmuja decyzje o waczaniu

sie w organizacje czy dziaania wspólne
z innymi. W wielu miejscach Benedykt XVI pisze o potrzebie osób zaangazowanych, kompetentnych, rozumiejacych

bezinteresowność i logike daru. Wynika to z zasady caritas in veritate: to osoby urzeczywistniaja w spoeczeństwie potencja miości, to przede wszystkim one sa „nośnikami” rozwoju.
Spoeczeństwo obywatelskie stanowi i powinno stanowić środowisko
ksztatowania sie osób bezinteresownych, otwartych na wzajemny dar20,
gdyz tacy obywatele potrzebni sa zarówno w strukturach miedzynarodowych,
jak i lokalnych, w dialogu z rynkiem i polityka.
 Ich rola ma polegać na „solidarnej obecności, towarzyszeniu, formacji i szacunku”21. Aktywność stymuluje powstawanie wiezi spoecznych, umacnianie kluczowego w spoeczeństwie obywatelskim zaufania i regu wzajemności, a zatem wpisuje sie w proces powstawania kapitau spoecznego. Ów zespó relacji zaufania, wiarygodności i poszanowania regu jest nieodzowny w kazdym zyciu obywatelskim,
o czym równiez przypomina Benedykt XVI22.
W świecie wspóczesnym istnieje wielkie zapotrzebowanie na postawy
solidarności i braterstwa praktykowane waśnie w sferze rynku. Benedykt XVI
stwierdza, ze „w epoce globalizacji dziaalność ekonomiczna nie moze abstrahować od darmowości, która krzewi i umacnia solidarność oraz odpowiedzialność za sprawiedliwość i dobro wspólne w róznych podmiotach i osobach,
odgrywajacych

gówne role. Ostatecznie mowa jest o pewnej konkretnej i gebokiej formie demokracji ekonomicznej. Solidarność oznacza przede wszystkim, ze wszyscy czuja sie odpowiedzialni za wszystkich, dlatego nie moze
jej ponosić jedynie państwo”23.

20
21
22
23

CV 39.
CV 47.
Por. CV 32, 35.
CV 38.
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*
Pojecie solidarności ma dziś, bez watpienia,

pozytywny wydźwiek. Nie
ulega watpliwości,

ze aby sprostać zadaniom i ogromnym wyzwaniom, potrzeba wiecej solidarności we wszystkich zakresach. Potrzeba solidarności
wysokiej miary.
Czowiek wspóczesny jest tak bardzo skazany na solidarność, ze musi
zadbać i o to, by przekonujaco
 przedstawiać fundamenty i treść ustaleń, które
proponuje teologia moralna spoeczna i katolicka nauka spoeczna jako jej
integralna cześć na bazie chrześcijańskiego rozumienia czowieka i spoeczeństwa. W tym celu nalezy uczynić kategorie solidarności bardziej zrozumiaa
i potrzebna,
 aby ludzie mogli ja pojać
 i zaakceptować.
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FROM SOLLICITUDO REI SOCIALIS TO CARITAS IN VERITATE
IS SOLIDARITY THE KEY TO THE SOCIAL QUESTION?

S u m m a r y
This paper tries to look at the principle (virtue) of solidarity as a potential tool for overcoming contemporary dangers of social life, especially in their economic aspect. The discussion
concentrates on the historical development of the social teaching of the Church in the last two
decades, that is from the announcement of John Paul II’s encyclical Sollicitudo rei socialis
(30 December 1987) until the publication of Benedict XVI’s social encyclical Caritas in veritate (7 July 2009). The paper presents a comparative analysis of the two documents in question,
focusing on their understanding of the concept of solidarity. Also, the paper proposes ways of
its practical application as a principle that can regulate economic activities undertaken on the
micro- and macro-social scale. The analysis developed in the paper also involves presenting
the principles of social life and primary values as teleologically vital for the discourse within
social teaching of the Church, along with the reference to the prophetic and critical aspects
of that teaching, and to the change of orientation in moral theological studies it entails.
Translated by Konrad Klimkowski
Sowa kluczowe: solidarność, kwestia spoeczna, nauczanie spoeczne Kościoa, Jan Pawe II,
Encyklika Sollicitudo rei socialis, Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate.
Key words: solidarity, the social question, social teaching of the Church, John Paul II, the
encyclical Sollicitudo rei socialis, Benedict XVI, the encyclical Caritas in veritate.

