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40. rocznica pierwszej pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II do ojczyzny
Ks. Bogusław Drożdż1
Pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II do ojczyzny
rozpoczęła się 2 czerwca 1979 r. powitaniem na Okęciu,
a zakończyła się pożegnaniem na krakowskich Balicach
10 czerwca 1979 r. Swoim zasięgiem, poza Warszawą
i Krakowem, objęła następujące miejscowości: Gniezno,
Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka ta miała ściśle określony cel.
Jan Paweł II sformułował go jednoznacznie: „Tysiąclecie
chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest
św. Stanisław – tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj
i dzisiaj – jest głównym motywem mojej pielgrzymki, mojej
dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi. Drodzy Rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć
wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus
nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku,
o jego godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu” (Homilia, 2.06.1979).
Obecnie pierwsza wizyta Ojca Świętego w naszej ojczyźnie, najbardziej kojarzona jest z reprezentatywną wypowiedzią, swoistym przesłaniem o znamionach proroctwa:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” (Homilia, 2.06.1979). Słowa te, mające charakter błagalnej modlitwy zakończyły
papieską homilię wygłoszoną podczas sprawowanej Mszy
Św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
Co się wydarzyło przez te 40 lat w naszej ojczyźnie? Jak
wyglądało przebudzenie, mobilizacja i wyjście polskiego
narodu spod wpływu komunizmu? Jakie podjęto reformy
u początku III Rzeczypospolitej? Co się udało, a z czym
nadal są problemy, gdy chodzi o transformację społeczną?
Czy odzyskana wolność wydaje już owoce? Co obecnie się
10
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czyni, aby wywalczonej wolności nie zniweczyć, nie wyprzedać za drapieżnie proponowaną „miskę soczewicy”?
Te i inne pytania mają już swoje odpowiedzi. Doświadczenia, które niesie współczesne pokolenie Polaków są bardzo pouczające. Wiele nadziei na przyszłość można w nich
znaleźć. Niemniej zagrożenia, które jak cień próbują objąć
serca i umysły Polaków są nadal bardzo niebezpieczne.
Przenikają one do wszystkich obszarów życia indywidualnego i społecznego. Próbują łamać ludzkie charaktery.
Roszczą sobie prawo także do tworzenia struktur, które
z zasady będą namawiały do grzechu, do wydziedziczenia
z chrześcijańskiego świata oraz do przeklęcia narodowego dziedzictwa. Dlatego w naszych sercach winno bardzo
wyraźnie rozbrzmiewać nawoływanie św. Jana Pawła II,
obwieszczone 40 lat temu u tronu Matki Bożej Królowej
Polski z Jasnej Góry: „Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie (por. Rz 12,
21). Jeśli widzisz, że brat twój upada, podźwignij go, a nie
pozostaw w zagrożeniu. (…) Strzeżcie się też, abyście nie
okazali się winnymi grzechów cudzych!” (Podczas Apelu
Jasnogórskiego, 5.06.1979).
Sięgamy do tych wspaniałych papieskich tekstów: przemówień, homilii, kazań, pouczeń, wyraźnych napomnień
czy ostrzeżeń. Sięgamy i rozumiemy, że św. Jan Paweł II głosił, a przez zostawione nauczanie nadal głośno obwieszcza,
że jedynym znawcą wszelkich spraw człowieka jest Jezus
Chrystus. To przesłanie jest niezmiernie ważne dla Kościoła, który jeszcze bardziej chwyta istotę swej duszpasterskiej
i apostolskiej posługi wobec każdego człowieka, całej ludzkości i całego świata. Ta posługa będąca kościelną strategią czyni ze „sprawy Jezusa” mocą działającego Kościoła
ważną „sprawę” dla współczesnego człowieka. Czyż w tym
sensie nie rozumiemy lepiej słów zawartych w encyklice
programowej pontyfikatu Jana Pawła II? Czytamy w niej,
że „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć
Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą
i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez
samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi
11
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przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia” (Redemptor hominis 14). Strategicznie działający Kościół troskliwie proponuje i wnosi „sprawę Jezusa” w zakres spraw człowieka, sprawiając to, iż tajemnica Kościoła staje się życiem człowieka.
Duszą tego kluczowego działania jest Duch Święty, a celem
pełne zjednoczenie człowieka z Bogiem, które już zostało
w jakimś stopniu uprzedzone przez samego Chrystusa. Kościół uczestniczy w tym zjednoczeniu i w nim widzi swoje
podstawowe zadanie pragnąc, by ono „nieustannie mogło
się urzeczywistniać i odnawiać” (Redemptor hominis 13).
Nie ma potrzeby przywoływać tutaj wszystkich homilii i przemówień, a tym bardziej charakterystycznych
myśli czy pouczeń, jakie nasz Wielki Rodak uświadomił Polakom podczas swojej pierwszej, jakże pamiętnej,
pielgrzymki do ojczyzny. Ileż książek to wszystko bardzo
skrzętnie opisało! Niniejszy numer „Społeczeństwa” szeroką garścią czerpie z papieskiego przesłania. Znajdziemy
w tym numerze wiele odniesień do interesującej nas papieskiej pielgrzymki. Będą też wskazane inspiracje oraz
takie ukierunkowania myśli, które będą próbowały lepiej
zobrazować problemy obecnie nas dotykające. Miniony
okres czterdziestu lat nie był krótki. Socjologicznie rzecz
biorąc - objął jedno pokolenie. Ci, którzy osobiście śledzili
przebieg tej pielgrzymki są już dzisiaj dojrzałymi – co daj
Boże! – chrześcijanami Kościoła oraz wspaniałymi obywatelami swojej ojczyzny. Zapraszamy Szanownych Czytelników do pochylenia się nad artykułami zawartymi w naszym czasopiśmie. Z pewnością zauważymy, że papieskie
przesłanie zaszczepione polskiemu narodowi 40 lat temu,
również dzisiaj pobudza i powołuje, napawa nadzieją
i uspokaja, w rzeczach trudnych podpowiada, w smutku
wyrozumiale towarzyszy, a w radościach podtrzymuje.
Przypisy:
Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu. Kierownik
Katedry Nowej Ewangelizacji PWT, red. naczelny Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych „Perspectiva” oraz red. naczelny
kwartalnika „Społeczeństwo”.
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Znaczenie I pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski
dla rodzimej kultury religijnej
Ks. Robert Skrzypczak1
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny była
wydarzeniem przełomowym i zarazem opatrznościowym
w najnowszych dziejach Polaków oraz Kościoła katolickiego nad Odrą i Wisłą. Żaden polski bohater narodowy
– ani Jan III Sobieski, ani Tadeusz Kościuszko, ani Józef
Piłsudski – nie wkroczył do Warszawy tak tryumfalnie,
jak to uczynił Jan Paweł II 2 czerwca 1979 roku. Wydano
około 230 tysięcy kart wstępu, tymczasem stolicę oblegał ponad milion pielgrzymów. „Tylko powtórne przyjście
Mesjasza mogłoby przyćmić powrót do Ojczyzny Wikariusza Chrystusa na ziemi”2. Istotę tego wydarzenia wyraził
najtrafniej bodaj Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas
Polski: „Stolica Polski ma dziś zjednoczyć się w modlitwie
ołtarza z głową Kościoła rzymsko-katolickiego”3. W tamtym okresie, około 90 procent 35-milionowego społeczeństwa stanowili ochrzczeni katolicy. Około 75 procent było
osobami wierzącymi mniej lub bardziej praktykującymi.
Na spotkania z Janem Pawłem II w Warszawie przybyły
niemal trzy miliony uczestników, we wspólnej modlitwie
w Częstochowie brało udział ćwierć miliona górników ze
Śląska (gdzie władze państwowe nie zgodziły się na zorganizowanie liturgii z papieżem). Ojciec Święty wygłosił do
rodaków 40 znaczących przemówień.
Najbardziej spektakularnym efektem tamtego wydarzenia było ujawnienie faktu, że Polska nie jest krajem
komunistycznym. Polska jest krajem katolickim, któremu narzucono komunistyczne państwo. Wraz z tą wizytą
rozpoczął się „drugi chrzest Polski”, który zmienił bieg
14
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historii XX wieku4. „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go
żaden nie obalił – mówił w Sejmie Rzeczpospolitej przed
dwustu laty ks. Piotr Skarga – bo korzeniem jego jest
Chrystus”5. „Przyszedł w Pięćdziesiątnicę – podsumował
pewien Polak z Poznania – i było tak, jakby Duch Święty
zstąpił na naród (…) Tysiące ludzi poszły do spowiedzi,
ludzi, którzy nie robili tego od dwudziestu lat i dłużej. Byli
przekonani, że teraz mogą funkcjonować bez partii i reżimu”6. Na oczach wielu spełniało się proroctwo mistyka
z Neapolu, ks. Dolindo Ruotolo, wygłoszone czternaście
lat wcześniej, 2 lipca 1965 roku:
„Maryja do duszy:
Świat chyli się do upadku, ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego Serca uwolni świat od
straszliwej tyrani komunizmu, tak jak za czasów Sobieskiego z 20-ma tysiącami rycerzy wybawiła Europę od
tyrani tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej
granicami, heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranie komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławię
Polskę! Błogosławię Ciebie. Błogosławcie mnie. Ubogi
ksiądz Dolindo Ruotolo – ulica Salvator Rosa, 58, Neapol ”.
Zesłanie Ducha Świętego to przepowiadanie wielkich
dzieł Boga, a największym z nich jest osoba ludzka odkupiona przez Chrystusa. Dobrze wiedział Jan Paweł II, że
antropologia to słaby punkt komunistycznej wizji życia.
Personalizm w połączeniu z Maryjną wrażliwością musi
zadziałać. „Po co być religijnym w Polsce? – pytał przygodnego Polaka George Weigel. I usłyszał – Żeby chwalić Matkę Bożą i dokuczyć tym draniom”7 (wiadomo, kogo miał na
myśli). Moją refleksję chciałbym ograniczyć do wskazania
na trzy fundamentalne owoce pielgrzymki papieskiej: antyateistyczną odtrutkę społeczeństwa, wzmocnienie wartości osobowej w człowieku oraz Maryjny rys Kościoła.
1. Społeczeństwo teologiczne
„Pozwólcie, że zwrócę się do was, aby pozdrowić każdego i wszystkich tym samym pozdrowieniem, które w dniu
15
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16 października minionego roku pozdrowiłem zebranych
na placu św. Piotra w Rzymie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pozdrawiam was w imię Chrystusa,
tak jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce”
– powiedział Jan Paweł II na lotnisku Okęcie, zaraz po
wylądowaniu8. Papież od samego początku pobytu jako
Namiestnik Chrystusa w swym kraju postanowił zwrócić
narodowi to, co jest jego dziedzictwem: po próbie kradzieży tego dziedzictwa podczas 5 lat okupacji hitlerowskiej
i 33 lat władzy komunistycznej. Dziś ma to nie mniejsze
znaczenie w sytuacji, gdy dochodzi, może nie do jawnej
kradzieży, lecz semantycznej podmiany, typu: „dzień dobry”, „proszę pana” wypowiedziane do kapłana czy „cześć
jego pamięci” nad grobem. Chrystus w tej lingwistycznej
rewolucji obyczajowej jest uznany za intruza bądź niepoprawne (politycznie) określenie.
Ateizm polskiemu społeczeństwu był programowo narzucany, toteż Karol Wojtyła podejmował ten temat już
podczas obrad soborowych: „Problem ateizmu staje się
problemem osoby ludzkiej w swym wnętrzu, problemem
duszy, umysłu i serca. Ateista jest człowiekiem przekonanym o swojej ostatecznej – że tak powiem – «eschatologicznej» samotności. Ta samotność «od Boga», bez Boga,
przeciwstawiona samotności «do Boga», w której zawiera
się negacja nieśmiertelności osobistej, czyni go bardziej
zdeterminowanym do poszukiwania niby-nieśmiertelności w życiu zbiorowym”9. Wojtyła zwracał uwagę na korzenie samotności we współczesnym zsekularyzowanym
człowieku oraz pokusę ubóstwienia zbiorowości, która
w ostatnich latach przyjmowała postać idolatrii państwa,
rasy bądź seksualnej identyfikacji. Człowiek może sobie
urządzić świat bez Boga, ale będzie to ostatecznie świat
nieludzki. Uwolnienie się od domniemanego ciężaru Boga
w efekcie miażdży osobę ludzką.
Władza sowiecka na terenach poddanych jej bezpośredniemu oddziaływaniu wkładała wszelkie możliwe
wysiłki w sprawę wyprodukowania „nowego człowieka”,
wolnego od przesądów religijnych przeszłości, za to otwar16
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tego na nowoczesny światopogląd naukowy. Posługując
się metodami politycznymi, wychowawczymi i socjo-manipulacyjnymi osiągnęła efekt nazwany przez Aleksandra
Zinowiewa „homo sovieticus”. Miał on być, w zgodzie
z marzeniami Friedricha Nietzschego, rodzajem komunistycznego „nadczłowieka”. Tymczasem z eksperymentu
tego wyszła karykatura ideału: kameleon, konformista,
wytrenowany w kłamstwie, przywykły do występowania
w różnych rolach bez względu na moralność, podwójna
osobowość: inny w domu, inny na zewnątrz, sprytny
karierowicz. Ks. Józef Tischner zauważył, że model ten
był stałym sąsiadem chrześcijanina. I tak, jak przenikał
w głąb komunistycznej partii, przenikał również do wnętrza kościołów. Tam „konsumował” środki życia doczesnego, tu „konsumował” środki zabezpieczenia na życie
wieczne. Można go było poznać po szczególnym typie
nieodpowiedzialności, która nie była prostym brakiem
odpowiedzialności, ale nieodpowiedzialnością z pretensjami. Zawsze pełen roszczeń, zawsze gotów do obwiniania
innych, a nie siebie, chorobliwie podejrzliwy, przesycony
świadomością nieszczęścia10.
Wybór Polaka na Stolicę Piotrową, jego inauguracyjne
„nie lękajcie się! otwórzcie drzwi Chrystusowi!, a zwłaszcza jego wizyta wśród rodaków musiała spowodować proces nieodwracalnej transformacji społeczeństwa, bądź też
zatrzymanie socjalistycznego psucia narodu. Przejawem
tego były przerywane spontanicznym śpiewem „My chcemy Boga” papieskie homilie i wystąpienia. Przed kościołem
św. Anny w Warszawie Jan Paweł II, gdy ludzie przerywali
aplauzem jego słowa, (niby żartem) zauważył: „Przyszła
mi taka myśl (myślę, że przyszła od Ducha Świętego), poczekaj! Będą razem z tobą mówić kazanie. Bo wcale nie
jest takie interesujące to, że klaszczą, że bija brawo, tylko
kiedy biją brawo. Wczoraj, kiedy powiedziałem: Chrystus
– przez 15 minut bili brawo; dzisiaj, kiedy powiedziałem:
Duch Święty – może już trochę krócej, bo jeszcze, jak mówi
Pismo Święte, nie całkiem się obudzili. Ale w każdym razie bili. Pomyślałem sobie, co się dzieje z tym społeczeń17
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stwem? Stało się jakimś społeczeństwem teologicznym!
Nie mógłbym odjechać, nie wypowiedziawszy tej myśli”.
Konkluzją tego stwierdzenia było wspomnienie tego, jak
niegdyś młody Karol otrzymał od swego ojca modlitwę do
codziennego odmawiania. Była to modlitwa o dary Ducha Świętego: „Tak dzisiaj ja, którego również nazywacie
«ojcem», pragnę modlić się z wami o dar mądrości – o dar
rozumu – o dar umiejętności, czyli wiedzy – o dar rady –
o dar męstwa – o dar pobożności, czyli poczucie sakralnej
wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy
i ciała – wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym również
Psalmista mówi, że jest on początkiem mądrości (por. Ps
110). Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył
mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni”11. W starożytnej
tradycji Kościoła teologiem był nazywany ten, kto potrafi
się modlić i dzięki umiejętności przebywania z Bogiem
nabywa wiedzy prawd wiary. Dlatego też mianem „teologa” byli obdarzeni św. Jan Ewangelista, św. Grzegorz
z Nazjanzu, czy św. Symeon. Teolog ma oczy otwarte na
zewnątrz i do środka (Ap 4, 6. 8), by wyczytać Słowo Boga
z księgi, ludzkich postaw i z wydarzeń. Tej umiejętności
chrześcijanin nabywa na kolanach przed majestatem
Boga: „Odważcie się spojrzeć na swe życie w jego bliższej
i dalszej perspektywie – mówił papież, dodając: całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia (por. Rz 8, 22).
Czyż nie jesteśmy świadkami tych bólów? ”. Co to za bóle
rodzenia? – Otóż, „stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8, 19). „Oczekuje od was
tego objawienia – od was, którzy w przyszłości będziecie
lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami… Zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz
i podobieństwo jest równocześnie wezwany w Chrystusie
do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga, w każdym z nas w jakiejś mierze objawił się Bóg. Pomyślcie nad
tym! ”12. Jest to, w moim przekonaniu, jedno z najważniejszych profetycznych przesłań tamtej pielgrzymki.
Społeczeństwo teologiczne w myśleniu o sprawach
ludzkich odwołuje się do wiary i odkrywa aktualność
18
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chrześcijańskiego wezwania. Nie ma to nic wspólnego
z pojęciem państwa wyznaniowego i teokracją, w których obowiązują aksjomaty typu: tylko wola Boża! tylko
sprawy świeckie! Chodzi o społeczeństwo protagonistów,
którzy mają wpływ na własną historię mocą swego samostanowienia. Poruszają się oni w personalistycznej orbicie
aksjologicznej, w świadomości ciągłości dziejów i z otwarciem na nowe perspektywy. Patrząc przez okulary wiary na
sprawy własne i wspólnoty, do której należymy: rodziny,
narodu, państwa i Kościoła. Intencją papieża było ogarnąć to społeczeństwo, poddane komunistycznemu eksperymentowi narzuconemu mu z zewnątrz, paschalnym
działaniem Zmartwychwstałego. Środkiem do odzyskania
społeczeństwa teologicznego miała być – zainaugurowana w krakowskiej Nowej Hucie – „nowa ewangelizacja”.
„Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Od krzyża w Nowej
Hucie zaczęła się ewangelizacja drugiego millenium”13.
Stąd kolejny postulat duszpasterski papieża: wzmocnić
człowieka od środka.
2. Rekapitulacja nienaruszalnej tajemnicy osoby
Pielgrzymka 1979 roku miała bezpośredni związek
z inicjatywą duszpasterską podjętą przez Księdza Prymasa i polski Episkopat w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, mianowicie wielką Nowenną
i uroczystościami millenijnymi związanymi z datą chrztu
Polski. Stefan Kardynał Wyszyński opuścił w 1956 roku
więzienie z jasną wizją pastoralną: Polaków poddanych
ateistycznej indoktrynacji i komunistycznemu psuciu
można wzmocnić tylko od wewnątrz, poprzez odnowę
przyrzeczeń chrzcielnych, wzmocnienie ich chrześcijańskiej tożsamości. Podobnie myślał kard. Karol Wojtyła. Po
soborze pisał do o. Henri de Lubaca, że słabym punktem
ateizującego systemu komunistycznego jest mglista antropologia. „Zło w naszych czasach w pierwszym rzędzie
polega na pewnego rodzaju degradacji, nawet zniszczeniu,
fundamentalnej jedności każdej osoby ludzkiej. To zło leży
19
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nawet bardziej w porządku metafizycznym niż moralnym.
Tej dezintegracji, planowanej czasami przez ideologie ateistyczne, musimy zamiast jałowych polemik przeciwstawić coś w rodzaju «rekapitulacji» nienaruszalnej tajemnicy
osoby”14. Nie walka na pięści czy pieniackie debaty, ale
wzmacnianie wartości osobowej w człowieku, a przez to
jego godności – oto strategia zaproponowana i realizowana przez Karola Wojtyłę. To właśnie siła potencjału
myślowego Karola Wojtyły oraz zasięg jego oddziaływania
z pozycji głowy Kościoła katolickiego istotnie się
przyczyniły do renesansu idei osoby. Jego z całą pewnością należy uznać za ojca polskiego sierpnia, jak i całej
nowej wiosny narodów jednoczącej się Europy, a także
Światowych Dni Młodzieży, mnożenia się wspólnot formacji chrześcijańskiej i wielu nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych (w tym „misji rodzin”). „Osoba jest
takim bytem – pisał Karol Wojtyła – że właściwym dla
niej odniesieniem jest miłość. Jesteśmy sprawiedliwi wobec osoby, jeżeli ją miłujemy – tak Boga jak i ludzi. Miłość
osoby wyklucza traktowanie jej jako przedmiotu użycia”15.
Prawda, że Bóg jest Bytem osobowym oraz fakt, że
człowiek jest osobą, posiada zasadnicze i doniosłe konsekwencje. Padały w serca ludzi ważne tezy personalizmu
Jana Pawła II: „Chrystus jest kluczem do zrozumienia tej
wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek.
Człowieka nie można bowiem zrozumieć do końca bez
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam zrozumieć do końca bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim
jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest
jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” (Warszawa,
Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979)16; „Płynie to z podstawowej misji Kościoła, który wszędzie i zawsze zabiega
o to, aby uczynić człowieka lepszym, bardziej świadomym swej godności, pełniej oddanym swoim zadaniom
życiowym. Aby uczynić go ufnym i mężnym, świadomym
swoich praw i obowiązków, społecznie odpowiedzialnym,
twórczym i pożytecznym” (Warszawa, Belweder, 2 czerwca 1979)17. „Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy
20
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człowieka – mówił papież na Placu Zwycięstwa – Chrystus
to wciąż otwarta księga nauki o człowieku, o jego godności
i jego prawach” (Warszawa, Plac zwycięstwa, 2 czerwca
1979)18.
Jan Paweł II nawiązał do odnowy przyrzeczeń chrzcielnych z 1966 roku. „Chrzest to zanurzenie w żywym Bogu,
początek spotkania”. „Konturem duchowym naszego narodu i każdego z nas” nazwał to chrzcielne znalezienie się
w «świecie Boga» (Do alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej, Częstochowa, 5 czerwca 1979)19. Chrzest
czyni uczniów, nadaje ich życiu „paschalnego znaczenia”
jako przejście do wolności (Do młodzieży, Niewygłoszone
przemówienie, Kraków)20. „Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Nawet czasami nie zaszkodzi,
jeśli się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem
nie zaszkodzi, jeśli się na siebie zgniewasz” (Częstochowa, 5 czerwca 1979)21. Rozpięcie pielgrzymki między dwoma biegunami: św. Wojciechem w Gnieźnie i św. Stanisławem w Krakowie miało na celu nadanie jej znaczenia
nowej inicjacji chrześcijańskiej. Św. Wojciech kojarzył się
z chrztem, św. Stanisław z bierzmowaniem. Sakrament
bierzmowania, czyli umocnienia wprowadza ochrzczonego w „szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół,
za Ewangelię, za sprawy Chrystusa w duszach ludzkich,
za zbawienie świata”. Całe życie w świetle tego sakramentu nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby
– „jest to próba wiary, próba charakteru”. Papież przybył
do swych rodaków, by dokonać „wielkiego bierzmowania
dziejów”. Uczynił to w Krakowie poprzez powtórzenie gestu nałożenia rąk: „Pragnę dopełnić raz jeszcze tego, co
dopełnione zostało, czyli umocnienia… Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mężni! Dziś tej
mocy bardziej wam potrzeba, niż w jakiejkolwiek epoce
dziejów. Musicie być mocni miłością, która jest potężniejsza niż śmierć!... Proszę was, abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy” (Kraków, Błonie,
10 czerwca 1979)22. „Chrystus nie chce, żebyście byli głod21
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ni. Chrystus nie chce, żebyście byli puści. Chce, żebyście
byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy stole Słowa
Bożego i przy stole Eucharystii. Sami nie wiecie, jak jesteście piękni, kiedy znajdujecie się w zasięgu Słowa Bożego
i Eucharystii… W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie
jest powołaniem. Każde” (Do alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej, Częstochowa, 5 czerwca 1979)23.
To była doprawdy pielgrzymka inicjacyjna dla polskiej
wiary w Chrystusa.
3. Wiara Maryjna, uniwersalna
Sercem pielgrzymowania papieskiego po polskiej ziemi
była Jasna Góra. Jak przyznał papież, Polacy wytworzyli „święty nawyk”, wypracowany wiarą wielu pokoleń.
„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy
swego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające,
chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin
dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, tym
sanktuarium, mówić o wszystkim swej Matce”. „Bez tej
zależności świętej, bez tej ufności heroicznej życie ludzkie
jest nijakie. Tutaj zawsze byliśmy wolni! ” (Częstochowa,
4 czerwca 1979)24. Jan Paweł II przypomniał akt oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany przez
kardynała Hlonda i polskich biskupów 8 września 1946
roku; przypomniał akt oddania w macierzyńską niewolę Bogurodzicy za wolność Kościoła w Polsce i świecie
współczesnym, w którym uczestniczył wraz z Episkopatem i Stefanem Kardynałem Wyszyńskim w dniu 3 maja
1966 roku; przypomniał też peregrynację jasnogórskiego
obrazu po wszystkich diecezjach polskich od lata 1957
roku. „Nawiedzenie to ukazało, czym jest ta rzeczywista
obecność Bogurodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła… Matka nie tylko oczekuje na swe dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie” (Przed kościołem
św. Zygmunta, Częstochowa, 4 czerwca 1979)25. Z tych
rozważań na temat związku Maryi z Kościołem Chrystu22
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sowym papież wysnuł szczególne wyznanie: „Kościół raz
narodzony w Wieczerniku Zielonych Świąt, stale rodzi się,
aby stawać się naszą duchową matką i dokonać w synach
ludzkich dzieła duchowej wolności. Jestem człowiekiem
zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj! ” (Częstochowa,
4 czerwca 1979)26.
Maryja uczyła Jana Pawła II wiary i jej uniwersalnego
wymiaru. Po drodze był sobór. „Musimy widzieć rzeczywistość Kościoła w kontekście Vaticanum II – powiedział
w krakowskim klasztorze oo. cystersów w Mogile) – Ewangelizacja naszego tysiąclecia musi nawiązać do nauki
Soboru Watykańskiego II ” (Kraków-Mogiła, 9 czerwca
1979)27. „Sobór Watykański II otworzył nowy okres dziejów.
Zapoczątkował nową epokę, nowe, pogłębione rozumienie
człowieka, jego radości i nadziei, ale równocześnie jego
smutku i trwogi, jego zagrożeń, jak głoszą pierwsze słowa
konstytucji pastoralnej Soboru Gaudium et spes. Kościół
pragnie wychodzić na spotkanie człowieka współczesności i przyszłości, świadomości jego wielkiej godności, jego
wspaniałego powołania w Chrystusie. Kościół pragnie odpowiedzieć na odwieczne i współczesne zarazem pytania
ludzkich serc i ludzkich dziejów – i w tym celu dokonał
na soborze dzieła gruntownego poznania siebie, swej natury, swej misji, swoich zadań”. Mówił to aktywny ojciec
soborowy, biorący czynny udział w powstaniu wielu jego
dokumentów. I dodał: „W dniu 3 maja 1966 roku Episkopat Polski dodaje do tego fundamentalnego dzieła soboru
swój Akt Jasnogórski: oddanie w macierzyńską niewolę
Bogarodzicy za wolność Kościoła w świecie i w Polsce…
Jest on wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa osoby i wspólnoty o pełne prawo głoszenia zbawczej misji,
o misji tej wszechstronną skuteczność. Udowodniliśmy po
tysiącu lat, że należymy od czasu chrztu do tej wielkiej
wspólnoty rzymskiego Kościoła” (Gniezno, Wzgórze Lecha,
4 czerwca 1979)28.
Jan Paweł II przy okazji podzielił się osobistym swym
doświadczeniem: „Udział w pracach Episkopatu Polski
pozwolił mi zbliżyć się do problematyki współczesnego
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Kościoła w jego wymiarach uniwersalnych. Dokonało
się to nade wszystko dzięki soborowi, w którym miałem
szczęście uczestniczyć od pierwszego do ostatniego dnia.
Wchodząc w tę olbrzymią problematykę, której Vaticanum
II dało ostateczny wyraz we wszystkich swoich dokumentach, mogłem sobie równocześnie uświadomić, jakie – jak
szczególne i odpowiedzialne – jest miejsce Polski, a nade
wszystko Kościoła w Polsce na wielkiej mapie świata
współczesnego, do którego wszyscy jesteśmy posłani ”.
W tym kontekście Jan Paweł II wspomniał, jak „wymagającym”, a zarazem „szczodrym” okazał się względem
niego papież Paweł VI. Zaproszony został do współpracy
z kongregacjami Pro Laicis, Pro Istitutione Catholica, kongregacji do Spraw Duchowieństwa, Kościołów Wschodnich, na synod, przez trzy kadencje pracował w Radzie
Sekretariatu Generalnego Synodu, w 1976 roku wygłosił
rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej.
Praca w Episkopacie Polskim dawała możliwość spotkań
z przedstawicielami różnych episkopatów europejskich
i pozaeuropejskich, odwiedzin wśród emigracyjnej Polonii. „Przynależność do Konferencji Episkopatu Polski
i wielorakie uczestnictwo w jej pracach zostało uznane
przez Opatrzność Bożą za najwłaściwszą drogę przygotowania do tej posługi, jaką od 16 października wypada
mi spełniać w stosunku do Kościoła powszechnego. Uniwersalny wymiar Kościoła związany jest z posłannictwem
i posługiwaniem Piotrowym, tego dowodzi fakt, że dzisiaj
z Episkopatem Polskim spotyka się papież-Polak” (Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa,
5 czerwca 1979)29. Z tym wszystkim wiąże się, według papieża, oryginalne odczytanie przez sobór prawdy o obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak głosił VIII rozdział konstytucji Lumen gentium (Częstochowa,
4 czerwca 1979)30. Z tym ma związek też ów fakt, że Paweł VI od czasów soboru zaczął nazywać Maryję Dziewicę
Matką Kościoła – do czego wydatnie przyczynili się swymi
staraniami polscy biskupi na czele ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim.
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Komunizm i inne wielkie totalitaryzmy zawaliły się
na naszych oczach. Czasy aktualne to czasy „próby antychrysta”31 i powszechnej, „ukrytej apostazji człowieka
sytego”32. Ks. prymas w trudnych czasach „siłę zawdzięczał Maryi, Matce Chrystusa” (Jan Paweł II, Katedra
warszawska, 2 czerwca 1979)33. Sam zaś papież-Polak
twierdził, że bycia człowiekiem zawierzenia nauczył się od
Pani Jasnogórskiej. Zresztą, całe swe życie i posługiwanie spędził pod hasłem „Totus tuus, Maria”. Ten Maryjny
wymiar przeżywania wiary, Kościoła i jego uniwersalności
jest jeszcze jedną perłą pozostawioną w Polsce podczas
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Możemy
iść odważnie naprzód, bo Maryja jest po naszej stronie.
Summary:
Communism and other great totalitarian systems collapsed
before our very eyes. Contemporary times are the time of the
„challenge of the Antichrist” and common, „hidden apostasy of
the sated man” . In difficult times, Priest Primate „owed strength
to Mary, Mother of Christ” (John Paul II, Warsaw cathedral,
2 June 1979) . The Polish pope claimed that the Lady of Jasna
Góra taught him to be the man of entrustment. Besides, he
spent his whole life and service adopting the principle „Totus
tuus, Maria”. This Marian aspect of experiencing faith, the
Church and its universality is one more gem that John Paul II
left during his first pilgrimage to the Fatherland in 1979. We
can bravely proceed forward since Holy Mary is on our side.
Key words:
Communism, John Paul II, totalitarianism, atheism, Theological Society.
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Trwajmy przy św. Janie Pawłe II:
Redemptor hominis1 –
nadal aktualny program
dla polskiego Kościoła?
Ks. Zbigniew Waleszczuk2
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie Pamiętam,
jestem przy Tobie, czuwam…” od tych słów apelu jasnogórskiego pragnę rozpocząć niniejszy wywód przypomnienie postaci i nauczania naszego rodaka, św. Jana Pawła II z początków pontyfikatu, tj. dokładnie 40 lat mija
dziś, gdy tuż po wyborze na stolicę Piotrową pisał swoją
pierwszą encyklikę Redemtor hominis (program pontyfikatu) i po raz pierwszy młody wówczas – 59-letni biskup
Rzymu – w czerwcu 1979 r. przyjechał do naszej ojczyzny. Piszący te słowa żyje już na tyle długo, że pamiętam
doskonale te wydarzenia, jest równocześnie świadomy
szybko przemijającego czasu3, głębokich zmian w życiu
społecznym Polski, Kościoła i świata, które wydarzyły się
w tych 40 latach powodujących szybkie zacieranie śladów,
pomimo licznych w Polsce pomników, po Janie Pawle II
i jego nauczaniu. Dla pokoleń młodszych, zwłaszcza np.
dla dzisiejszych maturzystów, św. Jan Paweł II jest już
tylko postacią historyczną, często bardzo powierzchownie
opisywaną, należącą do zupełnie innej, bardzo odległej
epoki. Nie doświadczyli oni osobistych spotkań z tych
charyzmatycznym człowiekiem, nie śpiewali w gronie miliona młodych ludzi zgromadzonych na wałach jasnogórskich4. Młodzi Polacy, jak to ukazują najnowsze badania
socjologiczne5, szybko się laicyzują6. „Tak, w kraju nad
Wisłą, który opiera się na „chrześcijańskich wartościach”
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i niedawno obchodził 1050. rocznicę chrztu, a w każdym
mieście przynajmniej jeden obiekt jest nazwany imieniem św. Jana Pawła II, młodzi ludzie najszybciej ze
wszystkich krajów odchodzą od Kościoła i religii (podkreślenie – ZW)”7. Coraz częściej nie chcą uczestniczyć
w nauczaniu religii (szkolnej katechezie), wychowywani
przez smartfony i internet coraz szybciej dopasowują się
do potrzeb multi-kulti i z ogromną siłą napierającego do
nas kulturowego materializmu i nihilizmu duchowo emigrują – zapominają o swoich chrześcijańskich korzeniach.
Można z łatwością udowodnić tezę, że zwłaszcza od roku
2013, gdy następcą św. Piotra został biskup z Argentyny,
ten proces odchodzenia młodych z Kościoła zdecydowanie się przyspieszył8. Co robić? – pytają coraz bardziej
zmartwieni duszpasterze, zaangażowani wierni świeccy9
patrząc na częste gorszące, skandaliczne zachowania
i słowa uderzające w Kościół nie tylko od zewnątrz lecz, co
boli tym bardziej, od ludzi Kościoła powołanych do tego,
by być pasterzami, przewodnikami w wierze – a uderzające od wewnątrz. Owi „ludzie Kościoła” wyrządzają dzisiaj
dużo głębsze spustoszenie w duszach, zwłaszcza młodych
i niedoświadczonych osób. Salus animari jest przecież
najważniejszą misją Kościoła, a nie właściwa segregacja
śmieci (grzech ekologiczny), stawianie Jezusa na równi
z Mahometem (vide: deklaracja z Abu Dabi10) i sadzenie
drzewek w ogrodach watykańskich. Często zajmują oni
eksponowane stanowiska w hierarchii Kościoła katolickiego i poprzez swoje żenujące zachowania i wypowiedzi
są przedmiotem drwin, wyśmiewania, oburzenia i odrzucenia, zwłaszcza wśród, młodych, którzy taki „Kościół”,
postrzegany jako jakaś kolejna skłócona organizacja NGO
oceniają bardziej krytycznie. Takich słabych przewodników w wierze świat nie potrzebuje. Kościół w dzisiejszym
inetrnetowym, szybko zmieniającym się świecie, jawić się
może jako szybko tonący okręt, który lada chwila przełamie się na wiele oddzielnych małych, niezależnie już od
siebie dryfujących, bądąc jeszcze samodzielnie płynących,
ale już małych szalup i łodzi (lokalnych episkopatów,
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pojedynczych diecezji a nawet parafii) ratowniczych. Rozłam w Kościele pod hasłami decentralizacji, synodalizacji,
inkulturacji – vide wprowadzanie amazońskich bóstw do
celebracji liturgicznej w sercu Kościoła (Watykanie) jest coraz bardziej widoczny i przez wielu przyjmowany z niezrozumieniem, wręcz zgorszeniem. To dla jednych obraz przerażający i skandaliczny11 a dla innych zwiastun Kościoła
jutra, bardziej braterskiego i ekumenicznego, Kościoła
dialogu i miłosierdzia ze wszystkimi, także zweirzętami,
matką naturą itd. Już nie tylko dla wtajemniczonych, lecz
także dla każdego uważniego obserwatora obdarzonego
zmysłem spostrzegania i logicznego wyciągania wniosków
na podstawie dokonujących się faktów jawi się dziś obraz
Kościoła jako kierowanego – często w sposób wyrafinowany – z iście jezuicką przebiegłością – w stronę protestantyzacji, tj. rozbicia una sancta catolica na wiele różnorodnych – czasami zupełnie sprzecznych w swoim nauczaniu
moralnym, dogmatycznym, liturgicznym poddanych relatywizmowi, etyce subiektywnej, fragmentach. Postępuje
fragmentyzacja tejże prastarej instytucji. Kościół św. Jana
Pawła i Benedykta XVI na naszych oczach przestaje być
katolicki w znaczeniu wierności tradycji, a przepoczwarza
się w karykaturę nowego NGO. Taki Kościół zredukowany
do wymiaru doczesnej organizacji dobroczynnej, gdzie najważniejszy grzech warunkujący katolickość, to gotowość
do przyjmowania uchodźców, rezygnujący z misji nauczania obiektywnych i trwałych prawd wiecznych (Idźcie na
cały świat i nauczajcie... chrzcząc je w imię Ojca i Syna
i Ducha św...!), a w myśl ideologii marksisty Baumana –
włączający się w nurt określany jako płynność12, tj. dostosowujący się do wymagań i oczekiwań bieżącej polityki, mediów, mainstreemu, wielkich, zamożnych i bardzo
wpływoych dyrygentów życia globalnego. Kościół, jaki
znaliśmy, odchodzi do przeszłości. Dlaczego? Ponieważ
był (jest?) niewygodny. Kościół rozumiany jako una sancta
catholica ecclesia – jest ostatnim niezależnym (teza życzeniowa) global player. Jako taki przeszkadza. Jest zawadą
na drodze do zbudowania Nowego Ładu Światowego.
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Wróćmy zatem do początków pontyfikatu naszego polskiego papieża. Przypomnijmy słowa Ewy Kurek odnoszące się do wyboru młodego, 38 letniego, ks. Wojtyły na biskupa krakowskiego. „Kijem w szprychy rozkręcającej się
w końcu lat pięćdziesiątych „katolewicy” był młody ksiądz
Karol Wojtyła, który w roku 1958 został biskupem krakowskim. Przez następnych dwadzieścia lat „katolewica”
szerzyła plotki o konflikcie i żyła nadzieją wywołania prawdziwego konfliktu pomiędzy krakowskim biskupem a prymasem Wyszyńskim. Nadzieje prysły w roku 1978. Karol
Wojtyła został papieżem (...)”. „(...) Patrząc z perspektywy
czasu, „katolewica” w czasach PRL nie była niebezpieczna.
Była swego rodzaju towarzystwem wzajemnej adoracji (...).
Współczesna „katolewica” uwiarygodniona przez zbuntowanych księży i zakonników, dysponująca potężnymi mediami, jest niebezpieczna. Może jeszcze przysporzyć Polsce
i Kościołowi wiele kłopotów. Dlatego księża i biskupi winni
za drogowskaz przyjąć słowa Prymasa Tysiąclecia, który
powiedział: Były takie sytuacje dla Kościoła, żeśmy przegrywali z rządami. I nadal możemy przegrywać z rządem
takim czy innym, z partią taką czy inną, z państwem takim czy innym, ale nie wolno nam przegrać z Narodem!”13.
Jakie wnioski nasuwają nam się gdy czytamy powyższe
słowa? Otóż dzisiaj konflikty nie są tylko plotkami. Te
konflikty pomiędzy poszczególnymi teologami, biskupami, kardynałami (...), diecezjami, a nawet Episkopatami
są bardzo głębokie, są realne14. Mamy zatem sukces „katolewicy” na poziomie Kościoła uniwersalnego. Udało im
się wzniecić konflikty, które mają wysadzić Kościół. Następny wniosek – to rzucająca się w oczy obecność lewicy
na najwyższych urzędach w hierarchii świata i Kościoła.
Nie są oni już tylko stojącą niejako na zewnątrz Kościoła
grupy wzajemnej adoracji zamkniętą w kręgu dość ograniczonym (czasy PRL-u), lecz grupą trzymającą władzę
zarówno w tzw. mediach światowych, polityce, biznesie,
świecie kultury, jak i wewnątrz samego Kościoła. Ileż to
razy różni lewacy i liberałowie wkładają w usta papieża
z Polski poglądy, których ten wcale nie wypowiedział! Nie
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są to często interpretacje rzetelne, lecz brutalne manipulacje promujące jedyną słuszną – lewicową i neoliberalną
– linię wykładania. „Gdyby Jan Paweł II żył obecnie, to
z pewnością powiedziałby to lub tamto...”, słyszymy w różnych mediach. I następują dowolne, zupełnie odbiegające
od intencji św. myśliciela z Polski wnioski i interpretacje15. Myśl Jana Pawła II jest dość łatwo, bezkrytycznie
upraszczana i nadużywana. A gdzie są prawdziwe szkoły katolickiej nauki społecznej, będącej de facto samym
sercem nauczania etycznego papieża z Polski? Na wielu
fakultetach i seminariach nie istnieją takie katedry lub
też są prowadzone przez teologów mało kompetentnych,
dobieranych z przypadku, np. teologów moralistów lub
pastoralistów nie mających pojęcia o socjologii, ekonomii
ani politologii. KNS w interdyscyplinarnym rozumieniu
kard. Josefa Hoffnera uległa w ostatnich 40 latach, także
w Polsce zanikowi16. Brakuje dziś fachowców, pomimo, iż
jeszcze 20 lat temu mieliśmy w Polsce nadmiar powołań17.
Dlaczego aż tak zaniedbano edukację filozoficzno-teologiczną oraz ekonomiczno-społeczną na wydziałach teologicznych w Polsce.18 Przecież kwestia antropologiczna
i jej społeczne konsekwencje wcale nie uległy dezaktualizacji. Wręcz przeciwnie, żyjemy w czasach ogromnego
zamętu w życiu społecznym.
Powróćmy na koniec tych krótkich rozważań, pełnych
wielu znaków zapytania a niedoskonałych w udzielaniu
odpowiedzi na opisaną wyżej diagnozę sytuacji19, do nauczania Jana Pawła II pozostawionego nam jako dziedzictwo 40-lat temu w pierwszej, inauguracyjnej encyklice
polskiego papieża.
Podsumowując całą encyklikę Redemptor hominis,
przypomnijmy zawsze aktualne słowa Jana Pawła II: „Jezus Chrystus jest Ośrodkiem wszechświata i historii. Do
Niego zwraca się moja myśl i moje serce w tej doniosłej
godzinie dziejów (...)”. „Jesteśmy (..) poniekąd w okresie nowego Adwentu, w okresie oczekiwania. (...) W tym
zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie
miłości osiągnęły swój zenit”20.
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Biskup Rzymu postawił wówczas wciąż aktualne pytanie: „Co czynić, aby ten nowy Adwent Kościoła, (...) przybliżył nas do Tego, o którym Pismo Święte mówi: „Wielkie
będzie Jego panowanie”, Pater futuri saeculi? (Iz 9, 6)”21.
Współbrzmią z tą myślą słowa wypowiedziane przez
papieża z Polski dnia 2. czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) w Warszawie: „Człowiek nie
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne
przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez
Chrystusa”22 .
Nasz Wielki Rodak zdaje się nam dzisiaj przypominać:
Szanujmy naszą polską, katolicką kulturę. Nie ulegajmy
pokusie dopasowywania się do modnych dzisiaj, powszechnie głoszonych „nowoczesności” etyki sytuacyjnej,
relatywizmu, marksistowskiej „płynności”, determinizmu,
nihilizmu wymieszania tego, co wieczne i prawdziwe,
z tym co powierzchowne, przemijalne, co tylko udaje
prawdę, piękno i dobro. Bez dochowania wierności Jezusowi Chrystusowi, bez wiary obecnej w życiu publicznym
narodu, nie będzie polskiej tożsamości – zniknie Polska
– rozpłynie się w magmie „multi-kulti”.
Papież mówił wtedy: „Kultura jest przede wszystkim
dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem,
na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg
dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. (…) Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie
przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o tej
kulturze, jest „Bogurodzica”. Chrzest, który w ciągu całego
millenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie
tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez
łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach
myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj.
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Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale
płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło
w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie
humanistycznego charakteru tej kultury – to czyni ją tak
głęboko, tak autentycznie ludzką. (…) W dziejach kultury
polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego
dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego
patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania,
umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować”23.
Zamiast wniosków końcowych, zakończmy wezwaniem do
trwania – imperatywem kategorycznym św. Jana Pawła
– miłujmy, trwajmy przy Bogu w Trójcy Jedynym: Bogu
Ojcu, Jezusie Chrystusie w Duchu św! Zgodnie z treścią
pieśni: „My chcemy Boga”: „My chcemy Boga w rodzin
kole; W troskach rodziców, w dziatek snach; My chcemy Boga w książce, w szkole; W godzinach wytchnień,
w pracy dniach (...)”24.
Homilię, jaką 10 czerwca 1979 r. wygłosił Jan Paweł II
na krakowskich Błoniach, którą nazwał wówczas sam Ojciec Święty „bierzmowaniem dziejów”, czyli umocnieniem
w wierze, możemy dziś określić jako duchowy testament
naszego papieża. W pamiętnym wystąpieniu powiedział
m.in.: – „Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe
to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”25.
Summary:
„Holy Mary, Queen of Poland, I am by Your side and remember, I am by your side and keep vigil...” – with these words of
Jasna Góra Appeal, I would like to begin the disquisition about
the person and teachings of our Countryman, St. John Paul
II, in the early period of the pontificate, i.e. exactly 40 years
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pass today from the date when, after being chosen for the Holy
See, he started writing his first encyclical, Redemtor hominis
(the programme of the pontificate) and the young (59 years old)
bishop of Rome came for the first time to Poland in 1979.
Key words:
Redemptor hominis, church program, strengthening of faith,
testament of the pope.

Przypisy:
1
Jan Paweł II, Redemptor hominis, http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_re
demptor-hominis.html. (dostęp, 1.12.19).
2
Ks. Zbigniew Waleszczuk, kapłan diecezji Ratyzbona, profesor
doktor habilitowany teologii, doktor filozofii, studiował teologię, filozofię i socjologię we Wrocławiu, Heidelbergu, Mainz i Bayreuth.
W latach 2002-2009 wykładał chrześcijańską etykę społeczną
w Uniwersytecie Bayreuth. Obecnie wykłada KNS w Katolickim
Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt.
3
Już w drugim zdaniu swojej encykliki inaugurującej pontyfikat,
Redemtor hominis, mówi papież-filozof o czasie. „Oto bowiem czas,
w którym Bóg w swoich tajemniczych zamiarach powierzył mi po
moim umiłowanym Poprzedniku Janie Pawle I posługę powszechną
związaną ze Stolicą św. Piotra w Rzymie ogromnie się już przybliżył
do roku dwutysięcznego”. Papież – Polak pyta: co będzie oznaczał
ów rok na zegarze dziejów ludzkości? Sam sobie odpowiada: „staramy się już teraz przewidywać” (Por. RH 1).
4
„Doświadczenie” jest jednym z ulubionych pojęć używanych przez
młodego ks. kard. Karola Wojtyłę, zwłaszcza w opisach fenomenologii ludzkiego działania i osobowego czynu. „Studium niniejsze powstaje z potrzeby obiektywizacji w dziedzinie tego wielkiego procesu
poznawczego, który można określić jako doświadczenie człowieka”
Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 2985, s. 5. „(...) autor Osoby
i czynu stara się w swoim dziele ukazać człowieka w dynamizmie jego
czynu. Szczególnie wyraźnie ukazuje się u Wojtyły różnica w ujęciu
etyki. W klasycznym eudajmonizmie (Tomasz z Akwinu) tworzy się
ideę ostatecznego celu i kwestia szczęścia staje się miarą ludzkiego
działania („bonum est quod omnia apetund”), czyli dobro jest tym,
czego wszyscy pożądają. Zamiast mówić tomistycznie o ostatecznym
celu, Wojtyła rozpoczyna swoje badania Osoby i czynu od bezpośredniego doświadczenia moralnej powinności, czyli w duchu Kanta.
Zbigniew Waleszczuk, Wolność osoby ludzkiej, Wrocław 2014, s. 59.
5
Trudno ocenić, na ile są one wiarygodne, a w jakim stopniu życze-
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niowo zmanipulowane malują obraz młodych z pespektywy wrogów
Kościoła.
6
Największy spadek religijności nastąpił w Polsce. Zob. Pew Research Center (www.pewresearch.org), amerykańska instytucja
badawcza, porównała religijność między pokoleniami w 41 krajach.
Jako cezurę przyjęto ukończony 40 rok życia. Okazało, się że Polska
przoduje w spadku religijności. Eksperci zadali respondentom cztery pytania: czy czujesz się związany z religią, czy chodzisz co niedzielę do świątyni, czy religia jest dla ciebie bardzo ważna i czy codziennie się modlisz. Zob. Np. Religijność i przynależność narodowa
w Europie Środkowo-Wschodniej, https://www.pewresearch.org/
wp-content/uploads/sites/7/2017/05/POL-Overview-FOR-WEB.
pdf. (dostęp, 1.12.19). Nastąpiło tąpnięcie”. Ksiądz i dziennikarz
zastanawiają się, dlaczego młodzi opuszczają Kościół, http://www.
tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23637156,dlaczego-mlodzi-opuszczaja-kosciol-sekularyzacja-postepuje.html. (dostęp, 1.12.19).
7
Angelika Szelągowska-Mironiuk, Religijność młodych – co poszło
nie tak?, https://deon.pl/kosciol/komentarze/religijnosc-mlodych-co-poszlo-nie-tak,484998. (dostęp, 1.12.19).
8
Widzimy to wyraźnie na przykładzie statystyk powołaniowych.
O ile za pontyfikatu św. Jana Pawła II nastąpił wzrost powołań
w Kościele (nie tylko w Polsce, także w Niemczech). Ten proces uległ
częściowo zachamowaniu za pontyfikatu Benedykta XVI, jednak
był w miarę stabilny, to dzisiaj możemy już mówić o globalnemu
odwracaniu się młodych od Kościoła. Trudno się temu dziwić, patrząc na niezbyt zachęcający image, uprzedzenia i wrogość panującą w życiu publicznym Europy (vide skandaliczne sztuki teatralne,
marsze homoseksualistów, biskupi i znani teolodzy jawnie głoszący
swoje upodobania do chłopców i domagający się błogosławienia
małżeństw sodomitów itd.).
9
Oczywiście znaczna część hierarchii, także w Polsce, chętnie i posłusznie (bezkrytycznie) idzie z duchem zmian, nie wysilając się,
nie usiłując zrozumieć wielkości zagrożeń, często je lekceważąc,
wykreślając z pola widzenia. Tacy śpiący rycerze zaniechali już swój
święty obowiązek, aby – jak to śpiewamy w apelu jasnogórskim –
pamiętać i czuwać!
10
Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/dokument-o-ludzkimbraterstwie-dla-pokoju-swiatowego-i-wspolistnienia,508566; Wedlug
deklaracji podpisanej przez obecnego papieża: „pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są rzeczami, których Bóg
chce w swojej mądrości, poprzez którą stworzył istoty ludzkie” (tekst
oryginału: The pluralism and the diversity of religions, colour, sex,
race and language are willed by God in His wisdom, through which
He created human beings) [vaticannews.va]. Zdaniem biskupa Chur,
skoro Islam odrzuca boskość Chrystusa, podpisanie takiej de-
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klaracji jest możliwe jedynie kosztem wyjątkowej zbawczej roli
Jezusa Chrystusa. „Jego [Chrystusa] zapewnienie o pełni prawdy
i jego pośrednictwo muszą zejść na dalszy plan. Jest to warunek
konieczny podpisania deklaracji, w innym przypadku Wielki Imam
odmówiłby jej sygnowania” – stwierdza biskup. Zob. Bp Eleganti,
deklaracja z Abu Zabi przyćmiła Jezusa jako Zbawiciela, dlatego skazana jest na porażkę. http://www.pch24.pl/bp-eleganti--deklaracjaz-abu-zabi-przycmila-jezusa-jako-zbawiciela--dlatego-skazana-jestna-porazke,70723,i.html#ixzz66x8dZhgE. (dostęp 1.12.19)
11
Zob. Leszek Misiak, Tracimy Kościół, czyli zawał Polski, Warszawa 2019.
12
Płynna nowoczesność (liquid modernity) – pojęcie stworzone przez
Zygmunta Baumana, mające służyć jako główna kategoria opisowa
współczesności. Z. Bauman: Liquid Modernity. Cambridge 2000. Wydanie polskie, Płynna nowoczesność. Tomasz Kunz (tłum.). Kraków,
Wydawnictwo Literackie, 2006. „Kultura i sztuka w ramach płynnej
nowoczesnosci jest stale poddawana dekonstrukcji jej znaczeń. Jej
sens zawiera się wraz z jej zmienną krytyką oraz interpretacją i wraz
z nimi umiera”. Z. Bauman: O miejscu teatru w ponowoczesnej sztuce, w Teatr w miejscach nieteatralnych pod red. Juliana Tyszki, wyd.
Fundacja Humanoria, Poznań 1998, s. 27.
13
Wypowiedź prymasa kard. S. Wyszyńskiego na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na temat rozmów Kościół-państwo [w:] P.
Raina, Kościół w PRL..., t.III, Kościół w PRL. Dokumenty, t. I-III, Poznań-Pelplin 1994-1996, s. 12. Zob. Także: Filip Musiał, Realizm
Kościoła katolickiego w czasach PRL-u, https://www.omp.org.pl/
artykul.php?artykul=164. (dostęp 1.12.19).
14
Wystarczy spojrzeć na sytuację w Niemczech, gdzie kard. Marx
przygotowuje prawdziwą rewolucję strukturalno-dogmatyczną i powrócić myślami do Polski, aby się przekonać, że to już od są coraz
bardziej zupełnie inne Kościoły. W Niemczech niedługo może dojść do
znaczącej protestantyzacji Kościoła katolickiego, tj. przejęcia wszystkich „nowoczesnych zdobyczy” zwolenników „herezji” Lutra (w dobie
dialogu i ekumenizmu słowo-tabu, przykład „nienawiści” wykluczają z kręgu ludzi kulturalnych, słowo dzisiaj niedozwolone – ZW, na
wszelki wypadek cenzurujące wszelkie zbyt dowolne interpretacje,
zabraniające myślenia krytycznego). Pomimo, iż uczestnicy liturgii
protestanckich to zaledwie 3%, a katolickich to nadal ok. 10% wyznawców w Niemczech, pomimo faktu, iż obiektywnie chrześcijanie
wyznania protestanckiego występują ze swoich Kościołów jeszcze
szybciej niż czynią to katolicy. Tych danych statystycznych nikt specjalnie nie porównuje i nimi się nimi nie przejmuje. Należy zadać pytanie: Czego oczekuje kard. Marx po wprowadzeniu wszystkich żądanych przez media unowocześnień? Nie kto inny jak sam kard. Walter
Kasper wyraża sią bardzo sceptycznie o „nowej” synodalnej drodze
Kościoła niemieckiego. Zob. Kardinal Kasper zum‚ Synodalen Weg:
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Bin sehr skeptisch, http://kath.net/news/69903. (dostęp 1.12.19)
15
Wśród najważniejszych znawców myśli Jana Pawła II w Polsce,
jak chce np. „Gazety Wyborczej”, są podawani autorzy, których
interpretacje mogą młodych ludzi nie sięgających do oryginalnych
tekstów Jana Pawła II do myśli papieża z Polski skutecznie zniechęcić do pogłębionej lektury jego pism.
16
Z. Waleszczuk, Josepha Höffnera rozumienie katolickiej nauki
społecznej, Przegląd Powszechny 3 (1039)/2008, 45-60.
17
Piszący te słowa rozpoczynał swoje studia filozoficzno-teologiczne
we wrocławskim seminarium duchownym jako jeden z 77 kleryków
pierwszego roku, studentów PWT (razem z sercanami i klaretynami
– 100). Dzisiaj całe 6 roczników wrocławskiego, legnickiego i świdnickiego seminarium, zsumowane razem, liczy mniej studentów niż
w roku 1987 liczył jeden rocznik tej samej archidiecezji wrocławskiej.
18
„Nauka o społeczeństwie i życiu społecznym, którą Kościół katolicki przekazuje i głosi, ma niewątpliwie niezmienną wartość i aktualność”. (Mater et Magistra, 218). „Dlatego bardzo pragniemy, by
tę naukę społeczną coraz więcej studiowano. Przede wszystkim zaś
nakazujemy, by była ona wykładana jako przedmiot obowiązkowy
w szkołach katolickich wszelkiego rodzaju i stopnia, a najbardziej
oczywiście w seminariach duchownych(...)”. Jan XXIII, Mater et
Magistra, 223. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/
encykliki/mater_magistra_15051961.html. (dostęp 1.12.19)
19
Autor nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu. Wręcz
przeciwnie, jest świadom bardzo skrótowego, dla niektórych być
może zbyt jednostronnego opisu sytuacji. Tym bardziej liczy on na
inspirujące myśli i inicjatywy, zachęcające do poszukiwań adekwatnych praktycznych odpowiedzi na zachodzące procesy, ze strony
zwłaszcza wiernych świeckich, coraz bardziej świadomych ogromnych wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce i na świecie.
20
RH 1.
21
RH 7.
22
Jan Paweł II, Fragment homilii na ówczesnym placu Zwycięstwa,
Warszawa, 2 czerwca 1979 roku http://zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-18/czlowieka-nie-mozna-do-konca-zrozumiecbez-chrystusa/.(dostęp, 1.12.19).
23
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na
Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, 3.06.1979). http://www.janpawel2.
pl/centrumjp2/2619-w-jan-pawe-wielki-qzanim-std-odejd-proszwas-abycie-cae-to-duchowe-dziedzictwo-ktoremu-na-imi-polskaraz-jeszcze-przyjli-z-wiar-nadziej-i-miociq. (dostęp, 1.12.19).
24
https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/My_chcemy_Boga/tekst.
(dostęp, 1.12.19).
25
http://www.pch24.pl/40-lat-temu-jan-pawel-ii-budzil-polakowz-komunistycznej-beznadziei,68679,i.html#ixzz66xO6mhIn. (dostęp,
1.12.19). Zob. Także: Gaude Mater Polonia, Kraków 2010, s. 260.
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Ostrzeżenie Jana Pawła II
przed kulturowym kłamstwem
Ks. Andrzej Zwoliński1
Współczesne myślenie społeczne silnie naznaczone jest
ideologią materialistyczną neomarksistowską, kwestionującą jakikolwiek transcendentny wymiar rzeczywistości,
odrzucającą istnienie świata ducha, a człowieka sprowadzającą do jednego z gatunków zwierząt. Pod wpływem
neomarksizmu, który rozwija się dynamicznie, a przybiera różne nazwy, w tym tzw. „nowej lewicy”, znajduje się
wiele krajów Zachodu. Dominują w tym różne ośrodki polityczne, rynek mediów, a także liczne środowiska akademickie, zwłaszcza obszaru filozofii, politologii, socjologii,
pedagogiki czy psychologii2.
Moda na marksizm w różnych jego odmianach powraca
co pewien czas, zaznaczając nieustannie wpływ skompromitowanej ideologii na kształt życia społecznego. W 2018
roku, w 200. rocznicę urodzin Karola Marksa w bazylice
Konstantyna w Trewirze przemówienie wychwalające myśl
jubilata wygłosił szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude
Juncker, który stwierdził, że nazwisko Marksa jest dziś
symbolem „rzeczy, za które nie odpowiada i którym nie zawinił”. Przemawiając na tle ołtarza i krzyża w jednej z najstarszych świątyń Europy, która w znaczeniu świeckim
była salą tronową cesarskiej rezydencji, a od połowy XIX
wieku służy jako kościół ewangelicki, bronił zbrodniczej
ideologii, symbolu – obok niemieckiego nazizmu – zniszczenia cywilizacyjnego. Niezrozumiałe tym bardziej są słowa kard. Reinharda Marxa, który w myśli Karola Marksa
dostrzegł „ważną korektę systemu kapitalistycznego”.
Przyznał, że w swoim czasie „Manifest komunistyczny”
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„zrobił na nim wrażenie”. Bowiem to proletariat jest społeczna klasą uniwersalną, która przywraca uniwersalność
gatunkowi ludzkiemu: „urzeczywistnia powołanie gatunku (…) usuwa źródła społecznych antagonizmów”3.
Marksizm – wewnętrznie sprzeczna i groźna już
w punkcie założeń teoretycznych ideologia, błędna w samej swej istocie – na nowo jest przywoływana jako punkt
odniesienia dla projektów politycznych. Nauka na temat
marksizmu i wyrosłego z niego komunizmu, papieża, który doświadczył życia Kościoła w komunizmie, św. Jana
Pawła II, wydaje się być niezwykle aktualna i potrzebna
dla przypomnienia i poddania świata głębszej refleksji.
Jak to zauważył polski kard. Stanisław Nagy: „Bolszewicy zamienili mundury na garnitury”. Europarlament stał
się od pewnego czasu nowym polem bitwy ideologicznej
lewaków4.
Ta bitwa trwa od wielu lat. Wiąże się z troską o los
Prawdy, do której został wezwany każdy chrześcijanin.
Jezus złożył obietnicę tym, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli
będziecie trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J 8, 31–32). Określił w ten sposób związek, jaki zachodzi
między prawdą a wolnością – dwiema podstawowymi wartościami człowieka.
Wolność w klasycznym ujęciu to cecha woli ludzkiej,
która uzdolnia człowieka do wyboru wartości albo do jej
odrzucenia. To wolność „do”, zwana też wolnością pozytywną (Fromm, Berlin)5. Określa ona sytuację, w jakiej
człowiek stoi wobec wartości: jest wolny, ale wolny wobec
wartości – wybiera ją lub nie. Obok wolności drugim, niezbędnym komponentem istoty człowieka jest prawda. Aby
wybrać jakąś wartość (albo odrzucić) trzeba ją poznać.
Poznanie, a więc prawda, idą za decyzją o wyborze, przed
„uruchomieniem” wolności. Tak więc wolność jest warunkiem funkcjonowania człowieka jako człowieka. W pełni
ludzkie działanie stanowią dopiero obydwie wartości łącznie: prawda i wolność. Zakłada ona istnienie wyznaczników prawdy: uznanie możliwości jej osiągnięcia, nasta40
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wienie na jej szukanie, jej funkcjonowanie w obszarze
komunikacji (intersubiektywność). Wartości i cele, które
podpadają pod zakres własnej wolności odkrywamy wraz
z cechą prawdy lub fałszu. Reakcją na prawdę lub fałsz
jest poczucie powinności: „Idź za prawdą!” albo odpowiednio: „Nie idź za fałszem!”. Jako wolny człowiek: „może”,
ale „nie musi”6.
Przekonanie o kłamstwie komunizmu było – w przypadku osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II – wynikiem
refleksji filozoficznej, ale przede wszystkim doświadczenia
duszpasterskiego w Polsce – w „dalekim kraju” z którego
przybył na Stolicę Piotrową w 1978 roku. Spotkanie z Polską podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979
roku stało się – w tym kontekście znaczeniowym – początkiem wielkiej pracy papieża nad uwalnianiem społeczności wiernych od codziennego kłamstwa ideologicznego.
1. Miejsce prawdy
Poszukiwanie prawdy należy do stałych wysiłków człowieka. Spotyka na tej drodze wiele przeszkód. Św. Augustyn pisał: „Nie badaj, nie próbuj wiedzieć, co to jest
Prawda. Natychmiast bowiem wyjdą na twoje spotkanie
mgły i cienie zmysłowych obrazów oraz chmury majaków
wyobraźni i zamącą jasność twojego pierwszego spojrzenia, gdym tobie powiedział: Prawda. Tak, w tym pierwszym
wejrzeniu jesteś olśniony jak błyskawicą, kiedy się mówi:
Prawda. Trwaj w nim, jeśli możesz. Lecz nie możesz. Znowu spadasz na ziemię, w to, do czegoś przywykł”7. Słowo
„prawda” posiada dwa przeciwieństwa: złudzenie i błędny
sąd.
Trudną sytuację współczesnego człowieka pogłębia
fakt braku autorytetów i liderów, którym można zaufać
i u których można zweryfikować Prawdę. Jak zauważył
współczesny socjolog, Zygmunt Bauman: gdy „kiedyś
wiadomo było, że politycy kłamią, wówczas ludzie poszukiwali prawdy u różnych ekspertów, autorytetów i mędrców. Obecnie zaś eksperci, intelektualiści i mędrcy coraz
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częściej kłamią, czyniąc to cynicznie, bezkarnie i łatwo,
jak kiedyś politycy”8.
Jan Paweł II w nauczaniu papieskim zwrócił uwagę na
różne możliwe przejawy pychy. Wśród nich wskazał na
nierozumne odczytywanie tego, co każdy z nas posiada,
czyli na pychę związaną z ludzką naturą, z „całym dziedzictwem »pychy tego żywota«, z egoistycznym dążeniem
do panowania, a nie do służenia”9.
Pycha serca objawia się łatwym zapomnieniem o darach, które człowiek otrzymał od Boga oraz o swej kondycji i możliwościach, które są mu dostępne jako stworzeniu. Św. Paweł przestrzegając przed nią pisał: „Któż
będzie się wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał?
A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie
otrzymał” (1 Kor 4, 7)10.
Powrót do prawdy oznacza zobaczenie siebie samego
w prawdzie: kim jesteś i co uczyniłeś? Pokora jest poznaniem siebie w prawdzie, uznaniem i przyjęciem tego, czym
jesteśmy, a także w tym samym świetle prawdy ujrzenie
świata, który nas otacza.
16 X 1978  r. rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II,
pierwszego papieża pochodzącego z kraju komunistycznego. Już w encyklice „Laborem exercens” z 14 IX 1981 r.
stwierdził on, że „marksizm pretenduje do występowania w charakterze rzecznika klasy robotniczej całego
światowego proletariatu (...). Ugrupowania kierujące się
ideologią marksistowską jako partie polityczne, poprzez
wywieranie wielorakiego wpływu, a także poprzez nacisk
rewolucyjny, dążą w imię zasady „dyktatury proletariatu”
do opanowania wyłącznej władzy w poszczególnych społeczeństwach, ażeby przez likwidację własności prywatnej
środków produkcji wprowadzić w nich ustrój kolektywny”
(LE, 11). Zasadniczej oceny marksizmu dokonał Jan Paweł II w odpowiedzi na zagadnienia społeczne postawione
przez tzw. teologię wyzwolenia.
Jan Paweł II już w marcu 1979 r. mówił o tym, że Kościół powinien wsłuchiwać się w „zdławione wołanie, które
dobywa się ze strony milionów ludzi żądających pełnego
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wyzwolenia”. Wypowiadał w sposób szczególnie stanowczy oskarżenie ideologii wypaczających obraz człowieka,
piętnując pogwałcenie godności ludzkiej i domagając się
zaangażowania w celu położenia kresu niesprawiedliwościom.
Teologia wyzwolenia została poddana ocenie zasadniczej w dwóch dokumentach Kongregacji Doktryny Wiary.
W 1984 r. wydana została „Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia”. Przypomina ona, że „Wyzwolenie jest przede wszystkim wyzwoleniem z podstawowego
zniewolenia grzechem (...). Dążenie do sprawiedliwości
często bywa opanowane przez ideologie, które ukrywają
lub fałszują jego sens, proponując walce narodów o wyzwolenie cele sprzeczne z prawdziwym celem życia ludzkiego i typy działania suponujące systematyczne uciekanie się do przemocy (...). Myśl Marksa jest totalizującą
koncepcją świata, w której liczne dane, pochodzące z obserwacji i analizy opisowej, integrowane są w strukturze
filozoficzno-ideologicznej, decydującej o znaczeniu i wadze przypisywanej owym danym. Ideologiczne a priori
stanowią zasady odczytywania rzeczywistości społecznej”
(ITW, 2, 18, 62)11.
Manipulowanie i propagowanie z góry założonych idei
niewiele ma wspólnego z próbą podejmowania dyskusji,
przekonywaniem i nauką dialogu, który mógłby opierać
się na rozumnych argumentach. Irracjonalność twierdzeń, opinii i komentarzy służy zniewoleniu społeczeństw.
2. Demaskowanie kłamstwa
Głupota karmi się kłamstwem, podobnie jak mądrość
prawdą. Dlatego każdy, kto posługuje się kłamstwem
i pomnaża je, przyczynia się do wzrostu głupoty w świecie, jest narzędziem ogłupiania ludzi.
Jan Paweł II demaskował specyfikę zniewolenia człowieka przez różne współczesne kłamstwa i podkreślał
faktyczne nim zagrożenie: „Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie używane nie po to, aby
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szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko
po to, aby zwyciężać w dyskusji i bronić swojego – może
właśnie błędnego – stanowiska. (...) Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje się
oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy
rozpoznać, że ten świat jest Boży”12.
Gdy dodatkowo towarzyszą temu różnego rodzaju zacietrzewienia i cała gama negatywnych emocji – inteligencja wykorzystana jest dla doraźnych celów, jako narzędzie
ataku, zemsty i oszustwa. Wówczas cel Bożego dzieła,
jakim jest rozumność człowieka, zostaje całkowicie wykoślawiony13.
W 1982 r., w Coimbrze, w Portugalii, podczas spotkania z intelektualistami, Jan Paweł II wskazał na pięć
obszarów, na których współcześnie prawda przegrywa
z „zastępczymi wartościami”:
1. Nowoczesna kultura, która przez całe wieki była duszą cywilizacji zachodniej, przechodzi kryzys; nie jest już
zasadą ożywiającą i jednoczącą społeczeństwo, rozproszona nie jest zdolna do podjęcia swego zadania, jakim
jest przyczynianie się do wewnętrznego wzrostu człowieka
(ta utrata mocy i wpływu wydaje się mieć swe źródło
w kryzysie prawdy).
2. Obiektywne widzenie prawdy często jest zastępowane stanowiskiem subiektywnym, bardziej lub mniej spontanicznym.
3. Moralność obiektywna ustępuje miejsca etyce indywidualnej, w której każdy zdaje się być sam dla siebie
normą działania i godzi się na wierność wyłącznie tej normie.
4. Miejsce wierności zajmuje skuteczność.
5. Człowiek odnosi wrażenie, że żyje w społeczeństwie,
w którym brak stałych wartości oraz ideałów14.
Kłamstwo bazuje na znajomości zachowań ludzi i ich
reakcji w poszczególnych sytuacjach. Bardzo często wykorzystuje się w niej:
1. Konformizm grupy – lęk przed samotnością przez
bycie w opozycji sprawia, że ludzie zgadzają się, choćby
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początkowo tylko pozornie, na propozycje manipulatora.
Jeśli adresata informuje się o jednomyślnej, odmiennej
od jego własnej, opinii innych, jest on skłonny zmienić
swój pogląd, nawet jeśli to przeczyłoby świadectwu jego
własnych zmysłów.
2. Zmianę postaw poprzez zmianę zachowań – podejmowanie nawet małych, „niewinnych” działań sugerowanych przez manipulatora, uruchomi mechanizm
dalszych, zdecydowanych, o których sile adresat nie był
nawet świadomy. Nawet jednorazowe zachowania pociągają za sobą ważne konsekwencje dla postaw człowieka.
3. Wytwarzanie dysonansu podecyzyjnego – małe działanie, w afekcie czy „z rozpędu”, wytwarza zmianę postawy celem „dopasowania” jej do owego zachowania; jest to
silne zwłaszcza wówczas, gdy działanie było wolne, bez
zewnętrznego przymusu. Efektem działania niezgodnego
z postawą jest bowiem przykre napięcie, poczucie zdrady. Ponieważ zachowania już nie można zmienić, zmianie
ulegają poglądy.
4. Wytwarzanie zobowiązania – pewne zachowania rodzą silne poczucie zobowiązań jednostki, zwłaszcza gdy
miały charakter publiczny; manipulator nie musi zmieniać postaw człowieka, wystarczy, że pożądaną postawę
umocni, organizując odpowiednią sytuację społeczną (wykorzystuje prawidłowość: „jeżeli powiedziałeś A, to musisz
powiedzieć także B”).
5. Strategia: „Wstawienie nogi w drzwi” (foot in the
door) – zgoda na podjęcie działania, celem realizacji małej
przysługi, ułatwia postawienie nowych, większych próśb,
a raz wykonana przysługa zwiększa uległość.
Strategia: „Drzwi w twarz” (door in the face) – nakłanianie do spełnienia dużej prośby, której spełnienia się nie
oczekuje. W rzeczywistości prośba jest tak duża, że nikt
nie jest zobowiązany do jej spełnienia. Dopiero po niej
następuje druga – właściwa, znacznie bardziej umiarkowana. Odmowa związana z pierwszą prośbą ułatwia zgodę
na spełnienie drugiej.
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Strategia: „Nawet grosik pomoże” (even a penny will
help) – zminimalizowanie prośby, aby każdy mógł ją
spełnić, np. zbiór datków na cele charytatywne wielkości
przysłowiowego „grosika” – prośba jest tak mała, że proszonemu nie wypada odmówić. Niezręcznie mu jest także
dać „grosz”, więc asygnuje znacznie większą kwotę, która
pozwala mu dobrze wypaść w zadanej sytuacji. Pozwala
to na zebranie wielkich sum, gdyż rzadko kto odmawia
takiej prośbie.
6. Wzbudzenie poczucia winy – po popełnieniu nawet
małego wykroczenia, człowiek staje się znacznie bardziej
uległy wobec prośby o pomoc; wykroczenie znacznie narusza poczucie własnej wartości i godności, a uległość
wobec prośby jest formą zadośćuczynienia i odbudowania
własnej wartości.
7. Rozbijanie jedności grupy – szereg relacji zachodzących w grupie ułatwia zastosowanie technik manipulatorskich, przez np. sianie podejrzeń, żerowanie na czyjejś
nadmiernej ambicji, nierówności w rozdysponowaniu
wspólnych korzyści itp.15
Wszystkie formy kłamstwa zmierzają do względnie
trwałych zmian postaw i przyszłych działań jednostki,
która nie zdaje sobie sprawy z tego, czemu podlega. Czuje
się człowiekiem autonomicznym, podejmującym decyzje
własne i z nieprzymuszonej woli.
Katolicki filozof i moralista, Dietrich von Hildebrand,
wyróżnił trzy typy kłamców:
1. Kłamca przebiegły – bez skrępowania mówi to,
co niezgodne z prawdą, o ile to odpowiada jego celom
i zamiarom. Jest to człowiek, który wie, czego chce,
świadomie oszukuje i okłamuje innych, byle osiągnąć
swój cel.
2. Kłamca oszukujący głównie samego siebie – usuwa
ze swego życia wszystko, co trudne lub niemiłe, wmawia
sobie, że rzeczywistość jest inna, niż jest, że on zdoła
coś osiągnąć, chociaż powinien wiedzieć, że nie ma na to
siły. Nie chce widzieć swoich błędów. Kłamstwo to uderza
przede wszystkim w samego kłamcę, a dopiero pośrednio
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w innych. Wmawia sobie coś, a później oszukuje drugich
poniekąd w dobrej wierze. Budzi raczej żal niż gniew, ponieważ groźny jest głównie dla samego siebie. Nie uświadamia on sobie, że wchodzi w konflikt z prawdą.
3. Kłamca noszący w sobie udawanie – to człowiek
z gruntu fałszywy, wszystko traktuje na niby. Nie jest zdolny do prawdziwej radości, zachwytu, żalu, bólu i prawdy własnego sądu. Tacy kłamcy nie zamierzają nikogo
zwodzić, lecz nie potrafią wejść w prawdziwy kontakt ze
światem, gdyż są zbyt zaabsorbowani sobą. Nieustannie
obserwują siebie, przez co swój stosunek do wszystkiego
pozbawiają treści. Ich błąd nie polega na przekręcaniu
rzeczywistości, lecz na całkowitym egocentryzmie, co
pozbawia ich odniesienia do tego, co jest, wewnętrznej
prawdy i sprowadza ich istnienie do czystego pozoru. Ich
postępowanie, pomimo dobrej woli, jest obiektywnie nieszczere. Takim kłamcą jest np. człowiek afektywny, którego mowa jest głosem jedynie emocji, podobnie człowiek
podatny na sugestie, którego poglądy i opinie są narzucone przez innych lub człowiek przesadny, który zbytnio
się angażuje we wszystko, wszystko wyolbrzymia, a jego
mowa staje się frazesem, pozorem. Ten rodzaj zakłamania
wynika z pychy, z niechęci poddania się wartościom16.
Jednym ze współcześnie występujących sposobów
kłamstwa, który także może mieć miejsce w kontaktach
interpersonalnych, jest przekaz nadmiaru informacji.
„Śmiecenie informacją” stało się powszechnym zjawiskiem dopiero wówczas, gdy wynalezione zostały środki
masowego przekazu, które umożliwiły przekazywanie informacji w ilościach przekraczających zdolność pojmowania pojedynczego człowieka.
Kłamstwo zatacza zawsze szeroki krąg społeczny. Jest
możliwe tylko wobec innych, pośród innych i z udziałem
innych. Zniszczenie prawdy w języku powoduje przede
wszystkim zanegowanie rzeczywistości (estetyki i kultury
słowa, sianie iluzji i fałszu) oraz zniszczenie więzi międzyludzkich, a ponadto obniża poziom wiedzy społecznej,
komercjalizuje życie społeczne, deprawuje moralnie, uni47
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formizuje obszar przekazu informacji. Niestety, dołącza
się do tego nauka, której naturalną powinnością powinno
być strzeżenie prawdy i jej głoszenie.
3. Wybór prawdy
Historyczny rozwój pontyfikatu Jana Pawła II związany był z koniecznością podejmowania nowych wyzwań
kulturowych tam, gdzie dochodziło do głosu zakłamanie
prawdy człowieku i jego powołaniu. Klęska komunizmu
jako ideologii o globalnych ambicjach nie uwolniła od nowych form kłamstwa.
Współcześnie obszar wymiany międzykulturowej jest
niezbędny dla zorganizowania dyskusji nad fundamentalnymi problemami, które odnoszą się do człowieka. Jest
to zadanie tym trudniejsze, że w obrębie różnych kręgów
kulturowych i tradycji istnieją głębokie napięcia, sam zaś
obszar kultury stał się polem zmagania się owych różnych tradycji, ale też został silnie naznaczony wpływami
ekonomii, polityki, a nawet wyraźnych tendencji manipulacyjnych i zafałszowań dotyczących istotnych tematów
wielowiekowej debaty nad duchowością17.
Elementem tego zmagania jest pojawienie się – stosunkowo obszernego – problemu irreligii, czyli kultury
nie-religijnej, nie-sakralnej, którą się tworzy bez intencji
wyrażenia kultu religijnego. To obszar obecności postaw
gnostyckich, ateistycznych, ideologicznie pozbawionych
elementów mistycznych. Nie kwestionuje się istnienia
obiektów wiary, lecz wchodzi się w apologetyczne relacje
z religią zadając pytania o podstawy doktryn religijnych,
upatrując w nich istniejące więzy kulturowe między jednostkami. Celem irreligii nie jest więc walka z religią, lecz
raczej próba zrozumienia jej społecznego funkcjonowania, wyrażając wątpliwość wobec niektórych jej założeń,
dogmatów czy rytuałów. Niekiedy przejawia się prostą
wrogością względem wszystkiego, co Boskie, religijne,
etyczne, duchowe, szlachetne, sprawiedliwe i wartościowe. A Bóg jest „największym zagrożeniem” człowieka18.
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Irreligia łączy się z sekularyzmem, sekularyzacją, antychrystianizmem i chrystianofobią19.
We współczesnej formie dążenia do odgórnego kształtowania jednostki przybierają np. postać wpływania na
kształt rodziny, zasady obowiązujące w małżeństwie czy
proces wychowania. Dezorganizacja rodzin, antykoncepcja czy aborcja i eutanazja, mają być wyrazem nowych
sposobów kształtowania relacji między jednostkami i jej
roli społecznej. Próbuje się budować prawo państwowe
w oparciu o porozumienie społeczne, czego domaga się
tzw. „etyka proceduralna” – narażona na wielką nietrwałość, wynikającą ze słabości opinii podatnych na przejściowe mody i ulotne emocje. Brak fundamentalnych
podstaw często wiąże się z pomijaniem wyraźnie określonego dobra moralnego, sprowadzonego w swej treści
do tymczasowych umów i układów społecznych. Prawo
proponuje jedynie to co słuszne (right ) lub niesłuszne
(wrong ) dla społeczeństwa w określonym momencie jego
historii20. W ten sposób zsekularyzowane społeczeństwo
nie ma przed sobą żadnego celu poza własnym chwilowym zadowoleniem. Tworzy duchową pustynię. Kanadyjski filozof, Charles Taylor, nazwał takie rozumienie
humanizmu „wykluczającym humanizmem”. Określa on
sam siebie jako wykluczenie transcendentnego punktu
odniesienia dla życia kulturalnego, społecznego i politycznego. Łączy się z kultem chwili i potępieniem tradycji21.
Afirmacja rzekomej wolności myśli łączy się „z odrzuceniem jakiegokolwiek dogmatu”, czyli wszelkiej prawdy
objawionej, z „marginalizacją Boga”, który jest odrzucony
jak każdy inny autorytet. „Tolerancja doktrynalna” sprowadza się do odrzucenia jakiegokolwiek głosu odwołującego się do Objawienia, a więc odstępującego od powinności
obywatelskich względem reszty społeczeństwa. Laicyzm
uważa sam siebie za strażnika tolerancji, która wypływa
z antychrześcijańskiego racjonalizmu. W imię tolerancji
laicyzm zagłusza w rzeczywistości głos Kościoła, który
odgórnie uznany jest za „nietolerancyjny” w wyniku głoszenia prawdy i otwarcia się na Objawienie22.
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Na różne sposoby, ale systematycznie i skutecznie
narzucana była antropologia bez Boga i bez Chrystusa.
Efektem jest uważanie człowieka za absolutne centrum
rzeczywistości, każąc mu – wbrew naturze rzeczy – zająć miejsce Boga. Zapomnienie Boga z czasem prowadzi
do zapomnienia człowieka, co wyraża się powstaniem
rozległej przestrzeni nihilizmu w obszarze teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i cynicznego hedonizmu
w strukturze życia codziennego. Jak napisał Jan Paweł II
w „Ecclesia in Europa”: „Europejska kultura sprawia wrażenie »milczącej apostazji« człowieka sytego, który żyje
tak, jakby Bóg nie istniał”23.
Osobowe relacje międzyludzkie coraz częściej są odzierane ze swego osobowego charakteru, przestaje się bowiem człowieka postrzegać w całym bogactwie jego uwarunkowań, które tworzą jego egzystencję. Redukuje się
go do kategorii użyteczności. Pracownicy są traktowani
bezosobowo, a klienci – jako przypadek ekonomiczny,
podobnie podwładni – „zarządzany kapitał ludzki”. Coraz
mniej istotne jest to, kim jest człowiek, zwraca się uwagę
tylko na jego użyteczność ekonomiczną. Liczy się kategoria realnego zysku, jaki jest w stanie wypracować, a więc
postrzega się go w kategoriach użyteczności i bezosobowo, co prowadzi do dehumanizacji życia. W podobnych
kategoriach odczytuje się i komentuje obecność Kościoła,
nazywając go „wrogiem postępu”. Pomija się apele Kościoła o etyczność międzynarodowych stosunków ekonomicznych, czy wskazania dotyczące zagrożeń związanych
z globalizacją, apele o zwrócenie uwagi na głód i zacofanie
ekonomiczne, skupiając się na „niepraktycznych” wątkach nauczania np. na temat szacunku dla nienarodzonych, czy zbrodni eutanazji24.
Pieniądze od dawna były narzędziami władzy nad ludźmi. Ekonomiści, czy finansiści dysponujący kapitałem,
nie pozwalają gospodarce na samodzielny wzrost w wyniku tworzenia nowych firm, miejsc pracy, innowacyjnych
projektów. Sztucznie kontroluje się sytuację, produkując
wirtualne pieniądze lub obniżając ekonomiczną wartość
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całych społeczeństw. Decyzja leży po stronie finansistów,
a muszą podporządkować się jej całe parlamenty, korporacje, sfera przemysłu, handlu i drobnej wytwórczości –
w praktyce wszyscy25.
Wybór prawdy przez jednostkę, grupy społeczne i całe
społeczeństwo jest opowiedzeniem się za systemem wartości, który budował cywilizację współczesną, a który został nasączony kłamstwem i złudzeniami, jakie odbierają
ludzkości wolność. To istota owego „nowego totalitaryzmu”, nabierającego na sile i rozbudowującego współcześnie swe struktury zniewolenia. Ale prawda Chrystusa:
„Prawda was wyzwoli” ciągle jest aktualna26.
Summary:
Karol Wojtyla’s (John Paul II’s) conviction of the destructive
force of lies – whether ideological or cultural – resulted from
philosophical reflection, but mainly from his pastoral experience in Poland – the „distant country” from which he came to
the Holy See in 1978. His meeting with Poland during his first
pilgrimage to the Fatherland in 1979 was – in this context – the
beginning of the Pope’s great work to relieve the society of believers from everyday lies of the communism. Later on, during
the pontificate, the struggle was aimed at the lie of the so-called
liberation theology, secularization of culture, and the so-called
new left in its various forms.
Key words:
John Paul II, truth, lie, communism, totalitarianism.
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Katolicy świeccy
w życiu polityczno-społecznym
w świetle nauczania
św. Jana Pawła II
Ks. Dariusz Lipiec1
Zaangażowanie w politykę święty Jan Paweł II określił
jako udział „w różnego rodzaju działalności gospodarczej,
społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny
służy wzrastaniu wspólnego dobra” (ChL 42)2. Podmiotem
tak rozumianej „polityki” są wszyscy ludzie, ponieważ dotyczy ich ona z racji powszechności uczestnictwa w życiu
społecznym. Prawo to przysługuje również każdemu katolikowi świeckiemu; co więcej – staje się to jego obowiązkiem ze względu na konieczność przenikania tej dziedziny
ludzkiego życia duchem Ewangelii i zaprowadzania tam
ładu moralnego. Papież przedstawił personalistyczną wizję polityki, którą postrzega nie jako grę, ale jako troskę.
Z obowiązku angażowania się w życie polityczne nie może
katolików zwolnić oskarżanie o egoizm, karierowiczostwo,
korupcję czy kult władzy. Tym natomiast, którzy aktywnie
podejmują ten obowiązek i poświęcają się dla dobra państwa należy się uznanie i szacunek (ChL 42; por. KDK 75).
Celem apostolskiego zaangażowania katolików świeckich w politykę jest służba człowiekowi i społeczeństwu.
Na pierwszy plan wysuwa papież troskę o poszanowanie
godności osoby ludzkiej. Człowiek jest bytem osobowym,
to znaczy istotą obdarzoną świadomością i wolnością,
i z tego względu stanowi ośrodek i szczyt wszystkiego,
co istnieje na Ziemi (por. KDK 40). Potwierdzeniem tej
godności jest podobieństwo człowieka do Boga zainicjowane w akcie stwórczym, a dopełnione przez usynowienie
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w Chrystusie. Prymat człowieczeństwa nad światem wynikający z osobowej godności potwierdzony został pozytywnym aktem Stwórcy dającym człowiekowi panowanie
nad nim.
Cele i zasady apostolskiego zaangażowania świeckich
w dziedzinie polityki
Podstawowym zadaniem świeckich katolików jawi się
afirmacja i obrona godności człowieka. Ich trosce powierzone jest także to, co człowiek posiada. To, co człowiek
„ma”, również służy temu, aby bardziej „był”. Troska
o dobra, które człowiek posiada jest więc pośrednią troską o rozwój człowieka. Do zadań katolickiego laikatu
należy również troska, aby ludzie wykorzystywali swoje
mienie dla własnego rozwoju i podnoszenia kultury (por.
ChL 37).
Uznanie godności człowieka pociąga za sobą poszanowanie, obronę i popieranie jego praw. Papieżowi chodziło
o naturalne, uniwersalne i nienaruszalne prawa człowieka, pochodzące od samego Boga i wynikające z natury
człowieka. Praw tych nie może znieść ani zmienić żaden
człowiek, tak indywidualnie, jak i poprzez żadną grupę,
władzę lub państwo (por. ChL 37).
Podstawowym prawem człowieka, jakiego świeccy powinni strzec, jest nietykalność ludzkiego życia, której jest
odbiciem świętości i nietykalności samego Boga. Jego zabezpieczenie stanowi warunek wszystkich innych praw.
Obowiązkiem katolików w życiu społeczno-politycznym
jest obrona prawa człowieka do życia we wszystkich fazach jego rozwoju i w każdych okolicznościach. Katolicy
zostali wezwani do przeciwstawiania się wszelkiego rodzaju zabójstwom, a w szczególności: ludobójstwu, aborcji,
eutanazji i dobrowolnemu samobójstwu. Przeciwstawiać
się mają również wszystkiemu, co narusza całość osoby
ludzkiej, przez co papież rozumiał okaleczenia, fizyczne
i psychiczne tortury, przymus psychiczny i fizyczny. Następnie występować mają przeciw nieludzkim warunkom
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życia, arbitralnym aresztowaniom, deportacjom, niewolnictwu, prostytucji, handlowi kobietami i młodzieżą oraz
nieludzkim warunkom pracy, które ubliżają godności
ludzkiej (ChL 38; por. KDK 27).
Z godności osoby ludzkiej wynika także prawo do wolności sumienia i wyznania. Prawo to leży także u podstaw
innych praw i wolności. Związek człowieka z Bogiem jest
konstytutywnym elementem istnienia człowieka, ponieważ jest on Jego dzieckiem i dzięki Niemu może istnieć.
Wymagane jest więc, aby wiara cieszyła się szacunkiem
nawet wśród niewierzących. Zachowania i decyzje podejmowane w świetle wiary i z jej motywów mają charakter
społeczny (por. ChL 39)3.
Święty Jan Paweł II nauczał, że „podstawowym kryterium polityki uprawianej na rzecz osoby i społeczeństwa,
jest dążenie do wspólnego dobra jako dobra wszystkich
ludzi i całego człowieka, dobra, które jest dane i które
gwarantuje, że jego przyjęcie jest sprawą wolnego i odpowiedzialnego wyboru poszczególnych osób czy stowarzyszeń” (ChL 42). Dobro wspólne ujmuje Papież jako
wartość społecznomoralną, zobowiązującą do stwarzania
warunków integralnego rozwoju człowieka. Odwołanie
się do integralności osoby ludzkiej wskazuje, że pojęcie
dobra wspólnego dotyczy wewnętrznej i zewnętrznej pomyślności człowieka oraz jego wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju (ChL 42; por. KDK 74). Takie ujęcie dobra
wspólnego posiada charakter personalistyczny, ponieważ
bierze pod uwagę dobro osoby4.
Istotę społecznej zasady dobra wspólnego stanowi
jej zobowiązujący charakter. Zobowiązuje ona jednostki
do świadczeń na rzecz wspólnego dobra społeczności,
a społeczności mniejsze na rzecz dobra społeczności
większych. Zasada ta określa obowiązki jednostki wobec
społeczności oraz społeczności wobec większych grup, aż
po wspólnotę ogólnoludzką, której celem jest tworzenie
dobra rodziny ludzkiej. Jednocześnie zasada ta określa
uprawnienia różnego rodzaju społeczności względem jednostek i społeczności mniejszych. Mówiąc o zobowiązu56
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jącym charakterze zasady dobra wspólnego, Jan Paweł
II wskazywał na potrzebę kooperacji jednostek i całych
społeczności na rzecz dobra wspólnego (LE 14; SRS 26)
oraz na konieczność jego pomnażania (LE 20; SRS 36;
CA 11). Takie zaangażowanie świeckich wymaga niekiedy
gotowości do poniesienia pewnych ofiar (SRS 45)5.
Ważną zasadą społeczną i kryterium polityczno-społecznego zaangażowania, którego katolicy świeccy mają
bronić i promować, jest sprawiedliwość. Według Jana
Pawła II jest ona jednocześnie cnotą i siłą moralną. Sprawiedliwość jako cnota jest sprawnością, którą świeccy powinni się odznaczać i do której powinni być wychowywani. Sprawiedliwość jako siła moralna natomiast wspiera
zaangażowanie na rzecz osoby ludzkiej i społeczeństwa.
Tak rozumiana sprawiedliwość ma podstawę w godności
osobistej każdego człowieka (ChL 42).
Dalszą zasadą zaangażowania katolików świeckich
w życie polityczne, będącą stylem i narzędziem polityki, jest solidarność. Jak nauczał papież z Polski, jest to
„mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra
wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”
(SRS 38). Tak pojmowana solidarność jest cnotą moralną
i społeczną, wykraczającą poza rozumianym w sposób
nieokreślony współczuciem lub rozrzewnieniem wobec
zła. Solidarność ma swoje źródło w systemie determinującym stosunki we współczesnym świecie, czyli w fakcie
współzależności różnych komponentów rzeczywistości6.
Wola ta opiera się na przekonaniu, że prawdziwy rozwój
człowieka i postęp ludzkości mogą dokonać się jedynie
na drodze zaangażowania się na rzecz drugich (SRS 38).
Zasada solidarności ma więc personalistyczny charakter.
Pomaga dostrzec drugiego człowieka bądź naród jako cel
wszelkich działań, nie zaś środek do obranego celu. Jednocześnie wymaga od wszystkich wzajemnego uznania
i wzajemnej odpowiedzialności za siebie (SRS 39)7.
Etyczny charakter solidarności, zakładający afirmację
osoby ludzkiej, łączy ludzi więzami, które mają również
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charakter etyczny. Więzy te wymagają, aby ludzie żyli
w zgodzie i rozwijali dobro wspólne. Te etyczne implikacje sprawiają, że solidarność jest podstawową drogą do
pokoju. Pokój jest również efektem rozwoju. Rozwój nie
polega jedynie na ulepszaniu warunków ekonomicznych
i postępie technicznym, ale jest pomocą w osiągnięciu dobra wspólnego, które jest dobrem dla innych i dla całej
społeczności. Swoista komplementarność rozwoju, będącego procesem angażującym wszystkich i solidarności
dającej etyczną podstawę tegoż zaangażowania, owocuje
powstaniem prawdziwego pokoju8.
Święty Jan Paweł II nauczał, że „pokój jest podstawowym dobrem, które umożliwia poszanowanie i rozwój
istotnych wartości człowieka”9. Tymi wartościami są: prawo do życia we wszystkich jego fazach, prawo do rozwoju
niezależnie od rasy, płci i przekonań religijnych, prawo
do pracy i równego podziału jej owoców. Z tego względu
wszyscy katolicy wzywani byli przez papieża do obrony
pokoju. Mają oni występować przeciwko wszystkiemu, co
jest z nim sprzeczne lub co mu zagraża10. Aktualnymi zagrożeniami jawią się: przemoc, wojna, tortury, terroryzm,
obozy koncentracyjne i militaryzacja polityki. Zadaniem
katolików jest także wychowanie do pokoju11. W tym celu
powinnością ich jest współpraca ze wszystkimi, którym
sprawa pokoju leży na sercu, celem zaś wychowania do
pokoju jest przezwyciężenie rozprzestrzeniającej się kultury egoizmu, nienawiści, zemsty, wrogości, z równoczesną troską o wzrost solidarności (ChL 42).
Papież z Polski wskazywał także na moralny aspekt
zaangażowania katolików świeckich w politykę. Ich posługiwanie powinien cechować duch służby. Sprawia
on, że ich poczynania są jawne i uczciwe, pobudza do
przezwyciężania pokusy nieuczciwości, kłamstwa, wykorzystywania dóbr publicznych do wzbogacania grupy
osób lub zdobywania popleczników oraz stosowania niewłaściwych środków do zdobycia i utrzymania władzy.
Duch służby nakłania też do walki z tymi wadami w życiu politycznym.
58

Społeczeństwo 2019 nr 4

Katolicy świeccy zobowiązani są do dawania świadectwa wartościom ogólnoludzkim i chrześcijańskim
mającym istotny związek z życiem politycznym. Papież
wymagał, aby świeccy cechowali się wolnością, sprawiedliwością, solidarnością, bezinteresownością, wiernością
i prostym stylem życia oraz by w swojej działalności mieli
na względzie opcję na rzecz ubogich. Motywację w działalności politycznej mają oni czerpać ze świadomości bycia
członkami Kościoła. Uczestnictwo w jego życiu powinno
też nieustannie ożywiać ich działalność, zarówno poprzez
życie duchowe, jak też przez pozostawanie w komunii kościelnej. Dla pełniejszej i owocniejszej działalności mają
też coraz lepiej poznawać naukę społeczną Kościoła.
Święty Jan Paweł II przypominał, że Kościół nie utożsamia się z żadną wspólnotą polityczną. Z tego też względu
świeccy nie mogą utożsamiać swojej działalności politycznej z życiem wspólnoty kościelnej. Występować w imieniu
Kościoła mogą oni w jedności z jego pasterzami (ChL 42).
Do realizacji zadań apostolskich w życiu polityczno-społecznym w sposób szczególny, wezwani są przez papieża,
ci spośród katolików świeckich, którzy sprawują władzę
polityczną oraz ci, którzy polityką zajmują się zawodowo.
Osobami tymi są przywódcy państw, członkowie rządów
i gremiów ustawodawczych oraz zawodowi politycy. Ich
działalność nacechowana jest odpowiedzialnością za człowieka i jego życie społeczne (ChL 60).
Adresaci apostolskiego zaangażowania laikatu
Święty Jan Paweł II nauczał, że najwyższym celem działalności politycznej jest człowiek. Spośród zadań, dotyczących osoby ludzkiej, na czoło wysuwa się poszanowanie
jej godności. Politycy nie mogą dopuszczać, aby stawała
się ona środkiem do osiągnięcia celów leżących poza nią
samą. Nie mogą również dopuścić do jakichkolwiek manipulacji człowiekiem. Z tego też względu niedozwolone jest
jakiekolwiek niesprawiedliwe ograniczanie człowieka. Pod
żadnym pozorem politycy nie mogą zgodzić się na kom59
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promis, który kosztem godności człowieka zapewniłby
krótkotrwały pokój, służący partykularnym interesom12.
To zalecenie papieża odnosi się także do całego narodu.
Aby zapobiec takim nieprawidłowościom życia społecznego, politycy muszą respektować prawa człowieka, spośród
których na czoło wysuwają się poszanowanie życia i wolność religijna13.
Ochrona godności człowieka nie zakłada jednak biernej
jej obrony przez rządzących. Ich pozytywnym zadaniem
jest zabieganie o jego wszechstronny rozwój. Mają oni zatem towarzyszyć człowiekowi w jego rozwoju, to znaczy
w zdobywaniu przez niego samoświadomości, wolności,
autonomii i odpowiedzialności. Zadaniem polityków jest
także pomaganie człowiekowi w kierowaniu własnym
wzrostem i przyczynianie się do wzrostu całego społeczeństwa. Takie towarzyszenie człowiekowi nazywał papież
wychowaniem. Wychowanie powinno być zatem procesem
personalizującym, który wprowadza człowieka w jego własną kulturę z jej wartościami i rodzimymi tradycjam14.
Według świętego Jana Pawła II, spośród wszystkich
ludzi będących przedmiotem troski rządzących i polityków, należy wyróżnić ubogich15. Ubogimi nazywał tych,
którym brak jest dostatecznych środków do życia, a więc
pieniędzy, żywności, mieszkań, lekarstw z przyczyn ekonomicznych. Pojęcie ubogich dotyczy również ubóstwa
duchowego. Katolicy dysponujący władzą polityczną powinni pamiętać o fundamentalnej opcji Kościoła na rzecz
ubogich, którym mają przychodzić z pomocą w pierwszej
kolejności, a pomoc ta powinna być tym większa, im
większa jest jej potrzeba16.
Papież przypominał, iż troska o rozwój człowieka jest
równoznaczny z troską o rodzinę. Zadaniem odpowiedzialnych za życie polityczno-społeczne jest tworzenie
właściwego klimatu wokół rodziny. Powinna ona cieszyć
się szerokim poparciem społecznym wynikającym ze
świadomości, że społeczeństwo pełni względem rodziny
funkcję pomocniczą. Dalszym zadaniem rządzących jest
propagowanie takiego modelu i stylu życia w rodzinie,
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w którym jest ona ukazywana jako naturalna i podstawowa instytucja społeczna. Płciowość ma być ukazywana i traktowana w jej godności jako nieodłączny element
miłości małżeńskiej, nie zaś jako jedynie źródło użycia
i niczym nieograniczonego wyżycia się. Rządzący mają też
czuwać, aby w związku z tym przyczyniać się do budowy
„cywilizacji życia” przeciwstawiając się legalizacji aborcji.
Problem aborcji wiązał papież z niczym nieograniczonym
życiem płciowym i zdaniem Ojca Świętego wynika on
z rozprzestrzeniającej się „kultury użycia”. Odpowiedzialni za życie polityczne mają się też przeciwstawić wszelkim
nieprawidłowościom dotyczącym życia rodzinnego. Ich
zadaniem jest także wychowanie młodzieży do takiego
modelu życia małżeńsko-rodzinnego, który zawierałby
element odpowiedzialności za nowe życie17. Mają oni
również obowiązek stworzenia rodzinom coraz szerszych
możliwości rozwoju, tak duchowego, jak i ekonomicznego. Środkiem do tego jest podjęcie prorodzinnego ustawodawstwa państwowego18.
Z nadrzędnego celu, którym jest dobro człowieka, papież wyprowadzał inny cel działalności polityków, którym
jest dobro wspólne. Dla jego tworzenia konieczne jest
stworzenie takich warunków społecznych, które sprzyjałyby pełnemu rozwojowi człowieka i społeczeństwa,
przy jednoczesnym przeciwstawianiu się wszystkiemu,
co przeszkadza w jego realizacji19. Zadaniem rządzących
i polityków jest budowanie społeczeństwa demokratycznego, u podstaw którego leży wolny consensus obywateli.
Siłą demokracji jest siła wartości, będących niezbędnym
warunkiem do jej zbudowania, takich jak: pokój, wolność, sprawiedliwość, współuczestnictwo i solidarność.
Wartości te są także warunkami jej autentyczności oraz
sprzyjają budowie porządku społecznego20.
Święty Paweł II zwracał uwagę, że jest rzeczą konieczną, aby rządzący i politycy czuwali nad moralnością publiczną przez stosowne rozporządzenia i działania, które
tworzą atmosferę społecznego poszanowania dla norm
etycznych. Bez niej życie społeczne nie byłoby możliwe.
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Dawanie pierwszeństwa wartościom moralnym jest istotne z uwagi na zdolność kształtowania i ożywiania przez
nie organów państwowych, co z kolei znajduje odbicie
w prawodawstwie, które afirmuje i promuje człowieka
i jego prawa21. Wymóg ten jest, zdaniem Jana Pawła II,
koniecznością w czasach współczesnych22. Tam, gdzie
dochodzi do utraty moralności publicznej, zanika rów+
nież zaufanie społeczne i ulega osłabieniu dynamizm społeczny23.
W trosce o człowieka i dobro wspólne Jan Paweł II nie
pomijał kwestii zabezpieczeń społecznych dla obywateli.
Prawdziwy rozwój społeczny łączył on z podnoszeniem
dobrobytu obywateli i standardu życia24. Naglącym zadaniem dla rządzących określał papież troskę o tworzenie
nowych miejsc pracy. Jej brak pozbawia ludzi nie tylko
środków do życia, lecz także możliwości pełnego rozwoju. Takie odgraniczenie dotyka nie tylko samych bezrobotnych, lecz również ich rodziny. Jako ważny problem
socjalny Jan Paweł II uważał także brak mieszkań. Przed
problemem tym stoją zwłaszcza ludzie młodzi, którym
utrudnia on start życiowy. Dla prawidłowego funkcjonowania życia społecznego konieczne są służby porządkowe
i służby socjalne. Ich organizowanie i troska o właściwe
funkcjonowanie powierzone jest także pieczy rządzących
i trosce polityków25.
Kościół, jakkolwiek uznaje autonomię państwa i nie
miesza się do jego zadań politycznych, zaprasza wszystkich zaangażowanych w życie polityczno-społeczne, w tym
również niekatolików, do współpracy w obronie godności
człowieka i jego życia moralnego26. Połączenie wspólnych
wysiłków Kościoła i ludzi zaangażowanych w politykę
niesie szansę na skuteczniejsze osiągnięcie prawdziwego
postępu ludzkich jednostek i całych społeczeństw27.
Zakres zaangażowania się w politykę nie może ograniczać się do własnego państwa lub narodu. Politycy nie
mogą także ograniczyć się do troski o interesy jedynie
własnego społeczeństwa. Kierując się zasadą solidarności
zobowiązani są do wysiłku w celu osiągnięcia powszech62
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nego dobra – wszystkich narodów całego świata. Opcja
na rzecz ubogich dotyczy nie tylko jednostek, lecz całych
społeczności, zatem powszechną powinnością polityków
jest także ochrona krajów słabych przed wyzyskiem i pomaganie im w rozwoju28.
Zakończenie
Pontyfikat świętego Jana Pawła II wywarł znaczący
wpływ na rozwój nauki społecznej Kościoła. Doświadczenie
sytuacji społeczno-politycznej w Polsce oraz losów Kościoła w dobie socjalizmu sprzyjało pogłębionej refleksji nad
rolą katolików świeckich w życiu publicznym, w tym także
w świecie polityki. Niewątpliwie miało ono znaczny wpływ
na postrzeganie problemów ówczesnego świata i umiejętność wskazywania ich rozwiązań. Ludzie świeccy zajmowali także poczesne miejsce w trosce pasterskiej kardynała
Karola Wojtyły w latach posługi w Polsce. Ich rola w Kościele w Polsce, a zwłaszcza niewykorzystane możliwości
w sytuacji realnego socjalizmu, miały zapewne znaczenie w refleksji teologicznej papieża nad miejscem laikatu
w Kościele powszechnym. Głęboka refleksja papieska jest
aktualna do dzisiaj i stanowi grunt do dalszych poszukiwań, w tym także o charakterze teologiczno pastoralnym.
Summary:
The goal of the apostolic involvement of secular Catholics
in politics is to serve people and the society. The most visible
aspect is the Pope’s care for respect of human dignity. Humans
are personal beings with awareness and freedom. Thus, they are
the center and the peak of everything that exists on our planet
(see KDK 40). Such dignity is proved by the similarity to God
initiated in the act of creation and completed through affiliation
in Christ. The dominance of humanity over the world, resulting
from personal dignity, was confirmed by the positive act of God’s
creation which made the human the ruler of the planet.
Key words:
Secular Catholics, political and social life, real socialism.
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Nowa odwaga nowego myślenia
o odnowie oblicza Polski i Europy
O. Kazimierz F. Papciak SSCC1
„Wciąż nowe, żmudne poszukiwanie słusznego ładu
rzeczy ludzkich jest zadaniem każdego pokolenia; nigdy
nie jest zadaniem skończonym. Każde pokolenie powinno
wnosić wkład w ustalenie przekonującego ładu wolności
i dobra, który byłby pomocny dla przyszłego pokolenia
(…i) dałby (...)pewną gwarancję na przyszłość” – stwierdza Benedykt XVI2. Europa poszukuje swej tożsamości,
gdyż wypracowane status quo w ostatnich dekadach
przeszło przez szereg społecznych, gospodarczych i politycznych perturbacji, objawiając oznaki kryzysów. W to
poszukiwanie włączona jest Polska i naród polski u progu
drugiego stulecia swej niepodległości. Dynamiczny etos
Starego Kontynentu implikuje szereg pytań odnośnie nowego kształtu Europy. Poszukiwanie adekwatnej do czasu i wyzwań odpowiedzi jest niejako dziejowym zadaniem
dla Europejczyków, dla milionów Polek i Polaków, budujących własny i niepowtarzalny polski i europejski „dom”.
Pierwsza dekada XXI wieku ujawniła bowiem wiele rzeczy
nowych: rzeczy bez precedensu, absolutnie nowych oraz
rzeczy starych, ale w nowym i innym kontekście społecznym, które należy poddać nowej interpretacji, gdyż zmienił się ich walor społeczny.
Europa jest „niedokończoną przygodą” i rzeczywiście,
każde pokolenie Europejczyków staje się twórcą jej etosu
w perspektywie teraźniejszości i przyszłości. „Wciąż nowe,
żmudne poszukiwanie słusznego ładu rzeczy ludzkich
jest zadaniem każdego pokolenia; nigdy nie jest zadaniem
skończonym” – podkreśla Benedykt XVI. Jednak poszuki66
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wanie nowego ładu dla wspólnej Europy a także dla Polski nie może być dziełem przypadku, czasowej mody czy
kulturowej efemerydy. Musi być nacechowane perspektywicznym myśleniem i działaniem, opartym o solidne fundamenty. Rodzi się więc pytanie o to, jakie mają to być
fundamenty, z jakiego materiału mają być zbudowane
owe fundamenty, aby mógł się na nich wznieść gmach nie
tylko Unii Europejskiej, ale całego europejskiego domu,
a w nim gmach naszej ojczyzny, prawdziwego domu dla
nas, obywateli kraju nad Wisłą i Odrą. Prawdziwego domu
nie stanowią mury, instytucje i struktury. Prawdziwy dom
to przestrzeń do zamieszkania, w której szanowana jest
godność człowieka, w której człowiek znajduje miejsce dla
siebie, aby w wolności i solidarności budować wspólne
dobro. W prawdziwym domu człowiek jest u siebie, czuje
się bezpiecznie, znajduje siebie jako współtwórcę teraźniejszości i przyszłości.
Europa jest „niedokończoną przygodą”. Obecne kierunki budowania wspólnego europejskiego domu wymagają
gruntownej rewizji wartości i zasad, na których ma się
opierać zjednoczona Europa i jej ustrój społeczny, polityczny i gospodarczy. Kult rozumu i idąca za tym relatywizacja wartości wydają się prowadzić do imperatywu,
że to chaos jest nowym przeznaczeniem i nowym porządkiem Europy i świata. „Jesteśmy świadkami spychania
świata w otchłań chaosu z taką determinacją, jakby to
była nieuchronna faza zaprowadzania obiecywanego nam
lepszego nowego porządku” – stwierdza dziennikarz Marek Orzechowski3. Potrzebna jest nowa wizja, nowy projekt i nowe elity polityczne, które byłyby w stanie wykreować jasną wizję postępu. Potrzebna jest nowa wizja, aby
nie dać się zdominować przez technokratów, demagogów
i wszelkiego rodzaju pseudo-charyzmatycznych przywódców. Tej nowej wizji Europy i Polski domaga się obecna
epoka, która prowadzi z jednej strony do transnacjonalnej
więzi, z drugiej strony do postawienia człowieka w centrum „wszelkich urządzeń społecznych”, jako obywatela
Polski i obywatela Europy.
67

STUDIA I PRACE BADAWCZE
O. Kazimierz F. Papciak – Nowa odwaga nowego myślenia...

Quo vadis? Dokąd idziesz Polsko i Europo? Jak się
wydaje, w pytaniu „dokąd idziesz?” kryją się inne pytania: „jak idziesz?”, „z kim idziesz?”, „w jakim kierunku
idziesz?”. Odpowiedzi może być tyle, ilu Polaków… a może
nawet więcej, znając naszą słowiańską, romantyczną,
ale i „rogatą” duszę. Ważne, aby iść mądrze. Prawdziwa
bowiem mądrość, ów rozum roztropności, wykuwa się
z doświadczenia, z wiedzy i z wiary. Prawdziwa mądrość
wskazuje kierunek, pozwala dokonywać dobrych wyborów, pomaga budować na trwałych i sprawdzonych
fundamentach, wskazuje także z kim warto iść, z kim
jest nam „po drodze”, bo podziela nasze wartości, nasze obiektywne dobro. Narodowi polskiemu nie brakuje
doświadczeń dziejowych, i tych które napawają dumą,
i tych które bolą, szczególnie gdy ich przyczyną jest narodowa głupota i narodowe wady. W naszym narodzie było
i jest także wielu, dla których zdobywanie wiedzy i dzielenie się tą wiedzą stało się treścią życia. Nieraz Polacy
udowadniali i udowadniają swoje zamiłowanie do wiedzy,
chociaż bywa, że wiedza przegrywa z emocjami. Jak się
wydaje, także wiara i chrześcijański etos mocno są zakorzenione w przeważającej części polskiego społeczeństwa.
Chrześcijaństwo od wieków było i jest spolegliwym towarzyszem dla Polski. Było i jest dziejowym współtwórcą, na
którym można polegać w czasie największych zawirowań.
Polska więc posiada wszystko, aby uzbroić się w nową odwagę nowego, konstruktywnego myślenia, i „iść” mądrze,
i z nadzieją: „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy (…) możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie”– jak mówi preambuła polskiej Konstytucji.
Paradygmaty kultury w służbie mądrej przyszłości
Korzenie cywilizacyjne Europy, tak ważne dla jej współczesnej tożsamości, wskazują w kulturze zachodniej na
koncepcję i konieczność konwergencji logosu i etosu,
która – jak w zwierciadle – odbija się w chrześcijańskiej
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trosce o wspólny europejski dom. Przeciętny Europejczyk
może dziwić się i zżymać na myśl o owej konwergencji
twierdząc, że pozostaje ono w sferze spekulatywnych dywagacji naukowców i poza zasięgiem percepcji zwykłego
„zjadacza chleba” w Europie XXI wieku. Jednak ten sam
Europejczyk zapytany o przyczynę frustracji, które są
wywołane społecznymi czy gospodarczymi poczynaniami
eurokratów, nie jest w stanie udzielić sensownej odpowiedzi. Przyczyn upatruje w działaniach tych, których często
sam wybrał w wyborach powszechnych, pytany zaś głębiej
o konieczność powrotu do „korzeni kulturowych” jako antidotum na dezorientację, która stała się udziałem obywateli Europy, może dopatrywać się prowokacji. Faktycznie
bowiem, jak to mówił – skądinąd kontrowersyjny autor
Zygmunt Bauman – na Europejskim Kongresie Kultury we
Wrocławiu w 2011 roku, „Kultura składa się dziś z ofert,
nie nakazów; z propozycji, a nie norm. (…) kultura posługuje się dziś roztaczaniem pokus i rozstawianiem przynęt,
kuszeniem i uwodzeniem, a nie normatywną regulacją;
piarem raczej niż policyjnym nadzorem; produkcją, rozsiewaniem i nasadzaniem nowych potrzeb, pożądań i pragnień raczej niż przymusem (…) Zasadą wyższości kulturowej jest wszystkożerność – i zachowanie się w każdym
środowisku kulturowym jak w domu, bez tego, by którykolwiek z nich za własny swój dom, a tym bardziej jedyny,
uznawać”4. Tak rozumiana kultura jest tylko towarem na
sprzedaż i dzisiaj robi się wiele na różnych, wysokich i niskich szczeblach, aby tak pozostało. Jan Paweł II, nawiązując do przemówienia w UNESCO w 1980 roku, mówił
na audiencji generalnej: „Cywilizacja współczesna stara
się narzucić człowiekowi szereg pozornych imperatywów
(…) Na miejsce prymatu prawdy w działaniu – „prymat”
sensacji, koniunktury i doraźnego sukcesu”5. Trafną diagnozę, która może tu być egzemplifikacją, postawił kiedyś
Don Feder, stały publicysta internetowego „FrontPageMagazine”. W artykule pt. „Dlaczego Hollywood nienawidzi
chrześcijaństwa” napisał, że za postępującą degenerację
kultury jest – między innymi – odpowiedzialna również
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ta wytwórnia filmowa, która w ramach „makdonalizacji”
społeczeństwa, także europejskiego, karmi je kinem przepełnionym przemocą, okrucieństwem sadyzmem, seksem
w jego najbardziej zwierzęcej formie, nihilizmem i beznadzieją. „Jeśli Hollywood chce traktować chrześcijaństwo
jako antytezę wszystkiego, co uważa za cenne, to jest to
prawdziwy komplement dla wyznawców Jezusa Chrystusa” – podsumowuje6. Wobec powyższego trzeba postawić
pytanie o kulturę, jej składowe i rolę w poszukiwaniu tożsamości Europy. Jest to również pytanie o rodzaj kultury
w legislacji Unii Europejskiej, w działaniach komisarzy
unijnych i agend wyspecjalizowanych. Ostatecznie jest to
pytanie o sens i jakość życia dzisiejszych Europejczyków
i o przyszłość europejskiego „domu”, bo dotyka samych
jego korzeni, prawdy o europejskości Europy.
W słynnym przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu w 1980 roku, Jan Paweł II na progu swego pontyfikatu mówił: „Kultura jest właściwym sposobem »istnienia
i bytowania« człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury, sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc
o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego
bytowania. Stąd też w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia człowieka, bierze zarazem początek
wielość kultur, wśród których człowiek bytuje. W tej wielości człowiek rozwija się, nie tracąc istotnego kontaktu z
jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru
swego istnienia i bytowania”7. Dla papieża kultura była
tym, przez co człowiek dokonuje afirmacji swego człowieczeństwa i pozwala mu bardziej „być” niż „mieć”. Człowiek
jawi się wtedy jako podmiot kultury, ale także przedmiot
i cel. Jakże diametralnie różny jest to obraz kultury w porównaniu z obrazem przedstawionym przez Zygmunta
Baumana i Don Federa. Warto zauważyć, że Jan Paweł II
nawiązywał do istoty kultury, jakby do „jądra”, na którym
budowana jest nie tylko jednostkowa, swoista kultura,
ale także wielość kultur i współpraca między nimi. Kiedy więc wielokrotnie apelował do Europy, aby dokonała
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zwrotu w kierunku swych kulturowych korzeni, nie miał
na myśli powrotu do mglistej starożytności, ale powrotu
do owego źródła kultury i kultur. Właśnie tam powinien
być początek wszystkich dążeń unifikacyjnych w Europie. Nietrudno zauważyć również, że kultura jest związana nieodłącznie z człowiekiem w jego najgłębszej istocie.
Jeśli ten punkt wyjścia zostanie pominięty lub zamazany,
wtedy tworzone instytucje, choćby miały najszlachetniejsze nazwy i perfekcyjne regulacje prawne, ostatecznie
ukażą wrogie człowiekowi oblicze.
Jeśli kultura ma tak dalekosiężne oddziaływanie na
całokształt życia jednostek i całych społeczeństw, trzeba
pójść o krok dalej i zapytać o jej definicję i istotę. Trudno bowiem dokonywać analiz i porównań – jak to często
bywa w reklamach – do nieznanej rzeczywistości. Istota
kultury byłaby wtedy czymś w rodzaju ezoterycznej tajemnicy, dostępnej wąskiej grupie znawców i skrzętnie
ukrywanej przed całą resztą świata, mówienie zaś o kulturze sprowadziłoby się do socjotechnicznego zabiegu
ukazania wyższości jednych nad drugimi. Czym wobec
tego jest kultura? Etymologicznie, kultura jako jeden
z najbardziej popularnych terminów nauk humanistycznych i społecznych, wywodzi się od łacińskiego słowa
colere, znaczącego tyle co uprawiać, pielęgnować. Niektórzy autorzy doszukują się powiązań semantycznych
ze słowem cultus odnosząc ową uprawę i pielęgnację do
kultu, hołdu i uwielbienia wobec dawcy tego, co można
uprawiać. Piotr Mazurkiewicz, analizując tradycję klasyczną, widzi pewne przejście od pojęcia kultu do kultury. Korzenie tkwią w praktyce nabożnej czci oddawanej
bogom (cultus). Wznoszone modlitwy i dary ofiarne miały
zapewnić błogosławieństwo urodzajów i w razie konieczności uśmierzyć gniew bogów. Starożytny kult rytualnego orania pola oraz dokonywania zasiewów sprawił, że
Rzym przejął ową semantykę i doszło do narodzin pojęcia agricultura (cultus agrorum), w sensie uprawy roli,
hodowli, pielęgnacji plonów. Jednak Cyceron, w sposób
metaforyczny, odniósł ten termin do cultura animi – pie71
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lęgnowania ducha. W ten sposób narodziła się kariera
słowa „kultura” w sensie pielęgnacji wyższych idei i racjonalnej działalności człowieka. Przeciwstawieniem jest
pojęcie „natury”, a więc tego, co bez udziału człowieka
wzrasta samo z siebie. „Kultura w tradycji klasycznej –
stwierdza autor – jest więc kultywowaniem dóbr i wartości naturalnych, dzięki czemu człowiek „uprawia” swój
intelekt i wolę, rozwija uzdolnienia ducha oraz ciała,
i w ten sposób dochodzi do pełni swego człowieczeństwa”8.
Socjolog Jerzy Szacki stwierdza, że w różnych dyscyplinach naukowych stworzono wiele definicji kultury,
ale żadna z nich nie zyskała powszechnego uznania9.
Ponadto pojęcie to funkcjonuje w mowie potocznej,
powiększając arsenał wieloznaczności. Daniel Capała
w Encyklopedii katolickiej definiuje „kulturę” jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości
i także przeciwstawia ją „naturze”. Kulturę stanowi więc
dorobek twórczej działalności człowieka jak również
zespół wartości, norm i zasad obowiązujących w danej
społeczności. W naukach filozoficznych akcentowany
jest wymiar antropologiczno-ontologiczny i aksjologiczny; teologia, która dostrzega autonomię kultury, wiąże
ją jednocześnie z Bogiem, jako Prawzorem duchowej aktywności człowieka na drodze do zbawienia; w socjologii
natomiast, ujmuje się kulturę jako przejaw indywidualnej i społecznej aktywności oraz przestrzeń komunikacji
społecznej10. Z kolei Stanisław Kowalczyk zauważa, że
pojęcie „kultury” używane jest bądź zamiennie, bądź to
w opozycji do pojęcia „cywilizacji”. Aby uporządkować semantyczny chaos, przypisuje do kultury naukę, sztukę,
filozofię, moralność, tradycję, postawy duchowe, które
traktuje jako dopełniające się i przenikające wzajemnie.
Fenomen kultury jawi się jako wieloaspektowy i wieloskładnikowy, stąd wielość i różnorodność definicji11. Jak
podaje Piotr Mazurkiewicz, Alfred Louis Kroeber i Clyde
Kluckhohn stworzyli typologie, doliczając się aż 164 różnych definicji kultury12.
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Krok wstecz dla teraźniejszości i przyszłości
Z punktu widzenia przyjętego tematu ważne jest ukazanie logosu i etosu w kulturze i ich wzajemnego powiązania. Etos społeczny składa się z zespołu norm społecznych, głównie etycznych i prawnych, przyjętych w danej
wspólnocie, następnie z faktycznego postępowania osób,
a więc akceptowania, interioryzacji norm bądź też odrzucenia zazwyczaj jakiejś ich części według subiektywnej
wybiórczości. Trzecim elementem jest tradycja działająca
na zasadzie imponderabiliów, streszczająca się w przykładowym imperatywie „można, ale nie wypada”. Warto
dodać, że etos jest rzeczywistością dynamiczną i ulega
zmianie pod wpływem zmiany warunków życia i celów
stawianych sobie przez daną społeczność. Jednak etos,
jak można to zauważyć, pozostawia pytanie o pierwotne
uwarunkowania, niejako wcześniejsze od norm postępowania i tradycji. Tę rolę spełnia właśnie logos, który jest
immanentnym elementem kultury zachodniej. Bez wątpienia jest też elementem innych kultur, jednak zachodni sposób ujęcia jest jedyny w swoim rodzaju. Według
Hansa Waldenfelsa, słowo „logos” należy do kluczowych
terminów kultury zachodniej, podobnie jak pojęcia „dharma” „t(h)ora” czy „dao”, należące do innych właściwych
sobie, pozaeuropejskich kultur. Przede wszystkim logos
w kulturze jest przeciwieństwem mitu i subiektywnego
mniemania oraz empirycznego spostrzeżenia. Jest racjonalnym, a więc możliwym do sprawdzenia, uzdolnieniem
człowieka.13 Ilustracją znaczenia pojęcia „logos” mogą
być słowa Helmuta Jurosa, który stwierdza, że „chodzi
o pewien aspekt racjonalności człowieka, który jest dziś
pomijany w nowoczesnym racjonalistycznym poznaniu
człowieka. Opisywany jest w filozofii, teologii, literaturze
pięknej (poezji) jako nadnaturalne natchnienie, nagłe
olśnienie, nawiedzenie, gwałtowne porwanie, wyjście poza
siebie, fascynacja i inspiracja, bierne doświadczenie,
święty „obłęd”, wewnętrzne oczyszczenie, przemiana itd.
(…) Wyrażenie „logos” i „etos” oznacza tu fundamental73
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ną zasadę koniunkcyjną, współzależną relację między
prawdą a dobrem, rozumem i wolnością człowieka, której zdefiniowanie i interpretacja były jednak w dziejach
myśli ludzkiej zmienne i decydowały o kierunku rozwoju
i kondycji kultury europejskiej”14. Precyzyjną i głęboką
wykładnię słowa „logos” przeprowadza Piotr Mazurkiewicz
w analizach na temat greckiego typu racjonalności w kulturze europejskiej. Wskazuje na dwa nurty rozwojowe
pojęcia „logos”: ekspresyjny i racjonalny. „W pierwszym
upatruje się szeroko pojmowaną wypowiedź werbalną
– pisze. W drugim natomiast, racjonalne podstawy tej
wypowiedzi w postaci dokonanych przez ludzki intelekt
aktów, na przykład rachowania, obliczania, myślenia,
wnioskowania, uzasadniania, jak również sam rozum (…)
Listę szczegółowych znaczeń można by jeszcze przedłużać, istotne jest jednak, że »logos« – podstawowe pojęcie
greckiej filozofii i nauki – wskazuje zawsze na ludzkie
myślenie i mówienie”15. Wspólne dla cytowanych autorów jest stwierdzenie, że pojęcie „logosu” jest jednym
z istotnych wyznaczników konstytuujących kulturę europejską. „Gdy mówimy o kulturze jako o zasobie i dynamizmie wartości, jako o drodze ku tożsamości – pisze
Leszek Korporowicz, nie jest to możliwe bez właściwego
im swoistego »wektora sensu«, pewnego teleologicznego
i powinnościowego. »Wektory« te proponowałbym określić
logotwórczymi dynamizmami kultury, a więc tymi, które
tworzą jej logos”16. W takim znaczeniu, logos nadaje sens
ludzkiemu istnieniu i działaniu, całemu duchowemu
i materialnemu dorobkowi ludzkości, a więc szeroko pojętej kulturze. Odsłania również – oprócz horyzontalnego
– wertykalny wymiar kultury, prowadzący do odkrywania
hierarchii jej wartości oraz kreacyjnej zdolności rozwoju
osoby i społeczeństwa.
W socjologii kulturowej logos znajduje kilka wyjaśnień
i uściśleń, które określają jego zakres treściowy. Leszek
Korporowicz proponuje dla jasności wykładu podzielić je
na kilka grup, które ukazują ów „logotwórczy dynamizm
kultury” – Po pierwsze, logos jest oceną wartości osób
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i rzeczy na podstawie porównania, rachuby czy liczenia.
Pozwala to na dokonanie i wybór odpowiedniej hierarchii
wartości. Pod drugie, logos jawi się jako odpowiedniość,
proporcja czy też relacja. Pozwala to na określenie wzajemnego powiązania osób, rzeczy lub zjawisk, dokonane
wprost albo przez analogię. Po trzecie, logos może być
pojmowany jako wyjaśnienie przez użycie siły argumentów, które uzasadniają słuszność danej tezy, reakcji czy
też faktu. Po czwarte, logos może oznaczać wewnętrzny
ogląd i niejako racjonalne „rozważanie duszy”. Towarzyszy temu możliwość autorefleksji. Kryterium oceny staje
się tu prawda, jako zgodność rzeczywistości z racjonalnym obrazem tej rzeczywistości w człowieku. Na płaszczyźnie religijnej, zwłaszcza chrześcijańskiej, etos jawi się
jako mądrość Boga, wyrażona Jego Słowem, które z kolei odzwierciedla Boski porządek, kosmiczną harmonię.
Szukanie i odnajdywanie sensu życia, faktów i działania
w tym przypadku, jest równoznaczne z identyfikacją osoby z owym Boskim porządkiem. Socjologia kulturowa
dostrzega także znamiona logosu w dialogu, jako możliwości wymiany poglądów i spotkania osób; w temacie,
czyli rzeczy o której się mówi w wypowiedziach rozumnych; w postanowieniu i nakazie jako skutku imperatywu
o charakterze wyroczni. Przyjmując powyższe próby przybliżenia zawartości merytorycznej pojęcia „logos”, można
odczytać, że stoi on u podstaw konkretyzacji poznawczej
i problemowej wszystkiego co „jest”. Dotyczy wszystkich
dziedzin życia, całej kondycji ludzkiej, całej otaczającej
człowieka rzeczywistości, a więc także doznaniowej, estetycznej i etycznej17. Logos pozwala odkryć wyższy, niż
tylko doraźny, cel życia i działania.
Warto zauważyć, że Jan Paweł II, gdy mówił o kulturze
w perspektywie chrześcijańskiej, bardzo często nawiązywał do aktu stworzenia człowieka, do momentu owego podzielenia się Stwórcy z człowiekiem częścią swej boskości
– osobowym intelektem, zdolnością do logicznego myślenia, abstrakcji, twórczej wyobraźni, umiłowania mądrości. Można wywnioskować, że uczciwe szukanie prawdy
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o człowieku i otaczającym go świecie w oparciu o rozum,
doświadczenie i prawo naturalne zbiega się z Boską prawdą o człowieku, jak dwie drogi w tym samym kierunku.
Potwierdza to teoria „logosu”, który w swej najgłębszej
istocie jest niejako „boskim” przymiotem człowieka. „Każdy wierzący wie, że początków historii człowieka trzeba
szukać w Księdze Rodzaju – pisał papież. Również początków ludzkiej kultury trzeba szukać na tych stronach”18.
Natomiast w dalszej części książki Pamięć i tożsamość
wskazywał konsekwencje pierwszego sprzeniewierzenia
się człowieka, można by powiedzieć językiem tradycji
greckiej, pierwszego poważnego odejścia od logosu w imię
pozornie szczęśliwego etosu.
Od rozumnego logosu do destrukcyjnego chaosu
Między logosem a etosem zachodzi ścisła korelacja na
płaszczyźnie kultury. Nie musi być wyrażana explicite, ale
musi być immanentnie zawarta w każdej ważnej decyzji,
ważnym projekcie, ważnym działaniu człowieka. Musi
stać u podstaw prawa stanowionego, by mogło pełnić rolę
porządkującą, wychowującą i konstruktywną w społeczeństwie. Musi także stać u podstaw norm etycznych,
by służyły afirmacji osoby – istoty wolnej i myślącej, ukierunkowanej na dobro wspólne. Nie może być pominięta
w fazie indywidualnych i społecznych zachowań, aby
uchronić człowieka od syndromu planktonu i zagubienia
w różnicującym się, zglobalizowanym i wielokulturowym
świecie. Jej wyrazicielem bywa często „mądra” tradycja,
zawarta w danej kulturze regionalnej czy narodowej. Jak
zostało już powiedziane, między logosem a etosem zachodzi ścisłe powiązanie, jednak – jak się wydaje – logos
jest uprzedni w stosunku do etosu, nawet gdy wychodzi
od przesłanek doświadczenia wyprowadzonego z etosu. „Aby ethos był tym, czym być powinien, musi być
wtórny względem logosu, jednakże w sposób absolutnie
konieczny musi się z nim wiązać”19 – stwierdza Helmut
Juros. Razem bowiem składają się na obraz owego „jądra”
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kultury, o którym wielokrotnie mówił Jan Paweł II, apelując do narodów Europy o powrót do korzeni. Być może
to miał na myśli, gdy w Warszawie w czasie pierwszej
pielgrzymki do ojczyzny prosił Ducha Świętego o odnowę oblicza polskiej ziemi skalanej komunistyczną zarazą
monistycznej, jedynie materialnej wizji człowieka. Kultura zredukowana do komercji, o której pisze Zygmunt
Bauman, w żaden sposób nie może posłużyć do budowy
fundamentów, na których z całkowitą pewnością sukcesu
można stawiać gmachy współczesnej cywilizacji, również
tej europejskiej, a tym samym polskiej. Jeśli zabraknie
siły logosu w etosie, ostatecznie ten drugi objawi się jako
chaos – niczym przeciwieństwo harmonicznego kosmosu
– skierowany ostatecznie przeciw człowiekowi i społeczeństwu, które tworzy, stanie się źródłem kryzysów. „Świat
nowożytny cechuje rozchodzenie się dróg religii i nauki,
izolacja nauk przyrodniczych i humanistyki, autonomizacja sztuki, wzrost ogólnego dobrobytu i atrofia wartości duchowych w kulturze masowej. Co najmniej od lat
60. ubiegłego wieku procesy te są wnikliwie opisywane
przez socjologię kultury, ale kultura ma to do siebie, że
wymyka się opisowi. To, co jest w niej faktyczne, wcale
nie musi być konieczne, to, co jest zaawansowane, nie
może zostać uznane za nieodwracalne i nieprzekraczalne.
Kultura wyrasta z ludzkiej aktywności, wyraża się w niej
świadomość i wolność” – stwierdza Alfred Wierzbicki, komentując koncepcję kultury Józefa Życińskiego20.
Zakończenie
Wychodząc z założenia, że świadome chrześcijaństwo
jest fundamentem świadomego i odpowiedzialnego obywatelstwa, katolicka doktryna społeczna formułuje własną wizję życia społecznego. Konwergencja logosu i etosu
w tworzeniu kultury jest konstytutywnym składnikiem
tej doktryny. W konstruktywnym dialogu proponuje ją
wszystkim narodom Europy, wszystkim ludziom „dobrej
woli”, nie z zamiarem powszechnej rechrystianizacji, ale
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w zatroskaniu o dobro wspólne polskiego i europejskiego
domu. Domu przyjaznego dla każdego mieszkańca, każdego człowieka, który zechce go przyjąć jako swoje miejsce
w świecie, dobrego do zamieszkania w atmosferze pokoju,
sprawiedliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku. Jak
się wydaje, stabilizacja i świat uporządkowany ustępuje
miejsca chaosowi, który staje się skutecznym sposobem
panowania nad światem i nad człowiekiem. Pilnie potrzebna jest nowa odwaga nowego myślenia w odnowie
polskiego i europejskiego etosu. Chaos bowiem sprawia,
że dramatem narodów staje się już nie tyle sama głupota,
co fakt, że owa głupota stawia granice ludzkiej mądrości.
Summary:
Assuming that deliberate Christianity is the foundation for deliberate and responsible citizenship, the
Catholic social doctrine formulates its own vision of social life. The convergence of the logos and ethos in the
establishing of culture is a constitutive element of that
doctrine. It is proposed to all European nations, all the
people of „good will”, in a constructive dialogue, not for
the purpose of re-Christianization, but for the sake of
the common good of the Polish and European „home”.
„Home” that is friendly for every inhabitant, every human being who wants to accept it as their place in the
world, good for living in the atmosphere of peace, justice,
tolerance, and mutual respect. It seems that stabilization and an ordered world are being replaced by chaos
that is becoming the effective method of ruling the world
and people. There is an urgent need for courage of new
approach in the restoration of the Polish and European
ethos. As a result of chaos, the tragedy of nations is no
longer about stupidity itself, but about stupidity that
sets the limits of human wisdom.
Key words:
New thinking, order of freedom, European civilization,
western culture, responsible citizenship.
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Wykluczenie społeczne
a ubóstwo w społeczeństwie
Jarosław Sempryk1
Wielu ludzi, zwłaszcza z grup nieuprzywilejowanych,
odbiera zachodzące dzisiaj zmiany jako narzucone im,
a nie jako proces, w którym mogliby czynnie uczestniczyć. Globalizacja nie jest a priori dobra ani zła. Będzie
taka, jaką uczynią ją ludzie. Żaden system nie jest celem
samym w sobie, należy zatem konsekwentnie głosić, że
globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru wspólnemu.
Jedną z przyczyn, dla których Kościół interesuje się globalizacją, jest fakt, że stała się ona szybko zjawiskiem
kulturowym. Rynek jako mechanizm wymiany stał się
nośnikiem nowej kultury. Wielu obserwatorów zwraca
uwagę na ekspansywny, agresywny wręcz charakter mechanizmów rynkowych, które coraz bardziej redukują obszar swobodnego, publicznego działania ludzkiej społeczności na wszystkich płaszczyznach. Rynek narzuca swój
sposób myślenia i działania, kształtuje zachowania wedle
swojej skali wartości. Ci, którzy podlegają jego oddziaływaniu, często postrzegają globalizację jako niszczycielską
powódź, zagrażającą zasadom społecznym, które zapewniały im bezpieczeństwo i fundamentom kultury, która
nadawała kierunek ich życiu. Problem polega na tym, że
postęp techniczny i zmiany w stosunkach pracy dokonują
się zbyt szybko, aby kultura mogła na nie właściwie zareagować. Zabezpieczenia socjalne, prawne i kulturowe –
powstałe jako owoc ludzkich działań w obronie wspólnego
dobra – są nieodzowne, jeśli jednostki i społeczności mają
zachować swoją centralną rolę. Globalizacja jednak grozi
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często zniszczeniem tych pieczołowicie tworzonych struktur, narzucając nowe style pracy, życia i organizowania
wspólnot. Podobnie też – na innej płaszczyźnie – praktyczne zastosowania odkryć nauk biomedycznych zwykle
zaskakują prawodawców. Same badania naukowe są
często finansowane przez instytucje prywatne, a ich wyniki stają się przedmiotem działań komercyjnych zanim
jeszcze mechanizm kontroli społecznej zdoła na nie zareagować. Mamy tu do czynienia z iście prometejską próbą
zdobycia władzy nad ludzką naturą, do tego stopnia, że
nawet rozpoznanie ludzkiego kodu genetycznego rozpatrywane jest w kategoriach kosztów i zysków. Wszystkie
społeczeństwa zgodnie uznają, że należy kontrolować te
procesy i zadbać o to, aby respektowały one podstawowe
wartości ludzkie i dobro wspólne2.
Problematyka ubóstwa jest bardzo złożona. Wiele nauk
oraz instytucji regionalnych i światowych uczyniło z niej
swój podstawowy przedmiot zainteresowań. Mając jednak
na uwadze zasady, którymi trzeba się kierować przy rozpoznawaniu znaków czasu, należy podkreślić w tym miejscu, że ich interpretacja czysto techniczna i socjologiczna
tychże zjawisk gwarantuje jedynie obserwację objawową,
co nie pozwala wydobyć zasadniczych treści danego zjawiska3. W naszym kraju coraz bardziej widać kontrasty
społeczne, gdzie jedni mają więcej, a inni są na marginesie życia społecznego.
Godne przypomnienia są tu słowa papieża Jana Pawła II, które powiedział w 1999 w Ełku: „Biedni są także
wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzi głodni, wzgardzeni, zapomniani przez najbliższych i przez społeczeństwo (…)”4.
Ta problematyka była też tematem homilii wygłoszonej
w Legnicy, w czasie której papież wskazywał, że człowieka
traktuje się jako narzędzie produkcji. Widać to „w takich
sposobach zatrudniania, które nie tylko nie gwarantują
pracownikowi żadnych praw, ale zniewalają go poczuciem
tymczasowości i lękiem przed utratą pracy do tego stopnia, że jest pozbawiony wszelkiej wolności w podejmowa81
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niu decyzji. Wielokrotnie ów wyzysk przejawia się w takim
ustalaniu czasu pracy, iż pozbawia się pracownika prawa
do odpoczynku i troski o duchowe życie rodziny. Często
też wiąże się z niesprawiedliwym wynagrodzeniem, zaniedbaniami w dziedzinie ubezpieczeń i opieki zdrowotnej.
Wielokrotnie, szczególnie w przypadku kobiet, jest zaprzeczeniem prawa do szacunku dla osobowej godności”5.
Do określonego sposobu rozumienia tego, czym jest
ubóstwo, może prowadzić pojęcie wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może być traktowane jako
opis indywidualnego upośledzenia (disadvantage) i wyraża się zarówno niskim poziomem dobrobytu (upośledzenie ekonomiczne), jak i niezdolnością do skutecznego
uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę, dostęp
do uprawnień, do prawnych instrumentów zabezpieczenia roszczeń, etc. Wykluczenie społeczne jest doświadczanym stanem złobycia (ill-being) i upośledzenia rozumianego jako uprzedmiotowienie i niezdolność. Obejmuje ono
zarówno aspekt dobrobytu, jak i aspekt podmiotowości.
Mówiąc o pierwszym, wykluczenie społeczne wyraża się
niskim poziomem dobrobytu, użyteczności i szczęścia,
w kategoriach zaś drugiego – w niezdolności do robienia
pewnych rzeczy, zwłaszcza do znalezienia pracy i zarabiania na życie, jak również niezdolności do osiągania
minimalnego standardu życia. Czym jest wykluczenie
społeczne? Jedną z przystępniejszych jest definicja zaproponowana przez ekspertów w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski (2003 r.): „Wykluczenie społeczne
to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca
jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury
społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów
w godny sposób...”. Inna definicja zaproponowana w tym
samym dokumencie: „Wykluczenie społeczne to brak lub
ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków,
które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich”6.
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Wykluczenie społeczne jest wbudowane w funkcjonowanie kapitalistycznej demokracji w społeczeństwie
przeludnionym i wielokulturowym. Wykluczenie takie
dokonuje się w aspekcie gospodarczym, politycznym
i kulturowym. I tak wykluczenia z rynku wymiany mają
miejsce na podstawowych rynkach jak rynek pracy, kredytu i ubezpieczeń. Przyczyną wykluczeń jest to, że rynki te nie oczyszczają się poprzez dostosowania cenowe.
Zdolni ludzie są wykluczani do tych segmentów gospodarki, które są mniej zyskowne lub bardziej ryzykowne.
Wymóg legitymizacji rządzenia zmusza elity do dzielenia
się władzą i uznania pewnych praw, ale ta tendencja jest
osłabiana poprzez rozwój polityki populistycznej, która
obejmuje pewne grupy i segmenty społeczne. Jest luka
między formalną a rzeczywistą realizacją praw. Wynika
to z dyskryminacji, niestabilności instytucji oraz braku
prawnego zabezpieczenia. Przyczyny te są zakorzenione
w nierówności społecznej. Wykluczenia kulturowe natomiast powstają wówczas kiedy jednostki nie mogą uczestniczyć w sieciach społecznych, które mają charakter zamkniętych klubów. Wykluczenie społeczne coraz bardziej
zakorzenione jest w globalizacji gospodarki światowej,
czego nie można przypisywać wyłącznie czynnikom wewnętrznym. Na to co się dzieje wewnątrz danego kraju
mają też wpływ stosunki międzynarodowe7.
Niemniej jednak nie dzieje się nic takiego, co Z. Bauman opisuje w swojej książce Życie na przemiał i nazywa
trwałym wykluczeniem. Wbrew temu co się obecnie mówi,
nie ma mowy o jakimś wyrzucaniu ludzi na społeczne
śmietniki. Nie ma żadnego determinizmu ekskluzji, który
czyniłby coraz większa część populacji zbędną. Dzisiejsi
wykluczeni nie są wcale zbędni. Wyklucza się ich ponieważ są potrzebni. Ich wykluczenie ma charakter funkcjonalny. Mamy destabilizację stosunków pracy w centrach
i na peryferiach światowego systemu. To właśnie ta destabilizacja stosunków pracy jest treścią obserwowanej dziś
fali ekskluzji. Na czym polega ten mechanizm wykluczenia
funkcjonalnego? Wykluczenie odnosi się tu do korzyści
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ze wzrostu i jako takie jest warunkiem funkcjonalności
tych grup dla kapitału. Te nieustabilizowane segmenty
klas ludowych, znak firmowy neoliberalnej globalizacji,
są jej potrzebne. Dzięki temu kapitał ma bicz na resztę
zatrudnionych8.
Jednym z zagrożeń procesu globalizacji jest kwestia
głodu. 830 milionów ludzi na świecie cierpi głód. Niemal
miliard ludzi żyje za mniej niż jednego dolara dziennie,
w tym ponad 600 mln mieszkańców Afryki subsaharyjskiej. Ostatnie raporty FAO i UNICEF dowodzą, że liczba
biednych na świecie rośnie. Na pomoc przeznacza się
rocznie 78 mld dolarów, na zbrojenia – co najmniej 800
mld. Czy na poprawę losu najbiedniejszych brakuje pieniędzy? Kryzys w Iraku ukazał, jak wielkie zasoby finansowe mogą być szybko zmobilizowane, gdy kraje bogate
są przekonane, iż w grę wchodzą ich interesy strategiczne. W ciągu kilku tygodni koalicja wydała na wojnę około
70 mld dolarów. Jest to pięć razy więcej, niż pomoc udzielona Afryce w minionym roku, i ponad dwa razy więcej,
niż pomoc roczna dla Afryki, konieczna, by zrealizować
Milenijne Cele Rozwoju, przyjęte przez społeczność międzynarodową, aby do 2015 r. zmniejszyć ubóstwo światowe o połowę9.
Obroty gospodarki światowej wynoszą 25 bln dolarów
rocznie. Za niewielki ułamek tej sumy – 80 mld dolarów –
można umożliwić wszystkim dostęp do edukacji i ochrony
zdrowia. Jednak zamiast postępu większość mieszkańców
naszego globu zdąża w przeciwnym kierunku.
Ponad 1/4 populacji światowej – 1,3 mld ludzi – ma na
wyżywienie, mieszkanie i odzież mniej niż jednego dolara
dziennie. W Afryce subsaharyjskiej liczba ludzi żyjących na
tak niskim poziomie w ostatnich dziesięciu latach znacznie wzrosła. W Etiopii matki nie mogą nakarmić swoich
dzieci. Na żądanie bogatych wierzycieli z krajów Północy
biedni za wszystko muszą płacić. Na przykład w Tanzanii
opłaty za opiekę zdrowotną i edukację powodują, że mniej
ludzi leczy się w szpitalach i mniej dzieci chodzi do szkół.
Dzieje się to w imię postępu ekonomicznego, w którym
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uczestniczy jednak mniejszość. Standard życia 20% najbiedniejszych ludzi na świecie znacznie spadł w ostatnich
dekadach. Rosnąca nierówność strukturalna jest też kwestią szczególnej troski. W rozwijającym się świecie całym
pokoleniom odbiera się prawo do decydowania o swym
rozwoju, zdobywania środków utrzymania i kształtowania
swej własnej przyszłości. Proces ten można odwrócić, jeśli prawa człowieka będą wszędzie jednakowo stosowane
i bronione. Sprawiedliwość i równość w sferze socjalnej
są fundamentem do tworzenia sprawiedliwości i społeczeństw demokratycznych10.
Jedyna nadzieja jest w miłosierdziu! – to przesłanie
Jana Pawła II z jego pielgrzymki w okresie od 16–19
sierpnia 2002. W Łagiewnikach Jan Paweł II napominał,
abyśmy zaakceptowali prawdę o Bożym miłosierdziu.
Na krakowskich Błoniach przypominał: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz
z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. (…) Dziś z całą
mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także
wszystkich ludzi dobrej woli, aby «sprawa człowieka» nie
była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej
miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!”11.
Ekonomiczno-polityczny podział świata na bogatą Północ i biedne Południe to fakt. W istocie są to różne światy, tworzące osobne subsystemy. Mam tu na myśli przede
wszystkim ogromną rzeszę ludzi, którzy wegetują w biedzie w slumsach wielomilionowych metropolii Południa,
bez jakichkolwiek szans na awans społeczny. W Nairobi
na przykład, mieście liczącym 2,4 mln mieszkańców, 75%
z nich żyje w slumsach, bez bieżącej wody i elektryczności. Podobnie jest w innych miastach Afryki czy Azji.
Istotną sprawą jest jednak nie sam fakt niskiego poziomu życia ludności krajów Południa, ale praktyczny brak
szans na szybką zmianę tego stanu. Bardziej zasadna jest
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zdaniem A. Sen krytyka tego, że w wielu opracowaniach
nierówność ujmuje się jako nierówność dochodów zapominając o innym rozumieniu nierówności, co ma poważne
konsekwencje polityczne. Należy tu natomiast rozgraniczyć pojęcia nierówności a nierówności ekonomicznej12.
Jak wynika z Raportu o Rozwoju Społecznym 2003:
Milenijne Cele Rozwoju, pierwsze z globalnych zadań –
ograniczenie o połowę odsetka ludzi żyjących za mniej niż
dolara dziennie – może zostać zrealizowane dzięki zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu w dwóch najludniejszych krajach świata, Chinach i Indiach. W ostatnich 10
latach dynamiczna gospodarka Chin wydobyła 150 milionów ludzi z ubóstwa, zaś w Indiach w latach 1990-2000
wzrost gospodarczy wynosił solidne cztery procent rocznie. „W ubóstwie nie ma nic nieuniknionego”, stwierdziła
Sakiko Fukuda-Parr, redaktor naukowa raportu. „Historia
pokazuje nam, co jest możliwe. W ostatnich trzech dekadach średnia długość życia w biednych krajach wzrosła
o osiem lat, zaś analfabetyzm ograniczono o połowę”.
Jednak mimo globalnego postępu w wielu krajach, Raport
o Rozwoju Społecznym 2003 odnotowuje bezprecedensowy spadek wskaźników rozwoju społecznego w niektórych
z najbiedniejszych krajów świata. Ponad miliard ludzi
nadal żyje w skrajnym ubóstwie, zaś dla wielu standard
życia stale się pogarsza. Tym kryzysem rozwojowym muszą odważnie zająć się na równi narody bogate i biedne,
jeżeli do 2015 roku świat ma osiągnąć cele rozwojowe,
argumentują autorzy raportu. „Nie wzywamy do wystawienia czeku in blanco”, powiedział administrator UNDP,
Mark Malloch Brown. „Zaistniało tu nowe partnerstwo
i wynika z niego, że pomoc musi być dwukierunkowa.
Kraje biedne muszą wprowadzać odpowiednie reformy.
Kraje bogate muszą zapewnić większe wsparcie”. W Raporcie o Rozwoju Społecznym 2003 określono 59 krajów
priorytetowych, w których – jeśli nie podjęte zostaną pilne
działania – Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte.
Wiele spośród tych 59 priorytetowych krajów staje wobec
problemów endemicznych związanych na przykład z czyn86
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nikami geograficznymi, które często pomijano we wcześniejszych strategiach rozwojowych. Nie jest przypadkiem,
że 24 z tych krajów ma wysoką zapadalność na HIV/AIDS,
13 jest uwikłanych w konflikty zbrojne, a 31 ma nadzwyczaj wysokie zadłużenie zagraniczne. Ramy polityczne dla
osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju zapewnia nowe
porozumienie globalne zawarte w 2002 roku w Monterrey
w Meksyku pomiędzy Północą a Południem. Kraje bogate
reprezentowane w Monterrey na szczycie „Finansowanie rozwoju” zobowiązały się usunąć bariery handlowe
i zapewnić w większym zakresie pomoc oraz ograniczyć
obciążenie długami tych krajów rozwijających się, które
podejmą twarde reformy polityczne i gospodarcze. Raport
o Rozwoju Społecznym 2003 zawiera szczegółowe „Porozumienie Milenijne” obejmujące konkretne propozycje realizacji umowy z Monterrey. Nowe Porozumienie Milenijne
nakłania do podjęcia działań strategicznych w zakresie
walki z ubóstwem i wzywa: kraje rozwijające się do przyjęcia polityki wspierania krajów najsłabiej rozwiniętych
nakierowanej są na realizację Milenijnych Celów; kraje
będące darczyńcami do wspierania tych reform w większym zakresie środkami finansowymi i handlowymi; zaś
wszystkie kraje, bogate i biedne, do uwzględnienia Milenijnych Celów w zasadniczym procesie decyzyjnym na
poziomie narodowym i globalnym. „Jeżeli kraje bogate
i biedne na równi nastawią się na realizację zadań praktycznych zalecanych przez Raport o Rozwoju Społecznym,
można przewidywać absolutne wykorzenienie ubóstwa
w przeciągu jednej generacji”, powiedział Jeffrey Sachs,
specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Milenijnych Celów Rozwoju oraz współautor raportu z 2003
roku. Porozumienie Milenijne przedstawione szczegółowo
w Raporcie o Rozwoju Społecznym 2003 opiera się na pracach Projektu Milenijnego – inicjatywy obejmującej wiedzę
fachową ponad 300 czołowych decydentów i praktyków.
Wykorzystując istniejące technologie i bardziej ukierunkowane zasoby finansowe można rozwiązać wiele problemów, przed jakimi stają kraje rozwijające się – takie jak
87

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Jarosław Sempryk – Wykluczenie społeczne a ubóstwo w społeczeństwie

niska żyzność gleb, szerzenie się uleczalnych chorób i obciążenie niespłacalnymi długami. Porozumienie Milenijne
zaleca znaczące zwiększenie pomocy bogatego świata dla
krajów rozwijających się. Według szacunków ONZ roczne
przepływy pomocowe należy przynajmniej podwoić do 100
miliardów USD, aby zrealizować Milenijne Cele Rozwoju.
Większa pomoc – uzależniona od krajowych wysiłków
zmierzających do pozyskania większych przychodów lokalnych i przesunięcia środków na rzecz ograniczania ubóstwa – może wprowadzić najbiedniejsze kraje na ścieżkę
realizacji celów, jak stwierdza w konkluzji raport. „Zasada
odpowiedzialności rządów przed obywatelami oraz krajów
bogatych i biednych wzajemnie przed sobą stanowi sedno
Deklaracji Milenijnej”, powiedział Malloch Brown. „W czasach, gdy demokracja zakorzenia się na całym świecie,
dane w sposób jasny ukazujące, czy rządy robią postępy
na drodze do realizacji tych celów, pozwolą obywatelom
samodzielnie ocenić sukcesy i porażki ich przywódców”.
Region Europy Środkowej i Azji Środkowej jest na dobrej
drodze do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Kraje tego
regionu najlepiej radzą sobie z walką z głodem, zapewnieniem podstawowego poziomu edukacji czy powszechnego
dostępu do wody pitnej. Istnieje jednak spore zróżnicowanie w ich realizacji między państwami, które w najbliższej
przyszłości staną się członkami Unii Europejskiej a krajami b. ZSRR. 5 krajów Wspólnoty Niepodległych Państw zostało uznanych za priorytetowe (Tadżykistan, Kazachstan,
Turkmenia, Uzbekistan oraz Mołdawia). Region Europy
Środkowej i Wschodniej zanotował w latach 90. największy wzrost ubóstwa. Szacuje się, że obecnie ok. 20 proc.
ludności tego regionu (100 mln ludzi) musi żyć za mniej
niż 2 dolary dziennie13.
Wskaźnik Rozwoju Społecznego UNDP – HDI (Human
Development Index) jest alternatywnym w stosunku do
PKB wskaźnikiem socjoekonomicznego rozwoju danego
kraju. Regularnie obliczany pozwala rządom monitorować
następujące z biegiem czasu zmiany w poziomie rozwoju.
HDI składa się z trzech komponentów: długości życia,
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poziomu edukacji (mierzonego poziomem analfabetyzmu
oraz średnią czasu edukacji) oraz dochodu na głowę
mieszkańca (skorygowanym o lokalne koszty życia). Począwszy od roku 1990 Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) publikuje Raporty o Rozwoju Społecznym, przygotowywane przez niezależnych ekspertów,
które poświęca najważniejszym zagadnieniom globalnym.
Ogólnoświatowa sieć doradcza składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, rządów i organizacji pozarządowych dostarcza dane, pomysły i przykłady
najlepszych działań, które wspierają analizy i propozycje
zawarte w raporcie. UNDP tworzy w ramach Organizacji
Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju,
promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc
mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach, współpracujemy z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych
tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferujemy
doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do
tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju
człowieka14.
Natomiast różnica między bogatym a biednym jest niezależnie od następstw nierównością znaczącą, z uwagi
na skalę materialnych ograniczeń. I chociaż trudno jest
precyzyjnie wyznaczyć granicę dochodów opisywanych
pojęciami „zamożność” i „bieda”, nie może to być powodem zakwestionowania istnienia samej nierówności.
Różnica głęboka, nieuchronnie wywołująca nierówność,
zachodzi najwyraźniej w przypadku przeciwieństwa, np.
między posiadaniem a nieposiadaniem, dostępem i brakiem dostępu, istnieniem pewnych możliwości i nieistnieniem tychże możliwości. Właśnie przeciwieństwo najpełniej konstytuuje nierówność, choć kształtuje się ono
również wtedy, gdy zaznaczają się rażące dysproporcje
między ludźmi w zaspokajaniu ich potrzeb15. Należy podkreślić, że olbrzymie możliwości wyposażenia człowieka
w skuteczne mechanizmy przezwyciężania wykluczeniu
89

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Jarosław Sempryk – Wykluczenie społeczne a ubóstwo w społeczeństwie

społecznemu kryją się w edukacji. Istnieje ścisły związek
niskiego poziomu wykształcenia z niskim statusem społecznym. Im wyższe wykształcenie, tym wyższa mobilność
zawodowa16.
Od lat znane zjawiska ubóstwa i biedy określa się
dzisiaj jako marginalizację lub wykluczenie. W pierwszym raporcie UNDP (1990) wymienia się pięć czynników
sprzyjających postępowi społecznemu, które wykluczają
zarazem niesprawiedliwy system społeczny: redukcja
niedostatku, edukacja, tworzenie miejsc pracy, integracja społeczna oraz odnowa środowiska naturalnego17.
Upośledzenie materialne, a także spowodowane przez
nie upośledzenie kulturowe, bardzo często spowodowane
jest brakiem pracy, toteż dostęp do niej jest podstawą
nie tylko w przekonaniu ekonomistów, ale również wielu
filozofów. G. Bohme zauważa, że współcześnie mieć pracę – to warunek wstępny właściwego człowieczeństwa.
Bezrobotnemu grozi zepchnięcie do roli człowieka niższej
kategorii18.
Dlaczego, chociaż produkujemy coraz więcej dóbr, rozmiary biedy wciąż się powiększają? Niektórzy uznają, że
jest to cecha gospodarki kapitalistycznej. Inni sądzą, że
możliwe są różne modele gospodarki rynkowej, a dramatyczny wzrost nędzy, nierówności społecznych to skutek neoliberalizmu. Może być dookoła żywności w bród,
a ktoś jednak musi głodować, gdyż nie ma pieniędzy. (...)
Z kolei, nawet gdy w jakimś kraju czy regionie gwałtownie
spada podaż żywności, można wszystkich uchronić przed
głodem, jeśli lepiej będzie się dzielić dostępną ilość19. Nie
ulega wątpliwości, że we współczesnych uwarunkowaniach wynikających z procesu globalizacji, szeroko pojęta edukacja systemowa może być źródłem rozwiązania
w/w problemów ekonomiczno-społecznych społecznych,
pod warunkiem, że systemem edukacyjny jest dobrze
zarządzany. Nauki humanistyczne, jednakże, nie mogą
stanowić kryteriów moralnych, które dla tych zjawisk posiadają fundamentalne znaczenie, potrzebne jest zatem
specjalistyczne spojrzenie teologiczno-ﬁlozoﬁczne. Dla90
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tego również Kościół, czując się odpowiedzialny za losy
człowieka i świata, głęboko wnika w zjawisko ubóstwa,
które bez wątpienia jawi się jako wstyd na obliczu ludzkiej zaradności i pomysłowości. Kościół będąc „sumieniem” światowych działań stale nawołuje i daje przykład
miłosierdzia wobec najuboższych20.
Summary:
The aim of the article is to draw attention to the issue of
poverty. This issue is very complex. Social exclusion is part of
the functioning of capitalist democracy in the overpopulated
and multicultural societies. Material exclusions are mainly the
result of a lack of work. Therefore, access to it is, according
to many philosophers and economists, a basic condition. The
negative effect of globalization are socioeconomic inequalities,
which arise as a result of departing from the principle of social
justice. In contemporary conditions resulting directly from the
globalization process, the source of the solution to the indicated socioeconomic problem may be broadly understood system
education, provided that the education system is well managed.
Key words:
Poverty, globalization, exclusion, social justice.

Przypisy:
Dr Jarosław Sempryk, doktor nauk ekonomicznych w zakresie
nauk o zarządzaniau, przedsiębiorca.
2
Jan Paweł II, Globalizacja i etyka, 27.IV.2001 – Do uczestników
VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
3
Zob. S. Bielecki. Znaki czasu i ich rozpoznawanie. W: Teologia
pastoralna. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000 s. 244-247.
4
M. Kluz, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacją przykazania miłości. Z perspektywy globalnej i Polski, Studia Ełckie 14
(2012), s. 407.
5
Tamże s. 408.
6
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2003), s. 21-21.
7
Gore Charles, Figueiredo Jose B., Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, ILLS i UNDP (1997) Tłumaczenie
Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej UW Por. http://
rszarf.ips.uw.edu.pl/problemyps/iils.pdf (dostęp 28.11.2019).
1

91

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Jarosław Sempryk – Wykluczenie społeczne a ubóstwo w społeczeństwie

Wielgosz Przemysław, „Ideologie nowego imperializmu”, Lewą
Nogą, (17/05) s. 105.
9
My a Trzeci Świat Nr 4 (83) lipiec-sierpień 2005.
10
My a Trzeci Świat, Nr 1 (74), styczeń-luty 2004 cyt. za: www.
alliance2015.org
11
https://ekai.pl/jedyna-nadzieja-w-milosierdziu-ostatniapielgrzymka-jana-pawla-ii-do-polski/ (dostęp 28.11.2019).
12
A. Sen, Rozwój i wolność, Zysk i S-ka 1999, s. 127.
13
Raport UNDP o Rozwoju Społecznym 2003, cyt. za: http://www.
undp.org.pl/pl/publikacje.php?id=132
14
Raport UNDP o Rozwoju Społecznym 2003, cyt. za: http://www.
undp.org.pl/pl/publikacje.php?id=132
15
Sosenko K., Węgrzecki A., Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka, AE Kraków 2006.
16
R. Szul, Przestrzeń, gospodarka, państwo, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1991 s. 37.
17
T. Pilch, Marginalizacja społeczna a edukacja, w: Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, t. III, Warszawa 2004, s. 63.
18
G. Bohme, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998, s. 142.
19
Sen Amartya, Rozwój i wolność, Zysk i S-ka 1999 s. 180.
20
J. Sempryk, Urbanizacja ubóstwa. Teologiczno-moralne reminiscencje wokół faktu socjologicznego, Perspectiva Legnickie Studia
Teologiczno-Historyczne Rok VI 2007 Nr 2 (11), s. 167.
8

92

Społeczeństwo 2019 nr 4

Wczoraj, dziś i jutro kultury
katolickiej – refleksje rocznicowe
Mariusz Drozdowski1
Wstęp
Z dzisiejszej perspektywy pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do ojczyzny, przepełniona nadzieją na lepsze
jutro, okazała się profetyczna. Polska zniewolona systemowym reżimem w tych dniach poczuła powiew wolności.
Miliony Polaków wyszły na ulice, by wraz ze swoim rodakiem, głową Kościoła katolickiego, otwarcie manifestować
głęboko skrywane w sercach postulaty sprawiedliwości
społecznej. Wielki krzyż ze stułą na Placu Zwycięstwa
w Warszawie stał się symbolem nierozerwalności Chrystusa ukrzyżowanego i narodu, który przez wieki wzrastał
i rozwijał się w kulturze chrześcijańskiej2. Jan Paweł II
w homilii pod tym właśnie krzyżem powiedział: „To jest
najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej
rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój
człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa”3. Symbol stuły oplatającej krzyż również wybrzmiał
w przemówieniu papieża do Rady Naukowej Episkopatu
Polski. Ojciec Święty skoncentrował w nim swą uwagę na
roli kapłana w świecie współczesnym. Podkreślił, że jego
przygotowanie akademickie nie może odbiegać od standardów współczesnej nauki, i że Kościół musi mieć prawo i posiadać środki na stanowienie własnej nauki pod
względem merytorycznym, strukturalnym i treściowym4.
Swoje spostrzeżenia i postulaty skonkludował odezwą
do Rady Naukowej, by przejęła część odpowiedzialności
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za dziś i jutro polskiej kultury chrześcijańskiej5. Ojciec
Święty, przeczuwając nadchodzące zmiany, właśnie
w trakcie trwania tej pielgrzymki przygotowywał mentalnie naród polski na przyszłą pracę w dziele szerzenia
kultury chrześcijańskiej z Chrystusem. Wtedy jeszcze
słowa o dwóch krzyżach mogilskich wydawały się piękną
przenośnią, alegorycznym określnikiem czasów starych
i nowych. Dziś, bez cienia wątpliwości, zapowiedź nowej
ewangelizacji okazała się profetyczna i wyznaczyła nowe
standardy głoszenia wiary w sekularyzowanym świecie:
„W te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jakby druga,
a przecież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa choć zmienia
się świat”6.
Inspiracją, a jednocześnie przyczynkiem do refleksji,
z już czterdziestoletniej perspektywy, stały się wspomniane słowa papieża do Rady Naukowej Episkopatu
o przejęcie części odpowiedzialności za katolicki dorobek
w dziedzinie kulturowości. Jednak upływ czasu spowodował, że tamto „dziś” stało się przeszłością, a „jutro”
teraźniejszością. Przyszłość dalej jest wciąż przed nami,
dzięki czemu wciąż możemy wpływać na bieg wydarzeń
i kształtować ją czerpiąc wiedzę z doświadczenia i dorobku poprzednich pokoleń. Dlatego, aby owa refleksja
stała się kompletna, zmieniający się kontekst polityczny,
który zasadniczo wpływał na pojęcie i kształtowanie się
kultury w Polsce, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II,
zostanie wpisany w trzy ramy czasowe – „Wczoraj”, „dziś”
i „jutro”.
Wczoraj – kultura w okowach zniewolenia
Jan Paweł II przyjeżdżając do Polski, jako głowa Kościoła katolickiego, przybył do kraju, w którym za fundament
istniejącego systemu politycznego przyjęto marksistowski
materializm dialektyczny7. Z pewnością, nie był on tak restrykcyjnie wdrażany we wszystkie sfery ludzkiego życia,
jak w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale
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jego główna idea, wyłączająca realnie istniejącą transcendencję, została zachowana. Konsekwencją takiego światopoglądu był ustrój społeczno-polityczny, który systemowo
wprowadzał „jedynie słuszną ideologię”, pozbawiając tym
samym większość narodu polskiego samostanowienia
o sobie. Uprzedmiotowienie człowieka praktycznie w każdej sferze życia, dodatkowo silny protektorat zza wschodniej granicy zwiększał obawy, iż taki stan rzeczy nigdy się
nie zmieni. Centralnie sterowana gospodarka okazała się
niewydolna, co pogłębiało frustrację konsumentów, którzy
zamiast bogatego asortymentu w sklepach, oglądali puste
półki, może wyłączając musztardę i ocet. Gdy dodamy do
tego jeszcze opieszałość urzędników, inwigilację państwa
w życie osobiste, ingerencję dotyczącą wiary, cenzurę,
brak możliwości wyjazdu za granicę – obraz malowany
marksistowskim materializmem dialektycznym, kondycję
państwa i narodu przedstawiał jedynie w czarnych barwach i szarych odcieniach8.
Wobec takiego stanu rzeczy, co zrozumiałe, ówczesny
człowiek szukał enklaw, które pozwalały mu w sposób
autentyczny i nienarzucony, realizować własny system
wartości. Jedną z nich, ale i najważniejszą, był Kościół
katolicki. Ludzie szukali w nim nie tylko wiary i świadectwa, ale także wspólnoty, z którą mogliby się identyfikować. Niejednokrotnie, pod jego skrzydłami gromadziły
się jednostki zbuntowane, a nawet niewierzące, ponieważ
w Kościele odnajdowały one przestrzeń wolności, brakującej w innych sektorach życia publicznego9. Do drugiego
obszaru należały nieformalne działania ruchów alternatywnych wobec dominującej władzy, głównie o charakterze artystycznym, intelektualnym, rzadziej naukowym.
Manifestacja przekonań antyrządowych przybierała najróżniejsze formy: organizowano happeningi uliczne, podziemną twórczość literacką, w czasie strajków rodził się
folklor wiecowy – nawiązujący do sztuki a’vista – polegający na wymyślaniu improwizowanych piosenek i wierszy,
umieszczano niepraworządne napisy na murach, nasłuchiwano rozgłośni Wolna Europa w prywatnych domach,
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wpinano oporniki na ubrania, rozpowszechniono antysocjalistyczne anegdoty ośmieszające istniejący ustrój państwowy10. Zakresy znaczeniowe w tych dwóch obszarach
wynikały ze sprzeciwu wobec kultury lub raczej antykultury PRL opartej na propagandzie, manipulacji i przymusie społecznym. Należy jednak podkreślić, że sposoby
działania Kościoła i ruchów alternatywnych diametralnie
się od siebie różniły, co do zakresu i głoszonej treści, co
po krótce postaram się naświetlić.
W czasach PRL na straży chrześcijańskich wartości
stał Episkopat Polski. Dzięki Jego nieustannym interpelacjom, ze wszystkich państw bloku wschodniego, to
właśnie Polska posiadała największą swobodę w wyznawaniu wiary. Episkopat, negocjując z władzami, wywalczył sobie prawo do własnego zdania w ocenie spraw
społeczno-politycznych i życia religijnego w Polsce. Bez
wątpienia, postawa permanentnej interwencji i nieugięte
stanowisko kardynała Stefana Wyszyńskiego, pozwoliły
wypracować program patriotyczny, oparty na zupełnie
innej wizji państwa niż realny socjalizm PRL11. Odzwierciedleniem poruszanych tematów były memoriały12 do
rządu i listy pasterskie kierowane do wiernych, w których
wskazywano problemy i zaniedbania w różnych sferach
życia. Episkopat starał się w ten sposób wymóc na władzy
poszanowanie podmiotowości społeczeństwa i jego praw,
nie tylko w zakresie wolności religijnej13. W Memoriale
o kulturze chrześcijańskiej w Polsce z 1974 roku, przygotowanym przez kardynała Karola Wojtyłę, domagano
się poszanowania istoty człowieka, do której pełni może
on dojść jedynie przez kulturę (KDK 53)14. Podkreślano
w nim, iż dorobek ludzki, rodzący się z szybkiego postępu nauk i dyscyplin technicznych, należy godzić z troską o kulturę duchową, a twórczość wyrastającą z treści
przez różne tradycje uważanych za klasyczne, powinno
się utrwalać i przekazywać następnym pokoleniom (KDK
56). Jak zauważono, Kościół takiej możliwości nie otrzymał, przez brak dostępu do środków masowego przekazu, ograniczanie prasy kościelnej, prawną reglamentację
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wydawnictw religijnych, nie mówiąc o realnym powstaniu chociażby jednego teatru katolickiego. W czasie obrad konferencji plenarnej w marcu 1974 roku biskupi
ustalili, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymają
odpowiedzi, to zastanowią się, jak treści zawarte w dokumencie podać do publicznej wiadomości15.
W przypadku wspomnianych wcześniej ruchów alternatywnych, należałoby mówić raczej nie o kulturze, lecz
o kontrkulturze, która zrodziła się w Stanach Zjednoczonych z buntu wobec technokracji oraz dehumanizacji
życia społecznego. Kontrkulturowcy nie tylko negowali
dominujący system, ale proponowali także alternatywne rozwiązania16. Na gruncie polskim dezaprobata była
skierowana przeciwko ograniczaniu wolności słowa, izolowaniu od świata zachodniego oraz narzucaniu ideologii
komunistycznej. Chociaż kontestacja wynikała z innych
przesłanek niż w Stanach Zjednoczonych, to sposób działania i wyrażanie swojego niezadowolenia były podobne,
co do rozpowszechniania zabronionych treści i używania
form wizualnych, mających na celu dotarcie do świadomości odbiorcy.
Ciekawym aspektem formalnym, wykorzystywanym
przez niemalże wszystkie ruchy alternatywne było poczucie absurdu i groteskowe spojrzenie na rzeczywistość.
Hasło, które im przyświecało, zamykało się w sformułowaniu: „Jeżeli nie da się czegoś zmienić, zawsze można
to przecież wyśmiać”. Być może, ten fakt, wynikał z bezsilności i wyczerpania oficjalnych sposobów komunikacji
z ówczesną władzą, która propozycje i postulaty opozycjonistów natychmiast koncesjonowała i cenzurowała17.
Krzysztof Albin, uczestnik Pomarańczowej Alternatywy,
wrocławskiego nieformalnego ruchu kontrkulturowego
lat osiemdziesiątych, tak wspominał uliczne happeningi:
„W wyniku zabaw na ulicy Świdnickiej okazało się, że
krasnoludek jest w PRL nielegalny, podobnie zresztą jak
papier toaletowy. Czerwony boi się czerwonego, a więc
system posługujący się w swej ideologii kolorem czerwonym zaczął się tego koloru obawiać do tego stopnia, że
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na jednym z happeningów psy w czerwonych obrożach
były aresztowane w ciągu około dwóch minut. W przypadku Pomarańczowej Alternatywy był to metaforyczny
komentarz do rzeczywistości w jej najbardziej absurdalnych aspektach.”18. Inną formą ośmieszania systemu
były „techniki małego sabotażu” czyli napisy na murach.
Ruch „Wolność i Pokój” wsławił się pod koniec lat osiemdziesiątych akcją w Lądku Zdroju, która miała na celu
rozmieszczenie haseł antyustrojowych. Niektóre z nich
pojawiły się na budynku sanatorium dla żołnierzy Armii
Radzieckiej: „Czerwoni na księżyc”, „Myślą nie powstrzymasz pały, pałą nie powstrzymasz myśli”, „Komuna fuj”,
„Chrońmy świat od broni, elektrowni jądrowej i komuny”,
„Komunizm to nędza”, „Mamo nie ZOMO”, „Lądek Zdrój
naszym gettem” i inne. Mimo że napisy na murach były
traktowane jako przestępstwa ścigane z urzędu, za które
groziła kara grzywny, a nawet dziesięciu lat więzienia, aktywistów nie odstraszały groźby i machina prokuratorska
aparatu władzy. Chęć zamanifestowania buntu wydawała
się silniejsza niż rozsądek związany ze świętym spokojem19.
Choć za koniec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
uznaje się rok 1989, w którym odbyły się pierwsze wolne
wybory od zakończenia II wojny światowej, oficjalna normalizacja stosunków Kościoła z Rzeczpospolitą Polską
nastąpiła 25 marca 1998 roku. Podczas wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu Polskiego papież
Jan Paweł II powiedział wtedy: „Dziś zaczyna się nowy
etap, określiłbym go jako normalny, we wzajemnych
relacjach między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Trzeba było na to czekać aż 53 lata. W tym
kontekście nie wolno zapomnieć o narzuconym systemie
rządów totalitarnych w Polsce, kiedy to nasz naród doznał wiele upokorzeń, krzywd i ograniczenia wolności.
Starano się wyeliminować Kościół z życia społecznego
i utrudniać jego działalność, poddając go systematycznym prześladowaniom”20.
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Dziś – kultura krzywego zwierciadła
To co dla narodu polskiego przedstawiało niepodważalną wartość – odzyskaną wolność terytorialną i religijną
– dla Jana Pawła II stanowiło kruchy fundament. Wyraził to podczas Mszy Świętej z okazji 1000-lecia śmierci
świętego Wojciecha w Gnieździe. W homilii zwrócił uwagę
na kolejne zagrożenia dla ledwo co zdobytej wolności,
co mogło budzić zdziwienie, a nawet niedowierzanie, dla
tak przedstawionej interpretacji. Uświadamiał wtedy, że
po upadku muru berlińskiego, będącego linią podziału
na Europę Wschodnią i Zachodnią, odsłonił się jeszcze
większy „mur”, który ponownie podzielił jedność Europy.
Budulcem kolejnej przeszkody miały być: lęk, agresja,
egoizm polityczny, utrata wrażliwości na wartość życia
ludzkiego oraz godność każdego człowieka. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazał kryzys tożsamości europejskiej zbudowanej na kulturze judeochrześcijańskiej21.
Zatrute owoce zdehumanizowanej twórczości, będące
składową szeroko pojętej kultury, zaczęły coraz częściej
uderzać w europejską kulturę tożsamościową. W roku 2001
i 2002 w prywatnej galerii Atelier 340 Muzeum w Brukseli,
otwarto wystawę „Irreligia” Na wystawie ukazała się obrazoburcza praca Adama Rzepeckiego „Matka Boska z domalowanymi wąsami”. W ramach wernisażu „Irreligii” odbył
pokaz projektanta mody Arkadiusa. Kolekcja odzieży była
inspirowana elementami religijnymi z kulminacją prezentacji modelki przebranej za ikonę22. Z kolei w galerii Alain
Daudet francuski „artysta” Chamaillard przedstawił wystawę znieważającą Matkę Bożą, której wizerunkiem inspirowane były jego bluźniercze eksponaty. Pośród wielu z nich
znalazły się między innymi: figura Matki Bożej zamieniona
na „Hello Kitty” – fikcyjną postać z bajki produkcji japońskiej, „Hydraulik” – bohater z gry wideo „Super Mario Bros”,
„Lalka Barbie”, „Konik-Pony”, „Gwiazda Rocka”. Zaprezentowana została również seria figurek, nawiązujących do
serialu telewizyjnego pod tytułem „Power Rangers”, które
również wykorzystywały wizerunek Matki Bożej23.
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Podczas gdy niepoprawni optymiści twierdzili , że w kraju, z którego pochodzi papież, a pozycja Kościoła Katolickiego jest wiodąca, takie rzeczy nie mogą mieć miejsca,
słowa Jana Pawła II zaczęły nabierać wymiaru profetycznego. Bluźniercze ataki, skierowane nie tylko w chrześcijaństwo, ale przede wszystkim, w Kościół polski strzegący
wiary katolickiej i tożsamości narodowej, stały się faktem.
Episkopat, który w minionym systemie komunistycznym
stał na straży poszanowania wartości ogólnoludzkich oraz
dziedzictwa poprzednich pokoleń i tym razem nie pozostał
obojętny na akty kulturowego wandalizmu. W komunikacie z dnia 21 lutego 2017 roku, dotyczącego spektaklu
„Klątwa”, tak odniósł się do prowokacyjnego przedstawienia wystawionego w teatrze Powszechnym w Warszawie:
„Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja
krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan,
dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę świętego Jana Pawła II, co jest
szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być
przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się zgodzić
na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi
Państwa Watykańskiego. Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech będzie
modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja
wartości między innymi w środkach społecznego przekazu
w myśl słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”24. Z kolei, w dokumencie z dnia 27 sierpnia 2019 roku, swoje stanowisko
wyrazili biskupi, którzy odnieśli się do licznych profanacji
mających miejsce podczas, tak zwanych, „marszów równości”, a organizowanych przez środowiska LGBT, które
w akcjach wymierzonych w Kościół katolicki powoływały
się na wolność artystyczną. Hierarchowie przypomnieli, że
miejsca, obrzędy i obrazy święte, nawet w zakresie twórczości artystycznej, nie są wyrazem wolności artystycznej,
rozumianej jako zupełna dowolność twórcy w interpretowaniu znaków świętych zgodnie z własnym poczuciem
estetyki lub subiektywną wyobraźnią artystyczną. Dlatego
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fundamentalnym błędem jest usprawiedliwianie ideologicznej zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory
środowisk LGBT, ponieważ aureola tej ikony oznacza
świętość Bożą, a nie dowolną interpretację wynikającą
z impulsu twórczego. Świętość, do której powołany jest
każdy wierny, wyraźnie została ukazana w Piśmie Świętym, w którym nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko
szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk25.
Gdzie zatem jest sztuka, a gdzie zaczyna się kicz? Jaki
jest zakres wolnej wypowiedzi w dziełach artystycznych?
Czy w imię procesu twórczego, można anektować obrazoburczo inne religie? Czy w tych atakach w ogóle brany
jest pod uwagę wymiar kulturotwórczy? A może chodzi
jedynie o przesuwanie kolejnych granic, poza którymi
znajduje się już tylko zobojętnienie oraz nihilizm w czystej
postaci? Ciekawą refleksją dotyczącą praprzyczyny i siły
z jaką rosną światopoglądy przesiąknięte sekularyzmem,
podzielił się Bogusław Drożdż w artykule zatytułowanym
Przechadzka po wybrykach kultury. Autor twierdzi, że
pożywką w deformowaniu judeochrześcijańskiego dorobku i kwestionowaniu ważności dziedzictwa Kościoła jest
dalej szeroko rozumiany marksizm, który, tak naprawdę
przez Europę nie został potępiony jak faszyzm. Idee przez
niego promowane dotyczące bezklasowego społeczeństwa,
liberalnej moralności czy walki z Kościołem zakorzeniły
się w ludzkiej myśli i w życiu społecznym. Celem nowych
ideologii opartych na dorobku marksizmu jest rewolucja
społeczno-kulturalna, która nie blokuje granic w obrębie
przestrzeni, lecz umysłu, a jej celem jest zamykanie dotychczasowego dziedzictwa w skansenach przeszłości26.
Czy wobec tak przedstawionej perspektywy istnieje jakaś
droga, sposób, po pierwsze, obrony przed przenikaniem
neomarksizmu na łono Kościoła, po drugie, rewindykacji
wartości chrześcijańskich w zsekularyzowanym świecie?
Na te dwa kluczowe pytania podejmujące temat kultury
wczoraj, dziś i jutro postaram się w ostatniej części artykułu odpowiedzieć.
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Jutro – ewangelizacja ludzi kultury
Kultura dziś, co czasem trudno wychwycić i prawidłowo zdefiniować, zanurzona jest w ponowoczesnej, neomarksistowskiej nowomowie. Często osoby popularne,
powszechnie uznawane za autorytety z różnych dziedzin
szeroko pojętej kultury, posługują się mową wzajemnego
szacunku oraz tolerancji. By nie urazić nikogo i niczego
stwierdzają, że nie da się do końca określić tego, co jest
dobre a co złe, gdyż dany czyn wynika z subiektywnych
przekonań jednostki, do których przecież ma prawo każdy człowiek. Dlatego nie powinno się oceniać zachowania
człowieka pod względem etycznym. Zamiast mówić, że
ktoś skłamał, lepiej powiedzieć, w imię wolności słowa, że
on tylko minął się z prawdą. Uznanie kogoś za dewianta
seksualnego jest równoznaczne z ostracyzmem medialnym, bo jak kogoś, kto kocha inaczej, można nazywać
aberrantem? W przestrzeni publicznej pojawiła się nowomowa, bogata w piękne słowa i slogany, która rozmywa
mocno brzmiące sformułowania w imię poprawności politycznej i szeroko rozumianej tolerancji. Dawanie znaków równości miedzy dobrem a złem, prawdą a fałszem,
sprawiedliwością a niesprawiedliwością, etc., stało się
faktem. Przesłanie, płynące z neomarksizmu przybranego
w najróżniejsze formy ideologiczne można odczytać nie
jako szacunek i tolerancję wobec każdego człowieka, lecz
jako negację wszelkich wartości27.
W kontekście zarysowanego problemu, warto w tym
miejscu przypomnieć słowa Jana Pawła II, który 2 czerwca 1980 roku wygłosił w Paryżu w siedzibie UNESCO,
przemówienie zatytułowane W imię przyszłości kultury28.
Stwierdził, że afirmacja człowieka musi polegać na zaakceptowaniu jego godności, prawdy i wolności, którą
posiada on jako dziecko Boże. Taki właśnie zespół treści
należy do samej istoty ewangelicznego orędzia Chrystusa i posłannictwa Kościoła. Bez względu na wszystko,
co w tej sprawie wypowiedziały krytyczne umysły oraz
czego dokonały różne prądy niechętne jakiekolwiek reli102
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gii, człowiek bez tych kluczowych wartości nie osiągnie
w pełni człowieczeństwa. Historia pokazała, że tam, gdzie
likwidowano pojęcie transcendencji, ludzie w sposób pozainstytucjonalny odnajdowali nowy sposób głoszenia
Prawdy. Papież w przemówieniu również wypowiedział
apel, nie tylko do chrześcijan, ale wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los przyszłych pokoleń:
„Strzeżcie wszystkimi dostępnymi wam środkami tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki
swej kulturze. Strzeżcie jej jak źrenicy oka dla przyszłości
wielkiej rodziny ludzkiej. Strzeżcie! Nie dopuszczajcie, aby
ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych. Nie
dopuszczajcie, aby padła ofiarą różnego rodzaju totalitaryzmów, różnego rodzaju imperializmów czy hegemonii,
dla których człowiek liczy się tylko jako przedmiot dominacji, a nie jako podmiot własnego człowieczego bytowania29. Realizacja wytyczonego celu, a zarazem kierunku,
by godność człowieka w Prawdzie i wolności nie zniknęła
w tyglu zsekularyzowanych idei, powinna zawierać w sobie przynajmniej trzy aspekty. Świadectwo, umiłowanie
Prawdy i wrażliwość na piękno”.
W myśl założenia preewangelizacyjnygo, które inicjuje
proces nowoewanngelizacyjny, świadectwo życia odgrywa
kluczową rolę w autentycznym wyznawaniu wiary. Owa
wiara niesiona światu, rozpoczyna się „bez słów”, świadectwem życia (por. 1 P 2, 12), które objawia się w inspirowanych przez Ducha Świętego zasadniczych postawach:
w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości,
życzliwości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu
(zob. Ga 5, 22n); w życiu według Bożego porządku; w gotowości do porozumienia i zgody w sytuacjach konfliktowych; w solidarności z pokrzywdzonymi i uciskanymi30.
W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa31 Jan Paweł
II pisał w podobnym duchu. Wzywał w niej każdego chrześcijanina do proklamowania Jezusa Chrystusa i wiary
w Niego we wszelkich aspektach swojego życia. Świadek
wiary przyciąga innych swoim postępowaniem wynikają103
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cym z przyjęcia Ewangelii, które ma swoje odzwierciedlenie w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Z takiej
postawy promienieje radość, miłość i nadzieja. W innym
miejscu, tej samej adhortacji, Ojciec Święty przypomniał
również o potrzebie zbiorowego świadectwa całego Kościoła. Takie świadectwo przepojone klimatem braterskiej
miłości przeżywanej z ewangelicznym radykalizmem, nie
może pozostać obojętne w świadomości zlaicyzowanego
świata (EE 28)32 .
Prawdą chrześcijańską jest proces rozpoczynający się
w dniu chrztu świętego i trwający przez całe życie wiary.
W tym procesie dochodzi się do paradygmatu objawionego przez Jezusa Chrystusa (J 14, 6). Prawda nie może być
tylko prawdą, ale jest także drogą i życiem, jest szlakiem,
który trzeba przejść i egzystencją, którą trzeba przeżyć33 .
Kościół wierzy w istnienie prawdy absolutnej, którą utożsamia z Jezusem Chrystusem. Oznacza to jednocześnie,
że Kościół nie jest właścicielem prawdy. Sam coraz bardziej zagłębiając się w tajemnice Objawienia, znajduje się
na drodze zmierzającej do pełni prawdy34. Zatem wolność
religijna w tym kontekście jest stałym dążeniem do prawdy absolutnej, jest służbą prawdzie, nad którą się nie panuje, ale się już w niej uczestniczy poprzez nieustanne jej
zgłębianie. Ojcowie Soboru Watykańskiego II tę swoistą
zależność prawdy i wolności religijnej wyrazili w słowach:
„Stosownie do swojej godności wszyscy ludzie, ponieważ
są osobami, to znaczy istotami obdarzonymi rozumem
i wolną wolą, a przeto wyposażonymi w osobistą odpowiedzialność, przez własną naturę są przynaglani i moralnie
zobowiązani do poszukiwania prawdy – przede wszystkim
religijnej. Są też zobowiązani do przylgnięcia do poznanej
prawdy i porządkowania całego swego życia według jej
wymagań” (DWR 2)35 .
Piękno, podobnie jak prawda, wyzwala w twórcy radość
tworzenia, a odbiorcę pobudza do kontemplacji. Staje się
cennym owocem, który może trwać mimo upływu czasu,
Tworzy również więź między pokoleniami łącząc je niejednokrotnie w podziwie dla talentu i pracowitości artysty36.
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Dzieła kulturotwórcze ze względu na piękno, które nie
przemija, mogą również ewangelizować mimo upływu lat.
Taką tezę postawił Witold Koprowicz w artykule zatytułowanym Sens kultury. Pisze w nim, że w dziełach dawnych
jak i współczesnych, strefa kultury może być miejscem
integracji, synergii, a nawet kanałem przejścia z jednego
rodzaju rzeczywistości do innej, na przykład z realnej do
wirtualnej, z projektowanej do realizowanej, z wyobrażanej do przeżywanej. W istotny sposób zmienia to i pogłębia znaczenie samej kultury, jak i jej antropologii, dając
szansę na uchwycenie procesu przepływu znaczeń i wartości. Koprowicz stawia jednak warunek, aby owa synergia mogła zaistnieć. Czynnikiem odbioru takiej sztuki jest
postrzeganie i percepcja odbiorcy. Widz, który nie chce,
bądź nie potrafi zobaczyć konotacji religijnych w dziele
artystycznym, nie odkryje w sobie impulsu do głębszej
refleksji, a w efekcie finalnym do nawrócenia. Tylko osoba
otwarta na takie patrzenie może doświadczyć poznania
religijnego. Zatem kwestia, czy twórca świadomie, czy też
nie, prowadził odbiorcę ku swojej wizji w dziele, wydaje
się drugorzędna wobec percepcji widza37.
Nie ulega wątpliwości, że ludzie kultury ze względu
na swój talent, bardziej niż inni są predysponowani do
kontemplacji piękna. Przyczyniają się do powstawania
nowych artystycznych dzieł, które wpływają na rozwój
człowieka, a tym samym kształtują go pod względem intelektualnym jak i duchowym. Nie oznacza to jednak, że
ci sami twórcy nie są narażeni na czynniki, które z ich
twórczości uczynią narzędzia kłamstwa, manipulacji
i powszechnego zgorszenia. Dlatego ewangelizacja ludzi
kultury oparta na kontemplacji Prawdy może uczynić ich
wolnymi do działania na rzecz dobra i uczciwości względem odbiorów ich dzieł. Świadectwo prawdziwej wolności
daje Darek Malejonek, lider zespołów „Houk”, 2Tm 2, 4,
„Arka Noego”: „Dzięki Bogu odkryłem, co to jest prawdziwa wolność. (…) Chcę się podzielić wszystkim, co dostałem, bo nie jest to moja żadna zasługa. Jezus Chrystus
dał mi to wszystko za darmo”38.
105

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Mariusz Drozdowski – Wczoraj, dziś, jutro kultury katolickiej...

Zakończenie
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przyniosła wspaniałe owoce „wczoraj” i „dziś”. Profetyczne słowa
o odnowę oblicza ziemi, uruchomiły ciąg wydarzeń, których konsekwencją były: powstanie Solidarności, bezkrwawy upadek komunizmu w Polsce, a w konsekwencji
zburzenie muru berlińskiego i ostateczny kres podziału
na Europę Wschodnią i Zachodnią. Wolność w Polsce
stała się faktem, nie tylko w obrębie terytorialnych granic, ale w poszanowaniu praw jednostki i całego narodu.
Kościół po kilkudziesięciu latach spychany na margines
życia społecznego, mógł wreszcie znormalizować wzajemne relacje miedzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską.
Jednak wraz z otwarciem granic zaczęły przenikać prądy i idee, które pod pozorem prawdy, wolności, dobra,
piękna, w zawoalowany sposób przewartościowują tradycyjny paradygmat kulturowości wynikającej z tradycji
judeochrześcijańskiej. Manipulacja w zakresie ludzkiej
płciowości, komercjalizacja przestrzeni intymnej, sprzedaż prywatności, profanacja świętości, lincz chrześcijańskich wartości stały się kolejnym faktem. W sztuce czynnikiem autorytatywnym przestaje być piękno, prawda,
kontemplacja, a do głosu dochodzi brzydota, prowokacja,
skandal, mające na celu przesuwanie kulturowych granic, estetycznych i religijnych. Przemiany dokonujące się
w kulturze, których jesteśmy świadkami, z pewnością nie
służą w pełni ludzkiemu życiu, nie budują zdrowych relacji w rodzinie, osłabiają znaczenie ojczyzny, nie stoją na
straży godności osoby ludzkiej, podważają logikę i sens
istnienia prawa naturalnego, tłumią potrzebę osobowej
relacji z Bogiem. Człowiek nigdy wcześniej nie był tak
bezradny w obrębie własnego umysłu jak „dziś”. Na własne życzenie przewartościował wolność i sprowadził ją do
wyboru pomiędzy „enter” a „delete” stając się jej niewolnikiem.
Jakie będzie „jutro” – w dużej mierze wciąż zależy to
od nas samych. Nie zmarnujmy dorobku Jana Pawła II,
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świętego, który nauczał, apelował, a nawet błagał, by nie
zmarnować dziedzictwa pokoleń, otworzyć swoje serca
i pozwolić przez nie mówić Chrystusowi. Verbis fidei et
preparatio evangelica. A zatem do dzieła!
Summary:
Activation of youth, dialogue, intergenerational, communication, cyberspace, nonverbal com The inspiration, and at the
same time a reflection, from the forty-year perspective, were the
words of the Pope, which he said in Częstochowa on June 5,
1979 to the Scientific Council of the Episcopate. He appealed
for taking some responsibility for Catholic achievements in the
field of culture. However, the passage of time caused that „today” became the past and „tomorrow” the present. The future
is still ahead of us, thanks to which we can still influence the
course of events and shape it by drawing knowledge from the
experience and achievements of previous generations. Therefore, for this reflection to become a complete, changing political
context, which basically influenced the concept and formation
of culture in Poland, based on the teaching of John Paul II,
was entered in three time frames – „Yesterday”, „today” and „
tomorrow”.
Key words:
Teaching of John Paul II, catholic culture, counterculture,
contemporary culture, communism, neo-Marxism.
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Nieautorytarny autorytet
Wojciech Bujak1
Od starszego pokolenia często słyszę, że kiedyś to były
czasy… Wszystko było zupełnie inne. Ludzie byli inni,
świat był inny i społeczeństwo było inne. Jak było kiedyś? Było inaczej. Lepiej? Tego nie wiem. Nie pamiętam
tamtych czasów. Na pewno każdy walczył o to, żeby cokolwiek mieć. Było biedniej, a w pamięci nadal trwała
myśl o wojnie i cierpieniu, które niedawno się zakończyło.
Może ludzie byli przez to bardziej solidarni ze sobą, bo
dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że niebawem mogą
ponownie potrzebować pomocy. Mało kto był wówczas
samowystarczalny. Czym zatem różni się to co nazywamy
„dziś” od tego co było kiedyś? Myślę, że teraz mamy naprawdę wiele. Można powiedzieć, że w tych czasach posiadamy rzeczy w nadmiarze, ale nie oznacza to zwiększonej
radości. Dawniej wiele rzeczy było unikatowych. Nie było
nas na nie stać. Pomarańcze podczas Bożego Narodzenia
były rarytasem, a to, co teraz jest ogólnodostępne, było
towarem luksusowym.
Spoglądam na to, co mnie otacza z obecnej perspektywy. W naszym społeczeństwie odnosi się dziwne wrażenie, że przecież wszystko jest dostępne. Jest nam pozornie lepiej i wszystkiego mamy więcej, a jednak czegoś
stale nam brakuje. Z jednej strony przeżywamy spokój,
bez walk zbrojnych, a jednak tyle jest w nas smutku.
Tyle osób przeżywa depresję, słyszy się nawet o samobójstwach wśród młodzieży. Pojawia się wiele pytań o sens
życia i dochodzi się do pustki egzystencjalnej. Czegoś zdecydowanie brakuje. Brakuje autorytetów. Nie szuka się
tych, którzy dają nadzieję i tych, którzy pomagają z odwagą wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Dominują
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hasła w stylu: „twoje życie to zabawa – nie bawisz się, nie
żyjesz”, „jest tylko dzisiaj, nie ma jutra” „życie to wieczny
bal, dlatego jedz pij i używaj”. Co więcej? Nic ponad to, co
materialne. Pojawia się silne doświadczenie braku. Brakuje czegoś głębszego. Z oczu znika jakikolwiek cel. Nie
ma sensu wkładać w cokolwiek wysiłku i ciężkiej pracy.
Nie definiuje się nowych celów, które prowadzą do składania siebie w ofierze, po to by inni mogli być szczęśliwi. Poszukuje się łatwego i własnego szczęścia, zapominając, że
powinno być ono skutkiem ubocznym życia nie dla siebie,
ale dla innych. Łatwo zgubić się w masie wiadomości na
facebooku czy w zalewie „fake newsów” – które są wypisywane na potęgę w internecie. Gdzie jest prawda? Gdzie
jej szukać? Dlaczego brakuje mi radości? Nie umiem już
cierpieć – chcę mieć wszystko bez wysiłku. Tak łatwo się
poddaje. Autorytetami stają się samozwańczy celebryci,
którzy nie mają zbyt wiele do zaoferowania i po prostu
są znani z tego, że w jakiś niekoniecznie mądry sposób
wkroczyli w świat mass mediów i stali się modnymi w tym
czasie influencerami – czyli osobami wpływającymi na innych. Czy jednak ich działalność wpływa z korzyścią dla
człowieka? Zwykle nie ma tam do zaoferowania niczego,
co mogłoby nas wzbogacić, a niestety wyświetlenia niewartościowych filmów na popularnych portalach w internecie mają po kilka milionów.
Przenieśmy się w czasie o czterdzieści lat wstecz. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod
hasłem Gaude Mater Polonia. Miała miejsce w dniach
od 2 do 10 czerwca 1979 roku. To było dla Polaków niezwykłe i niepowtarzalne osiem dni. Był to czas, w którym
nie było tak dużej konkurencji w dziedzinie autorytetów.
Wszystko było jakby prostsze. Zło było wtedy bardzo
krzykliwe i łatwo było je rozpoznać. A teraz? Jest niejako
trudniej. Jan Paweł II potwierdzał moc swojego autorytetu słowami, którymi rzeczywiście żył. Był autentyczny.
Był tym, który potrafił przemówić, nie tylko do rozumu,
ale także do serca. Nasz papież był kimś, kto potrafił z odwagą powiedzieć o sytuacji człowieka w cierpieniu i zagu111
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bieniu. Był dla milionów Polaków człowiekiem wielkiego
formatu, przez to, że głosił wolność. Głosił prawdę. Mówił
jak rzeczywiście jest. Był szczery i odważny. Głosił Prawdę – głosił Jezusa.
Czy pielgrzymka Ojca Świętego była łatwa? Zdecydowanie nie. Władze komunistyczne bardzo obawiały się tego,
co powie i tego, że będzie nakłaniał ludzi do wolności.
Bali się tego, że Jan Paweł II zacznie mówić o tym, byśmy wzięli odpowiedzialność za nasz naród. Zacznie nawoływać do zmiany. Termin przybycia Papieża pokrywał
się z dziewięćsetną rocznicą śmierci świętego biskupa
Stanisława. Zgniął on śmiercią męczeńską za nieposłuszeństwo władzy świeckiej. Był w tamtym czasie autorytetem. Był światłem, które nie pozwoliło, aby pochłonął je
mrok. Był głosem prawdy, wśród zakłamania i oszustwa.
Poniósł śmierć, za głoszenie prawdy i wolności. Jednak
jego pamięć przetrwała i stał się dla wielu przykładem jak
pokonać nieprawość. Mimo iż został zabity, jego pamięć
nadal była żywa i inspirowała kolejne autorytety.
Przyjazd Jana Pawła II był dla Polaków bardzo czytelnym
znakiem nadziei. Znakiem wolności i szansą na zmianę.
Ludzie naprawdę byli spragnieni spotkania z kimś, komu
szczerze zależy na ich dobru. Chcieli zobaczyć człowieka,
który chce odnowić nasz kraj. Papież wypowiedział tam
piękne słowa o Duchu Świętym. Zaprosił Go do Polski po
raz kolejny. Zapragnął odnowienia. Czyli coś musiało być
niewydolne, stare i nie funkcjonujące prawidłowo. Duch
Święty został wezwany po to, by zmienić oblicze ziemi.
Potrzeba zmiany. Potrzeba rewolucji, bo przecież tak jak
jest obecnie, nie jest dobrze – życie toczy się w strachu
i lęku. Naród polski nie był jednością. Było bardzo wiele podziałów. Nie było wolności, lecz niezgoda i rozłam.
Władza komunistyczna nie była dla wielu autorytetem.
Część społeczeństwa została jej podporządkowana ze
względu na strach i obawę przed utratą pozycji bądź posiadanego urzędu. Polacy żyli wtedy w częściowej fikcji,
ale bali się zmiany. Obawiali się podjąć decyzję, ponieważ
nie wiedzieli co ich czeka. Ich serca miały wielkie i dobre
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pragnienia, ale brakowało im odwagi. Nie potrafili dać
świadectwa i przyznać się do Boga i wiary. Nie potrafili
zawalczyć o prawdę. I oto w tym momencie (myślę bardzo
trudnym), przyjeżdża do Polski papież i mówi o Duchu
Świętym. Mówi o Duchu Wolności, o tym który dokonuje
zmian. I rzeczywiście tak się stało. Kamienne i smutne
serca Polaków zaczęły topnieć i płonąć żywą nadzieją. Narodziła się nowa nadzieją na to, że możliwa jest zmiana.
Papież wpłynął na wiele osób i pokrzepił ich serca. Dał im
siłę do walki o lepsze życie. Jego przyjazd spowodował,
że w naszym narodzie odrodził się nowy zapał. Płomień
ledwo się tlił, a zapłonął na nowo. Wielki żar dał o sobie
znać.
Jan Paweł II spotykał się z różnymi grupami społecznymi. Dla każdego miał coś dobrego. Wiedział konkretnie czego potrzebują młodzi i jakie są oczekiwania ludzi
dojrzałych. Mówił do nich w taki sposób, że wszystko
stawało się jasne, a wątpliwości zostały rozwiewane.
Mówił o miłości do narodu. Mówi o Matce. Bo przecież
nasz kraj była dla niego Ojczyzną – Matką. Urzekające
było to, że Papież potrafił nazywać rzeczy po imieniu.
Krótko, zwięźle i na temat przedstawiał obecną sytuację.
Zapraszał do odważnego pójścia za Jezusem, a przecież
to wymaga przemiany i nawrócenia w swoim życiu. Był
w nim jakiś fenomen. Miał w sobie coś niezwykłego. Był
świadkiem. Stał się dla tak wiele osób wzorem. Z pozoru
zwyczajny człowiek – taki jak my. Jednak czuło się od
niego miłość. Miał ją wypisaną w oczach i przebywając
blisko niego można było jej doświadczyć. Potrafił dodać
zapału i zmuszał do refleksji. Zapewne był też w nienawiści u tych, którzy nie chcieli znieść prawdy i zmienić
swojego życia, jednak konsekwentnie dążył do celu.
Operował swoim głosem w bardzo ekspresyjny sposób
i wspaniale przekazywał emocje. Sam często przeżywał
wiele pięknych poruszeń, których się nie wstydził. W tym
wszystkim co mówiła można było wyczuć pewną lekkość.
Pewną stałość, a z drugiej strony ogromny pokój i serce
zjednoczone z Bogiem.
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W jego sercu gościła też radość. Potrafił się śmiać. Było
w nim wiele radości, która udzielała się innym. Nigdy nie
brakowało mu pokory. Był człowiekiem pogodnym, a przecież wiemy, że jego życie nie było proste i pozbawione cierpienia. Wiele przeszedł. Jego droga to wieczna wspinaczka. W tym wszystkim pozostał pełen empatii. Pamiętamy
go jako człowieka o wielkim dystansie do siebie. I choć
teraz tak wielu z nas zapomniało już o tym, co mówił, to
jednak nadal jest dla nas autorytetem. Jest kimś, kto nadał nowy kierunek. Pokazał nową drogę. Zmienił bieg wydarzeń. Jego odwaga zaowocowała w przyszłości i nadal
możemy smakować tych dobrych owoców. Myślę, że jako
Polacy niewątpliwie jesteśmy z naszego papieża dumni.
Przyznają się do niego także osoby, które nie utożsamiają
się z chrześcijaństwem. Po prostu był dla nich autorytetem. Miał ogromną charyzmę i pewność tego co mówi.
Myślę, że jest szczególnie zapisany wielu sercach.
Myślę, że w dobie nadmiaru informacji łatwiej pomylić fałszywy autorytet z prawdziwym. Jednak niewątpliwie potrzebujemy poszukiwań. Jan Paweł II nadal jest
w naszej pamięci. Warto wskazywać na niego młodemu
pokoleniu. Dobrze, żeby wiedzieli, czego dokonał i jaki
miał wpływ na obecny stan rzeczy. Jego życie pokazuje,
jak jeden człowiek może zmienić niekorzystną sytuację.
Myślę, że walka o autorytet nieustannie trwa. Niestety,
czasami zło okazuje się bardziej hałaśliwe i narzucające,
przez co zakrywa się wartość osób, które naprawdę potrafią przekazać dobre wartości. Niech pamięć o Janie Pawle
II budzi w nas wspomnienie o tym, że aby stać się autorytetem, nie trzeba mieć autorytarnej władzy – wystarczy
miłość.
Summary:
John Paul the Second is absolute authority. His character is
especially mentioned on the fortieth anniversary of his pilgrimage to Poland. We are currently experiencing a crisis of authorities. What did the Polish pope have in him? What features
made him stand out the most. He was a great leader. He had
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an amazing message. He was firm and consistent. He delighted
the crowds. We currently need people like him. We need real
authority. In the era of modern mass media, it’s easy to mistake
an authority for a celebrity who doesn’t have good role models.
John Paul the second has forever entered the history of Poles.
Key words:
John Paul II, Polish pope, authority, loyalty, reconstruction
of the country.
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Inż. Wojciech Bujak, inżynier bezpieczeństwa, diakon Archidiecezji Wrocławskiej.
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Świętość powołania małżeńskiego
Ks. Tomasz Pązik1
W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny św.
Jan Paweł II, w piątek, 8 czerwca 1979 roku w Nowym
Targu, wygłosił w czasie homilii bardzo piękne i ważne
słowa. Przemówienie zatytułowane Prawo człowieka do
pracy i do ziemi niesie w sobie wspaniałą inspirację do
podjęcia refleksji na temat małżeństwa i jego świętego powołania do rodzicielstwa.
„Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować
życia na ziemi polskiej: i tu, na Podtatrzu, na Podkarpaciu, i wszędzie”2 – te życzenia niech staną się dla nas
motywacją do wspólnego poszukiwania tej wielkiej godności powołania małżeńskiego i rodzicielskiego w oparciu
o nauczanie Kościoła i świętego papieża Polaka.
Bóg jest Stwórcą człowieka, którego uczynił na Swój
obraz i podobieństwo3. Tworzy człowieka z miłości i ku
miłości. Owo powołanie ku miłości przejawia się w małżeństwie i dziewictwie o czym uczy Jan Paweł II4.
„Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni
prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy,
który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie
ze względu na podstawowe dobro człowieka”5.
W dziejach świata różnie postrzegano istotę i cechy
małżeństwa. Sobór Watykański II podkreśla, że to Bóg
jest Twórcą małżeństwa, które wyposaża w różne dobra
i cele, służące przedłużaniu rodzaju ludzkiego. Prowadzi
to do rozwoju osobowego, do głębszej zażyłości z Bogiem,
a przez to do zbawienia poszczególnych członków rodziny. Proces ten umacnia trwałość, godność, pokój i po116
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myślność samej rodziny, tym samym cały rodzaj ludzki6.
Boskie pochodzenie małżeństwa oznacza, że nie jest ono
i nie może być postrzegane jedynie jako świecka rzeczywistość. Bardzo mocno akcentuje to Katechizm Kościoła
Katolickiego, który wyjaśnia, że małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, mimo iż przez wieki ulegało licznym
zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych
i postawach duchowych, bo te przemiany nie dotyczą jego
cech konstytutywnych7. Papież Paweł VI zwraca uwagę,
że „Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo
w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan
miłości”8. Powinno to być rzeczą zupełnie oczywistą, ponieważ małżeństwo, a przez nie również rodzina należą do
porządku stworzenia, stając się tym samym rzeczywistością pierwotną i posiadającą swoje nienaruszalne zasady
określone przez Stwórcę9.
Sobór uznaje, że małżeństwo jest wielkim i wzniosłym
powołaniem życiowym, w którym małżonkowie podejmują
określone zadania, a wśród nich pierwsze miejsce zajmuje
pielęgnowanie miłości10. Tę myśl soborową kontynuował
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio,
mówiąc o miłości małżeńskiej jako wezwaniu i zadaniu,
wskazując na życiowe implikacje tejże miłości11. Ten dokument podkreśla również, że miłość małżeńska wyraża
się we wzajemnym oddaniu małżonków, we właściwych
i wyłącznych im aktach małżeńskich, które nie mogą być
postrzegane jedynie jako zjawisko czysto biologiczne. Akt
seksualny to najgłębsze zjednoczenie małżonków, przez
co stają się „jednym ciałem”, zespalając mężczyznę i kobietę aż do śmierci12.
Dlatego Pismo Święte wzywa narzeczonych do tego, aby
żywili i umacniali swoją miłość czystością, bo ta miłość
jeszcze nie czyni ich mężem i żoną13. Dopiero sakrament
małżeństwa, łaską Chrystusa, która jest szczególnym
darem naszego Pana, uzdrawia tę miłość, udoskonala,
uszlachetnia ją i wywyższa. Tak rozumiana miłość małżeńska otwarta na łaskę sakramentalną łączy ze sobą
czynniki Boskie i ludzkie, przewyższając w ten sposób
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zdecydowanie czysto erotyczną skłonność, która bywa
często egoistyczna, szybko i żałośnie zanika14.
Kultura współżycia seksualnego małżonków jest sztuką, niosącą za sobą określone zadania. Przede wszystkim
należy do nich troska o wzajemną miłość oraz pielęgnacja i dbanie o atrakcyjność cielesno – duchową. Ważną
rzeczą jest również subtelność we współżyciu cielesnym,
zwłaszcza wobec małżonki. Wymaga to wielkiego szacunku wobec niej, jej ciała, zrozumienia procesów związanych z płodnością, a co za tym idzie poszanowanie jej
kondycji psychicznej. Dlatego zwłaszcza mężczyzna winien nieustannie wyzbywać się egoizmu, hedonistycznego
nastawienia, bo takie zachowania prowadzą prawdziwie
do „profanacji” wzajemnej miłości małżeńskiej15. Do tego
nawołuje św. Paweł stwierdzając, że mężowie mają miłować żony, tak jak własne ciało16.
Przez wzajemną oblubieńczą miłość męża i żony ich
małżeństwo staje się rodziną w momencie poczęcia nowego życia, lub przyjęcia nowego członka rodziny poprzez
akt przysposobienia. Dopiero od tego momentu, gdy w tę
dwuosobową wspólnotę wkracza dziecko, czy dzieci możemy mówić o rodzinie. Małżeństwo ze swojej płodnej,
również duchowo, natury jako communio personarum jest
otwarte na nowe osoby, i przez nie zyskuje właściwą pełnię, na wzór Trójcy Świętej. Głębia tajemnicy małżeństwa
jest ukryta w urzeczywistnianiu się Trójcy w miłości małżeńskiej dającej życie17, stąd nie można tego postrzegać
jedynie na poziomie biologicznym lub socjologicznym, bo
ten moment czyni ją wspólnotą o charakterze komunijnym, której bytowanie i działanie polega na obdarowywaniu człowieczeństwem oraz wzajemnej wymianie darów18.
Dlatego już na etapie tworzenia małżeńskiej wspólnoty
mężczyzna i kobieta powinni akceptować siebie w perspektywie rodzicielskiej, co za tym idzie mężczyzna winien
widzieć w swojej wybrance nie tylko przyszłą żonę, ale
również potencjalnie matkę ich wspólnych dzieci. Analogicznie kobieta powinna widzieć w swoim przyszłym
mężu, również ojca ich dzieci. To jest ogromnie ważne,
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by małżonkowie odczytywali swoje powołanie do rodzicielstwa i otworzyli się na nie w pełnym zaufaniu Bogu19.
Rodzicielstwo jest powołaniem obojga małżonków, należy jednak stwierdzić, iż zachodzą różnice w przeżywaniu
macierzyństwa i ojcostwa. Rodzicielstwo urzeczywistnia
się o wiele bardziej w osobie kobiety, już od pierwszych
chwil życia płodu. Dlatego za Janem Pawłem II należy zauważyć, że mężczyzna musi być świadomy, że we wspólnym rodzicielstwie zaciąga szczególny dług wobec kobiety.
Na drodze realizacji tego powołania musi być czuły na jej
potrzeby, zapewnić jej godne bytowanie. Nie mogą zatem
powstawać żadne programy „równouprawnienia” kobiet
i mężczyzn, które by tego nie respektowały, bo nie będą
miały racji bytu20.
Sobór Watykański II wskazując na wagę, jaką ma rodzina w społeczeństwie, podkreśla że to Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawową komórką społeczności ludzkiej, dlatego też21
władze państwowe powinny prowadzić politykę głęboko
prorodzinną, motywując i pomagając małżeństwom w wypełnianiu ich powołania rodzicielskiego.
Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz
i podobieństwo, wywyższa ludzi wśród innych stworzeń
dając im wolną wolę. Dzięki niej mogą oni realizować swoje powołanie do szczególnego uczestnictwa w Bożej miłości, a zarazem w mocy Stwórcy i Ojca wszystkich ludzi
poprzez odpowiedzialną współpracę z łaską w przekazywaniu życia ludzkiego22. Napisane jest bowiem w Piśmie
Świętym: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”23.
Małżeństwo ma osobowy obraz Trójjedynego Boga, który urzeczywistnia się w komunii osób, a także w mocy
stwórczej i prokreacyjnej. Bartnik zauważa, że małżeństwo staje się rodziną w momencie gdy „uzupełnia” je
potomstwo. Dzieje się to dzięki sukcesji antropogenetycznej w ramach „bytu Adama”. Małżonkowie przestają być
wyłącznymi adresatami miłości wzajemnej. Stają się oni
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prazasadą ludzkości nowego człowieka. Mężczyzna ma
wówczas w sobie coś z Prarodzica uniwersalnego, z „zasady człowieczej” – głowy rodziny i coś z „Początku – Nieba”.
Kobieta ma coś z „natury”, zasady rodzenia, z istoty „pochodzącej” i służebnej rodzajowi ludzkiemu, bo przecież
„z mężczyzny została wzięta”24, ale i coś z „macierzyństwa
ziemi”, które zawiera się w Adamie, coś ze „środowiska
życia”. Tak rozumując Bartnik stwierdza, że dziecko ma
coś z daru Ducha Bożego, który tchnął to nowe życie
i stwarza nową istotę ludzką, nową osobę25.
To Boże błogosławieństwo skierowane do pierwszych
rodziców, znajduje swą kontynuację w każdej parze małżeńskiej. Dlatego małżonkowie nie powinni postrzegać
rodzicielstwa jako próby realizacji swoich osobistych
planów, czy konsekwencji praw natury, ale jako realizację planów Boga. Bóg swoją mocą tworzy pierwszych
ludzi, ale do powołania do życia kolejnych osób uzależnia
samego Siebie od przyzwolenia mężczyzny i kobiety, od
ich otwarcia się na łaskę. Bóg jakby czeka na zaproszenie małżonków, którzy pragną otrzymać owe błogosławieństwo. Spodobało się Bogu, by ich ciała stanowiące
jedno i ich oblubieńczy dar miłości, stanowiły moment
ucieleśnienia i urzeczywistnia Jego stwórczej mocy, łaski
Wszechmocnego w nowym życiu obdarzonym Boskim podobieństwem26.
To uczestnictwo człowieka w dziele stwórczym Boga
(łac. creatio) określa się wspaniałym słowem: prokreacja.
Podkreśla się w ten sposób, że człowiek działa niejako
w otwartości na Bożą łaskę i w imieniu samego Boga, który jest pierwszym i zasadniczym „Kreatorem”. Znaczenie
słowa „prokreacja” wyjaśnia Papieska Rada ds. Rodziny,
nauczając, że pozwala ono zauważyć obecność Boga i Jego
uczestnictwa przy akcie poczęcia każdego człowieka, bo
wszelkie rodzicielstwo pochodzi od Boga (Ef 3, 14)27.
Tę prawdę podkreśla już sama liturgia sakramentu
małżeństwa. Narzeczeni są pytani w imieniu Kościoła: czy
chcą przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym
ich Bóg obdarzy28. Kościół wymaga tej otwartości od kan120
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dydatów do stanu małżeńskiego. Dlatego małżonkowie
muszą budzić w sobie pragnienie przyjęcia tego wielkiego
daru zgodnie z wolą Bożą. Muszą pragnąć takiego dziecka, jakim obdarzy ich Bóg, co może minąć się z ich wizją
wymarzonego przyszłego potomka29. Bóg przez proroka
Jeremiasza ukazuje nam, że jest pierwszym Kreatorem
nowego życia: „zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię”30.
Dlatego każde dziecko jest wartością i darem samym
w sobie, dlatego nie może być postrzegane jako wartość
dla rodziców, która daje im szczęście i poczucie spełnienia, która może być dobra, gorsza, albo zła31. Dziecko nie
tylko jest darem, ale samo staje się aktywnym podmiotem
obdarowywania. Pomimo iż od pierwszych chwil swego
życia, czyli od poczęcia, nie ma takiej świadomości, to już
wtedy obdarowuje sobą rodzinę, stając się darem dla rodziców, a nawet rodzeństwa. Dar nowego życia jest zatem
darem dla samych dawców tego życia32.
Niestety nie wszyscy małżonkowie tak pojmują tę Boską interwencję w ich pełnym miłości związku. Niektóre
małżeństwa ulegają mentalności konsumpcyjnej, hedonistycznej, która faworyzuje postawę egoizmu. Nad miłością
wzajemną małżonków, bierze wówczas górę przyjemność,
jaką para czerpie z uprawiania aktów małżeńskich, stąd
też uciekają się do różnego rodzaju metod antykoncepcyjnych, by móc uprawiać seks bez możliwości zajścia w niechcianą ciążę. Termin antykoncepcja (gr. anti – przeciw;
łac. conceptio – poczęcie) oznacza ogół środków i metod,
które uniemożliwiają zapłodnienie, bądź też zagnieżdżenie się zarodka33. Mówi się również o tych środkach jako
„przeciwpoczęciowych”. Ta nazwa nie ujmuje działania
wszystkich środków antykoncepcyjnych. Sugeruje ona jedynie te środki, które eliminują płodność, a powszechnie
wiadome jest, że istnieją środki contraconception umożliwiające zapłodnienie, lecz nie pozwalające się rozwijać
lub zagnieździć zarodkowi ludzkiemu. Stąd też w wielu
publikacjach katolickich istnieje podział środków antykoncepcyjnych na abortywne i nieabortywne. Te pierw121

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Tomasz Pązik – Świętość powołania małżeńskiego

sze doprowadzają do śmierci embrion ludzki. Zwane są
również środkami wczesnoporonnymi, lub tabletkami
„po”, lub „następnego dnia”34. Druga grupa uniemożliwia
w sposób fizyczny spotkania komórki jajowej z plemnikiem (np. prezerwatywy), bądź też działa farmakologicznie
na układ hormonalny kobiety, zaburzając jej cykl menstruacyjny. Istnieją również takie środki, które powodują
obumieranie plemników w macicy kobiety. Wszystkie te
środki różnie nazywane wskazują na zapobieganie czemuś niepożądanemu, niepotrzebnemu, traktując w ten
sposób ciążę – poczęcie się nowego człowieka – jako zło,
lub patologię której trzeba unikać35.
Kościół katolicki stanowczo naucza, że nie ma usprawiedliwienia dla tego typu praktyk, które odzierają stosunek małżeński z płodności. Paweł VI stwierdza stanowczo:
„odrzucić również należy wszelkie działanie, które – bądź
to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas
jego spełniania, czy rozwoju jego naturalnych skutków –
miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziło
by do tego”36.
Jan Paweł II podkreśla, że korzystanie ze środków
antykoncepcyjnych niszczy Boży zamysł względem małżonków, którzy stają się wówczas sędziami Bożego powołania do płodności. Manipulują i poniżają płodność, która przecież jest darem ale i nakazem Stwórcy, fałszując
i niszcząc miłość wzajemną małżonków, uniemożliwiając
całkowite oddawanie siebie wzajemnie37.
Dziecko jest przede wszystkim otwarciem się na łaskę
Bożą w świadomym akcie małżeńskim, jego przyszłych
rodziców. Należy się jednak jeszcze głębiej pochylić nad
zagadnieniem miłości małżeńskiej. To ona buduje harmonię pożycia małżeńskiego, a także usposabia małżonków
do kontynuowania dzieła stwórczego Boga.
Miłość małżeńska może realizować się na dwóch
płaszczyznach miłości: eros i agape. Te rozróżnienie rozwija Benedykt XVI w encyklice Deus Carits est. Papież
zauważa, że w starożytnej kulturze greckiej słowo eros,
odzwierciedlało uczucia związane z aktem seksualnym,
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z uniesieniem, rodzajem cielesnej ekstazy, która jak
mniemano była partycypacją w mocy bogów. Pojmowali ją
jako „boskie szaleństwo”, gdyż pozwalali opanować swój
rozum popędem seksualnym. Takie pojmowanie „miłości”
prowadziło do rozwiązłości i uleganiu pożądliwości ciała,
czego konsekwencją były praktyki „świętego” nierządu,
który stał się formą czczenia bogów poprzez łączenie się
z ich siłą. Stąd sprowadzano do świątyń prostytutki, których zadaniem było umożliwianie upajania się boskością.
Nie były one jednak traktowane jak osoby ludzkie, ale
jako narzędzia wzniecające „boskie szaleństwo”. Tak więc
eros, jako upojenie prowadził do degradacji aktu seksualnego, a także degradacji osoby ludzkiej38.
Eros, traktowane jako miłość cielesna małżonków,
czyli akt małżeński, może być przeżywany na trzech poziomach. Akt małżeński przeżywany na tym najniższym
poziomie ogranicza się do zaspokojenia własnych potrzeb,
doświadczenia intensywnych doznań zmysłowych, przede
wszystkim przyjemności, lub postrzegane jest jako metoda rozładowana „napięcia” seksualnego. Wyższy poziom
to zaspokajanie potrzeb psychicznych takich jak bezpieczeństwo, bliskość drugiej osoby, samorealizacji, więzi,
a nawet afirmacji swojej męskości, czy kobiecości. Na
najwyższym poziomie przeżywania aktu małżeńskiego
najważniejsza staje się potrzeba uszczęśliwiania drugiej
osoby, obdarowywanie sobą współmałżonka, oraz fascynacja jego osobą. Ten najwyższy poziom przeżywania aktu
małżeńskiego podkreśla godność osobową małżonków, co
pomaga i służy budowaniu jedności, szacunku i postawy
całkowitego oddawania się sobie39.
Niestety niektóre małżeństwa, lub członkowie małżeństw zatrzymują się tylko na tej pierwszej ewentualnie
drugiej płaszczyźnie przeżywania aktu seksualnego. Taki
problem był już sygnalizowany w niniejszej pracy. Należy jednak stwierdzić, że mimo iż przeżycie przyjemności
wybija się w akcie małżeńskim, nie jest to dowodem, że
właśnie przyjemność jest celem i autonomicznym sensem
seksu40. Wiele małżeństw, które budują swoje pożycie
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małżeńskie tylko na miłości rozumianej jako uprawianie
seksu na tej ostatniej płaszczyźnie jest nieszczęśliwych,
a nawet rozpada się. Dzieje się tak ponieważ chcą oni
budować i karmić swoją miłość jedynie przyjemnościami cielesnymi. Natomiast dostrzega się przyjemności na
innych odcinkach ludzkiego życia, wcale nie związanych
z pożyciem małżeńskim, a przecież nikt nie twierdzi że
posiadają one sens autonomiczny. Przyjemność jest przeżyciem towarzyszącym, dopełniającym, które wspiera
człowieka w dążeniu do wyższych dóbr i najistotniejszych
celów41.
Takie spojrzenie na przyjemność zmienia optykę patrzenia na seks. Należy zauważyć, że przyjemności stoją na
straży ludzkiego bytowania, natomiast nie są gwarantem
jego prawidłowego funkcjonowania. Można zaobserwować również pewną zależność: im więcej wysiłku wymaga zaspokojenie istotnej potrzeby, tym większa wiąże się
z tym przyjemność. Przykładowo przyjemność związana
z zaspokajaniem głodu staje się niejako nagrodą za trud
zdobywania i przygotowywania pożywienia. Analogicznie
można spojrzeć na kwestię aktu małżeńskiego: przyjemność seksualna wynagradza niejako trudy rodzenia
i wychowywania potomstwa, co jest świadomą konsekwencją samego aktu małżeńskiego. Pozostawanie zatem
na pierwszej płaszczyźnie przeżywania aktu seksualnego
grozi tym, że ta potrzeba naturalna o której wspomniano
wyżej, przerodzi się w potrzebę nienaturalną, która nie
mieści się w porządku fizjologicznych potrzeb organizmu.
Takimi nienaturalnymi potrzebami organizmu są między
innymi palenie, picie alkoholu, narkotyzowanie się. Takim samym nałogiem może stać się również zaspokajanie
popędów seksualnych42.
Benedykt XVI we wspomnianej encyklice nadmienia,
że słowo eros, jako określenie miłości, w Starym Testamencie w greckiej wersji występuje jedynie dwa razy,
a w Nowym Testamencie nie spotyka się tego słowa. Duch
Święty poprzez natchnionych autorów wskazuje że miłość
przeżywana na tej najniższej płaszczyźnie – erosu – nie
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jest najistotniejsza43. W Nowym Testamencie padają inne
określenia miłości: philia, jako miłość przyjaźni, oraz
agape jako odkrywanie drugiego człowieka, troskliwa
i posługująca drugiemu człowiekowi. Słowo agape stało
się określeniem charakterystycznym dla języka biblijnego
zwłaszcza Nowego Testamentu44.
Pan Jezus dał ludzkości przykład życia przepełnionego
miłością. Przed swoją śmiercią dał nowe przykazanie miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali
wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”45. Przykazanie
to kieruje do swoich przyjaciół, czyli również do każdego
człowieka, bo On umiłował wszystkich. W sposób szczególny do tego wezwani są małżonkowie, którzy tworzą
niejako sanktuarium miłości. W zapisie biblijnym w tym
przykazaniu użyto słowa agape, które w tym kontekście
bibliści tłumaczą jako miłość rzetelną, zdolną do ofiary
życia dla drugiej osoby46. To jest najwyższa płaszczyzna
przeżywania miłości. To jest miejsce w którym spotykają
się agape i eros. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc
Bóg złączył niech człowiek nie rozdziela”47, mówi Jezus.
Podkreśla tymi słowami, że Bóg wzywa małżonków, do
całkowitego złączenia swoich pragnień, potrzeb, a nawet
przyjemności, które zespala miłością wzajemną.
Wojtyła nauczał, że małżeństwo nie może poprzestawać
na miłości realizującej się poprzez akty małżeńskie, ponieważ nabierają one pełną wartość zjednoczenia w jedno
ciało, gdy zawierają w sobie świadomą akceptację możliwości rodzicielstwa. Mężczyzna i kobieta nie mogą pozostawać tylko we wzajemnej miłości do siebie, ale również
muszą potrafić dzielić tą miłość ku nowej osobie, która
dzięki ich cielesnemu zjednoczeniu może być stworzona48.
Powstaje zatem problem małżonków, którzy z różnych
przyczyn nie mogą mieć dzieci (np. dotyczących trudnej
sytuacji materialnej), a chcą się cieszyć i umacniać miłość aktami seksualnymi. W opisanej sytuacji małżonkowie pragną potomstwa, ale istnieją jakieś zewnętrzne
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niedogodności, które uniemożliwiają lub bardzo skomplikowałyby życie rodzinne. Wobec tak trudnej sytuacji
Kościół zachęca małżonków do prawidłowego korzystania
z procesów związanych z przekazywaniem życia49. Mogą
oni zrezygnować ze współżycia w okresach płodności małżonki, a przystępować do aktów małżeńskich w dniach
gdy w cyklu menstruacyjnym kobiety nie stwierdza się
płodności, szanując zamysł Boży, oraz dając świadectwo
prawdziwej i pełnej uczciwości miłości50.
Kościół akceptuje zatem regulację poczęć, którą nazywa
również naturalną ze względu na jej zgodność z prawami
natury ustanowionymi przez Stwórcę. Oprócz tego terminu stosowane są również takie jak: naturalne planowanie
poczęć, czy naturalne metody planowania rodziny, które
podkreślają fakt, że mają świadomość swojego powołania
do rodzicielstwa51.
Metody te polegają na obserwacji cyklu miesięcznego
kobiety i dostosowywania się do jej kondycji fizycznej
jak i psychicznej. Istnieje kilka metod diagnozowania
dni płodnych i niepłodnych. Wśród najpopularniejszych
wymienia się metodę kalendarzyka małżeńskiego. Wadą
tej metody jest to że nie każda kobieta ma regularne cykle menstruacyjne, a co za tym idzie może okazać się
mało precyzyjna. Kolejna z metod, to metoda termiczna,
która opiera się na badaniu temperatury ciała kobiety. Zaobserwowano, że w prawidłowym cyklu kobiety
ciepłota ciała ma dwie fazy. Pierwsza z nich obejmuje
czas menstruacji i dojrzewania komórki jajowej, a więc
dni w których kobieta jest niepłodna, a objawia się to
poprzez niższą temperaturę ciała. Wzrost temperatury
wskazuje na fakt owulacji i trwa przez kolejnych 12–16
dni do menstruacji. Są to dni płodne i względnie płodne.
Kolejne dwie metody: objawowo – termiczna i owulacyjna
Billingsa obejmują obserwacje kilku czynników, tak zwanych biomarkerów52.
Kościół w swojej nauce podkreśla swoje wielkie „tak”
dla życia, które powinno się odbijać echem w każdym
małżeństwie. Dlatego nie można mylić naturalnego pla126
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nowania rodziny z antykoncepcją, czy mówić o niej jako
godziwej metodzie antykoncepcji, dopuszczalnej przez
Kościół, gdyż wówczas niestety w ludzkiej świadomości
umacnia się postawa contraconception53.
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli
się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie,
w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki,
godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka”54. W słowach
z homilii wygłoszonej w Nowym Targu w czasie pierwszej
pielgrzymki do ojczyzny, papież podkreślił swą nadzieję
dotyczącą świadectwa jakie może dać polska katolicka rodzina całemu światu. Obyśmy jako wspólnota narodowa
nigdy nie zapomnieli tych słów i potrafili sprostać temu
zadaniu.
Sumary:
In its teaching, the church emphasizes its great „yes” to life,
which should be echoed in every marriage. That is why you
cannot confuse natural family planning with contraception, or
talk about it as a decent method of contraception, acceptable by
the Church, because then unfortunately the attitude of contraconception in human consciousness strengthens.
Key words:
Saint John Paul II, sacrament, sacrament of marriage, marriage, civilization of life, theology of marriage, love, parenthood,
Pope in Poland.
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Nauczanie Jana Pawła II o narodzie
podczas pierwszej pielgrzymki
do Polski
Ks. Grzegorz Sokołowski1
Przemyślenia Jana Pawła II dotyczące narodu i ojczyzny to z jednej strony osobiste przeżycia związane z historią Polski, która, mimo trudności, formowała się od
końca X wieku i ukształtowała doświadczenie jedności
narodowej powiązanej ze wspólną kulturą, językiem i historią. Z drugiej strony nauczanie papieża w tym aspekcie związane jest z doświadczeniem historii Europy XX
wieku, a szczególnie z budzeniem świadomości narodowej
wielu europejskich społeczeństw. Fundamentem rozważań o narodzie jest dla Jana Pawła II personalizm. Wiąże
się to z wizją stawiajacą u podstaw każdej wspólnoty,
także narodu, osobę ludzką.
Kontekst narodowy w przygotowaniach
do pielgrzymki
Pierwszy raz publicznie sprawa pielgrzymki papieża
Jana Pawła II do Polski została podniesiona w komunikacie sekretarza Episkopatu Polski bp Bronisława Dąbrowskiego nazajutrz po wyborze kard. Karola Wojtyły
na Następcę św. Piotra czyli 17 października 1978 r.
Sekretarz Episkopatu zaznaczając, że polski kardynał został Biskupem Rzymu w czasie przygotowań do 900-lecia
męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława
i 600-lecia obecności Matki Bożej w obrazie jasnogórskim,
wyraził nadzieję, że „w tych uroczystościach papież Jan
Paweł II weźmie udział i będzie przeżywał z nami radości
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jubileuszowe”2. Prymas Polski Stefan Kard. Wyszyński
wypowiedział się publicznie na temat przyjazdu papieża
do ojczyzny 6 listopada 1978 r., czyli niecały miesiąc po
konklawe, w katedrze św. Jana w Warszawie3.
21 i 22 marca 1979 r. biskupi polscy podczas 168 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, po raz kolejny omawiając pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, podkreślili,
że przybycie Namiestnika Chrystusowego i Głowy Kościoła katolickiego do Polski jest wydarzeniem wyjątkowym
w dziejach narodu. Episkopat miał również nadzieję na
normalizację stosunków państwo-Kościół, czego wymaga
dobro Kościoła, narodu i państwa4. W rozumieniu Episkopatu Polski zatem zbliżająca się pielgrzymka miała
znaczenie nie tylko dla Kościoła w Polsce, dostrzeżono
jej miejsce w historii Polski i wpływ na sytuację narodu
polskiego.
Komunistyczne władze zmierzały do utrudnienia Polakom uczestnictwa w uroczystościach religijnych pod
przewodnictwem Jana Pawła II, jednak na spotkania
z papieżem przybywały tłumy ludzi. W ocenie historyków
rozpoczęta 2 czerwca 1979 r. pielgrzymka zaowocowała
już rok później dziesięciomilionowym ruchem „Solidarność”, jej wymiar okazał się zatem nie tylko religijny, ale
i społeczny. Jan Paweł II stał się dla narodu polskiego autorytetem i ośrodkiem identyfikacji narodowej5. W przemówieniach i homiliach papież wiele mówił o historii
Polski, wspólnym losie narodu i Kościoła, wskazywał na
znaczenie takich pojęć jak ojczyzna, wolność, suwerenność.
Dzieje Polski związane z Chrystusem
Jan Paweł II podczas pielgrzymki wiele mówił o historii
Polski, podkreślając szczególnie związek narodu z Kościołem. Stanowiło to opozycję wobec oficjalnych założeń
władz partyjno-państwowych, których celem była ateizacja społeczeństwa, a w związku z tym desakralizacja wizji
przeszłości. W wypowiedziach papieża pojawiały się często
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nawiązania do wydarzeń i postaci związanych z II wojną
światową. Pamiętać należy, że pielgrzymka odbywała się
zaledwie niecałe trzydzieści pięć lat od zakończenia wojny.
Wielu Polaków, w tym Jan Paweł II, miało w żywej pamięci
ten okrutny czas. Dwa elementy – związek z Chrystusem
i tragizm dziejów Polski papież integralnie łączył ze sobą.
Podkreślał, że zasadniczą składową tożsamości Polaków
jest chrześcijaństwo. Eksponuje sakralny aspekt dziejów
Polski. Na warszawskim placu Zwycięstwa, 2 czerwca,
mówił: „nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego
– tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko
stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu,
narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego
narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem
tak straszliwie trudną – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku
1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na
walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone
potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami,
jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł
również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed
kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do
nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium,
któremu na imię Jezus Chrystus”6.
Związek narodów słowiańskich z chrześcijaństwem
w ujęciu historycznym został ukazany przez Jana Pawła II
w homilii w czasie Mszy Św. sprawowanej w Gnieźnie
na Wzgórzu Lecha. Początek tej relacji miał miejsce już
w wieczerniku jerozolimskim, kiedy to napełnieni Duchem Świętym apostołowie zaczęli mówić obcymi językami. Konsekwentnie Ewangelia obejmowała coraz większy obszar ziemi, docierając także do Słowian. Związek
z chrześcijaństwem stał się fundamentem państwowości
tych narodów7.
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Na Jasnej Górze Jan Paweł II; wskazywał, że jest to
miejsce, gdzie Polacy zawsze czuli się wolni: „Tutaj zawsze
byliśmy wolni”8. Nawiązywał do, przywoływanej często
przez Kościół w odniesieniu do systemów totalitarnych,
zasady wolności religijnej. Wskazywał, że zasada swobody
wyznawania wiry jest wpisana w dokumenty międzynarodowe i państwowe, w tym w konstytucję PRL. Zdaniem
Jana Pawła II Jasna Góra wpływa na budowanie tożsamości narodu. Papież przytoczył słowa prymasa Wyszyńskiego z czasów Wielkiej Nowenny „Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta
głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej
postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii”,
a od siebie dodawał: „Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca,
aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. (…)Można
na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich
stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza.
Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje
w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć
ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego
narodu w Sercu jego Matki i Królowej!”9.
Podczas centralnych uroczystości 900-lecia śmierci św.
Stanisława, biskupa krakowskiego, który to jubileusz był
głównym motywem pielgrzymki, Jan Paweł II podkreślał
konieczność kontynuacji obecności wiary w dziejach narodu: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni
mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej
wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”10. W dalszej części Jan Paweł II nawiązał do głównych elementów
nauczania społecznego Soboru Watykańskiego II o dialogu
i odczytywaniu znaków czasu, które to bazowało na obecności Kościoła w konkretnej rzeczywistości społecznej.
Mówił papież: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry,
mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki
dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów
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– dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu
z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym
– dialog zbawienia”11. Na koniec zaapelował do Polaków
o podtrzymywanie związku z Kościołem „I dlatego – zanim
stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas
Chrystus na chrzcie świętym, (…) – abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: –
abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego
tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało (…)”12.
Władzom partyjno-państwowym nie spodobał się ten
styl przemówień Jana Pawła II; uważając, że zawierają one konteksty polityczno-ideologiczne podejmowały
interwencje u przedstawicieli Kościoła. Już 3 czerwca
kierownik Urzędu ds. spraw Wyznań Kazimierz Kąkol
rozmawiał z abp Franciszkiem Macharskim, metropolitą
krakowskim przekazując zastrzeżenia dotyczące homilii
papieskich wygłoszonych w Warszawie i Gnieźnie. Abp
Macharski miał odpowiedzieć: „Maniera historiozoficzna – eksponowanie roli Kościoła w historii Polski – jest
udziałem wszystkich hierarchów polskich; w jakiejś mierze stanowi ona reakcję na pomniejszenie tej roli przez
oficjalną historiografię”13.
Uniwersalne nauczanie o narodzie
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II
mówił o narodzie i ojczyźnie w kontekście dziejów narodu
polskiego, jednak jego nauczanie stanowiło część ogólnego
nauczania Kościoła w odniesieniu do tych rzeczywistości
społecznych. Przemawiając w Belwederze do przedstawicieli władz państwowych wskazał, że racją bytu państwowego jest suwerenność społeczeństwa, narodu i ojczyzny,
a okazją do budowania patriotyzmu są także momenty
bolesne i negatywne w dziejach narodu. Mówił: „w istocie
swojej negatywne doświadczenie stało się jakby kuźnią
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polskiego patriotyzmu”, wskazując że słowo „ojczyzna”
posiada znaczenie pojęciowe, ale również uczuciowe14.
Papież podkreślił znaczenie relacji międzynarodowych
dla zapewnienia podmiotowego istnienia poszczególnych
narodów: „Pokój i zbliżenie pomiędzy narodami może budować się tylko na zasadzie poszanowania obiektywnych
praw narodu, takich jak prawo do istnienia, do wolności,
do podmiotowości społeczno-politycznej, do tworzenia
własnej kultury i cywilizacji”15. Uwypuklał wskazania nauki społecznej Kościoła, która mówi, iż wszelkie przymierza i sojusze międzynarodowe winny być oparte na wzajemnym poszanowaniu i uznaniu dobra każdego narodu
i państwa w systemie wzajemnych odniesień. Przymierza
tego typu mają być dobrowolne, a ich celem jest wzrost
dobrobytu i pomyślności ich uczestników. Takiego typu
relacje budują sprawiedliwość i pokój.
Spotykając się z władzami komunistycznymi Jan Paweł
II wskazał na zadanie Kościoła, którym jest formowanie
religijne człowieka, ale ze świadomością, że realizuje on
swoje powołanie w konkretnej rzeczywistości społecznej.
Obywatele państwa są równocześnie synami i córkami
Kościoła. „Nawiązując kontakt religijny z człowiekiem,
Kościół utwierdza tego człowieka w jego naturalnych więzach społecznych. Historia Polski potwierdziła to w wybitnym stopniu, że Kościół w naszej ojczyźnie starał się
na różnych drogach o wychowanie wartościowych synów
i córek narodu, dobrych obywateli, pożytecznych i twórczych pracowników w różnych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Płynie to z podstawowej
misji Kościoła, który wszędzie i zawsze zabiega o to, aby
uczynić człowieka lepszym, bardziej świadomym swej
godności, pełniej oddanym swoim zadaniom życiowym,
rodzinnym, społecznym, patriotycznym. Aby uczynić go
ufnym, mężnym, świadomym swoich praw i obowiązków,
społecznie odpowiedzialnym, twórczym i pożytecznym”16.
W homilii wygłoszonej na placu Zwycięstwa uwydatniło
się personalistyczne spojrzenie Jana Pawła II na pojęcie
„narodu” i „ojczyzny”. Mówił: „dzieje narodu są przede
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wszystkim dziejami ludzi”. Dzieje każdego narodu są
dziejami ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez konkretną ziemię. Pojawia się zatem nawiązanie do procesów
historycznych, które są elementem istotnym tych dwóch
pojęć oraz miejsca17. Papież kontynuował myśl o związku
dziejów narodu z dziejami człowieka podkreślając, że zarówno naród, jak i rodzina są społecznościami naturalnymi. „Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć
poprzez każdego człowieka w tym narodzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej
wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to
wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla
dziejów duchowych człowieka”18. Według Jana Pawła II
naród, podobnie jak i rodzina, nie są owocem umowy społecznej lecz społecznościami naturalnymi. Z naturalnych
wspólnot wyrastają inne grupy – kulturowe, etniczne
i religijne. Społeczności naturalne są nie do zastąpienia
w życiu człowieka.
Tym, co odróżnia jeden naród od innych, jest kultura.
Ona, bardziej niż siła materialna, świadczy o istnieniu
narodu przez cały ciąg dziejów. Jest przede wszystkim
dobrem wspólnym narodu. Zdaniem Jana Pawła II narody pozostają duchowo niepodległe, mimo utraty granic
politycznych, dzięki swojej specyficznej kulturze. W przemówieniu do młodzieży na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie
papież wskazał właśnie na ten element, podając za przykład Polskę. „Wiadomo, że naród polski przeszedł przez
ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą
sto lat – a mimo to pośród tej próby pozostał sobą”19. Jan
Paweł II przedstawił personalistyczne rozumienie kultury: „Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem
człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez
nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek
tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest
wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia
i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspól136
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nego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich
wspólnot”20.
Symbolicznym miejscem dyskryminacji człowieka i narodów jest obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. W tym
miejscu Jan Paweł II przypomniał, że o każdym człowieku i każdym narodzie należy myśleć jak o bracie. Taka
postawa nie doprowadzi do agresji i eksterminacji. Przypomniał słowa Pawła VI wypowiedziane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Pokój, tylko pokój winien
kierować losami narodów i całej ludzkości!”. Jan Paweł II
w Oświęcimiu podkreślił: „Nigdy jeden naród nie może
rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za
cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci”21.
Papież przywołał również XV-wiecznego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pawła Włodkowica, który nauczał
o konieczności zabezpieczenia praw narodów: do istnienia, do wolności, do niepodległości, do własnej kultury,
do godziwego rozwoju22.
Podsumowanie
Episkopat Polski jak i wierni odebrali pielgrzymkę Jana
Pawła II do Polski w 1979 r. jako sukces Kościoła i wzmocnienie chrześcijańskiej tożsamości narodowej. Pielgrzymka pokazała słabość władzy ludowej. Prymas Wyszyński
wspomina w swoich zapiskach spotkanie I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka z Janem Pawłem II „Mówił szczerze
i niemal prosząco – by Ojciec Św. na swoim stanowisku
nie zapominał o Polsce i uczynił dla niej to, co jest możliwe na jego stanowisku. Charakteryzował sytuację Polski,
na tle sytuacji światowej. Widać było, że żywo odczuwa
grozę tej sytuacji. Myślę, że usiłowano niejako stworzyć
ośrodek, który by skłaniał do poszanowania praw Polski
i wolności. Papież, aprobując to stanowisko, podkreślał
warunki, w jakich Kościół może skutecznie działać”23.
Owoce pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II uwidoczniły się w następnych latach. Jak zauważa biogram Jana
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Pawła II Georg Weigel „rozniecona została rewolucja ducha”24. W podsumowaniu pielgrzymki przygotowanym na
posiedzenie Rady Głównej Episkopatu Polski 4 września
1979 r. prymas Wyszyński pisał: „Na pewno Kościół wiele
zyskał nie tylko dlatego, że wierni spotkali się z Głową
Kościoła, ale i dlatego, że uznali słuszność Kościoła walczącego o prawa instytucji kościelnych i prawa wiernych.
Bądź co bądź na p. Zwycięstwa, w pracowicie budowanej
naszej stolicy państwa laickiego, stanął ogromny krzyż
z czerwoną stułą zmartwychwstałego Chrystusa, wybudowany przez państwowych techników. Pozostanie on
w oczach narodu i świata – jako wymowny symbol po 35
latach państwowej walki z religią”25. Dla Jana Pawła II
najważniejszym celem pielgrzymki było budowanie chrześcijańskiej tożsamości Polaków. Służyć temu miało odkłamywanie historii narodu, programowo zakłamywanej
przez władze partyjno-państwowe dla celów ideologicznych.

Summary:
The thoughts of John Paul II regarding the nation and homeland are on the one hand personal experiences related to the
history of Poland, which, despite difficulties, has been formed
since the end of the 10th century and has shaped the experience of national unity associated with common culture, language
and history. On the other hand, the teaching of the Pope in this
aspect is related to the experience of the history of 20th-century
Europe and in particular to the raising of national awareness
of many European societies. Personalism is the foundation of
the reflection on the nation. This is connected with the vision
that underlies every community, including a nation, a human
person.
Key words:
Nation, national culture, communism, universalism, freedom, history of Poland.
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Aktualność antropologii
św. Jana Pawła II
ukazanej w przemówieniach
podczas pielgrzymki do Polski
w 1979 roku
Ks. Wiesław Przygoda1
Jan Paweł II przybył do Polski w drugim roku swego
pontyfikatu już po ogłoszeniu 4 marca 1979 roku swej
pierwszej, programowej encykliki Redemptor hominis.
Nie ulega wątpliwości, iż przesłanie tej encykliki papież
Polak pragnął przekazać swoim rodakom w przemówieniach i homiliach wygłoszonych podczas przeszło tygodniowego pobytu na ojczystej ziemi. Ważnym powodem
podjęcia przez papieża wraz z rodakami problemu: kim
jest człowiek, skąd pochodzi i dokąd zmierza oraz jaką
miarą go mierzyć, były niewątpliwie rażące błędy antropologiczne propagowane w Polce od czasu zakończenia II
wojny światowej, z czym wiązało się wprowadzanie systemu komunistycznego w społeczeństwie polskim i krajów
ościennych, które bez własnej woli znalazły się w strefie
wpływów Związku Radzieckiego. Jan Paweł II będąc znakomitym filozofem, ukształtowanym najpierw w środowisku krakowskim a następnie przez 20 lat w filozoficznej
szkole KUL, gdzie wykładał etykę, doskonale znał te błędy i pragnął swoich rodaków ostrzec przed zgubnymi ich
konsekwencjami. Papież nie skupił się jednak a nawet nie
położył głównego akcentu na krytyce antropologii komunistycznej, ale starał się zwrócić uwagę swoich rodaków
na pozytywny wykład chrześcijańskiej nauki o człowieku.
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Celem tego artykułu jest systematyczna prezentacja głównych tez antropologicznych ukazanych w przemówieniach
Jana Pawła II w czasie jego pobytu w Polsce w 1979 roku
oraz wskazanie, jak bardzo jego słowa zachowały swą aktualność po 40. latach od czasu tej pielgrzymki. Artykuł
ma charakter przeglądowy a jego głównym źródłem będą
oczywiście słowa Jana Pawła II wygłoszone w dniach 2-10
czerwca 1979 roku w Polsce, uzupełniane niekiedy jego
innymi wypowiedziami, szczególnie zaczerpniętymi z encykliki Redemptor hominis.
Ostrzeżenie przed błędnymi wizjami człowieka
Jan Paweł II powołany na Stolicę Piotrową z dalekiego
kraju przybył w 1979 roku do swojej Ojczyzny skrępowanej wówczas przez system komunistyczny. Prawnie i politycznie kraj był rzeczywiście daleko od Stolicy Apostolskiej
a Kościołowi w Polsce na różne sposoby utrudniano realizację jego misji zbawczej. Papież z rodu Słowian w homilii
na Placu Zwycięstwa w Warszawie nie omieszkał się przypomnieć, iż swoim przybyciem wypełnia wielkie życzenie
papieża Pawła VI, który gorąco pragnął przybyć do Polski
na millennium chrztu Polski w 1966 roku, ale wówczas
władze komunistyczne PRL nie wyraziły na to zgody.
Jan Paweł II aż nadto realistycznie znał uwarunkowania
społeczno-kulturowe i polityczne życia chrześcijańskiego
wiernych oraz pełnienia posługi zbawczej Kościoła w Polsce. W kontekście odejścia części społeczeństwa polskiego
od wiary w Boga i pójścia na współpracę z narzuconym
przez mocarstwo zewnętrzne ateistycznym systemem
komunistycznym papież Polak z całą mocą apelował do
swego narodu o odejście od błędnych ideologii XX wieku
i powrót do tysiącletniej tradycji wiary ojców.
W czasie swojej homilii w Warszawie na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II ani razu nie wymienił ateistycznego
systemu komunistycznego, ale przesłanie tego kazania
prowadziło słuchaczy do odwrócenia się od tego niszczącego człowieka systemu. Papież w swojej mądrości
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odwołał się do wielowiekowego dziedzictwa polskiego
narodu, które było zarazem wspaniałe ale także trudne,
a niekiedy tragiczne. Następnie podkreślał ścisły związek
poszczególnego człowieka ze wspólnotą, którą jest naród
pełniący rolę nośnika tysiącletniej tradycji, a co za tym
idzie, także tożsamości każdego członka tej wspólnoty.
W tym kontekście Jan Paweł II podkreślił, że „dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on
w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość,
serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jest
najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród
polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co
w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć
i ocenić bez Chrystusa”2. Papież bardzo sprytnie wezwał
w sposób pozytywny do porzucenia systemu ateistycznego ale bez używania słowa „komunizm”. Wszystkich
Polaków – nie tylko tych, którzy jawnie wierzyli w Chrystusa, ale także tych, pozornie stojących poza Kościołem,
wątpiących a nawet sprzeciwiających się Bogu – zachęcił
natomiast do pójścia w przyszłość po śladach Chrystusa,
które w przeszłości były tak ważne dla wielu rodaków.
Swoje przesłanie do rodaków papież Polak jeszcze wzmocnił cytatem z Kazań sejmowych ks. Piotra Skargi: „Ten
stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń
jego jest Chrystus”3. Jako wezwanie do odejścia od ideologii ateistycznego komunizmu należy także interpretować
słowa słynnej modlitwy, jakie wypowiedział Jan Paweł II
na Placu Zwycięstwa4.
W antropologii Jana Pawła II kluczową rolę odgrywa
słowo „wolność”. Rozważania na temat wolności pojawiły się już podczas pierwszej pielgrzymki do Polski ale
powracały często także podczas następnych, wywołując
przynajmniej do końca epoki PRL gromkie brawa. Jednak
papież Polak od początku swych katechez narodowych
próbował naświetlać głębsze warstwy teologiczne ludzkiej wolności. W czasie kazania na krakowskich Błoniach
10 czerwca 1979 roku papież stwierdził, iż człowiek jest
„istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzial143
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nym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem
myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać”5. Wolność w rozumieniu Jana Pawła II przynależy
do samych korzeni bytu ludzkiego. Człowiek chce wybierać
zawsze jakąś wartość, jakieś dobro, ale niestety może niekiedy źle rozeznać autentyczność owego dobra6. Wolność
jest czymś bardzo wewnętrznym, intymnym, ale zarazem
jest otwarta na świat zewnętrzny człowieka, ponieważ
wszelkie decyzje dokonują się w jakimś kontekście społecznym, historycznym, kulturowym, religijnym. Mogło by
się komuś wydawać, że dziedzictwo historyczne, kulturowe
jakiegoś narodu ogranicza ludzką wolność. Jan Paweł II
postrzegał to zupełnie inaczej. W czasie homilii na krakowskich Błoniach podkreślił, iż tradycja narodowa nie stanowi ograniczenia ludzkiej wolności, jest raczej skarbem,
duchowym zasobem, wielkim wspólnym dobrem, obok
którego nie wypada przejść obojętnie. W tym kontekście
papież postawił pytanie: „Czy można odrzucić Chrystusa
i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? – i sam
odpowiedział na nie – oczywiście, że można. Człowiek jest
wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek
może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze:
czy wolno? I w imię czego «wolno»? Jaki argument rozumu,
jaką wartość woli i serca można przedłożyć samemu sobie i bliźnim, i rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby
powiedzieć «nie» temu, czym wszyscy żyliśmy tysiąc lat?!
Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze
ją stanowiło”7. Słowa te potwierdzają, jak stanowczo Jan
Paweł II wzywał swoich rodaków do odrzucenia pokusy
ateizmu, nie mówiąc o tym wprost, ale dając głębokie uzasadnienie dla wyboru Boga i życia we wspólnocie z Nim.
Wolność w rozumieniu papieża Polaka nie oznacza
anarchii, ale jest ona związana ściśle z jakąś wartością,
a szczególnie z prawdą. Człowiek, który odkryje prawdę,
jest zobowiązany w sumieniu, aby się nią kierował w życiu.
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nie traci
swej wolności, żyjąc we wspólnocie z Nim. Granicą wolności jest bowiem wewnętrzna zależność od prawdy świata
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i prawdy własnego bytu. Wyraźnie wyraził to Jan Paweł II
w encyklice Redemptor hominis, że „człowiek, który chce
zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet
pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi
ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością
i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się
do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym,
musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona
się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on
nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach
Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego
Odkupiciela […]. Właśnie owo głębokie zdumienie wobec
wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli
Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem” (nr 10).
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do swojej Ojczyzny była jedyna w swoim rodzaju. Papież przybył po raz
pierwszy do kraju opanowanego przez międzynarodowy
i wówczas jeszcze bardzo silny system komunistyczny,
który dzięki zabiegom dyplomatycznym przedstawicieli
Patriarchatu Moskiewskiego nie został nawet potępiony
przez ojców Soboru Watykańskiego II. Zważywszy na bardzo skomplikowaną sytuację katolików nie tylko w Polsce
ale też w pozostałych krajach bloku komunistycznego,
papież musiał być bardzo ostrożny i rozsądnie wypowiadać swoje tezy. Mimo to wydaje się, że główne ostrzeżenie przed błędną wizją człowieka spłaszczoną tylko do
wymiaru materialnego i doczesnego wybrzmiało podczas
pielgrzymki 1979 roku bardzo wyraźnie. Papież słusznie
unikał konfrontacyjnego języka i aktualnych wówczas
politycznych podtekstów. Dzięki temu jego przesłanie
nabrało charakteru uniwersalistycznego i w moim przekonaniu wydaje się nader aktualne również dzisiaj. Dla
wielu bowiem Polaków żyjących 40. lat później od tamtej
pielgrzymki niestety nie jest wciąż oczywiste, że człowieka
nie można zrozumieć do końca bez Chrystusa.
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Wezwanie młodzieży
do kształtowania swego człowieczeństwa
W czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku Jan Paweł II wezwał zwłaszcza ludzi młodych do podejmowania
wytrwałej pracy nad rozwojem swojego człowieczeństwa.
Szczególnie mocno to wybrzmiało podczas spotkania
z młodzieżą duchowną na Jasnej Górze 6 czerwca 1979
roku. Papież wezwał wówczas ludzi młodych do pracy nad
sobą, do rozwoju swego człowieczeństwa. Podkreślił, iż łaską młodego wieku jest odkrycie człowieka wewnętrznego,
którego nie można gasić. Dopiero to odkrycie pozwala się
zabrać do pracy nad kształtowaniem samego siebie. Ten
rodzaj wysiłku osobistego różni się od przygotowania do
wykonywania jakiegoś zawodu, on zmierza do ukształtowania samego człowieka, jakim jest każdy z nas. Odkrycie
swego wnętrza rozkłada się na odkrycie z jednej strony
swych talentów, szlachetnych pragnień, ideałów, ale także z drugiej strony swych słabości, wad, złych skłonności, egoizmu, pychy czy zmysłowości. Dla Jana Pawła II
było to oczywiste, iż pierwsze rysy człowieczeństwa należy
rozwijać i wzmacniać a te drugie zwalczać, przezwyciężać
i przetwarzać. Na tym polega praca nad sobą, a papież
polecił ją podjąć w szkole Chrystusa na podobieństwo
tych, którzy stali się Jego pierwszymi uczniami8.
Zdaniem Jana Pawła II tylko współpraca z Jezusem
Chrystusem daje gwarancję powodzenia w procesie kształtowania skarbu swego człowieczeństwa. Do rozwoju nowego człowieka w sobie potrzeba słuchania słowa Bożego
i rozważania go w swoim sercu. Zdaniem papieża Polaka
czasem lepiej się nad sobą zamyślić, nieco zamartwić a nawet zagniewać na siebie niż lekkomyślnie przeżywać swoją
młodość a przy tym zagubić wielki i niepowtarzalny skarb
swego człowieczeństwa. „Chrystus nie chce, żebyśmy byli
głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy
stole słowa Bożego i przy stole Eucharystii”9. Praca nad
swoim wnętrzem, światem swego ducha ma na celu także
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odkrycie swego powołania. Niektórzy młodzi ludzie odkrywają powołanie do służby kapłańskiej, inni do życia konsekrowanego. Jednak każda odpowiedź na wezwanie Boże,
odpowiedź wolna i świadoma sprawia, iż życie człowieka
zyskuje nowy, głębszy sens, gdyż wówczas człowiek staje
się współpracownikiem Boga w realizacji Jego planów.
Szczególną rolę w kształtowaniu człowieczeństwa młodych ludzi przypisał Jan Paweł II uniwersytetom, co wybrzmiało m.in. w przemówieniu do profesorów i studentów KUL, wygłoszonym 6 czerwca 1979 roku na Jasnej
Górze. Zdaniem papieża uniwersytet powinien nauczyć
młodego człowieka samodzielnego myślenia, uwolnić jego
potencjał umysłowy i duchowy. „Uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, gdy w określonej wspólnocie ludzi,
przy pomocy środków o charakterze naukowo-twórczym,
naukowo-badawczym prowadzi do tego, że się rozwija
człowiek, że się wyzwala jego wszechstronny potencjał
duchowy. Potencjał umysłu, woli i serca; formacja całego
człowieka”10. W przekonaniu papieża z samego faktu, że
jakaś szkoła nazywa się uniwersytetem lub wyższą uczelnią nic jeszcze nie wynika dla człowieczeństwa studiujących tam młodych ludzi. Można bowiem wyprodukować
serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale problem
tkwi w tym, czy uczelni udało się przez kilka lat studiów
wyzwolić ten olbrzymi potencjał duchowy człowieka, przez
który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. Papież życzył tego środowisku KUL, by potrafiło uwalniać
potencjały umysłu, woli i serca młodych ludzi i przygotowało narodowi polskiemu jak najwięcej ludzi o dojrzałym
człowieczeństwie, tzn. ludzi odpowiedzialnych, ale także
ludzi odważnych i zdolnych ponosić ryzyko ze względu na
sprawę Chrystusa, ewangeliczne ryzyko życia, przyznawania się do swojej prawdy ze wszystkimi konsekwencjami. Jan Paweł II wyraził przekonanie, iż „przyszłość Polski
zależy od tego, ilu będzie ludzi w ten sposób dojrzałych”11.
Kształtowanie charakteru młodego człowieka to zadanie
nie tylko uniwersytetu. W czasie spotkania ze studentami
uczelni krakowskich przy kościele ojców dominikanów na
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Skałce 8 czerwca 1979 roku Jan Paweł II wspomniał swoje doświadczenie duszpasterstwa akademickiego i duszpasterstwa służby liturgicznej ołtarza, z którego wyrósł
także Ruch Światło – Życie. Papież wyraził przekonanie, iż
duszpasterstwo akademickie nie może kończyć się tylko
na kościele, ale musi sobie szukać także innych terenów.
Podkreślił, iż sam należał do prekursorów poszukiwania
nowego stylu duszpasterstwa akademickiego w powiązaniu z pięknem przyrody. Ważnym wsparciem dla rodziców
w chrześcijańskiej formacji dzieci i młodzieży okazały się
grupy liturgicznej służby ołtarza. Rekolekcje wakacyjne
stały się doskonałym narzędziem pogłębienia religijnego, a także formacji patriotycznej i rozwoju w dziedzinie
kultury. Ponadto wspomniane formy duszpasterstwa
młodzieży przyczyniały się do ich aktywizacji apostolskiej oraz lepszego przygotowania do życia w małżeństwie
i rodzinie. Papież wspomniał jeszcze o festiwalach poezji
i muzyki chrześcijańskiej – tzw. sacrosongach i życzył, by
te wszystkie formy ewangelizacji młodzieży rozwijały się
w również przyszłości12.
Apel o obudzenie w sobie „człowieka duchowego”
Jan Paweł II przybywając do swojej Ojczyzny w 1979
roku, doskonale zdawał sobie sprawę z nienajlepszej kondycji religijno-moralnej polskiego narodu. Dlatego jako
następca św. Piotra i Namiestnik Chrystusowego Kościoła
postanowił zachęcić swoich rodaków do nawrócenia i obudzenia w sobie człowieka duchowego. Uczynił to w czasie
kazania wygłoszonego na Placu Zwycięstwa w Warszawie
2 czerwca 1979 roku w formie modlitwy – wielokrotnie
przywoływanej w następnych dziesięcioleciach przez
duszpasterzy w Polsce – modlitwy skierowanej do Ducha
Świętego: „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja:
Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”13. Oczywistym
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jest, iż papieżowi chodziło o odnowę serc i sumień mieszkańców „tej ziemi”, czyli ziemi zamieszkałej przez Polaków. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż modlitwa ta
nic nie straciła na swej aktualności i trzeba ją odmawiać
również w obecnych czasach, ale warto też zastanowić
się, w jaki sposób chrześcijanie mogą i powinni współpracować z Duchem Świętym w dziele odnowy – siebie,
innych, narodu, w końcu „oblicza ziemi”?
Zauważmy najpierw, że odnowa wiary chrześcijanina
dokonuje się we wspólnocie Kościoła, bo chociaż Duch
Święty w swojej misji w świecie nie jest niczym skrępowany, to jednak Jego uprzywilejowanym miejscem działania na obecnym etapie historii zbawienia jest Kościół
Chrystusowy. Duch Święty w jedności osób Trójcy Świętej
uczestniczy we wszelkim działaniu Boga w stworzeniu,
ale przede wszystkim spełnia w świecie posłannictwo
otrzymane od Ojca i Syna, mające na celu zbawienie ludzi
i dopełnienie wszelkiego uświęcenia. Duch Święty działa w całej historii zbawienia, ale w nowy sposób został
On dany ludziom przez Jezusa Chrystusa po Jego męce,
śmierci i zmartwychwstaniu. Według Jana Pawła II celem
a zarazem szczytem ziemskiej, historycznej misji Chrystusa było dzieło odkupienia, w którym ta misja wyczerpała
się14. Posłannictwo Ducha Świętego czerpie natomiast
z Chrystusowego odkupienia (por. J 16,15), sprawiając,
że staje się ono aktualne i skuteczne w sercach i sumieniach poszczególnych ludzi aż do skończenia świata.
Wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce pozostaje
odnowa religijna i moralna na płaszczyźnie ogólnonarodowej, w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego, a także
w zakresie debaty publicznej i stylu sprawowania posługi
władzy. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, jak głębokiej przemiany domaga się życie publiczne, zwłaszcza sfera działalności politycznej w naszym kraju. Duszpasterze
nie mogą angażować się w bezpośrednią działalność polityczną, czyli w zdobywanie i sprawowanie jakiejkolwiek
władzy politycznej, ale ich zadaniem jest formacja duchowa i społeczna polityków chrześcijańskich. Jan Paweł II
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wezwał ponadto Polaków do pojednania w płaszczyźnie
religijnej, do czego w jego przekonaniu predestynuje nas
nasze położenie geograficzne i kulturowe między Wschodem i Zachodem15. Tylko przy pomocy Ducha Świętego
można te trudne zadania podjąć i skutecznie zrealizować.
Dlatego tak ważnym jest zadanie Kościoła w Polsce, by
stale pomagać wiernym w odkryciu wielkiego bogactwa
osoby Ducha Świętego, Jego darów i natchnień, by nauczyć ludzi obfitego korzystania z Jego asystencji w dziele
odnowy moralnej i duchowego rozwoju.
Jan Paweł II wezwał naród polski, by wziął na nowo dar
Ducha Świętego i z Nim wiązał swoją przyszłość. W homilii w Gnieźnie wołał w profetycznym tonie: „Pójdziemy
razem tą drogą naszych dziejów. […] Pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość. Pójdziemy
ku przyszłości! «Weźmijcie Ducha Świętego!» (J 20, 22)”16.
Każde pokolenie Polaków ma – w świetle tych słów Jana
Pawła II – przyjmować dar Ducha Świętego i z Jego (po)
mocą budować lepszą według Bożych kryteriów przyszłość. To zadanie stoi również przed obecnym młodym
pokoleniem Polaków, które świętego Papieża z rodu Słowian nie miało już okazji spotkać i poznać osobiście. Żeby
jednak iść w przyszłość z mocą Ducha Świętego, trzeba
wciąż wracać do Wieczernika i do dnia Pięćdziesiątnicy,
bo tam – jak zaznaczył Jan Paweł II w homilii w Warszawie – „w apostołach, którzy otrzymują Ducha Świętego
w dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo obecni
wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. […] Są wokół nich już wówczas zgromadzone różne
ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez światło
Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach,
w różnych stuleciach. Dzień Zielonych Świąt jest dniem
narodzin wiary i Kościoła również na naszej polskiej ziemi. Jest to początek przepowiadania wielkich spraw Bożych również w naszym polskim języku. Jest to początek
chrześcijaństwa również w życiu naszego narodu: w jego
dziejach, w jego kulturze, w jego doświadczeniach”17.
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Zachęta do składania chrześcijańskiego świadectwa
wiary i miłości
Kiedy Jan Paweł II stanął po raz pierwszy na polskiej
ziemi jako papież, odczytał fakt wyboru Polaka na Stolicę
Piotrową w sposób iście profetyczny. Uznał, że jest to nie
tylko jego osobisty wybór i powołanie, ale że Bóg wybiera
cały naród polski zamieszkujący w samym sercu Europy
do szczególnego świadectwa wierności Bogu i Jego Ewangelii. Podkreślił to w swojej homilii w Warszawie 2 czerwca 1979 roku, że „od Piotra, jak i od wszystkich apostołów
Chrystus żądał, aby byli Jego «świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1,8).
Czyż przeto nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie
wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych
czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? […] Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego
Zmartwychwstania? Ale, umiłowani rodacy – jeśli przyjąć
to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć
– jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania!
Czy do nich naprawdę dorastamy?”18 Natomiast w dniu
następnym w Gnieźnie papież Polak przywołał świadectwo krwi męczeńskiej św. Wojciecha, aby jeszcze mocniej
zmotywować Polaków do podjęcia wysiłku dawania świadectwa Chrystusowi w myśl zasady Polonia semper fidelis. To zdanie nie jest bynajmniej stwierdzeniem faktu, ale
raczej wyrażeniem potężnego zobowiązania, by naród polski był wiernym kontynuatorem tradycji wiary chrześcijańskiej wyznawanej w pokoleniach naszych przodków19.
W czasie swojej homilii podczas Mszy św. w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau
Jan Paweł II wezwał rodaków do dawania świadectwa wiary, odwołując się do przykładów heroicznych świadectw
wiary dwojga obecnie już świętych postaci: franciszkanina o. Maksymiliana Marii Kolbe oraz karmelitanki s. Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. Papież podkreślił, iż na
tej nieludzkiej ziemi, gdzie godność ludzka została przez
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hitlerowskich oprawców brutalnie zniszczona o. Maksymilian przez wiarę odniósł zwycięstwo miłości, posunięte
aż do oddania życia za drugiego człowieka. Jak zaznaczył
papież w obecności uratowanego wówczas przez św. Maksymiliana Kolbe ojca wielodzietnej rodziny – Franciszka
Gajowniczka, „to zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł
ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na
zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka
– i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale
wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie
człowieka w imię obłąkanej ideologii; w tym miejscu,
które było zbudowane na okrucieństwie”20. W tym właśnie miejscu straszliwej kaźni o. Maksymilian odniósł
duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego
Chrystusa, oddając się na śmierć w bunkrze głodowym za
brata. Podobnych zwycięstw w obozach koncentracyjnych
– jak zaznaczył Jana Paweł II – było wiele, a wśród nich
była również Edyta Stein, filozof, znakomita uczennica
Husserla, pochodząca z żydowskiej rodziny zamieszkałej
przed wojną we Wrocławiu.
Swój pobyt w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
wykorzystał Jan Paweł II, by przypomnieć, jak bardzo
zależy mu na człowieku w naszych czasach – jego wielkości i jego nędzy, jego upadkach ale także odniesionych
zwycięstwach. Dlatego pierwszą encyklikę swego pontyfikatu poświęcił sprawie człowieka – jego godności, zagrożeniom, prawom, ale także źródłom nadprzyrodzonych
mocy, dzięki którym człowiek odkupiony krwią Chrystusa może zwyciężać i naprawdę stawać się wielki. Papież
Polak przypomniał, że ludzkość, jeśli chce się pomyślnie
rozwijać, nie może nigdy porzucić przestrzegania podstawowych praw człowieka. Już w XV wieku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Paweł Włodkowic głosił, że trzeba
zabezpieczyć następujące prawa narodów: do istnienia,
do wolności, do niepodległości, do własnej kultury i do
godziwego rozwoju. Przypominając o tym, Jan Paweł II
skonstatował, iż wszystkie te prawa zawarte są w przyka152
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zaniu miłości bliźniego, które ogłosił Jezus Chrystus, ale
które sam Stwórca wyrzeźbił w sercu każdego człowieka.
„Przykazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu
drugiego, w poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia; konkretyzuje się dialogu z drugim, umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne
także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych;
a nawet w kimś, kto w dobrej wierze błądzi …”21. Jakże aktualnie brzmią te słowa papieża Polaka w obecnym
kontekście problemów społecznych, z jakimi boryka się
nasza ojczyzna, która od trzech dekad poszukuje własnych dróg wolności i tworzenia ładu społecznego.
*

* *

Wezwanie Jana Pawła II skierowane do Polaków, aby
byli świadkami Chrystusa w swojej ojczyźnie i w Europie,
współcześnie nabrało jeszcze większej aktualności. Wobec wyzwań coraz bardziej nasilającego się w życiu wielu
ludzi i całych społeczeństw cywilizacji zachodniej sekularyzmu, słowa powyższe jeszcze zyskały na sile swego
zbawczego zobowiązania. Nic nie straciły po 40. latach
na aktualności słowa Jana Pawła II: „Musicie być mocni
[…] mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów
wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie
dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony
w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog zbawienia”22. Wielu chrześcijanom
naszych czasów stawia się zarzut braku zgodności pomiędzy głoszonymi poglądami a postawami, między wiarą
a życiem. Jak przezwyciężyć tę dychotomię, ten rozdźwięk
w życiu współczesnych uczniów Chrystusa? Gdzie szukać
lekarstwa na współczesną letniość i słabą wiarę Polaków?
Otóż, trzeba przyjąć i wypełnić słowa zmartwychwstałego
Pana wypowiedziane tuż przed Jego wniebowstąpieniem:
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Tylko przyjmując
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dar Ducha Świętego, tylko w Jego mocy i z Jego pomocą
można spełnić prośbę Jana Pawła II sprzed 40. lat: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy; […] abyście nigdy nie wzgardzili tą
Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani
sensu”23.
Summary:
One of the main topics that John Paul II discussed during
his pilgrimage to Poland in 1979 was the topic of the man.
The Polish pope knew perfectly the anthropological errors propagated in Poland by people of the communist system until
the end of the Second World War. Moreover, prior to his visit
to Poland, on 4 March 1979 he announced his first encyclical: Redemptor hominis. It should be of no surprise then that
John Paul II, in the words addressed to Poles, often discussed
the following subject: who is a man, where does he come from,
what is their destination, and how can we assess a man? The
pope did not focus, however, or even did not put the main
highlight on criticism of the communist anthropology, but he
tried to draw the attention of his countrymen to the positive
lecture on the Christian studies on human beings. The goal of
this article is to present, in a systematic way, the main anthropological theses in John Paul II’s speeches during his stay
in Poland in 1979 and to indicate how those words are still
meaningful, 40 years later. The article is of review and it is
mainly based on John Paul II’s teachings given on 2-10 June
1979 in Poland, which have sometimes been supplemented
with other speeches, in particular from the encyclical titled
Redemptor hominis.
Key words:
John Paul II, pilgrimages of John Paul II, theological anthropology, faith, Christian witness.
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Jaka jest miara serca ludzkiego,
skoro napełnić je może tylko Bóg,
Duch Święty?
Ks. Jan Rajczakowski1
Wstęp
Współczesny człowiek opisuje i definiuje różne miary,
a także pragnie przekraczać wszelkie mikro i makro granice. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki
do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, zadał pytanie m.in.
o miarę serca ludzkiego i wartość człowieka. Wołał wówczas do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny w Warszawie: „Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je
może tylko Bóg, Duch Święty2”.
To orędzie było częścią wielkiej narodowej katechezy
o wartości i godności osoby ludzkiej, jaką młody Papież
z wielką mocą wygłosił swoim Rodakom. Trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II nie przyjechał do Ojczyzny z pielgrzymką sentymentalną. Z okazji 900-setnej rocznicy
męczeńskiej śmierci krakowskiego biskupa Stanisława,
przywiózł wszystkim wielkie przesłanie o wolności i godności człowieka. Po wyborze na Stolicę Piotrową swój
pierwszy pobyt w Ojczyźnie rozpoczął od przywrócenia
rodakom godności.
Dzisiaj, kiedy od tych pamiętnych, wzruszających
spotkań z Papieżem mija ponad czterdzieści lat, warto
zastanowić się jaką miarą dzisiaj patrzymy na człowieka, jaką wartość ma dla nas osoba ludzka? Tak jak wte157
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dy, tak również dzisiaj nasz święty Rodak pyta każdego
z nas: „Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go
miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć
go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji,
która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? 3”
Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia
Odpowiadając na powyższe pytania, Papież stwierdza,
że: „Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem!”.
Te słowa nie są wyrazem pustego sentymentalizmu!
Gdy myślimy i mówimy o sercu nie chodzi wyłącznie
o uczucia, choć i one są ważne. Uczucia niestety bywają
bardzo zmienne, przychodzą i odchodzą. I nie chodzi
również o same emocje, bo i one są zmienne i dziś są
takie, a jutro mogą być całkowicie inne. O co więc chodzi? Chodzi – jak mówił Papież – o ludzkie, duchowe
wnętrze, o sumienie. „Człowieka więc trzeba mierzyć
miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku
Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego” 4. Od tego, jaką człowiek przyjmie miarę swojego
życia, swojego człowieczeństwa, swojej godności bardzo
wiele zależy.
Sumienie w szczególny sposób stanowi o godności człowieka, ponieważ jest „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem,
którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa (...) nakazem:
czyń to, tamtego unikaj” 5. Każdy ma obowiązek, jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, do kierowania się
w życiu prawem, które rozbrzmiewa w głosie jego sumienia, a które powinien wypełniać z miłości do Boga i drugiego człowieka. Tak więc życie moralne nierozerwalnie
związane jest z godnością człowieka6, dlatego też Papież
tak mocno podkreślił podczas spotkania z młodzieżą, że
sprawy sumienia i godności są podstawowe i nie można
zepchnąć ich na dalszy plan.
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Jan Paweł II – Obrońca praw i godności człowieka
Prawda o godności człowieka jest możliwa do odkrycia,
do odczytania. Trzeba przyznać, że wielu w dziejach nieźle
ją odczytywało. Już Arystoteles uważał poczucie godności za cnotę, a Immanuel Kant podkreślał, by człowieka
traktować jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie do
osiągnięcia jakiegoś celu. Również i dzisiaj odnajdujemy
znakomitych lektorów tej prawdy. Wśród nich w pierwszym rzędzie dostrzegamy św. Jana Pawła II. Nikt przed
nim tak wiele i tak integralnie nie mówił o człowieku.
Istota ludzkiej godności była dla Karola Wojtyły przedmiotem filozoficznych poszukiwań od samych początków
swojej pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W poszukiwaniach tych odwoływał się często
do filozofii starożytnej, do św. Tomasza z Akwinu oraz
koncepcji Immanuela Kanta i Maxa Schelera. Papież więc
potrafił mówić o człowieku językiem filozofii opartej na
doświadczeniu i intelekcie, jak również potrafił, jako najwyższy pasterz Kościoła, mówić językiem Biblii i teologii,
uzbrojonym w silną nadprzyrodzoną wiarę. Mówił jako
człowiek pełen doświadczenia mistycznego i głębokiej intuicji intelektualnej – jak zauważa bp Ignacy Dec7.
Papież Polak stał się dla współczesnego świata symbolem obrony praw narodów i jednostek, praw godności
każdego człowieka w dzisiejszym jakże konsumpcyjnym
i hedonistycznym świecie. Broniąc godności człowieka
i jego prawa do życia, prawdy, wolności religijnej, wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, kultury narodowej, Jan Paweł II nie zapominał doktrynalnej
podstawy, teologicznego fundamentu godności i praw
osoby. Wielokrotnie przypominał, że teologiczne podstawy godności osoby ludzkiej i całe jej piękno zakorzenione jest w Bogu Stwórcy, który swój obraz odbił w duszy
człowieka, a następnie objawił mu siebie w swym Synu,
który przyjął człowieczeństwo, a to wszystko po to, aby na
krzyżu zbawić człowieka. Ponadto w Chrystusie człowiek
został obdarowany Bożym synostwem i powołanym jest
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do życia z samym Bogiem przez całą wieczność. I właśnie
te teologiczno-pastoralne aspekty, a nie racje polityczne
czy konwencjonalne, motywowały nauczanie następcy
św. Piotra8.
Jan Paweł II wielokrotnie powoływał się na słowa zawarte w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes
mówiące, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem,
którego Bóg chciał dla niego samego9. Godność człowieka niejako dotyka samego Boga. Jej poniżenie jest więc
obrazą Boga. Najpełniej rozważania te zostały przedstawione w pierwszej encyklice Jana Pawła II Redemptor
hominis.
Do czego prowadzi odrzucenie podstawowej prawdy
o człowieku?
Dzisiaj można zauważyć wyraźne zawężenie prawdy
o człowieku. Między innymi w wielu kierunkach filozoficznych i ideologicznych została zagubiona częściowo lub
nawet całkowicie prawda o wartości i godności człowieka.
Można się zastanawiać, jakie przyczyny złożyły się na taki
stan rzeczy, dlaczego doszło do zaprzeczenia podstawowych prawd o człowieku.
Jan Paweł II w encyklice Ecclesia in Europa napisał bardzo mocne słowa o tym, jak w antropocentryzmie kultura
europejska odrzuciła Boga, a w konsekwencji to doprowadziło do porzucenia człowieka i do rozwoju nihilizmu
na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania,
moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu
w strukturze życia codziennego10. To właśnie te niepokojące zjawiska prowadzą człowieka do utraty nadziei,
sensu życia, rodzą lęk przed przyszłością a jednocześnie
prowadzą do tęsknoty za nadzieją, ponieważ osoba ludzka nie może żyć bez nadziei11. Tymczasem wszelkie sposoby szukania nadziei zawężone do przestrzeni ziemskiej
i zamknięte na Boga okazują się złudne i w rzeczywistości
przyczyniają się jedynie do dalszego gaśnięcia sensu życia
oraz umniejszanie wartości człowieka.
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Godność osoby ludzkiej jest tak wielka i jej podstawowe
prawa tak ważne, że nie może być ona zdegradowana jedynie do środka w procesie produkcji czy konsumpcji – jak
to próbują nam narzucić niektóre współczesne ideologie
i prądy filozoficzne Z tej godności, godności bycia dzieckiem Bożym, nie mogą wynikać prawa sprzeczne z prawem naturalnym i moralnym, dlatego też Ojciec Święty
wypowiadał się stanowczo i zdecydowanie przeciwko nim.
Wśród nich możemy wymienić: prawo do aborcji, prawo
do wolności obyczajów, prawo do eutanazji, wolność od
wszelkich etycznych zasad ludzkiego współżycia itd. Wobec tych praw nie można nie wyrazić sprzeciwu i oburzenia, co św. Jan Paweł II czynił z wielkim determizmem12.
Zakończenie
Podsumowując refleksję nad niektórymi słowami
z Pierwszej Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, można dostrzec, że była ona jak światło, które oświeca mrok.
Dzięki odwołaniu się Papieża do spraw najważniejszych
i do pytań najbardziej podstawowych, takich jak: Kim jest
człowiek? Jaki jest sens ludzkiego życia? Jak rozumieć
wartość życia pojedynczego człowieka? – ukazał prawdę
o wartości człowieka, kłamstwo i płyciznę głównych zasad
ideologii marksistowskiej, a także otworzył nasze serca na
działanie Boga.
Jan Paweł II ukazał nam godność jako daną i zadaną
człowiekowi. Jako wartość, która powinna determinować
w nas powinność dążenia do jej pełnego urzeczywistnienia. Powinien to być bardzo ważny czynnik ludzkiej aktywności. Dlatego Papież kończąc przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św.
Anny w Warszawie, wezwał zgromadzonych na palcu, jak
również każdego z nas: „Oczekuję na objawienie się synów
Bożych! Oczekuje od was tego objawienia – od was, którzy
w przyszłości będziecie lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami... Zrozumcie, że człowiek stworzony przez
Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest równocześnie we161
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zwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to,
co jest z Boga. Aby w każdym z nas objawił się w jakiejś
mierze Bóg. Pomyślcie nad tym! 13”.
Summary:
When summarizing the reflection over some of the words
from the First Pilgrimage of John Paul II to the Fatherland, one
may notice that it was like light in the darkness. By referring to
the most important and most fundamental questions, such as:
Who is a man? What is the purpose of human life? How should
we understand the life of a single man? - the Pope presented the
truth about the values of the man, lie, and the shallow nature
of the main principles of Marxist ideology, as well as opened our
hearts to the acts of God.
John Paul II showed us dignity as something given and set
for the man. As a value that should determine our obligation to
pursue its complete implementation. Dignity should be a very
important factor of human activity. That is why the Pope, at
the end of his speech to the students who gathered in front of
St. Anne’s Church in Warsaw, addressed the following words to
everyone at the square, as well as to anyone of us: „I am waiting
for the revelation of sons of God! I expect such a revelation from
you - from people who will become physicians, technicians, lawyers, professors... You must understand that the man, created by
God, in His image and likeness, is at the same time summoned in
Christ to demonstrate the Godly element present in themselves.
So that anyone of us, to some extent, demonstrated God. Think
about it!”14”.
Key words:
John Paul II, dignity, human, conscience, heart.
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Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament1
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie
pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił
nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania papieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.
Zarówno pierwsza wizyta papieża Polaka 40 lat temu,
2 czerwca 1979 r., która w dużym stopniu zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz,
tak i następne pielgrzymki przyczyniały się do istotnego
kształtowania postaw moralnych w społeczeństwie, które
miało później także swój przekaz w nauczaniu społecznym całego Kościoła
W encyklice Veritatis Splendor Kościół naucza, że każdy człowiek powołany jest do zbawienia poprzez wiarę
w Jezusa Chrystusa, „światłość prawdziwą, która oświeca
każdego człowieka” (J 1, 9). W tym miejscu rozpoczyna się
walka o właściwie ukształtowane sumienie człowieka a zarazem o postawy moralne przez nie ułożone, jakie będzie
krzewił w społeczeństwie, które go otacza. Współcześnie
jak i wtedy najlepszą obroną wartości moralnych w życiu
indywidualnym i społecznym jest mobilizacja do przemiany świata. Wzmożona aktywność w tej sferze rozpoczyna
się formacją sumienia, ożywieniem wiary człowieka, poświeceniem zdolnym aż do oddania swojego życia w pełni.
Ojciec święty potwierdza nienaruszalność porządku mo164

Społeczeństwo 2019 nr 4

ralnego i nietykalność osobowej godności człowieka, który
został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.2
Wyraźnie w ciągu tych 40 lat, jakie minęły od pierwszej
pielgrzymki papieża do Polski zmieniło się oblicze polskiego społeczeństwa. Przede wszystkim jako naród odzyskaliśmy prawdziwą wolność nie tylko fizyczną, moralną,
osobową ale i wolność słowa. Te podstawy ludzkiej działalności i tworzenia dobrze ukształtowanej osobowości dały
zasadnicze możliwości do zmian w kraju, istotnych przemian na stanowiskach władzy, gospodarki i w społeczeństwie. Ogromny wkład w obalenie komunizmu miał papież
Polak, który swoją postawą i słowem motywował ludzi do
głębokich zmian, do obalenia systemu, który wiązał nie
tylko mentalnie, moralnie ale i głęboko poniżając godność
człowieka jako osoby, która została stworzona na obraz
i podobieństwo Boga. Nasze postawy i sumienia zarówno
wtedy jak i dziś kształtują się według naszych wzorców do
naśladowania. Jan Paweł II zawsze wskazywał swoim życiem i nauczaniem, że idzie za jedynym godnym wzorcem,
którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Mocno świadczyły
o tym słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w Krakowie, gdy padły słowa: „Człowiek może
powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię
czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli
i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć “nie”
temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co
stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło”. Wsłuchanie się w to jakże aktualne przesłanie
pokazuje, że człowiek z natury może wybierać i kształtować swoje życie. Może to robić w oparciu o Ewangelię
i iść za Chrystusem w zgodzie z przykazaniami, ale może
także opowiedzieć się przeciw i tworzyć swój własny obraz moralny światopogląd według własnych interesów,
lub intencji ludzi, którzy pragną człowieka sprowadzić na
drogę pozbawioną wszelakiej etyki i moralności a jedynie
pozostawiając kult ciała i jednostki. Dlatego papież prze165
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widując tak daleko możliwie idącą desakralizacje społeczeństwa kierował do nas także takie słowa: „I dlatego
– zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas
Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili
i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
Bez wątpienia taka postawa moralna jaka została nam
przekazana przez Jana Pawła II pokazuje, że nasze oblicza mogą stale się odnawiać w świetle Chrystusa jeśli będziemy stali na straży moralności chrześcijańskiej, dając
jednocześnie świadectwo swoim życiem ze przykład życia
papieża Polaka i jego nauczanie odcisnęło ogromne piętno
na naszych duszach, tworzą swoisty katolicki kręgosłup
moralny i etyczny. Wtedy nie będziemy chcieli ukrywać
przed światem swojego postępowania wynikającego tylko z korzyści dla własnych interesów czy przyjemności
w ciemności, gdzie nie ma światła.
Idąc z duchem czasu jednak współczesna moralność
człowieka została poddana wielu próbom zniekształcenia
względem moralności, do której wzywał Jan Paweł II i stale jest im poddawana. Obecny świat, który stale przeżywa
progres we wszystkich dziedzinach, kultury i nauki niesie
ze sobą mnóstwo zagrożeń wobec etyki i moralności, która
w chrześcijańskim rozumieniu oparta na ewangelii pozostaje niezmienna. Człowiek musi potrafić odróżniać dobro
od zła i nazywać je tak jak na to zasługują, nie wypaczając
pojęć, aby tylko dostosować je do współczesności.
Powinniśmy zapamiętać, że głównym przesłaniem
chrześcijańskiego system formacji moralnej człowieka
jest chrystocentryzm. Chrystus – jak uczy Jan Paweł II
w encyklice Veritatis splendor – jest dla człowieka „’drogą,
prawdą i życiem’. Dlatego ostatecznej odpowiedzi na
każde pytanie człowieka, zwłaszcza na jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus”3.
Warto więc zadbać o to aby w procesie integralnego rozwoju moralnego człowieka podstawową rolę pełniła forma166
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cja ludzka. Jej celem jest ukształtowanie człowieka jako
odpowiedzialnego podmiotu moralnego. Formacja ludzka
powinna więc wpływać na rozwój wielu ludzkich wartości,
bez których nie można osiągnąć silnej osobowości. Formacja ta powinna odbywać się w duchu takich istotnych
wartości jak: godność człowieka, sumienie, płciowość,
prawda, wolność i odpowiedzialność. Istotnie współcześnie przeżywamy kryzys tych wartości w świecie, dlatego
istnieje potrzeba, aby demaskować błędne przekonania
i postawy w odniesieniu do świata wartości, który może
coraz bardziej odbiegać od nauczania Chrystusa. Należy
także pomagać człowiekowi w odkrywaniu prawdziwego
znaczenia istotnych wartości życia ludzkiego.
Postępująca obecnie dechrystianizacja, która obejmuje
coraz więcej narodów i społeczności, w których niegdyś
kwitła wiara i życie chrześcijańskie, powoduje utratę wiary, i stara się zmienić jej znaczenie w życiu na bezwartościowe i nikomu nie potrzebne. W ten sposób przyczynia
się do rozkładu i zaniku zmysłu moralnego, który ma
swoje korzenie w ewangelii i jest zgodny z fundamentalnymi zasadami i wartościami etycznymi. Można także
zauważyć, że wszelkie stanowiska mające na celu szerzenie swoich prywatnych idei, tworząc swój całkowicie
wyimaginowany system moralności domagają się pełnego
uznania kulturowego i społecznego.
Jest to więc wyzwanie dla „nowej ewangelizacji”, to
znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; głoszonej i niesionej z pasją zakorzenionej
w Jezusie Chrystusie, który z mocą i zapałem niósł dobrą nowinę wszystkim, także a może przede wszystkim
tym zagubionym, którzy zrezygnowali z chrześcijańskiej
moralności, albo jeszcze nigdy jej nie poznali. Musi ona
być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami
i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. Dlatego tak
ważne dla współczesnego człowieka powinno być nie przemijające i stale aktualne wezwanie do pójścia za Chrystusem, którego podczas każdej apostolskiej pielgrzymki
głosił Jan Paweł II.4 Do całkowitego pozwolenia zmiany
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oblicza naszej mentalności byśmy potrafili powiedzieć
każdego dnia w swoim życiu za świętym Pawłem: „Teraz
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Summary:
What is your face in light of Christ? John Paul II could ask any
of us such a question, if after forty years from the first pilgrimage
to his fatherland he decided to start another apostolic travel to
Poland. What would be the current reply of men? Would we be
afraid of Christ looking through our hearts? How much of the
teachings of the Polish pope is still in us, what is the „Restored
face of this soil?”.
The first visit of the Polish pope, 40 years ago, on 2 June
1979, which greatly contributed to the beginning of the downfall
of communism, evoked indescribable enthusiasm in Poland and
major reservations of the authorities. Next pilgrimages also had
played their role in the shaping of moral attitude in the society,
which later on was also visible in the social teachings of the whole Church.
Key words:
Contemporary man, de-Christianization, new evangelization,
crisis of values.
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Praca, rynek i sztuczna inteligencja
Gianni Manzone1
To przez pracę człowiek wchodzi w relację z przyrodą
i z innymi ludźmi; to niewątpliwie również dzięki współczesnej postaci i sposobowi pracy nabrało konsystencji obecne
„złożone” społeczeństwo. Stajemy wobec niejasnej sytuacji:
z jednej strony człowiek nigdy tak, jak dziś, nie zdołał opanować przyrody i zapanować nad nią (postęp techniczny,
przejaw i owoc pracy), a z drugiej nigdy, tak jak dziś, człowiek nie czuł się tak uzależniony od pracy oraz w pracy, co
staje się alienujące i wytwarza zasoby, które podporządkowują człowieka (społeczeństwo konsumpcyjne).
W konsekwencji obserwujemy w naszej cywilizacji
tendencyjne odzieranie pracy ze znaczeń i wartości pod
względem jej treści etyczno-ideowych. Celebrując patetycznie wartość pracy i techniki jako dokument wolności
człowieka od naturalnej potrzeby, w rzeczywistości współczesny człowiek przeżywa pracę z narastającym dystansem, jako znoszoną konieczność i jako działalność obcą
osobie. Służebny aspekt pracy jest też tym trudniej znoszony, im łatwiej jest on interpretowany jako wynikający
z niesprawiedliwości społecznej, niesłusznych relacji panowania zamiast powszechnej potrzeby antropologicznej.
Zbadamy wyzwania wobec godności pracy w społeczeństwie zdominowanym przez wymianę rynkową (1-3),
zestawimy je z logiką daru (4), pogłębiając nowy kontekst
technologiczny aktywności zawodowej (5).
1. Nastawienie na rynek
Kultura współczesna odnosi do relacji społecznej (niesprawiedliwej) nie tylko trudne i rozczarowujące aspekty
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pracy, ale bardziej radykalnie samą ideę pracy w tym
znaczeniu, że utożsamia znaczenie pracy z aktywnością
wynagradzaną, wrażliwą działalnością wymiany, której
społecznie przyznana jest cena.
Ale przyjęcie, że definicja może mieć znaczenie dla
identyfikacji antropologicznej idei pracy, równałoby się
przyjęciu, że uznanie pracy jako działalności człowieka,
ma jedynie podstawę umowną. W takim znaczeniu pojęcie pracy okazałoby się pozbawione wszelkiej wartości
etycznej, wszelkiego odniesienia do wartości zdolnych
uzasadnić zobowiązanie wolności.
W naszym złożonym społeczeństwie uznanie pracy dokonuje się w wyspecjalizowany sposób, w zależności od
wypełnianej roli: listonosz, policjant, profesor uniwersytecki itp. Ale samo uznanie osoby pracującej nie może
polegać jedynie na wskazaniu-desygnacji drugiego człowieka jako swojego bliźniego włączonego w jakąś rolę, ale
również na reakcji, jaką każdy okazuje wobec innego od
siebie. Empiryczne uznanie drugiego człowieka nie może
być oderwane od reakcji moralnej wpisanej w to uznanie.
Osoba pojawia się, gdy wyznaczenie empiryczne uruchamia reakcję moralną, a zatem alter zostaje włączony
w świat moralny ego. Kultura społeczeństwa rynkowego
skłania się do przedstawiania człowieka jako jednostki, a jego dzieła obiektywnie zamienionego (praca) jako
dzieła instrumentalnego i drugorzędnego w stosunku do
zasadniczej tożsamości jednostki oraz upoważnia do posługiwania się dwoma rodzajami uznania. Jedno, uznanie
empiryczne, jest wyjałowione z punktu widzenia reakcji
moralnej. Drugie, uznanie moralne, jest zbudowane na
reakcji moralnej, ale właśnie z tego powodu odsunięte
w sferę pozaekonomiczną, privacy, obszar, do którego
osoba jest ograniczona. W ten sposób demoralizuje się
pracę.
W takim kontekście społeczeństwa rynkowego refleksja
nad pracą nie może zatrzymać się na pustych stwierdzeniach o technicznym zdominowaniu świata, ale musi
znaleźć sens i podstawy dla ludzkiego czynu, przystąpić
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do głębszej i bardziej zobowiązującej dyskusji o uznaniu
ludzkiej godności pracy.
Problematykę uznania przenikają kwestie tożsamości:
mamy uznanie kogoś (pracownika), czegoś (dzieło), siebie we wzajemności (świat pracy). Tożsamość moduluje
się w czynnym rozpoznawaniu i w domaganiu się, by być
uznanym. Osoba, która pracuje, zakłada zawsze nie tylko, że alter ego uzna ją za taką, ale też, że takie uznanie
dokona się na sposób jak najbardziej jemu właściwy.
A nieuznanie dotyczy osób.
Drogę uznania pracy ożywia nadzieja dla człowieka:
jego nadzieja eschatologiczna, która odbija się w podkreśleniach etycznych, jakie mogą i powinny ożywiać
historyczne zaangażowanie człowieka, chroniąc go przed
popadnięciem w dzieło materialne, zarazem nieokreślone
i bezsensowne. To w takiej perspektywie pojawia się znaczenie i konieczność odnowionej refleksji chrześcijańskiej,
teologicznej i moralnej nad pracą.
Praktyczne podejście teologiczne do pracy wymaga
wstępnie fenomenologicznego potraktowania zagadnienia.
Takie potraktowanie pozwoli dostrzec określone sposoby,
według których współczesne doświadczenie pracownicze
i jego głębokie przemiany odsyłają do kwestii zasadniczych krążących wokół sensu losu człowieka i prawdy
człowieka w ogólności. Dopóki nie zostanie ustalony temat w ten sposób określony, ewangelizacja pracy będzie
wydawać się zewnętrzna i jedynie retoryczna.
Istnieją różne wskaźniki panowania rynku. Po przekształceniu modus operandi tayloryzmu-fordyzmu i odrzuceniu logiki masowej produkcji, aby zareagować na
trudności i zawirowania, przedsiębiorstwa wymagają
maksymalnej elastyczności pracy i maksymalnego uregulowania rynku pracy. W ten sposób reagują również na
sztywność, jaką do pracy i na rynki wprowadził trade-off
między modelem tayloryzmu-fordyzmu a „obywatelstwem
przemysłowym”, kiedy te rynki przystosował do produkcji
masowej. To podważa model regulacji społecznej, nazywany też „kompromisem fordyzmu-keynesizmu” czy „relacją
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płacową fordyzmu”, która pełną zależność rekompensowała pełną ochroną.
Przedsiębiorstwo stało się elastyczne i oczekuje się, że
pracownik będzie równie elastyczny. Innymi słowy, jakość
produktu i procesu, który prowadzi do produktu, stała
się kwestią zasadniczą, którą wszyscy odczuwają bardzo
mocno, zarówno z powodu upadku pozycji monopolistycznych, jak i dlatego, że wzrosła umiejętność selektywna
konsumentów, czy to przedsiębiorstw czy obywateli.
Elastyczność świadczenia usług w odniesieniu do rynku
uzyskuje się za pomocą sposobów zatrudnienia, które naruszają model pracy na pełny etat i na czas nieokreślony,
ponieważ przewidują krótszy czas pracy, krótszy okres
albo oba razem. Elastyczność, jaką umożliwiła technologia, podważa reguły zbudowane wokół Job control i na bazie stażu pracy, gdzie określenie miejsc pracy zapewnia jakąś pewność miejsca pracy, ogranicza wzrost obowiązków
pracy i chroni przed arbitralnością kierownictwa. Chodzi
o wyeliminowanie podziału między zawodami a miejscami
pracy, ograniczenie liczby różnych miejsc pracy. Stosując
elastyczność w wykorzystaniu siły roboczej, reorganizacji
tej towarzyszy większa różnorodność wykonywanej pracy
i przekwalifikowanie w niej. Nie chodzi już o poszerzanie
i wzbogacanie pracy, aby zatrudnionym dać większe zróżnicowanie i samodzielność, ale o zmianę systemu podziału
zadań, aby przedsiębiorstwu dać więcej elastyczności2.
Dlatego rynek dziś wydaje się dziś tak groźny, jak kiedyś groźna była technologia. Bowiem sto lat temu to technologia budziła lęk, stawiając niepokojące pytania – jak
mówi Richard Sennett – o ludzkie konsekwencje pracy
elastycznej3.
Stąd o wiele bardziej z rynku, niż od technologii wychodzą głębokie ruchy, które odwracają naturę świadczeń.
Treści pracy stają się bardziej poznawcze, bardziej współpracujące, mające więcej zastosowań i bardziej angażujące, przez co jest mniej wykonawstwa nawet w niektórych
czynnościach manualnych czy znormalizowanych. W reorganizacji pracy większy nacisk kładzie się na rozłożenie
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władzy, takiej jak kwestie kontroli i autonomii. Pojęcie
empowerment określa formę samoregulacji i podstaw, ażeby zatrudnieni byli odpowiedzialni za dużą ilość decyzji
i mogli uczestniczyć w planowaniu (Caritas in veritate 25).
Stanowisko jest określane jako umiejętność odpowiadania na formalne i nieformalne wymagania klientów co
do możliwie najniższych kosztów, za pierwszym razem
i za każdym razem. Reorganizacja pracy opiera się na
wewnętrznym i zewnętrznym zadowoleniu klienta. Działalność wewnętrzna przedsiębiorstwa jest więc pomyślana
w sieci dostawców i klientów.
Według Gaya i Salamana wiele restrukturyzacji organizacyjnych stara się regulacją rynku zastąpić regulację
przez organizację. Budują one pracę w sposób charakterystyczny dla handlu i nastawiony na klienta. Dla tych
autorów „skierowany na klienta patos jako środek analizy
i określania rezultatów pracy i relacji pracy, przedstawia
znaczący dodatek do prób zrozumienia przez management
i wytłumaczenia natury przedsiębiorstwa”. Pracownicy
już nie pracują pod władzą kapitału, ale dla suwerenności konsumenta. W ten sposób kultura przedsiębiorstwa
musi zostać odbudowana, następnie nastawiona na ukierunkowanie na klienta i rynek, a następnie przebudowana
przez nakaz handlowy. W tym samym kierunku Gay i Salaman proponują określić organizacyjne relacje wewnętrzne, jak gdyby były relacjami klient-dostawca. Oznacza
to zastąpienie reguł biurokratycznych i stabilność stałą
niepewnością rynku oraz wymaganie od zatrudnionych
ducha przedsiębiorcy. Temat ten ma wpływ na próby
określenia przez management relacji pracy i praktyk oraz
na postępowanie i tożsamość zatrudnionych4.
2. Udział pracy w realizacji osoby:
okoliczność prywatna?
Skłonność sprowadzania pracy do dobra wymiany
handlowej przyczynia się do upodmiotowienia wkładu
pracy w rozwój osobisty. Intencja relacji rynkowej jest
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czysto instrumentalna i realizuje dobra różne dla każdego z uczestników. Rynek ocenia pracę jako towar. Takim
sposobem oceny jest użytek, co kłóci się z innymi sposobami oceny, jak szacunek. Używanie czegoś oznacza
podporządkowanie tego swoim celom bez respektowania
istotnej wartości, jaką to coś mogłoby mieć. Praca staje
się wartością użytkową i wymiany. Po drugie używanie
jest bezosobowym sposobem oceny i sprzeciwia się ocenie czegoś ze względu na więź osobistą tego z podmiotem.
Praca jako towar staje się czymś wymiennym z innym artykułem tego rodzaju lub jakości. Praca jako wyraz autonomii i źródło praw zdaje się ograniczać do wolności, jaką
daje nam rynek: wolność używania towarów bez przymusu zakładanego przez inne sposoby oceny. Ograniczają
one stopnie traktowania spraw jako towaru i prowadzą
do uznania innych wymiarów wartości.
Cechą relacji rynkowej, która ma radykalny wpływ na
pracę, jest bezosobowość: strony relacji handlowej są typowo obce. Każda strona transakcji widzi swoją relację
z drugą osobą tylko jako środek do zaspokojenia celów,
określonych niezależnie od relacji i celów drugie strony.
Podmiot dystansuje się od swego dzieła, jak gdyby był
niezaangażowanym widzem: działania pracy stają się bezosobowe i nie angażują Ja. Swoboda, na jaką pozwala
relacja wymiany, która stała się jedynie funkcjonalna, zakłada obcość osoby i jej tożsamości moralnej w transakcji
ekonomicznej pracy, która staje się tylko narzędziem,
a nie wyraża niczego z osoby. Niemożliwe jest uznanie
i wzajemność międzyosobowa: praca staje się terenem
indywidualizmu, a nie solidarnym spotkaniem. Skoro
sukces jest transakcją handlową, która przynosi korzyść
obu stronom i zależy od możliwości wyraźnego rozróżnienia między interesami stron, to trzeba umieć określać
i zaspokajać swoje interesy, niezależnie od drugiego, bez
uwzględniania tego, co czyni solidarnym5.
Taka postać pracy nie może wymierzyć sprawiedliwości
potrzebie uznania naszej podmiotowości i wolności. Podmiotowość sztywnieje w formach emocjonalnych. Wkład
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pracy do realizacji Ja jest oceniany przez umiejętność
rodzenia przyjemnego doświadczenia. To estetyka konsumpcji rządzi obecnie i nagradza wspaniałe doświadczenia. Subiektywna okoliczność, że praca przyczynia się do
realizacji osoby, ma miejsce wtedy, gdy jednostka „lubi”
swoją pracę. Praca pozbawiona istotnego zadowolenia jest
też pozbawiona wartości. Niektóre zawody są podniesione
do rangi sztuki, podczas gdy inne są bezwartościowe i bez
wyobraźni, a jedynie konieczne. Pierwsza jest kategorią
ciekawych prac, druga – prac nudnych. Praca, tak jak
każdy wybór będący przedmiotem pragnienia i preferencji
konsumenta, powinna być ciekawa, różna, podniecająca,
pozwalać na przygodę, zawierać pewną, ale nie przesadną
dozę ryzyka i powinna stwarzać okazje do coraz to nowych
wrażeń. Praca znacząca i zadowalająca to praca uprzywilejowanych, nielicznych szczęśliwców i ludzi sukcesu.
Praca jako samorealizacja, jako znaczenie życia i jako
powołanie stała się przywilejem nielicznych, a większość
może tego doświadczać tylko dzięki rzeczywistości telewizyjnej albo kontemplować na odległość6. Dla większości
rynek pracy elastycznej nie daje zaangażowania i oddania
się jakiemuś zajęciu powszechnie wykonywanemu ani nie
pozwala na nie. Utożsamianie swego miejsca w świecie
z wykonywaną pracą czy rozwiniętymi umiejętnościami,
przywiązanie się do wykonywanego zajęcia oznacza stanie się zakładnikiem losu; nie jest zalecane ze względu
na krótką naturę zatrudnienia i tymczasowy charakter
wszelkich umów. Narażano by się na olbrzymie ryzyko
i katastrofę emocjonalną.
Praca powinna mieć krótkie życie, powinna być epizodem. Nie jest projektem czy strategią na całe życie, ale jak
wszystkie doświadczenia ponowożytnych poszukiwaczy
wrażeń, jest epizodem.
Praca jest raczej postrzegana jako problem zaspokojenia estetycznego, ale ta koncepcja jest wypaczeniem.
Pozwala wierzyć, że świadoma elastyczność warunków
pracy, dobrowolnie i entuzjastycznie wybrana przez tych,
którzy są na szczycie, i raz wybrana – troskliwie chro176
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niona, powinna być błogosławieństwem dla wszystkich,
łącznie z tymi, dla których elastyczność oznacza nie tyle
wolność wyboru, samodzielność i prawo do samorealizacji, ile brak bezpieczeństwa, przymusowe wykorzenienie
i niepewną przyszłość. Ten rodzaj utraty znaczenia dotyka postaw, zachowań i zdrowia umysłowego.
Kiedy dominuje elastyczność, perspektywa budowania
tożsamości życia na fundamencie pracy dla większości, za
wyjątkiem nielicznych wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, jest niczym. Wiele oferowanych miejsc pracy
nie jest wystarczająco trwałych, by udowodnić, że ktoś
je obejmuje stabilnie. A jeśli chodzi o wymagane umiejętności, są one zbyt specjalistyczne lub techniczne, aby
dana osoba mogła myśleć o zainwestowaniu swego życia
w ich wyuczenie się. Ludzie zostali zmuszeni do określania swojej tożsamości za pomocą własnych środków,
przez działalność, jaką postanowili wykonywać w czasie
wolnym. Kontekst społeczny, wiecznie zmienny i pełen
sprzeczności, zobowiązuje ich do samodzielności. Stąd
wrażenie, że to, co się robi po godzinach pracy, jest ważniejsze, bardziej znaczące i reprezentatywne dla tego,
kim dana osoba jest, niż miejsce pracy. Społeczeństwo
zamiast ochrony dla ludzi, jest miejscem ryzyka i niepewności, zobowiązując ich do samodzielności, troski o siebie
i indywidualizmu bardziej, niż dawniej oraz do poszukiwania tożsamości w zajęciach i relacjach społecznych
poza pracą.
3. Motywacje jako namiastka znaczenia
3.1. Skoro współczesny człowiek doświadcza siebie
jako sprzedawcy i jako towaru do sprzedania na rynku,
to jego samoocena zależy od warunków, które nie są pod
jego kontrolą. Jeżeli jest człowiekiem sukcesu, ma wartość, w przeciwnym razie nie ma wartości.
Kiedy ponad wszystkim jest nacisk na rezultat, pracownicy stopniowo tracą znaczenie swojej pracy. Taka
logika rezultatu prowadzi do powstania prywatnego, in177
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dywidualistycznego i narcystycznego albo skupionego na
Ja świata moralnego. W takim środowisku prawda zachęca do społecznej określoności, a postępowanie moralne
– do zdeterminowania tylko przez potrzeby organizacyjne. Cnotami kluczowymi stają się troska o cel, zdolność
rozwiązywania problemów, przetrwanie i sukces. Z upływem czasu ten, kto zainwestuje w taki system, zaczyna
wierzyć, że żyje się w świecie niezależnie od zewnętrznej
oceny krytycznej i ponad nią. Jak w średniowiecznym wasalstwie, kiedy to feudał oferował ochronę, prestiż i status wasalom i sługom w zamian za hołd (zobowiązanie)
i służbę (praca). W takim systemie promocja opiera się
na lojalności i zaufaniu, na polityce i osobowości o wiele
bardziej, niż na doświadczeniu, wykształceniu, umiejętnościach i realizacji. Głównym zainteresowaniem jest
być na właściwym miejscu we właściwym czasie i panem
wszystkich reguł społecznych. W ten sposób dziś w świecie przedsiębiorstwa pracownicy są powołani do tego, by
stawali się funkcjonariuszami systemu i zwolennikami
status quo. Ich lojalność jest lojalnością wobec istniejących władz. Ich obowiązkiem jest utrwalanie rezultatów
i zysków, a ich wartościami nie mogą być inne poza tymi
usankcjonowanymi przez organizację.
Miejsce pracy narzuca program, ustala wartości i dyktuje pożądane rezultaty, jakich oczekuje się od pracowników. Choć naiwnie byłoby uważać, że pracownicy zwyczajnie przyswoją sobie bez świadomości obyczaje miejsca
pracy, to równie naiwnie byłoby sugerować, że nie dotykają ich wzorce i standardy ich miejsc pracy.
Mówiąc, że pracownicy mogą stać się zwykłymi funkcjonariuszami logiki rezultatów i etyki organizacyjnej, nie
zaprzecza się wartości odpowiedzialności moralnej ani
nie rozgrzesza się jednostek, kiedy ulegają statusowi czystych funkcjonariuszy przedsiębiorstwa. Raczej tłumaczy
się, jak nakazy przedsiębiorstwa i wymogi życia ułatwiają
i zachęcają do rezygnacji z osobistej odpowiedzialności
i samodzielności.
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3.2. Pomimo rozpowszechnionego wypierania problemu i przyzwolenia na pracę (kiedy jest) jako rutynę, dobrze jest przypomnieć, że tylko z wyraźnej świadomości
ograniczeń pracy może wypłynąć nowa możliwość określenia jej i nadania jej sensu. Krótko mówiąc, z takiej
świadomości powinno w końcu wypłynąć przyzwolenie,
zgodnie z którym pracę, która potrafi łączyć się z działaniem i z żywotnymi środowiskami, można uważać za
pracę zrównoważoną, natomiast praca, która zawłaszcza
i pochłania wszystko, staje się przyczyną dysproporcji
antropologicznej. W historycznych warunkach nowoczesności dysproporcje miały miejsce (i nadaj je mają), ponieważ podmioty pracy – która w międzyczasie stała się,
przynajmniej w zasadniczej linii, powszechnym wyróżnikiem człowieka – dążą do przekształcenia się całościowego w pracę przez konsumpcję, uniemożliwiając sobie
ponownie, choć tym razem własnymi rękami, dostęp do
bogatszych możliwości życia. Złagodzenie przymusu pracy powinno pozwolić wszystkim jednostkom na realizację
nowej relacji z czasem – fundamentalną wartością indywidualną i zbiorową – nad którym panowanie i którego
organizacja, po wielu wiekach schodzenia na drugi plan,
stałyby się na nowo udziałem człowieka. Rozwój innych
zajęć, obok pracy, zbiorowych i indywidualnych, pozwala,
aby każdy stał się czynny na wielu polach i był uznany
jako osoba�.
Jednakże skoro z pełzającej detronizacji pracy nie wypłynęła dotąd pożądana równowaga między nią a całościowym zakresem osoby, być może trzeba otworzyć etap
wyraźniejszej refleksji (i z nadzieją na bardziej wyrazistą)
nad jej znaczeniem, zagrożonej teraz przez ekspansję
rynku, który wszystko sprowadza do towaru. Nie można
jednak popadać w błąd dostrzegania w pracy, ugruntowanej w nowożytności, zwykłego przesadnego przejawu
cywilizacji technicznej, która utożsamia się ze zdominowaniem ludzi i rzeczy oraz manipulowaniem nimi. Trzeba
natomiast uznać i nadać bardziej adekwatny kierunek
również bogatej intencjonalności, która właśnie dzięki
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nowożytnym czasom ukazała się w niej na poziomie antropologicznym. Tej bogatej intencjonalności nie można
w pełni zrealizować pozostając w obrębie granic pracy;
ale nie można też jej zwyczajnie uniemożliwiać czy nawet ignorować. Rezultatem byłoby zarówno usztywnienie
pracy, jak i zagrożenie podstawowych warunków potrzebnych do rozwoju dodatkowych wymiarów życia i sensu.
Różne aspekty realizacji osoby są bowiem zbyt głęboko
związane, aby po zniszczeniu jednego z nich pozostałe
mogły prosperować.
4. Warunki rynku i aktywność zawodowa
4.1. Przypadek pracy jako momentu wyróżniającego
aktywność człowieka i jako uogólniony klucz do zrozumienia działania człowieka w ogóle oraz losu człowieka,
powstaje przez utwierdzanie się ekonomii rynkowej jako
względnie samodzielnego momentu życia cywilnego. Rynek, oddzielając działalność produkcyjną i związane z nią
relacje człowieka od innych momentów i od innych relacji
ludzkiego doświadczenia, nadaje pracy osobny obraz cywilny8.
Relacje rynkowe są głównymi siłami, jakie tworzą kontrolę pracy w świecie, który odziedziczyliśmy. Kształtują
one pracę na dwa będące w relacji sposoby. Dobra i usługi wytworzone przez pracę człowieka są sprzedawane na
rynku, podobnie sama umiejętność pracy. Pierwszy rodzaj
rynku istniał od wieków: drugi jest młodszy i wchodzi
w interakcję z pierwszym, wydając jako rezultat kapitalistyczne relacje pracy. Są to relacje, w których większość
osób sprzedaje swoje umiejętności pracy przez określony
czas innym, poczym rezultaty tej sprzedaży wykorzystują
do zakupu dóbr i usług do konsumpcji9.
W systemie rynkowym nie jest właściwe mówienie
o wartościach pracy, ponieważ praca nie ma wartości
kulturalnej i społecznej, a tylko wartość ekonomiczną,
rynkową. Teoretycznie istnieje pasmo usiłowań, które będzie mieć cenę, jaka zmienia się zgodnie z władzą rynku
180

Społeczeństwo 2019 nr 4

kupującego i sprzedającego, działalność zawodowa jest
oceniana tylko po jej konsekwencjach: rzeczywista wartość, którą wyraża, wartość, która wskazuje znaczenie
bliskości i uznania drugiego człowieka, nie jest brana pod
uwagę.
Praca jest obrazem produktywnym, działalnością człowieka nastawioną na wypracowanie produktu, który ma
dobre powody (wartość) niezależnie od obecnej realizacji
tych powodów przez tego, kto wytwarza. Wartość produktu potwierdza cena, jaką ludzie są gotowi za niego
zapłacić. Socjologicznie praca jawi się przede wszystkim
jako działalność, która temu, kto ją wykonuje, pozwala
na dochód, jaka by nie była bardziej określona jego forma
(wynagrodzenie czy zysk). Jest to powierzchowny obraz
pracy: działalność zawodowa odsyła do powodów, z jakich
jest opłacana, pomijając to, że działalność człowieka jest
opłacana. Takie powody utożsamia się przede wszystkim
(od strony negatywnej) z możliwością oddzielenia produktu od działalności osoby podmiotu działającego: praca
jest „facere” a nie „agere”10. Oznacza to, że doskonałość
działania zawodowego leży w opus operatum, a nie w działającym podmiocie, czyli dąży do przygotowania ogólnych
warunków życia, a nie realizacji obecnie życia w jego
ludzkiej specyfice, a zatem w jego polaryzacji etycznej11.
Praca jako działanie na rzecz przygotowania warunków życia, jest nie tylko częściowym czasem życia, ale też
uogólnionym czasem działania człowieka, jak pokazuje to
znaczenie odpoczynku, dla którego jest ona nadzieją12.
Czy praca może całkowicie podlegać regule równoważności, jaka wynika z wymiany handlowej? Społeczeństwo
rynkowe ma skłonności do przedstawiania relacji między
pracownikiem a jego dziełem jako relacji między jednostką
a sprzedanym i zakupionym dobrem z wartością wymiany
uznaną na rynku. Jeżeli umowa o pracę jest traktowana
jako czysta i zwykła umowa wynajmu, to działalność zawodowa jest postrzegana jako towar i oceniana z takiego
samego punktu widzenia, jak każdy towar, który przedsiębiorca musi uzyskać w procesie produkcji13.
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4.2. To, co ekonomiści nazywają rynkiem pracy, jest
częścią przestrzeni wymiany psychosymbolicznej: wymienia się nie jedynie dobro ekonomiczne za pieniądze, ale też
zaangażowanie za uznanie. Już sama umowa o pracę jest
przede wszystkim obietnicą. Jak każda umowa, zakłada
dotrzymanie obietnicy, obowiązek oparty na szacunku dla
autonomii osoby i na zaufaniu tej osoby, która oczekuje,
że to, co zostało ustalone, będzie dotrzymane. Złamanie
obietnicy oznacza nadużycie zaufania, do jakiego zachęcono drugą stronę, czyniąc ją bezbronną. Nadużywa się
tego zaufania, wykorzystując osobę do swoich korzyści.
W rzeczywistości próba oparcia pracy jedynie na systemie rynkowym pozostała teoretyczna: uznaje się znaczenie wartości moralnych, wprowadza się zasady zaufania,
współpracy i wzajemności w relacje przedsiębiorca-pracownik (Caritas in veritate 2).
Business Ethics podkreśla skuteczność rynku w ułatwianiu wzrastania w podziale pracy, w podejmowaniu
problemów informacji o złożonej produkcji i w utrwalaniu
praw indywidualnych przez uznanie idei samoposiadania14. Jeżeli ludzie nie posiadają samych siebie, nie są
w stanie sprzedać używania swoich zdolności wytwórczych. Pracownik sprzedaje używanie swoich zdolności
wytwórczych przez jakiś czas i na określonych warunkach, ale ciągle posiada to, co zyskuje ze sprzedaży używania tych zdolności i samych zdolności. Stąd apel do pojęcia kapitału ludzkiego. Każdy człowiek jest suwerenny
względem Ja wytwórczego. Oddając do dyspozycji używanie swojego kapitału ludzkiego według stawki rynkowej
jednostka zachowuje swoją suwerenność, przyczyniając
się zarazem do wydajności całkowitej.
Perspektywa Business Ethics wychodzi od tego, że
w sytuacji rynkowej działania, które włączają inne osoby,
opierają się na wspólnych i połączonych interesach oraz
takich samych wymaganiach. W takim przypadku osoby
działające są w relacji z innymi uważanymi za równych
i anonimowych, każda z jednakowymi w przybliżeniu
wymaganiami15. W grę wchodzą wspólne interesy w taki
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sposób, że interesów jednego nie można zrealizować bez
interesów drugiego, czyli pracownicy i menagerowie muszą zaangażować się we współpracę, która wytwarza społeczną nadwyżkę. Przyjmując również ograniczenia, każdy ma swoją rolę w wytwarzaniu wzajemnych korzyści.
Nadwyżka, którą można uzyskać w stosunku do sumy,
jaka może pochodzić z działalności indywidualnej, wymaga kontynuowania interesów innych osób razem z własnymi i uznaje tytuł drugiego człowieka do wymagania
we współpracy możliwości liczenia na uczciwość innych,
zakładając, że inni powstrzymają się przed oportunizmem
(etyka transakcyjna lub morals by agrement )16. Chodzi
o działania, w których pokrywają się interes indywidualny, szacunek dla wymagań i interesów innych osób,
transakcje wymiany i specyficzny rodzaj moralności.
Zwróćmy uwagę, że intencja relacji umownej jest tylko instrumentalna, a realizuje różne dobra dla każdego
uczestnika. Każda strona transakcji widzi swoją relację
z drugim nie tylko jako sposób na zrealizowanie celów
określonych niezależnie od relacji i od celów drugiej
strony. Strony nie mają zobowiązań przedumownych do
zadbania o dobra, które będą wymieniać. Każda strona
transakcji troszczy się o swoje interesy bez uwzględniania
korzyści drugiej strony17.
Dominującą cechą jest bezosobowość: pracownicy
i menagerowie są typowo obcy, nie angażują swojej tożsamości. Podmiot odrywa się od swoich działań, jak gdyby
był niezaangażowanym widzem. Wolność, jaką daje relacja wymiany, staje się tylko funkcjonalna, zakłada obcość
osoby i jej tożsamości moralnej w transakcji. Nie wyraża
niczego z osoby: niemożliwe jest poznanie i interpersonalna wzajemność.
W podejściu Business Ethics uwaga na pracę skupia się
na dyskryminacji, działaniach afirmatywnych, whistleblowing, molestowaniu seksualnym i prawie do prywatności
w kwestiach testów narkotykowych i AIDS. Nie ma dyskusji o pracy jako doświadczeniu człowieka. Podkreślane
są przypadki prawne, ale nie patrzy się na fundamentalne
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kwestie etyki, które dotyczą tego, co ludzie myślą o pracy
i jak praca wpływa na ich życie18.
5. Praca a nowe technologie
Ludzka jakość pracy ma w centrum człowieka z jego
umiejętnościami nadawania znaczeń i zaprzecza fatalizmowi związanemu z klasyczną koncepcją „naturalnego”
pochodzenia praw ekonomii rynkowej i determinizmu
technologicznego.
Horyzont pracowniczy jest coraz bardziej horyzontem
współpracy inteligencji człowieka ze sztuczną inteligencją oraz między pracownikami ludzkimi a samodzielnymi
urządzeniami zautomatyzowanymi. Pilne staje się poszukiwanie zrozumienia, w jaki sposób może współistnieć ta
mieszana rzeczywistość składająca się z samodzielnych
przeciwników ludzkich i samodzielnych urządzeń automatycznych.
Pierwszym i najbardziej pilnym punktem, jaki sztuczna
inteligencja wnosi do agendy innowacji pracy, jest dostosowanie naszych struktur społecznych do tego nowego
i nowatorskiego społeczeństwa składającego się z mieszanych samodzielnych podmiotów działania.
Główne wyzwanie ma naturę filozoficzną i antropologiczną. Te granice innowacji, realizacja tych inteligentnych
maszyn stawiają nam dogłębne pytania o specyfickę inteligencji człowieka, a zwłaszcza o to, jaki jest specyficzny
składnik i cecha ludzka pracy w stosunku do pracy mechanicznej. Rewolucje przemysłowe pokazały, że ani siła,
ani szybkość, a teraz nawet nie wiedza i dostosowanie do
sytuacji, nie są specyficznymi cechami jedynie człowieka.
Drugim i tak samo ważnym tematem jest określenie jak
i w jaki sposób można zapewnić współistnienie człowieka
ze sztuczną inteligencją (AI), człowieka z robotami. Aby
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sformułować fundamentalne zalecenia, które musi zagwarantować AI oraz
roboty, a następnie koniecznie trzeba określić, czego te
samodzielne systemy poznawcze muszą się nauczyć, aby
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mogły współistnieć i pracować w kooperacji z człowiekiem19.
Pierwszym i fundamentalnym zaleceniem, które należy
implementować, może być to zawarte w łacińskiej maksymie primum non nocere. Realizacja technologii kontrolowanych przez systemy AI niesie ze sobą szereg problemów
związanych z zarządzaniem samodzielnością decyzyjną,
jaką się cieszą te urządzenia. Umiejętność zmiany zachowania robotów na podstawie warunków, w jakich działają,
przez analogię do istoty ludzkiej określa się samodzielnością. Aby wskazać całą złożoność, jaka wypływa z tego rodzaju swobody decyzyjnej tych maszyn, niektórzy uczeni
mówią o swego rodzaju sztucznej moralności w systemach
AI i o maszynach moralnych dla tych systemów informatycznych. Używając pojęcia samodzielność związanego ze
światem robotyki mamy na myśli funkcjonowanie systemów AI, których oprogramowanie sprawia, że są w stanie
uruchomić swoje zachowanie na podstawie okoliczności,
w jakich przychodzi im działać. Fundamentalna wskazówka mówi, że samodzielna maszyna musi być tak zaprogramowana, aby absolutnie nie dopuścić do zranienia
czy zabicia istoty ludzkiej.
Jednakże kwestia samodzielnych podmiotów moralnych, wykorzystanie rozumnych robotów w mieszanym
środowisku pracy ludzko-robotycznej, nie może wyczerpywać się w tym głównym zaleceniu. Aby maszyny „inteligentne” mogły współistnieć z pracownikami-ludźmi,
muszą nauczyć się przynajmniej czterech elementów,
które możemy interpretować jako skłonność operacyjną
godności wpisaną w pracownika-człowieka. Tylko wtedy,
gdy maszyny będą umiały współdziałać z człowiekiem według tych samych zaleceń, nie tylko nie zaszkodzą człowiekowi, ale będą umiały chronić godność i inwencję bez
niszczenia właściwej jej wartości.
Pierwszym elementem jest intuicja. Kiedy dwie istoty
ludzkie współpracują, jedna potrafi uprzedzać i wspierać
intencje drugiej, ponieważ potrafi domyślić się, co ona
robi albo co chce zrobić. Ta umiejętność człowieka leży
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u podstaw wielkiej łatwości przyswajania, jaka cechuje
nasz gatunek i już od najdawniejszych czasów pozwoliła
organizować się, by umieć współpracować na polowaniach, w uprawie roli, a potem w pracy. W środowisku
mieszanym człowiek-robot AI musi być w stanie domyślić
się, co ludzie chcą robić i dostosować się do ich zamiarów,
współpracując. Tylko w środowisku pracy, gdzie maszyny
potrafią zrozumieć człowieka i wspierać jego działanie,
będziemy mogli zobaczyć respektowane zaangażowanie
i łatwość przyswajania człowieka. Maszyna musi dostosować się do człowieka i jego jedyności, a nie odwrotnie.
Drugi element dotyczy zrozumiałości.
Roboty jako maszyny specjalistyczne funkcjonują
według algorytmów optymalizacji. Software optymalizują zużycie energii, trajektorie kinematyczne i szybkość
operatywną. Jeśli robot ma wziąć pojemnik cylindryczny
z rzędu pojemników, to jego ramię mechaniczne wysunie
się w kierunku wybranego pojemnika według trajektorii
minimalnego zużycia energii i czasu. Człowiek przeciwnie:
jeśli ma wziąć tę samą puszkę, będzie się poruszał w jej
kierunku w taki sposób, który stojącym dokoła da do zrozumienia, co zamierza zrobić. Widząc drugiego człowieka,
który wykonuje jakieś działania, człowiek jest w stanie
zrozumieć, co chce zrobić nie na mocy optymalizacji
działania, ale swojego zrozumienia. Sposób wykonywania
czynności czyni działanie zrozumiałym i przewidywalnym. Jeżeli chcemy zapewnić środowisko pracy mieszane, w którym człowiek może współistnieć z maszyną, to
sposób wykonywania czynności przez maszynę musi być
zrozumiały. Trzeba będzie sprawić, aby człowiek, który
z maszyną dzieli przestrzeń pracy, mógł zawsze być w stanie domyślić się, jakie działanie maszyna chce wykonać.
Ta cecha jest potrzebna między innymi po to, by pozwolić
człowiekowi bezpiecznie współistnieć z maszyną, nigdy
nie narażając się na ewentualne szkodliwe sytuacje. To
nie optymalizacja działania maszyny jest najważniejszym
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celem, jaki powinien charakteryzować jej algorytmy, ale
poszanowanie człowieka.
Trzeci element polega na umiejętności przystosowania
się. Robot wyposażony w AI dostosowuje się do środowiska i okoliczności, aby wykonać samodzielne działania.
Mimo to nie chodzi o projektowanie i organizowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które byłyby w stanie
dostosować się jedynie do przewidywalnego stanu środowiska, dając maszynie swego rodzaju świadomość otaczającej ją rzeczywistości. W sytuacji współpracy i pracy mieszanej człowieka z maszyną, robot musi dostosować się
również do osobowości człowieka, z którym współpracuje.
Dla przykładu weźmy przypadek samochodu kierowanego
samodzielnie bez kierowcy. Samochód musi dostosować
się do osoby, z którą współdziała, a która może być zaniepokojona możliwym wypadkiem z powodu zuchwałego
kierowania. Człowiek jest nie tylko istotą rozumną, ale też
istotą emocjonalną i działanie samochodu powinno być
w stanie ocenić i przestrzegać tej szczególnej cechy swego
partnera w pracy. Godność człowieka wyraża się także
w wyjątkowości jego natury rozumnej i emocjonalnej, której nie można dręczyć w taki sposób, by współistnienie
z samochodem nie było ze szkodą dla strony ludzkiej.
Czwartym elementem jest proporcjonalność celów. Robotem rządzą algorytmy, które determinują jego kierunki
postępowania. Wyobraźmy sobie jeden z takich robotów
domowych, sprzedawanych w sklepach gospodarstwa
domowego, który samodzielnie czyści podłogę, zbierając
kurze. Jego algorytmy są do tego zaprogramowane, ale
czy robot jest zaprogramowany do zbierania kurzu czy
do zbierania możliwie jak największej ilości kurzu? Jeżeli
w środowisku samych maszyn bezwarunkowością celu
jest odpowiednia policy, to w mieszanym środowisku pracy człowiek-robot ten paradygmat nie wydaje się być do
końca znaczący. Jeżeli robot chce oddziaływać z człowiekiem w sposób, który byłby stosowny i respektujący jego
godność, to musi móc dostosować swoje cele, starając się
zrozumieć, jaki jest cel odpowiedni w tej sytuacji.
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Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik i robot
współdziałają w realizacji jakiegoś przedmiotu. Robot nie
może mieć za jedyną policy bezwzględności swego celu,
jak gdyby była to rzecz najważniejsza i absolutna, ale
musi umieć dostosować swoje działanie w odniesieniu do
działania i celu, jaki ma człowiek, z którym współdziała
w taki sposób, by – wracając do przykładu z odkurzaczem
– maszyna zrozumiała, że musi pochłonąć możliwie wszystek kurz, albo w tej chwili pochłonąć tylko trochę kurzu,
a następnie wrócić do wypełnienia tego zadania później,
ponieważ pojawiły się inne priorytety u osób, które w tym
momencie są w pomieszczeniu. Chodzi o ustalenie, że
priorytet operacyjny nie leży w algorytmie, ale w osobie
i jej wyjątkowej wartości, która ustala i hierarchizuje
priorytety: to robot współpracuje z człowiekiem, a nie
człowiek asystuje maszynie.
Jeżeli te cztery kierunki mogą być czterema wymiarami
ochrony godności człowieka w nowej i nowatorskiej relacji
człowieka z inteligentną maszyną, to trzeba je zapewnić
w sposób pewny i bezpieczny. Trzeba więc rozwijać algorytmy weryfikujące tę umiejętność intuicji, zrozumiałości,
przystosowania się i proporcjonalności celów robota. Te
algorytmy oceniające muszą być niezależne i powierzone
instytucjom trzecim, poświadczającym, które stają się
tego gwarantami. Przyda się implementacja ze strony rządu Framework operacyjnego, który przyjmując ten wymiar
wartościujący, zamieni go w struktury standaryzacji, certyfikacji i kontroli, jakie chronią człowieka i jego wartość
w tych mieszanych środowiskach człowiek-robot. Chodzi
o przygotowanie organów, które będą w pewien sposób
analogiczne do tego, co już jest z „Dyrektywą samochodową”: wraz z wejściem w życie DPR 459/1996 Włochy
weszły do grupy państw europejskich, które przyjąwszy
„Dyrektywę samochodową” zapewniają swobodę obrotu
na wspólnym rynku europejskim tylko takich samochodów, które przestrzegając określonych wymogów bezpieczeństwa posiadają poznakowanie zgodności CE, które
może wystawiać producent albo mogą być certyfikowane
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przez oficjalny organ kontrolny. Nie chodzi tylko o przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa instalacji i stanu
operacyjnego samochodów, ale o zagwarantowanie, że
samodzielny komponent tych nowych dzieł inteligentnych
przestrzega zawsze i w każdych warunkach podstawowych zasad etycznych, które nakreśliliśmy. Dlatego nie
wystarczą standardy, ale potrzebne są algorytmy, które
potrafią ocenić inteligentnie odpowiedniość sztucznej inteligencji przeznaczonej do współdziałania z pracownikiem-człowiekiem. Tylko w taki sposób będziemy mogli nie
ulegać innowacjom technologicznym, ale kierować nimi
i zarządzać w perspektywie autentycznego rozwoju człowieka.
Wreszcie bardzo ważne wydaje się wyczucie potrzeby
tworzenia organów czy instytucji, które zapewnią governance technologii związanych ze sztuczną inteligencją.
Jedynie przygotowując zinstytucjonalizowane miejsca,
gdzie mogą być prowadzone te formy dialogu etycznego
i uregulowania inteligentnych maszyn, będzie można poprawić również środowisko pracy i godności działalności
zawodowej.
Uwagi końcowe
Antropologia nauki społecznej Kościoła, jakie przedmiotem jest pełne znaczenie istoty człowieka, który jest
zaangażowany w pracę, prowadzi ludzkie doświadczenie
produkcji do jej pierwotnego punktu: wolności i bliskości.
Praca – która jako taka, rozpatrywana abstrakcyjnie, jest
relacją rzemieślniczą z przyrodą w odniesieniu do potrzeby człowieka – nabiera sensu i wartości, a więc godności
etycznej w perspektywie relacji międzyludzkiej. W ten
sposób potrzeba, z którą praca ściśle się wiąże, nabiera sensu i wartości, przestając być zwykłą determinacją
biologiczną (jeżeli w ogóle nią naprawdę była) człowieka,
jedynie w perspektywie relacji międzyludzkiej. Przekracza
się logikę rynku i skuteczności technologicznej: praca angażuje człowieka, a nie tylko jego świadczenie, przewyższa
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w tym znaczeniu typową dwustronność umowy. Specyficzna sensowność, jaka cechuje pracę, zostaje umieszczona w szerszym kontekście osobistej rzeczywistości i do
niej odniesiona. Przekracza się typowe dla nowożytności
rozdzielenie instytucjonalne pracy od momentów, w których relacje międzyludzkie stają się doświadczeniem osobistego uznania, zdolnego otworzyć oczywistość znaczenia
i wartości życia.
W tym ujęciu rozpatrywane są różne wymiary działalności zawodowej, gdzie relacja podmiotu do drugiej osoby
jest wymiarem konstytutywnym, apelem pobudzającym
jej swobodną determinację ku temu „dobru” wyższemu
od wszelkiego konkretnego celu historycznego i materialnego, jaki daje się w świadectwie bliskości i troski
o los drugiego człowieka20. W takim świadectwie człowiek
nie sprowadza się do swego dzieła, tym bardziej do swej
pracy; nie oczekuje sensu i wartości dla swego życia od
uznania społecznego (przez rekompensatę) swej pracy.
Zatem to nie kontynuowanie realizacji siebie, gromadzenie u siebie owoców swego dzieła, stanowi syntetyczny
wyraz sensu pracy człowieka, ale przeciwnie, poświęcenie
siebie, poświęcenie autoryzowane przez nadzieję Bożej
miłości i poświęcenie, które zamierza dać świadectwo
tej pierwotnej miłości. Podstawa etyczno-religijna pracy
znajduje najwyższe sformułowanie w przykazaniu miłości
bliźniego21.
W tym ujęciu perspektywa pracy nie jest nastawiona pozornie na szczęście osobiste czy prestiż, ale może
wyrażać zaangażowanie w rzeczywistość, która okazuje
się w istocie znacząca. Zaangażowanie odróżnia się od
instrumentalnej struktury umowy: jest nastawione na
tożsamość i sposób bycia, a nie dąży jedynie do korzyści.
Zresztą w miejscu pracy zaufanie czysto wyrachowane
skłania do podejrzeń i oportunizmu. Autentyczne zaufanie wymaga zaangażowania tak ze strony tego, kto daje
zaufanie, jak i tego, kto je otrzymuje. W kontekście jedynie materialnej koncepcji pracy dostęp do doświadczenia
właściwej wartości staje się trudniejszy, a chęć nadania
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priorytetu czemuś innemu zmniejsza się. W takim świecie
zaufanie jest zagrożone22. Zaufanie i zaangażowanie przekraczają szacunek formalny, typowy dla rynku, wobec
osób, które są przydatne dla naszych celów.
Normy, jakie rządzą wymianą tych dóbr ideowych, jak
lojalność i zaufanie w pracy, są inne od norm etyki transakcyjnej: relacje osobiste kierują się bardziej duchem
daru, niż duchem wymiany handlowej, nie mogą rozwijać
się płacąc innym, aby je stwarzali czy pobudzając korzyści osobiste drugiego człowieka. Żadnego z tych dóbr nie
można kupić, choć ludzie zwodzą samych siebie, biorąc
kadzenie za podziw i służalczość za oddanie.
Tylko wtedy, gdy refleksja i konfrontacja w celu rozeznania etycznego znajdują strukturę polityczną, która
naprawdę ma władzę kierowania rynkiem i technologiami
związanymi ze sztuczną inteligencją, można myśleć o stawianiu czoła zarządzaniu – według szczerego i obiektywnego poszukiwania ludzkiej godności pracy – złożonym
społeczeństwem naznaczonym panowaniem nad rynkiem
i nowymi technologiami, przy całej ich niepewności z tym
związanej. Jakość pracy obiektywnie wiąże się z cechami systemu społecznego, w który się wpisuje i który sam
je umożliwia. Chrześcijanin nie może ukryć przed sobą
takich aspektów niesprawiedliwości, jak również dobrych
możliwości w celu realizacji powołania do pracy, które
„zakłada przyjęcie postawy narzędzia Boga, aby pomagać
w wyłanianiu się potencjalności, jakie On sam wypisał
w rzeczach” (Laudato si 124).
Tłumaczenie Krystyna Kozak

Przypisy:
Prof. Gianni Manzone, profesor teologii społecznej w Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim.
2
Technologie elastyczne nie ograniczają już pracownika do rutynowego, wysoko wyspecjalizowanego zadania. Pracownik może wy1
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konywać szerszy łańcuch zadań i przyjąć odpowiedzialność za całą
operację złożonego działu produkcji. Pracownicy na linii znają zadania i procedury innych prac na linii i mogą być szybko zastąpieni,
jeśli jest taka potrzeba. Rezultatem są pracownicy z różnymi umiejętnościami, ale niekoniecznie wyżej opłacani, którzy mogą wykonywać zadania pracowników przedtem bardziej wyspecjalizowanych.
W tym przypadku literatura mówi o organizacjach przebudowanych
z bardziej płaskimi hierarchiami, z bardziej płynnymi strukturami
i rozmytymi granicami (J. Williams, S. Blackwell, S. Gorby, P. J.
O’Connel, H. Russell, The Changing Workplace: A Survey of Employers’ Views and Experiences, Esri, Dublin, 2004).
3
R. Sennett, L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano 2001.
4
Tamże, s. 615-628. Pozostaje faktem to, że z punktu widzenia
zatrudnionych przedsiębiorstwo nastawione na rezultaty, doskonałość i kreatywność jest źródłem niepokoju i stresu.
5
Każde poszerzenie rynku przedstawia poszerzenie obszaru indywidualnego zainteresowania. Rynek nie byłby ekonomicznie wydajny,
gdyby każda strona próbowała zaspokoić preferencje drugiej strony
własnym kosztem.
6
Z. Bauman, Work, consumerism and the newpoor, Open University Press, Burkingham 1998, rozdz. 2.
7
Pojęcie pracy za pozorną jednolitością kryje odmienne relacje
z czasem, a zwłaszcza z czasem autonomicznym, czyli z czasem wolnym w znaczeniu arystotelesowskim: wolnym do dobrych działań,
źródłem bogactwa tak samo, jak produkcji.
8
To właśnie ta tendencja uzasadnia zrozumienie współczesnej cywilizacji (mieszczańskiej) jako cywilizacji pracy.
9
Kapitalistyczny scenariusz prowadzi do zatomizowanego społeczeństwa, do rozluźnienia podzielanych związków moralnych, znaczeń i wzajemnych zobowiązań swoich członków.
10
Por. G. Manzone, Il lavoro tra riconoscimento e mercato, Queriniana, Brescia 2006, 60.
11
Tak rozumiana praca ludzka skłania się do znaczenia jako uogólniający obraz działania człowieka w ogóle. Nowe przemysłowe metody produkcji pozwalają na proces kumulatywny. Warunki materialne życia nie są po prostu powielane, ale zwiększane. Zwiększenia
w kwestii dostępności żywności, energii, mobilności przestrzennej
itp. zdają się przedstawiać kierunek rozwojowy cywilizacji, a zatem
„sens historii”, sens stopniowego utwierdzania dominacji człowieka
nad warunkami materialnymi swego życia. W ten sposób staje się
możliwe do przyjęcia określenie cywilizacji jako cywilizacji pracy.
12
Por. G. Manzone, dz. cyt., s. 81.
13
W kapitalizmie indywidualistycznym praca zasadniczo zależy od
własności kapitału i od jego zainteresowania zyskiem (J. Messner,
Social Ethics, Herder Book, London 1949).
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Dla krótkiego przedstawienia Business Ethics por. G. Manzone,
La responsabilità dell’impresa. Business Ethics e Dottrina sociale
della Chiesa in dialogo, Queriniana, Brescia 2002, rozdz. 1.
15
Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w transakcjach rynkowych,
ale też przed sądem czy w negocjacjach.
16
D. Gauthier, Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford
1986.
17
Powodzenie transakcji handlowej, która przynosi pożytek obu
stronom, zależy od możliwości wyraźnego rozróżnienia między interesami stron. Każdy musi potrafić określić i zaspokoić swoje interesy niezależnie od drugiego.
18
B. Ciulla, “Business Ethics and work: questions for the twenty-first century” w: R. Frederick Ed., A Companion to Business Ethics,
Blackwell, Malden 1999, s. 269-279.
19
Za P. Benanti, “II lavoro nell’epoca delle macchine sapiens” w: La
Società 2(2017)30-60.
20
Tylko działalność zawodowa, która zna i kontynuuje to dobro,
może realizować formę swobodnego działania, niezagrożonego
obiektywnymi ograniczeniami okoliczności.
21
Miłość nie jest uczuciem czy afektem (choć nie może pominąć
afektów), ale jest wyborem i konkretnym działaniem. Przykazanie
można wyrazić jak przykazanie oddania życia za swoich przyjaciół
(J 15,13).
22
Wyeliminowanie zaufania w teorii ekonomicznej jest zrozumiałe,
jeżeli uwzględnimy zaangażowanie Walrasa w wyposażenie człowieka ekonomicznego w cechę doskonałej informacji. Człowiek ekonomiczny nie potrzebuje zaufania: w świecie doskonałej informacji
nie potrzeba zaufania, człowiek doskonale wie, co inny człowiek
postanawia i co zrobi. Im bardziej jesteśmy ograniczeni do świata
indywidualnych interesów, tym mniej jest miejsca dla zaufania. Por.
G. Manzone, Teologia morale economica, Queriniana, Brescia 2016,
106-108.
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Praca, organizacja i technologie 4.0
Luciano Pero1
1. Umiędzynarodowienie i konsekwencje
dla systemu produkcyjnego
Aby do końca zrozumieć przemiany w pracy i szybkie
rozpowszechnianie się w ostatnich czasach nowych technologii produkcyjnych, w niektórych przypadkach znanych
już od kilkudziesięciu lat, trzeba zrozumieć wielkie zmiany
w strukturze systemów produkcji i w międzynarodowym
podziale pracy, wynikającym z procesu umiędzynarodowienia światowych ekonomii, jaki dokonał się po upadku
muru berlińskiego i porozumieniach WTO z lat 1998-2001.
Bowiem propozycja przyspieszenia innowacji w europejskim i amerykańskim systemie przemysłowym przy pomocy nowych technologii cyfrowych, robotyki i sztucznej inteligencji, określanych pojęciem Industry 4.0, powstała jako
mocna odpowiedź na ryzyko szybkiego kresu przemysłu
zachodniego. Wielu naukowców przyznaje, że wzrost ekonomiczny i przemysłowy krajów azjatyckich, w następstwie
zarówno umiędzynarodowienia ekonomii, jak i wielkiego
kryzysu 2008-2018, był o wiele wyższy od prognoz, jakie
w latach 90. doprowadziły do porozumień w sprawie handlu międzynarodowego. Nie tylko, wydarzenia następujące
po kryzysie finansowym rozpoczętym w 2008 roku, pokazały trudności rządów krajów najbardziej uprzemysłowionych w kontrolowaniu i ograniczaniu tych dwóch zjawisk.
Jak wiadomo, zdaniem wielu komentatorów, dysproporcje
powstałe z powodu szybkiego przeniesienia przemysłowych
miejsc pracy do krajów azjatyckich, grozi narażeniem na
trudności nie tylko poziom życia ludów Europy i Ameryki,
ale też wystawieniem na niebezpieczeństwo systemów po194
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litycznych i demokracji zachodnich. Dlatego Industry 4.0
należy rozpatrywać jako próbę odpowiedzi na kryzys i na
procesy umiędzynarodowienia, która to odpowiedź ma na
celu podniesienie się systemu przemysłowego w naszych
rozwiniętych krajach przez skok technologiczny i organizacyjny w strukturach produkcyjnych, będących w stanie
dokonać znaczącego wzrostu swych zdolności konkurencyjnych o wymiarze światowym.
Nowe globalne sieci produkcji i sprzedaży
Krótko mówiąc, aby do końca zrozumieć znaczenie
i powody doniosłości oraz szybkiego rozprzestrzeniania
się tych nowych technologii cyfrowych, trzeba uwzględnić
przemiany w systemach produkcyjnych zapoczątkowane
przez procesy umiędzynarodowienia ekonomii po 1990
roku, bowiem w ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowa działalność ekonomiczna doznała wyjątkowej ekspansji nie tylko w handlu produktami końcowymi, ale też
w wymianie technologii i półproduktów. W konsekwencji
światowy system ekonomiczny i przemysłowy został naznaczony z jednej strony szybkim wzrostem wymiany handlowej, a z drugiej rozległymi procesami industrializacji i ponadnarodowej integracji systemów produkcyjnych. Cykle
produkcyjne zostały szeroko przeorganizowane, angażując
zarówno kraje rozwinięte, jak i kraje rozwijające się. W ten
sposób powstały systemy ponadnarodowe poddostawców
i współpracy między wielkimi a małymi przedsiębiorstwami, znane jako „platformy produkcyjne” albo jako globalne
sieci produkcji lub Network globalne (Gereffi et alii, 2005).
Takie sieci obejmują zarówno przedsiębiorstwa „matki”
zlokalizowane często, ale nie tylko, w krajach silniejszych
przemysłowo, jak i długie łańcuchy poddostawców oraz
nowe fabryki, zlokalizowane również w krajach rozwijających się. Przedsiębiorstwa w tych sieciach są ściśle ze
sobą powiązane, gdyż powodzenie jednych jest warunkiem
powodzenia innych, a umiejętność unowocześniania produktów przez jedne jest uzupełniana umiejętnością utrzy195
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mania niższych kosztów produkcji i modernizowania procesów przez drugie. Mimo to środowiska produkcyjne są
bardzo różne wśród różnych sektorów i przedsiębiorstw,
a w praktyce obserwujemy duże zróżnicowanie wzorców
konkurencyjności oraz wymieszania własności przedsiębiorstw i ich rozmieszczenia krajowego.
Aby te nowe globalne sieci produkcji mogły się rozwijać, potrzebują też przychylnego kontekstu terytorialnego.
Wiemy, że w przeszłości przemysł mógł się rozwijać tylko
w kontekstach, w których były obecne elementy zasadnicze dla jego funkcjonowania, jak na przykład źródła energii, dostatek siły roboczej w dobrej cenie, sieci transportu,
odpowiednia wiedza technologiczna. Dziś niektóre z tych
czynników wsparcia są łatwo dostępne prawie wszędzie
na świecie; potrzebne zaś są nowe czynniki, które stały
się fundamentalne dla współczesnego przemysłu i jego
produktów, o wiele bardziej złożone i wyższej jakości, jak
na przykład linie produkcyjne wyspecjalizowane w produkcji komponentów, usługi logistyczne i rozwinięte
usługi biznesowe oraz niskie koszty energii. Dlatego nowe
sieci globalne potrzebują bardzo rozległych platform przemysłowych, gdzie mogą znaleźć komponenty, technologie
i rozwinięte usługi, jakich potrzebują. Na przykład Niemcy
zbudowali rozległą platformę przemysłową z Polską, Czechami, Węgrami, Włochami, Francją i Hiszpanią. Japonia
prowadzi politykę przemysłową, która popchnęła wielkie
marki japońskie do rozlokowania w Chinach produkcji
komponentów do tego stopnia, że część PKB Chin stanowi dostawa komponentów dla wielkich przedsiębiorstw
japońskich (szacuje się, że prawie 20% chińskiego PKB
wiąże się z dostawami dla japońskich marek). Podobnie
w Stanach Zjednoczonych powstały platformy przemysłowe z Kanadą, Meksykiem i Chinami.
Typowym przykładem globalnej sieci jest przykład wielkiego przemysłu samochodowego w Niemczech. W ostatnich latach potrafił on radykalnie przekonfigurować
łańcuch produkcji, wykorzystując czasowo kompetencje
wielkich fabryk niemieckich i możliwości fabryk zespo196
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lonych Europy Wschodniej czy Południowej lub innych
kontynentów, jak Chiny. Taka reorganizacja fabryk centralnych zapoczątkowała również rewizję łańcuchów produkcyjnych poddostawców: z jednej strony łańcuchów
poddostawców włoskich, francuskich i hiszpańskich
(droższych, ale wyższej jakości), a z drugiej łańcuchów
w krajach Europy Wschodniej czy azjatyckich (tańszych,
ale niższej jakości). Pierwszą korzyścią tych sieci, typowych dla produkcji samochodów, jest to, że mogą
połączyć korzyści kosztów krajów mniej rozwiniętych
z kompetencjami technologicznymi krajów bardziej rozwiniętych. Drugą korzyścią jest obecność jednej centrali
zarządzającej całym łańcuchem, która reguluje i optymalizuje przepływ produktów, porządkując skomplikowany
system wymiany części, komponentów i produktów końcowych oraz technologii produkcji i logistyki. Schematyzując można powiedzieć, że w tego rodzaju rozwiniętych
sieciach ponadnarodowych jedna kabina reżyserska zarządza kompleksowym przepływem logistycznym.
Nowość globalnych sieci przekłada się ponadto na
zmianę wzorców biznesu, a w konsekwencji na mocną
ewolucję głównych czynników konkurencyjnych systemów produkcyjnych, jako nowatorstwo produktu (z wybuchem wachlarza różnorodności), nowatorstwo procesu
(z prostotą przepływu, just in time i konkurencyjnością
w czasie), poszerzenie rynku, wzrost odległości i czasu
transportu (ze złożonością logistyki). Taka potrzeba ingerowania w większą ilość czynników produkcyjnych i konkurowania w różnego rodzaju performance wobec klientów
zakłada wyraźną zmianę paradygmatu produkcyjnego
i handlowego. Ten nowy model produkcyjny, który rozpowszechnia się w globalnych sieciach, z jednej strony
jest mocno powiązany ze specyficzną strategią konkurencyjną każdego przedsiębiorstwa, a zatem różni się od
przypadku do przypadku, ale z drugiej strony, w ogólnym
zróżnicowaniu można rozpoznać pewne wspólne i bardzo
rozpowszechnione cechy organizacyjne, które określamy
jako rozwinięte lean, a które opiszemy później.
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2. Oddziaływanie na nasz system krajowy:
ciemna strona globalizacji
Jeżeli się przyjrzeć zmianom wniesionym przez rozwój
globalnych sieci z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw i z perspektywy przedsiębiorców, to niewątpliwie przedstawiają one z jednej strony zagrożenie, ale
z drugiej niezwykłą okazję żywotności i wzrostu, bowiem
rozmiar rynków o światowym zasięgu, poszerzenie gamy
produktów, dostępność nowych technologii i nowych dostawców, stanowią niewątpliwie możliwości biznesowe,
które jednak wymagają znacznego zaangażowania inwestycyjnego i innowacyjnego, aby mogły być przyjęte.
Jeśli przyjmie się punkt widzenia systemu kraju i jeśli
bada się wpływ na system produkcyjny krajów od dawna
uprzemysłowionych, to temat staje się o wiele bardziej
złożony i pojawia się również wiele aspektów negatywnych, ponieważ nowe sieci globalne prezentują czynniki
konkurencyjne i rozmiary tak wielkie, że stają się niebezpiecznymi konkurentami znacznej części tradycyjnego
przemysłu, który zatrzymał się na przestarzałych modelach produkcyjnych i z bardzo ograniczoną zdolnością
konkurencyjności. Dlatego w wielu sektorach i w różnych
krajach od dawna uprzemysłowionych pojawienie się
globalnych sieci i otwarcie na wymianę handlową spowodowało schyłek całych sektorów produkcji (jak np.
odzież i obuwie masowe we Włoszech) i zamknięcie wielu
zakładów. W obliczu tych tak nagłych i dramatycznych
zjawisk, z wielkimi stratami w zatrudnieniu, priorytetem
staje się z jednej strony zarządzanie globalizacją i umiejętność regulowania zjawisk przez rządy i Unię Europejską, a z drugiej szybkość i umiejętność przekształcenia
się przez poszczególne zakłady. W przypadku Włoch nagły
kryzys, jaki dotknął pewne sektory produkcyjne, które
nie potrafiły przekształcić się, i przeciwnie: umiejętność
skutecznego przekształcenia grup zakładów, spowodowały głęboki antagonizm. Ponadto niepewność i opieszałość
rządów i władz w stawianiu czoła nowemu kontekstowi
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prawdopodobnie przyczyniły się do wzrostu negatywnego
wpływu kryzysu ekonomicznego z lat 2008-2015. Krótko
mówiąc, negatywne rezultaty globalizacji uległy nasileniu
z powodu kryzysu finansowego po 2008 roku i spowodowały wydłużony okres stagnacji oraz rozpowszechniony
brak pracy, który przeżywamy. Zatem innowacja wewnętrzna przedsiębiorstw jest jednym z ważnych czynników do wyjścia z kryzysu, choć na pewno nie jedynym.
3. Antagonizmy włoskiego systemu produkcyjnego
W przypadku Włoch schyłek i przeciągający się kryzys
systemu przemysłowego niedawno interpretowano również
jako rezultat trudności naszego systemu z reorganizacją
według strategii globalnej sieci. Wśród różnych przyczyn
opóźnień i dostosowania się do nowych układów produkcyjnych, cytuje się różne czynniki, wśród których znajdują
się niewielkie rozmiary włoskich przedsiębiorstw, kryzys
i trudności zmiany pokoleniowej, niedobór finansowania,
słabe rozprzestrzenienie internetu i luka cyfrowa, zapóźnienie kultury rodzin przedsiębiorców i tak dalej. W rzeczywistości przemiany w kierunku globalnych sieci nastąpiły
tylko w przypadku mniejszej części zakładów przemysłowych do roku 2008. Rozdźwięk między dwiema częściami
systemu dramatycznie powiększył kryzys ekonomiczny
z lat 2008-2016. Część nowatorska oceniana na ok. 30%,
zareagowała natychmiast, przyspieszając modernizację
procesu, zwiększając eksport przez nowe łańcuchy sprzedaży, przyjmując nowe technologie i nowe formy organizacyjne, odnawiając produkty, a w niektórych przypadkach
zwiększając zatrudnienie. Część tradycyjna przeciwnie,
doświadczyła kryzysu, zareagowała cięciem produkcji,
zwolnieniami personelu, dzikimi przeniesieniami, próbami
ograniczenia kosztów. W ten sposób powstały nowe antagonizmy we włoskim systemie produkcyjnym, co doskonale
przedstawił ISTAT w „Raportach o konkurencyjności sektorów produkcyjnych”. Raporty te podkreślają od 2014 roku
odmienną umiejętność reagowania na kryzys i rozdźwięk
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między mniejszą częścią przedsiębiorstw, która potrafiła
zareagować, kładąc nacisk na innowacyjność i obecność na
rynkach światowych, a drugą stroną, która jawi się niezdolna do odnowy i dostosowania się do nowego kontekstu.
Moim zdaniem, jedna z przyczyn przedłużającego się
kryzysu włoskiego systemu przemysłowego leży w tym,
że ta transformacja w kierunku globalnych sieci zainteresowała mniejszą część systemu ekonomicznego, zarówno produkcyjnego, jak i usługowego. Druga część stoi
w miejscu i trudno jej wyjść z kryzysu, gdyż nie jest jeszcze w stanie uruchomić tej ewolucji i rozwijać się w nowej
scenerii globalnej.
Wysoka droga: konkurować innowacjami
Analiza wielu przypadków pokazuje, że sukces tej grupy
włoskich przedsiębiorstw, mniejszościowej, która w ostatnich latach pobudzała odrodzenie naszego eksportu, można sprowadzić również do tego, że zreorganizowały się one
w trzech wymiarach, jakich wymaga nowy paradygmat.
Po pierwsze, rozwinęły sieci sprzedaży o zasięgu światowym, ze zdolnością do obecności w wielkich krachach
rozwijających się (Brazylia i Ameryka Południowa, Indie,
Chiny, Azja południowo-wschodnia, Rosja). Po drugie, odnowiły i spersonalizowały produkty, wzmacniając cechy
typowe marki i dostosowując ją do olbrzymiej różnorodności konsumentów obecnych na świecie. W końcu przekształciły produkcyjny łańcuch logistyczny, uzupełniając
różne ośrodki produkcyjne w rozleglej sieci i jednocześnie
zastosowały systemy Lean na całej długości łańcucha.
Takiemu podejściu często towarzyszy umiejętność rozwoju struktury organizacyjnej, którą określamy jako rozwinięte Lean dla głównych fabryk własnej sieci.
Niska droga: konkurować w kosztach
Jednakże druga część systemu włoskich przedsiębiorstw nie potrafiła stawić czoła nowym wyzwaniom,
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zarówno z powodu trudności w budowaniu platformy,
jak i z powodu opieszałości w unowocześnianiu rynku
i produktu. Tę część kryzys mocno dotknął i nadal konkuruje ona w starym systemie, nastawionym na niskie
koszty i oszczędzanie na płacach. Wzorcowy w tej kwestii
jest przykład, w jaki większość włoskich przedsiębiorstw
stawiła czoło zjawisku przeniesień i zarządzała nim. Przemysł włoski często przyjmował strategię oportunistycznych przenosin w znaczeniu wychwycenia w krótkim
czasie korzyści kosztu, nie umiejąc przeorganizować się
kompleksowo. Wiele przedsiębiorstw dokonało operacji
przeniesienia, które nie były wpisane w strategie długoterminowe, a tylko w celu oszczędności w krótkim czasie.
W bardzo uproszczony sposób można wyodrębnić dwa
paradygmaty oportunistycznego przeniesienia, opartego
na prymitywnych sieciach (por. Pero, 2006). Pierwszym
paradygmatem jest klonowanie, czyli pomysł odwzorowania włoskiej fabryki w identyczny sposób w innym kraju,
w celu ograniczenia kosztów wynagrodzeń, ale z takim
samym produktem uruchomionym we Włoszech i z celem
krótkoterminowym. Jeżeli system funkcjonuje, produkty
zagranicznej fabryki (o mniejszych kosztach produkcji)
zastępują również produkty sprzedawane we Włoszech
i w Europie (po wyższych cenach) ze znaczną korzyścią
ekonomiczną, ale krótkoterminowo i przerzucając negatywne rezultaty na siłę roboczą we Włoszech, która
pozostaje bez pracy. Drugim jest paradygmat roszady:
pomysłem jest przeniesienie wyżej znacznej części cyklu
produkcyjnego, ale zachowanie we Włoszech projektowania i konfekcji ostatecznej, z możliwością cieszenia się
made in Italy na produkcie końcowym.
W następstwie tych dwoistych manewrów innowacyjnych, „drogi wysokiej i drogi niskiej”, w celu stawienia
czoła globalizacji i kryzysowi, powstał nowy, wspomniany
powyżej, antagonizm we włoskim systemie produkcyjnym. Według ostatniego raportu ISTAT (ISTAT 2017) na
podstawie wskaźnika stabilności ekonomicznej i finansowej, włoskie przedsiębiorstwa są klasyfikowane w trzech
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grupach: przedsiębiorstw „zdrowych” (około 32%, które
dużo eksportują, są bardzo innowacyjne, mają organizację rozwiniętego Lean); przedsiębiorstw „słabych” (około
47%, cechujących się niską innowacyjnością, mniej rozwiniętą organizacją, przewagą rynku wewnętrznego) oraz
przedsiębiorstwa „ryzykowne” (około 21%), z narastającą
trudnością z powodu ograniczenia rynków i konkurencji
producentów zagranicznych, z którą nie są w stanie walczyć.
Streszczając: z tych analiz wyłania się wniosek, że
uczciwe przedsiębiorstwa przyspieszyły innowację procesu, wzmocniły eksport za pomocą nowych łańcuchów
sprzedaży, przyjęły nowe technologie i nowe formy organizacyjne, odnowiły produkty, a w pewnych przypadkach
również zwiększyły i podniosły kwalifikacje zatrudnionych
(„wysoka droga”). I przeciwnie, tradycyjna część doznała
kryzysu idąc „niską drogą” z cięciem produkcji, zwalnianiem personelu, dodatkowymi dzikimi przenosinami
i próbami ograniczenia kosztów.
4. Cechy nowych technologii 4.0:
różnorodność, plastyczność i nie determinizm
W minionych dziesięcioleciach pod pojęciem technologie 3.0 rozumiano zazwyczaj osobny rozwój trzech typowych rodzin lat 90.: automatyzacja przemysłowa i systemy logistyczne (np. robotyka i magazyny automatyczne);
rozwinięte systemy zarządzania, jak ERP; i w końcu systemy komunikacji oparte na Internecie i sieci 2.0 (jak np.
poczta elektroniczna, strony internetowe, mapy). Osobny
rozwój tych systemów w latach 90. i na początku XXI wieku zaangażował systemy przedsiębiorstw w ograniczony
sposób, sektor po sektorze, a postrzegano go jako linearny rozwój ICT.
Natomiast obecnie pod pojęciem technologie 4.0 rozumie się złożoną całość nowych technologii, które są
dojrzałe, aby zastosować je na szeroką skalę do wytwarzania systemów produkcyjnych i masowych usług, ta202
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kich jak służba zdrowia, transport, banki, administracja
publiczna czy szkoła. Różnorodność tych nowych technologii jest bardzo duża. Niektóre bowiem są bezpośrednim rozwinięciem automatyzacji przemysłowej i robotyki,
podczas gdy inne zostały rozwinięte w środowiskach teleinformatycznych, internetu i sztucznej inteligencji (jak
np. Cloud computing, rozwinięty interfejs, touch screen,
rzeczywistość wirtualna, analiza wielkich baz danych).
W konsekwencji jest bardzo wiele możliwych zastosowań,
nie można ich przewidzieć, a zatem ich rozwój ma raczej
charakter otwarty i eksperymentalny. Na dziś trudno jest
opisać dokładną mapę rozpowszechniania nowych technologii. Wiele z nich nawet nie jest jeszcze na etapie badania i doświadczania, a ich rozpowszechnienie przedstawia
cechy typowe dla rozpowszechniania punktowego na wzór
„cętek leoparda”.

Schemat 1: technologie Industry 4.0
(Źródło: Obserwatorium Smart Manufacturing, Politechnika Mediolańska)

Starając się lepiej zrozumieć technologie 4.0 często
odwołujemy się do pojęcia technologii wspomagających,
czyli rodzin urządzeń i systemów informatycznych, które
z konkretnymi rozwiązaniami są stosowane w różnych
miejscach produkcyjnych. Może przydać się przypomnie203
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nie klasyfikacji przyjętej przez Obserwatorium SMART
Manufacturing Politechniki Mediolańskiej (Osservatorio,
2015) (patrz Schemat 1). W tej typologii wyróżnia się trzy
rodziny rozwinięte w świecie operations (rozwinięte interfejsy człowiek-urządzenie, zaawansowana automatyzacja
i produkcja dodatkowa) i trzy rodziny rozwinięte w świecie ICT (Internet rzeczy, Manufacturing Big Data i Cloud
Manufacturing).
Pod pewnymi względami 4.0 jest ciągłością 3.0. od
lat 80. XX wieku bowiem proces informatyzacji narzędzi
pracy rozwijał się nieustannie z kolejnymi generacjami
rodzin technologicznych. W końcu dziś rozwój „inteligentnych” sieci i internetu rzeczy może pozwolić połączyć
między sobą urządzenia, ale też przedmioty i materiały,
które są w obróbce, z ludźmi, na przykład aby kontrolować z oddali i zarządzać na odległość całym procesem
przemysłowym czy usługą. W tym znaczeniu obecną innowację technologiczną można uważać za skok jakościowy, który – zdaniem niektórych – upoważnia do używania
pojęcia „czwartej rewolucji przemysłowej”. W każdym
razie również tym, którzy są przeciwni używaniu takiego
pojęcia, przyda się, aby stopniowe stosowanie czujników
i innych urządzeń w obiektach zwiększało szybko możliwości ich wykorzystania dla zmiany i personalizacji produktu i usługi, do niedawna niewyobrażalnych. Zjawisko
to można nazwać pojęciem plastyczności technologicznej.
Plastyczność bazuje na wkładzie człowieka do przekonfigurowania systemu usług czy produkcji, a często przez
to się zwiększa: mamy zatem przed sobą nie perspektywę
totalnej automatyzacji, rozumianej jako fabryki zupełnie
bez ludzi, ale systemów wysoce zautomatyzowanych,
w których komponent ludzki konfiguracji i rekonfiguracji, lub dostosowania i personalizacji systemu, odgrywa
główną rolę: zatem jest to perspektywa kompleksowych
systemów elastycznych, opartych na hybrydach człowiek-urządzenie (Campagna, Pero, Ponzellini, 2017).
Oprócz tej nowej cechy technologii 4.0 jest też druga nowość. Dotyczy ona możliwego sprzężenia zwrotnego syste204
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mów społecznych względem innowacji technologicznych.
Już w przeszłości rewolucje przemysłowe stwarzały silny
„wpływ społeczny”, który wymagał długiego dzieła humanizacji. Dziś problem wpływów pojawia się w inny sposób: zważywszy na złożoność i różnorodność możliwych
rozwiązań, o wiele ważniejsza, niż w przeszłości, wydaje
się odpowiedź społeczna, przedsiębiorstw, managerów,
związków zawodowych i w ogóle ludzkości na różne zastosowania. Krótko mówiąc, dziś wydaje się możliwe o wiele
bardziej niż dawniej, pokierować innowacją technologiczną ku bardziej ludzkim i bardziej znośnym rezultatom niż
w przeszłości, jeżeli tylko przyjmie się narzędzia kontroli
nowego rozwoju. W końcu fundamentalną konsekwencją
różnorodności możliwych rozwiązań, zróżnicowania modeli konkurencyjnych między różnymi przedsiębiorstwami i przestawionej powyżej plastyczności technologicznej,
jest nie determinizm technologiczny, czy raczej: niski poziom determinizmu technologicznego, jaki te technologie
niosą w następstwie ich zastosowania w środowiskach
zakładowych. W sumie jest wiele możliwych i zróżnicowanych rezultatów dla pracy, dla organizacji przedsiębiorstwa i dla zmian ogólnych w społeczeństwie.
5. Nowe organizacje dla nowych technologii:
rozwinięte Lean
To, że nowe technologie mogą zapoczątkować bardzo
różne rezultaty i rozwiązania organizacyjne, nie oznacza,
że korzystanie z nich będzie w zasięgu wszystkich. Moim
zdaniem złudne jest myślenie, że tradycyjne zakłady fordyzmu, oparte na silnej hierarchii i rutynie, mogą z łatwością dostosować się do nowych technologii tak po prostu
przez zakupienie nowych urządzeń. Mogą one nie tylko
radykalnie zmienić procesy produkcyjne, jak już częściowo przyzwyczaiły nas do automatyzacji, ale prawie zawsze
zmieniają produkt/usługę i ich wykorzystanie, a często
zmieniają relację między producentem a końcowym
klientem. W pewnych przypadkach zmieniają radykalnie
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system sprzedaży. Aby dojść do tych przemian, potrzebne są nie tylko plany zainwestowania w urządzenia, ale
też kompleksowe projekty reorganizacji, plany handlowe
i kształcenie. Krótko mówiąc, skuteczne wykorzystanie
tych innowacji wymaga zbiorowej inteligencji, dostosowania organizacyjnego i elastyczności operacyjnej, jakich
tradycyjne organizacje nie posiadają. Problemem jest nie
tylko posiadanie dobrych inżynierów: potrzebne są nowe
formy organizacyjne będące w stanie nauczyć się, przeprowadzać zbiorowe doświadczenia, mylić się i szybko
się poprawiać, łatwo nabywać nowe kompetencje. Chodzi o organizacje o niewielkiej hierarchii, o dużym duchu
grupy, o wielorakich kompetencjach i będące w stanie
otworzyć się na nowe rozwiązania i nowe formy pracy. We
Włoszech takie nowe organizacje należą do rzadkości. Aby
zatem dołączyć do Industry 4.0, potrzebny jest rozwój naszych przedsiębiorstw w kierunku nowych form organizacyjnych, mniej zhierarchizowanych, a bardziej opartych
na pracy zespołowej i bardziej elastycznych. Innowacja
organizacyjna jest warunkiem wstępnym do Industry 4.0.
Te nowe cechy elastyczności organizacyjnej, różnorodności i pracy zespołowej zauważa się z całą oczywistością
w przedsiębiorstwach, które stopniowo przyjmują nowe
technologie (Laboratorio Cisl 4.0, 2017).
Rozwinięte Lean a wspólne planowanie
Innowacja organizacyjna, jaką dziś stosuje się w najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstwach,
jest bardzo odległa zarówno od pierwszych projektów
Lean z lat 90., jak i od klasycznego toyotyzmu. Ten nowy
paradygmat określa się pojęciem rozwiniętego Lean, które obejmuje najnowsze systemy przedsiębiorstw, jak na
przykład World Class Manufacturing (WCM) grupy FCA,
Pirelli Production System, Lean Luxottica System, Lean
Whirpool System (Campagna, Pero, Ponzellini, 2017).
Najbardziej innowacyjne i wspólne cechy tych nowych
modeli można streścić w czterech punktach:
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– Globalne sieci produkcji i sprzedaży. Aby stawić czoła światowym rynkom, trzeba zbudować globalne sieci
logistyczno-przemysłowe, jak to zostało pokrótce opisane
w poprzednim paragrafie.
– Systemy produkcyjne oparte na inteligentnej pracy
i ciągłej poprawie. Pod tym pojęciem rozumie się systemy
produkcyjne, w których do struktury przepływów i organizacji działalności typu Lean, dodaje się zaangażowanie
pracowników w zajęcia poznawania, próbowania i korygowania procesów pracy, w perspektywie ciągłej poprawy.
– Technologie cyfrowe sieci i „low-cost automation”.
Trzeci składnik pochodzi z rozprzestrzeniającego się
używania nowych technologii cyfrowych i ich związków
z automatyzacją oraz systemów zarządzania zakładem.
Typowe zastosowania to na przykład zautomatyzowane
zarządzanie materiałami za pomocą inteligentnych wózków, kierowanych przez centralny system, które prowadzą części po linii, i-Pady poszczególnych miejsc pracy,
które rozmawiają z systemem centralnym, łączność na
odległość z całym personelem i z klientami, aktywna rola
klienta w dystrybucji usług albo w określeniu cyklu produkcyjnego.
– Szerokie zaangażowanie i bezpośrednie uczestniczenie ludzi. Czwartym składnikiem rozwiniętego Lean jest
rozwój miejsc pracy, które wymagają od pracowników
więcej inteligencji, więcej umiejętności rozwiązywania
problemów, więcej wymiany informacji, więcej uczestniczenia we wspólnym planowaniu.
Te dwie głębokie zmiany: z jednej strony plastyczność
nowych technologii 4.0, a z drugiej umiejętność uczenia
się i dostosowania ludzi i systemów organizacyjnych, radykalnie zmieniają jak najlepsze podejście do kierowania
innowacją. Zamiast najpierw kupować nowe urządzenia, a potem dostosowywać miejsca pracy i organizację,
coraz bardziej korzystne staje się wspólne planowanie
technologii i organizacji, gdyż głównym wymogiem nowych systemów produkcyjnych jest to, by były w stanie
szybko i łatwo dostosować się do nowych rynków świa207
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towych i do coraz bardziej spersonalizowanych i wyrafinowanych potrzeb klientów i końcowych konsumentów.
Do tego celu istotna jest elastyczność i wszechstronność
technologii oraz umiejętność uczenia się i przekształcania osób i systemów organizacyjnych. Ta potrzeba ciągłej
i szybkiej rekonwersji procesu produkcyjnego dla dywersyfikacji i personalizacji produktu końcowego sprawia, że
idea całkowitej automatyzacji fabryki staje się ryzykowna
i zbyt kosztowna; całkowicie zrobotyzowana standardowo
fabryka ryzykuje produkowanie w nieskończoność tego
samego, co wcześniej czy później okaże się bezużyteczne
albo zbyt kosztowne i bez nabywców. Krótko mówiąc, wydaje się, że potrzeby aktualnych rynków idą w kierunku
wysokich umiejętności osób i systemu organizacyjnego
w zarządzaniu technologiami oraz umiejętnością szybkiej
ich rekonfiguracji. Ludzie muszą posiąść zdolność przystosowania technologii, a urządzenia muszą móc uczyć
się i naśladować inteligencję człowieka. Zespół człowiek-urządzenie powinien być coraz bardziej „plastyczny”,
a wspólne planowanie jest najlepszym sposobem na osiągnięcie tego rezultatu.
6. Jak zmienia się praca: antagonizm między
jasną i ciemną stroną
Nowy antagonizm, jaki powstał we włoskim systemie
przemysłowym, odbija się na warunkach pracy, rodząc
silny kontrast między bardzo odmiennymi sytuacjami,
bowiem w bardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach
tradycyjne rozróżnienie na pracę fizyczną i intelektualną
zmierza do ograniczenia albo zaniku. Pracownicy mają
przed sobą nie tylko poprawę warunków pracy (zmniejszenie wysiłku, brudu, hałasu, zdrowsze środowisko,
więcej bezpieczeństwa), ale wymóg większego zaangażowania intelektualnego, jak na przykład analiza awarii,
błędów i anomalii czy rozwiązywanie problemów. Z kolei
technicy mają informacje i oprzyrządowanie awangardowe, ale muszą też działać bezpośrednio na liniach pro208
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dukcyjnych. Różnice między robotnikami a inżynierami
zmniejszają się, a granice są coraz bardziej płynne. Zaangażowanie pracowników w kierowanie procesami i ich
poprawę staje się rzeczą zasadniczą i może przybierać
różne formy, jak na przykład praca zespołowa i system
wskazówek.
Odwrotnie dzieje się w drugiej grupie przedsiębiorstw,
tych, które konkurują kosztami: nie tylko obserwujemy
tam stopniowe ograniczanie zatrudnionych i stagnację
lub zmniejszanie faktycznych pensji, ale często pojawiają
się regresyjne formy organizacji pracy, oparte na outsourcing, przeniesieniu i formach organizacyjnych typu „niewykwalifikowanych robotników fizycznych”. W niektórych
przypadkach to właśnie nowe platformy cyfrowe rodzą
regresyjne formy pracy, gdzie ludzie są całkowicie podporządkowani platformie, na stanowiskach tylko wykonawczych i bez samodzielności, jak na przykład w wydawaniu
oraz w systemach magazynowania i logistycznych. Jest
to „ciemna strona” nowej Sharing Economy, która wykorzystuje nowoczesne platformy cyfrowe do uruchamiania
form wyzysku i zdegradowanej pracy, które wydają się
być już przezwyciężone w historii.
Poniższe obrazy metaforyczne mogą dać pojęcie o dokonujących się przemianach po jasnej stronie innowacji, które są realizowane. Charakteryzują one nowe środowiska,
jakie rozwijają się w innowacyjnych przedsiębiorstwach,
które stawiają na większe zaangażowanie pracowników
w procesy innowacji i kierowania cyklem produkcyjnym.
– Środowisko pracy jako sieć stanowisk
W nowych sieciach globalnych należy utrzymywać
skomplikowane relacje typu produkcyjnego i handlowego
z oddziałami rozmieszczonymi w innych krajach świata,
gdzie pracują ludzie innych kultur, języków, którzy wykonują inne funkcje. Jesteśmy na antypodach paradygmatu fordowskiego, który opierał się na jedynej relacji
hierarchicznej między szefem a współpracownikiem.
Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację: relacje hierarchiczne pozostają, ale są ograniczone i włączone w kontekst
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natężonej wymiany komunikacyjnej z wieloma innymi
osobami, czasami bliskimi, ale często oddalonymi. Także w bardziej tradycyjnych fabrykach pracownicy, którzy mają przydzielone zadania kontroli jakości i głównej
konserwacji, muszą często rozmawiać z narzędziowcami,
odpowiadającymi za pracę maszyn, wyspecjalizowanymi pracownikami, inżynierami produkcji. Powszechna
percepcja jest taka, że miejsce pracy ulega zmianie, zanurzone w środowisku o zmiennych granicach, bardziej
związane z grupą osób niż z pojedynczą maszyną czy
miejscem pracy.
– Od koordynacji i kontroli do koordynacji zespołowej
Konieczność zaangażowania pracowników w kierowanie
złożonością technologiczną i organizacyjną wypływa dziś
nie tylko z nowych technologii, ale też z faktu, że każde
stanowisko przewiduje posługiwanie się dużą różnorodnością systemów. Wystarczy pomyśleć o stanowisku kasjerki w supermarkecie i o tym, z ilu technologii musi ona
korzystać, oprócz typowej dla kasy (np. bankomat, karty
kredytowe, opłata rachunków, doładowania komórkowe,
karty lojalnościowe, rabaty dla członków itp.), nie licząc
wielości relacji, jakie musi utrzymywać i ilości powiązań,
jakie musi uwzględniać. Obecna eksplozja pracy zespołowej jest, moim zdaniem, oznaką wzrostu złożoności,
którą nie można już kierować w tradycyjnym systemie
hierarchicznym i tylko w relacji szefa i współpracownika.
Praca zespołowa jest wykorzystywana zarówno w przedsiębiorstwach (zespoły kierownicze), jak i w fabrykach
(zespoły robotnicze), w projektach (zespoły projektu wielofunkcyjnego) i w usługach (różne zespoły obsługi klienta). Szybkie przejście, jakie się dziś dokonuje, od form
koordynacji opartych na standardach i zamkniętych
procedurach, do nowych form koordynacji przez zespół,
oparte na bezpośredniej współpracy osób, są oczywistym
znakiem konieczności zaangażowania pracowników przez
przedsiębiorstwa.
– Praca jako laboratorium eksperymentowania technicznego i społecznego.
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Prawie wszędzie narasta presja na ciągłą poprawę
performance i na innowacje technologiczne. Zmiany te
mogą się rozwijać na wiele sposobów, ale w sumie chodzi o znalezienie nowych rozwiązań, które skuteczniej
połączą czynniki produkcyjne, czyli urządzenia, ludzi,
klientów, energię i materiały. To poszukiwanie korzystniejszych połączeń jest względnie proste w tradycyjnych
sytuacjach, o wysokiej pracy ręcznej i przy podstawowych
urządzeniach. Kiedy jednak system produkcyjny staje się
bardziej złożony z powodu obecności skomplikowanych
instalacji, czy też wykorzystania rozwiniętych form organizacyjnych, wówczas poszukiwanie poprawy powoduje
konieczność prowadzenia prawdziwych eksperymentów
na urządzeniach i ludziach, a często również na klientach, aby odkryć warunki, w jakich się je osiągnie. Wtedy
miejsce pracy staje się podobne do laboratorium ciągłego doświadczenia, gdzie wszyscy są zaangażowani, choć
w innych rolach.
– Przedsiębiorstwo jako sieć profesjonalnych wspólnot
i zespołów
Mieszanka zespołów i nowych technologii komunikacji,
które splatają się w obrębie jednego przedsiębiorstwa,
albo krzyżują się pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami,
prowadzi do postrzegania życia przedsiębiorstwa w nowy
sposób: jako złożonej sieci różnych wspólnot, które muszą
się ze sobą mierzyć, negocjować i współdziałać we wzajemnym szacunku, gdyż każdy ma swoją kulturę. Każda
wspólnota ma za zadanie kierowanie jakimś aspektem
życia zakładu czy filii: są sieci handlowe, marketingowe,
produkcyjne, planowania i tak dalej, każda ze swoją specyfiką techniczną. Wspólnoty zawodowe działają w typowej
pracy zespołowej. Nie niszczą one hierarchii, ale wspierają
się w niej i ograniczają jej władzę, przejmując jeden z bardziej znaczących aspektów tradycyjnej hierarchii, czyli zarządzanie wiedzą i umiejętnością realizacji. Często zespoły
i hierarchie współistnieją, niekiedy w konflikcie, a innym
razem wspierając się wzajemnie i dzieląc się zadaniami:
hierarchia zarządza biznesem, wspólnota know how.
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7. Wyzwania w zarządzaniu zmianami:
uczestniczenie i nowe relacje przemysłowe
Pierwszym wyzwaniem jest przewodnik i kierunek
zmian: innowacja kierowana z góry i przez zysk czy od
dołu i przez dobro wspólne?
Uważam, że dziś są warunki do tego, by nie czekać, że
dominujące siły pokierują zmianami, a dopiero potem starać się humanizować i poprawiać skrzywienia, które na
pewno będą. Dziś także dzięki technologiom cyfrowym może
upowszechniać się wiedza potrzebna do tego, by wszystkie
zaangażowane osoby mogły mieć odpowiednią wiedzę nie
tylko operatywną, ale też typu programowego, a zatem by
mogły uczestniczyć w czynnej roli w zmianach, warunkując
je dogłębnie w ludzkim znaczeniu. Uczestnictwo bezpośrednie osób w planowaniu nowych fabryk może stanowić silne
uwarunkowanie od dołu, nastawione na dobro wspólne.
Jeżeli bowiem jest więcej osób uczestniczących, łatwiej jest
dostrzegać dobro wspólne. Wielcy kapitaliści i wielcy menagerowie myślą przede wszytki o biznesie, mogą być najlepszymi ludźmi na świecie, często wyrażają również innowacyjne poglądy, ale kiedy zarządzają zakładem, myślą przede
wszystkim o zysku i korzyściach. Natomiast rozwój trzeba
ukierunkować na cele dobra wspólnego, regulowanego dla
celów rozwoju człowieka i kontrolowanego w jego konsekwencjach. Pierwsza forma regulacji mogłaby być uczestniczeniem oddolnym, daniem głosu ludziom zaangażowanym.
Uwarunkowania oddolne w nowych kontekstach mogą być
bardzo silne, czasami mogą być określone, a w pewnych
przypadkach mogłyby znaleźć rozwiązania, jakich często
nie potrafi dostrzec ten, kto myśli o zyskach i korzyściach.
Drugie wyzwanie odnosi się do form uczestniczenia
pracowników w innowacjach i w ogóle w kierowaniu zakładami. We Włoszech mamy konfliktową tradycję relacji
przemysłowych, które są drugą stroną medalu zarządzania przedsiębiorstwami mocno odgórnego i prywatnego:
idea przedsiębiorstwa jako dobra wspólnego czy jako odpowiedzialności społecznej jest bardzo odległa od bieżącej
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praktyki zarządzania przedsiębiorstwami we Włoszech.
Dziś ta cecha kulturowa, czyli wizja przedsiębiorstwa jako
sprawy całkowicie prywatnej jest poważną wadą strategiczną, jak widać po wyprzedaży wielu marek włoskich
obcemu kapitałowi. Do rozwoju naszego kraju ważne jest
rozwinięcie wszystkich form uczestniczenia nastawionego
na zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie najbardziej
rozpowszechnionymi w Europie formami są te przedstawione w schemacie 2.
Schemat 2. Najbardziej rozpowszechnione dziś formy
uczestniczenia bezpośredniego.
SPOSOBY UCZESTNICZENIA
CELE UCZESTNICZENIA ZARZĄDZANIE INNOWACJE
INDYWIDUALNE

GRUPOWE

1. Rotacja i różnorodność
zastosowań uzgodniona
i empowerment z delegowaniem
do celów
5. Formacja celowa i kampanie
innowacyjne
6. Propozycje

2. Zespół pracy
3. Godziny do wyboru i smartworking
4. Portale społecznościowe
nieformalne
7. Grupy doskonalenia
8. Wspólnoty i sieci zawodowe

1. Delegowanie celów i „empowerment” stanowisk
również z Job rotation
Ta forma stanowi najbardziej rozpowszechnioną innowację dotyczącą miejsc pracy, ponieważ łączy się z większą samodzielnością w pracy. Samodzielność daje poszczególnym
pracownikom możliwość uzgadniania rotacji stanowisk
w obrębie zespołu, a zatem wybrania ścieżki uczenia się.
2. Teamwork z różnorodnością i samodzielnie
zarządzaną rotacją
Są to systemy organizacyjne, gdzie zespół ma określone
cele, pola manewru i samodzielność. Zazwyczaj odpowie213
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dzialność zespołu zostaje określona w sposób formalny
przez rezultaty, samodzielność w rozdzielaniu zadań,
rotację w obowiązkach, dzielenie się wiedzą i systemem
koordynacji. Popularyzacja zespołu wywołuje zazwyczaj
wycofanie się hierarchii na niskim poziomie.
3. Systemy zarządzania elastycznością
przestrzenno-czasową z udziałem zakładu
i pracownika: czas pracy do wyboru
i „smart working”.
Chodzi o sformalizowane systemy, które wykonują zarządzanie zmiennością godzin pracy i miejsca w sposób
częściowego uczestniczenia zakładu i pracowników: np.
czas pracy do wyboru, bank godzin jak w systemie niemieckim, zespoły, które samodzielnie zarządzają zmianami, częściowy etat do wyboru godzin pracy, praca «sprawna» na odległość za pomocą urządzeń elektronicznych.
4. Nieformalne media społecznościowe
W wielu przedsiębiorstwach stosuje się rozpowszechnioną umiejętność korzystania z mediów społecznościowych. Taki sposób sprzyja wspieraniu pracowników
w rozwiązywaniu codziennych problemów w szybki i prosty sposób. Rezultatem jest ustanowienie nowych kanałów bezpośredniej komunikacji między operatorami, która przeskakuje kierunek hierarchiczny i przyczynia się do
samodzielności zawodowej.
5. Kampanie informacyjne i formacyjne na temat
projektów innowacyjnych
Chodzi głównie o praktykę komunikacji bezpośredniej,
opartej nie tylko na narzędziach jednokierunkowych (foldery, komunikaty), ale na sposobach bezpośredniej interakcji między twórcami projektów a pracownikami.
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6. System zarządzania propozycjami pracowników
dla poprawy procesu
Nie chodzi o tradycyjną skrzynkę pomysłów, ale o uporządkowany cykl poprawy, który zaczyna się od formacji
pracowników, pobudza ich indywidualne umiejętności
podpowiadania i przedstawiania rozwiązań, przewiduje
zastosowanie rozwiązań i kończy się uznaniem dla proponującego.
7. Uruchomienie grup projektów
w celu poprawy czy modernizacji poszczególnych obszarów produkcyjnych, gdzie eksperci mają bezpośredni kontakt z pracownikami zaangażowanymi w zespoły
projektowe. W takich przypadkach mamy bezpośrednią
współpracę inżynierów z robotnikami, która wytwarza
wzajemne przechodzenie wiedzy.
8. Wspólnoty zawodowe dla rozwijania know how
(lub wspólnoty praktyczne)
Chodzi o jedną z najbardziej rozwiniętych i złożonych
form bezpośredniego uczestniczenia. Wspólnota praktyk
jest wspólnotą otwartą, kształtowaną swobodnie przez
zatrudnionych, bez żadnych cech hierarchii, ale oparta
na relacjach horyzontalnych, której misją jest rozwijanie
i wykorzystanie zakładowego know how za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Moją myślą, tylko pozornie utopijną, jest to, by wychodząc od praktyki zaangażowania pracowników w planowanie miejsca pracy, można było poszerzyć ich uczestniczenie w planowaniu całych fabryk, a także w perspektywie
również zarządzania nimi, jak to częściowo ma miejsce
w Niemczech: droga mogłaby prowadzić od uczestniczenia
w organizacji do uczestniczenia w strategiach. Ale pomysł
jest ciekawy również dla miast i nowego rolnictwa 4.0:
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można liczyć na wiele korzyści, jeśli wielu uczestniczyłoby
w planowaniu rolnictwa, zachowując i poprawiając krajobraz naszego kraju. Byłoby bardzo przydatne dla przyszłości naszego terytorium, gdyby mieszkańcy uczestniczyli w planowaniu krajobrazu, decydując o fabrykach,
domach, drogach, polach, lasach i strumieniach.
Trzecie wyzwanie dotyczy odnowy w relacjach przemysłowych i angażuje uczestników społecznych, związki
zawodowe i przemysłowców. Praca ulega dogłębnej zmianie, przedsiębiorstwo szybko się zmienia, mamy nowy
kontekst, w którym jakość pracy może wzrastać razem
z wydajnością przedsiębiorstwa. Ścisły związek między
tymi dwoma zjawiskami powoduje zmianę perspektywy
pracownika, która ma niezwykłe znaczenie dla związku
zawodowego, ponieważ zmienia kulturę pracy. Ta nowa
kultura wyraża się w dwóch nowatorskich postawach,
które są już bardzo rozpowszechnione: z jednej strony
bezpośrednie uczestniczenie pracownika w poprawie
przez propozycje, a z drugiej zainteresowanie przedsiębiorstwa wzrastaniem profesjonalizmu pracowników.
System propozycji może pomóc związkowcom w zrozumieniu nowego kierunku. Bowiem w nowych kontekstach
propozycji dostarcza bezinteresownie robotnik, a pytanie,
jakie często się im stawia, jest następujące: dlaczego dostarczać tej wiedzy bezinteresownie? Może jest to forma
samo-wyzysku? W rzeczywistości robotnicy są tego jak
najbardziej świadomi i czynią to świadomie, ponieważ
widzą, że rezultatem końcowym jest poprawa jakości pracy, ograniczenie wypadków i wysiłku, a w końcu wzrost
marży ekonomicznej. Krótko mówiąc, chodzi o prawdziwy
rozwój mocy produkcyjnych, by użyć języka tradycyjnego, ponieważ zwiększa się produktywność systemu bez
zwiększania wysiłku, a nawet zmniejszając go. Konflikty z właścicielami przedsiębiorstw nie znikną, ale pozostaną i mogą się nawet nasilać, ale w innych obszarach
zarządzania zakładem: na przykład w decyzjach o inwestowaniu, w decyzjach dotyczących personelu, w tym,
gdzie wytwarzać produkty, na jakie produkty stawiać.
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Potrzebna jest zmiana mentalności, aby zrozumieć nowości, ale otwiera się szeroka przestrzeń do humanizacji
nowych form organizacyjnych. Moim założeniem jest to,
że związek zawodowy powinien zacząć zajmować się swoimi formami organizacyjnymi pracy i przedsiębiorstwa.
To w takich tematach uruchamia się wkład osób i w tych
tematach związek może odgrywać w przyszłości swoją rolę
obrony i humanizacji pracy oraz gwarancji poszanowania
osób wobec imperatywów zysku.
Ostatnie wyzwanie dotyczy tradycyjnych środowisk
pracy i „ciemnej strony” New economy, gdzie jest zatrudnienie pracownika na czas określony i wykorzystywanie
w pracy. W takich środowiskach potrzeba przede wszystkim sprawić, aby przestrzegano reguł i praw oraz proponować nowe. Ale czy same reguły i prawa wystarczą?
Owszem, potrzebna jest walka z pracą na czarno, ale
przede wszystkim potrzebna jest umiejętność wnoszenia
w te nowe konteksty nowych sposobów działania, rozwoju
i pracy. Trzeba, aby rządy i siły społeczne były w stanie
uruchomić działania nastawione na rozwijanie nowych
systemów produkcji, w których pracuje się w bardziej
rozwinięty i nowocześniejszy sposób. Najlepszą czynną
polityką pracy jest rodzenie nowego rozwoju, nowych
przedsiębiorstw i nowej pracy.
Tłumaczenie Krystyna Kozak
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Rewolucja technologiczna,
praca i człowiek
Ciro Cafiero1
Czwarta rewolucja przemysłowa jest kombinacją jedenastu technologii. Chodzi o robotykę, robotykę współpracującą, Internet rzeczy, big data, Cloud computing,
bezpieczeństwo informatyczne, druk 3D, symulację, nanotechnologie i materiały inteligentne.
Czwarta rewolucja, gdyż następująca po trzech, jakie
ją poprzedziły. Pierwsza była rewolucją maszyny parowej w XVIII-XIX w. Druga to rewolucja fabryki z końca
XIX w., której symbolem stały się zakłady Forda w Detroit, serce pierwszego przemysłu samochodowego. Trzecia
rewolucja, w połowie XX w., była rewolucją komputera,
którego to nieprzypadkowo w 1982 r. Time umieścił na
okładce jako człowieka roku „młodego, wiarygodnego, cichego, czystego i inteligentnego”.
Elementem wyróżniającym czwartą rewolucję jest nie
tyle innowacja technologiczna jako taka, ale interakcja
pomiędzy wszelkimi nowymi technologiami oraz umożliwiona między nimi a człowiekiem, która nabiera kształtu
w strukturze znanej jako Cyber Phisical Sistem” (CPS).
W obrębie tej rewolucji powstają takie ekonomie, jak sparing economy, fintech, data driver economy czy ciągle jeszcze zjawiska takie jak industry convergens i formy pracy
takie jak smart working i crowd work. Dlatego ta rewolucja ma bezprecedensowy wpływ na pracę jako taką, ponieważ zmienia jej cechy z wynikającym stąd powstaniem
nowych form pracy; na zatrudnienie, ponieważ burzy jego
część, aby stworzyć nowe; zatem w sumie na samego
człowieka. W konsekwencji narzuca nową ochronę pracy,
a związkom zawodowym nową rolę.
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W tym ujęciu na kolejnych stronach zostanie przeanalizowana czwarta rewolucja przemysłowa pod każdym
uwzględnionym profilem, a na końcu – wyprowadzone
krótkie wnioski.
1. Nowe znamiona wydajności pracy
Śledząc pewien porządek, rewolucja technologiczna
zastępuje relacje, przestrzeń i czas pracy. Jeżeli chodzi
o relacje, to dlatego, że działania pracownicze odbywają
się pod znakiem samodzielności tych, którzy je wykonują, dzięki interakcji z wirtualną platformą. Jeżeli chodzi
przestrzeń, to dlatego, że dzięki zastąpieniu przestrzeni
fizycznej przestrzenią wirtualną każdy pracownik może
wybierać, gdzie wykonuje swoją powinność pracy. Jeżeli
chodzi o czas pracy, to dlatego, że każdy pracownik nie
będzie zmuszony przestrzegać godzin pracy, a tylko osiągać rezultat pracy w perspektywie wydajności.
Odbiciem warunkowym tego zastąpienia są formy pracy
takie jak crowd work, dzięki któremu pracownik z jakiejkolwiek części świata może połączyć się z platformą cyfrową i zaczerpnąć z niej zamówienie, któremu postanawia
nadać bieg jak, kiedy i gdzie chce (należy popatrzeć na
UberEat, Foodora, Deliveroo, Freelanceer, Amt, Twago)2;
Czy też formy pracy takie, jak smart working, która
pozwala każdemu pracownikowi zakładu świadczyć działalność zawodową na jego rzecz przyłączając się do platformy wirtualnej według czasu i przestrzeni przez niego
ustalonych i nie będąc „dostępnym bezpośrednio” (przypadki Virgin, American Express, Tetra Pak, Lilly, Sanofi
Aventis, Vodafone, Tim, BNL, Enel, F.S.). Innymi słowy,
zastępcze są kategorie prawa pracy fordowskie i post-fordowskie, czyli typowe dla podporządkowania, wypracowane na początku XX w. przez Ludovico Barassiego na wzór
umowy najmu. Powstawały one w celu ochrony pracownika przed nadużyciami „kapitału” z czasach przechodzenia
od pracy pochodzenia feudalnego (rolnictwo, pasterstwo,
rzemiosło) do pracy w fabryce.
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Te nadużycia wziął na cel papież Leon XIII w encyklice
Rerum novarum z 1891 r., i papież Jan Paweł II, według
innych perspektyw, w encyklice Centesimus annus z okazji stulecia encykliki Rerum novarum.
Ograniczenie świadczenia pracy do określonych przestrzeni, w określonym czasie i w granicach władzy sterowanej zewnętrznie, oznaczało uniemożliwienie pracodawcy korzystania z sił pracownika dokładnie poza takimi
miejscami, takim czasem i taką władzą3.
2. Nowe zatrudnienie
Przechodząc do drugiego punktu naszej analizy trzeba przyznać, że rewolucja technologiczna zniszczy prace
ręczne i powtarzalne. Dowodem na to jest automatyzacja
produkcji hamburgerów przez Monumentum Machines
w USA, sieci supermarketu, jak Kroger Company dystrybucja leków w zespole szpitalnym w San Francisco, czy
w końcu to, co się zdarzyło w Fort Steuben, sieci retail
otwartej w 1974 roku, połączonej z Sears i Macy’s, która
popadła w kryzys, spadając z wartości 43 milionów do
niecałych siedmiu i z likwidacją stu tysięcy miejsc pracy
w wyniku e-commerce (podobne przypadki J.C. Penney
i RadioShack, Sports Authority i Payless).
Trzeba też jednak przyznać, że rewolucja technologiczna jest w stanie kreować nowe zatrudnienie. Na przykład
Lotnictwo Amerykańskie szacuje, że aby sterować lotem
automatycznego drona przez dobę potrzeba 168 osób,
podczas gdy w przypadku drona o większych rozmiarach,
jak dron szpiegujący Glabal Hawk, potrzeba ich około
300. US Bureau od Labor Statistisc szacuje, że w USA
wzrośnie zapotrzebowanie na: computer support specialist, electrical specialists, electrical technicians, industrial
engineering technicians, cardiovascular technicians, respiratory therapists, HVAC, telecommunications installers czy
też environmental science technicians. Aby konkurować
z e-commerce, także sieć supermarketu Walmar w porozumieniu z Google, stworzyła obszar handlu cyfrowego,
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który pozwala konsumentom robić zakupy przez głosowe
polecenie, a przez to wzrost miejsc pracy w przedsiębiorstwie4. Ponadto wzrośnie: „zielona” praca (Green jobs),
czyli praca związana z Green economy; „biała” praca
(white jobs), czyli na polu opieki społeczno-zdrowotnej
i obsługi osoby (do 2020 będzie to 3,1 miliona wobec 2,5
dzisiejszych); „brązowa” praca (Brown jobs), czyli w sektorze rolniczym.
W końcu Assolombarda szacuje, że we Włoszech Industry 4.0 może spowodować wzrost miejsc pracy w sektorze
wytwórczości przemysłowej o około 10% (z 25 milionów do
ok. 27 milionów), jako saldo między zniszczeniem około
8 milionów tradycyjnych miejsc pracy a powstaniem około
10 milionów miejsc związanych z rewolucją technologiczną5.
I jeszcze z innego punktu widzenia crowd work mógłby
szacować zatrudnienie na Południu świata dzięki możliwości skontaktowania na odległość przedsiębiorstw i pracowników, a więc odwracając paradygmat, dla którego
zatrudnienie jest konsekwencją osiedlenia się produkcji
w danym terenie.
Ponadto w kraju mogłyby powstać różne platformy
cyfrowe crowd work w perspektywie pobudzenia zatrudnienia, zwłaszcza młodzieżowego. Przykład może stanowić
platforma lokalna, na której jednostki pozbawione możliwości ruchu, zwracają się z prośbą do osób związanych
z tą platformą o usługi transportu rzeczy (żywności, leków
itp.) albo osób (rodziny, przyjaciół itp.). Tego rodzaju platformą mogłaby zarządzać gmina, która brałaby na siebie
wynagradzanie – w zależności od ilości i jakości wykonywanej pracy – crowd workers.
Jest to alternatywa dla rozwiązania przyjętego w Japonii, gdzie postanowiono maszynom powierzyć opiekę
nad osobami starszymi, przeznaczając już w 2013 roku
fundusze w wysokości 24,6 milionów dolarów na rzecz
zakładów, które budują roboty wykorzystywane w opiece. 25% japońskiej populacji ma dziś ponad 65 lat, a do
końca 2020 roku ich liczba wzrośnie do około 7 milionów.
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Według Melanie Arntz, Terry Gregory i Ulricha Zierahna, autorów listu opublikowanego w maju 2016 przez
OCSE, wydają się niesłusznie apokaliptyczne przewidywania Carla Benedicta Freya i Michaela Osborne’a, autorów znanego listu z 2013 roku, zatytułowanego „The
Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?”, zgodnie z którym 47% osób zatrudnionych
w Stanach Zjednoczonych byłoby narażonych na niebezpieczeństwo „zastąpienia”.
3. Wpływ na człowieka
Przechodząc do trzeciego punktu analizy trzeba przestrzec, że równowaga człowiek-maszyna w przemyśle 4.0
jest delikatna i ryzykowna, ponieważ człowiek mógłby
nauczyć się współdziałać z maszyną do tego stopnia, że
wyalienowałby się w stworzonym przez nią świecie i zrezygnował ze swej natury homo empaticus. I tak na przykład,
człowiek mógłby zrezygnować z kontaktu z drugim człowiekiem, okopując się w pewnych miejscach, gdzie dzięki
smart working prowadziłby swoją działalność zawodową
z tym niebezpieczeństwem, że nigdy nie oderwie się od
urządzenia mobilnego, którym w tym celu się posługuje,
dzięki Amazonowi otrzymuje produkty spożywcze, dzięki
drukowi 3D przygotowuje potrzebne mu rzeczy, dzięki CD
Mooc (massive on-line open corse) uczy się.
Poza tym technika i technologia – jak postuluje Laborem exercens – powinny pozostać narzędziami w rękach
człowieka jako owoc jego inteligencji, zaś Laudato si wzywa do stworzenia warunków, aby technika i technologia
nie szkodziły godności człowieka.Aby zatem zarządzać
tymi nowymi formami pracy, potrzeba, by pracownik zachował solidną równowagę ludzką i duchową. Pogodzenie
w domu czy mieszkaniu miejsca pracy z równowagą relacji, uczucia i rodziną mogłoby wywoływać w niego kryzysy.
Tak samo bezładne zagospodarowanie czasu mogłoby
sprowadzić do pracy również chwile odpoczynku umy223
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słowego, bezinteresowność i jasność, jakich potrzebuje
życie (z wynikającym z tego tzw. technostresem). To dlatego pośród kluczowych słów, na których opiera się praca 4.0, znajduje się formacja, kultura, normy i wiedza.
O pracy 4.0 należy myśleć w logice ekonomii rynku, gdzie
nie wszystkie dobra są towarem, na przykład zaufanie,
szacunek, przyjaźń. Zarządzanie pracą 4.0 jedynie za
pomocą logiki społeczeństwa rynkowego, które dąży do
przekładania wszystkiego na wartość pieniężną, byłoby
tej pracy zaprzeczeniem. Przedsiębiorstwa konkurują
w wiedzy, która opiera się na kreatywności, ciekawości
i inteligencji, a ożywia ją nie duch kapitalistyczny, lecz
duch współpracy. Na płaszczyźnie antropologicznej człowiek jest powołany do pozostania podmiotem technologii,
a nie jej przedmiotem. Urządzenie technologiczne jest
owocem jego inteligencji. Zresztą od technologii mogą
pochodzić niezwykłe okazje do work life balance, jednego
z celów, jakie stawia sobie Międzynarodowa Organizacja
Pracy w batalii o decent work dzięki możliwości pracy
na odległość6. Włoski prawodawca umożliwił ten proces
przewidując opodatkowanie ryczałtowe (10%) wynagrodzenia wynikającego ze smart working w odniesieniu do
wydajności, w ustawie wprowadzonej w 2016 roku (art. 1,
ustęp 182 ustawy 208 z 2015).
Natomiast do związków zawodowych należy zadanie
uznania celu welfare takich form pracy, jak smart-working, ze względu na ich zdolność do pogodzenia czasu życia z czasem pracy w perspektywie pobudzenia uciekania
się do niej przez zakłady. Na tej drodze wartość wynagrodzenia smart-working mogłaby cieszyć się całkowitym
zniesieniem podatku i ulg.
4. Nowa ochrona
Nawiązując do czwartego punktu analizy pytania dotyczą minimalnych standardów ochrony pracowników gig
economy. W takim ujęciu trzeba wyjść od wymownej deklaracji Lukasa Biewalda, administratora delegowanego
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platformy CrowdFlower, według którego: „zanim pojawił
się Internet z wielką trudnością byłbyś w stanie znaleźć
kogoś gotowego do pracy dla ciebie przez dziesięć minut,
by zaraz potem być pożegnanym. Ale dzięki tym technologiom teraz możesz faktycznie znaleźć kogoś, odpowiedzieć
śmiesznie niską zapłatą, by następnie uwolnić się od niego, kiedy już go nie będziesz potrzebował”.
Aby podjąć ten temat, wystarczy spojrzeć na doświadczenie crowd work. Pierwsze pytanie w odniesieniu do niej
dotyczy prawa do zapłaty minimalnej, skoro ta przyznawana dla crowd workers jest, jak widzieliśmy, zazwyczaj
bardzo niska.
W przypadku, kiedy przyznawanie zamówienia dokonuje się przez uczestniczenie w konkursie, crowd worker
nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za projekt, w którym uczestniczył, a zamawiający na ogół zastrzegają sobie
zatrzymanie go z zakazem dla pracownika, cedującego
prawa autorskie, wykorzystania go w innych konkursach.
W niektórych przypadkach platformy wymagają też prowizji o stałej kwocie. Ponadto pytanie dotyczy gwarancji
bezpieczeństwa dla crowd workers, którzy do wykonania pracy korzystają z własnych środków. We Włoszech
turyńscy pracownicy Foodora korzystają z własnych rowerów przy dostarczaniu zamówień do domów i są pozbawieni jakichkolwiek świadczeń ubezpieczeniowych od
nieszczęśliwych wypadków.
Trzecie pytanie dotyczy podstawowych kryteriów, na
podstawie których platforma rozdziela zamówienia, skoro
teraz obowiązuje kryterium, jakie uprzywilejowuje tego,
kto załatwi pierwszy i w najbardziej ekonomiczny sposób,
zgodnie z mechanizmem rating powierzonym zamawiającym. Chodzi o swego rodzaju „bieg chartów”, w którym
„nagrodę” w postaci pieniężnej zdobywa tylko ten, kto przybiegnie jako pierwszy, gdyż najszybciej wykona zadanie.
Pod pewnymi względami te pytania znalazły się również
w raporcie „Working anytime, anywhere: Theeffects on the
world of work” Eurofound i Międzynarodowej Organizacji
Pracy, wydanym w lutym 2017.
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Skoro do dziś pracami zamawianymi na platformach
są tzw. robótki (gig work), jak robienie korekt, pisanie
utworów muzycznych, tłumaczenia, to nietrudno przewidzieć, że w całkiem niedalekiej przyszłości platformy
crowd soursing będą w stanie zlecać prace ręczne również na polu sektorów Latour intensiva, prac o wysokim
profilu intelektualnym, prac projektowania, prac architektonicznych itd.
Zaczął się bowiem proces digitalizacji, czy lepiej: takiego
dematerializowania przedsiębiorstw, że będą one w stanie
organizować swoją działalność na odległość, rekrutować
siłę roboczą na platformach i zlecać przez nie znaczną
część potrzebnej działalności, a zatem – mówiąc bardzo
skrótowo – działać przy braku biur, menagerów i czasu
pracy w stylu fordyzmu. Skoro sprawy tak się mają, to nasuwają się dalsze pytania. Na przykład pytanie na temat
ochrony własności intelektualnej, założywszy, że w niektórych przypadkach projekty crowd workers przekazują
na własność platformy projekty opracowane przez crowd
workers w celach przyznania zamówień, będąc zmuszeni
zadowolić się jedynie niewielkimi gaming credits.
Czy pytanie w temacie ochrony privacy, biorąc pod
uwagę znaczną ilość danych wrażliwych, jakie crowd workers rozsiewają po platformach. Wejście w życie w maju
Regulaminu 679/2016 mogłoby być stosowną okazją do
interwencji w tej kwestii.
Ponadto trzeba zastanowić się nad możliwością default
platformy, a zatem nad ochroną dla pracowników wykluczonych z cyklu produkcyjnego. Dzisiaj normy dotyczące
zwolnień zbiorowych chronią jedynie podwładnych odchodzących z działalności produkcyjnej.
Tak samo trzeba się zastanowić w temacie dyscypliny
będącej w stanie usprawnić odzyskanie kredytów przez
crowd workers w przypadku takich default i nad możliwością zakwalifikowania ich jako uprzywilejowanych.
I jeszcze zastanowić się, jakie zabezpieczenie społeczne
zapewnić tym pracownikom, by towarzyszyć im w przechodzeniu z jednej platformy na drugą, oraz jakie cykle
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formacyjne i zaświadczenia o ich kompetencjach w poprzedniej działalności zawodowej. W końcu trzeba się też
zastanowić, jaką ochronę zapewnić pracownikom, którzy
wykonali swoją działalność zawodową na rzecz opuszczanego zakładu, w celu zagwarantowania im pewnych praw
w nowym przedsiębiorstwie, w przypadku wymiany jednego zlecenia między jednym przedsiębiorstwem a innym
na platformie: trzeba to będzie określić. Na dziś umowy
zbiorowe przewidują, w przypadku tradycyjnych zmian
zleceń, tzw. klauzule społeczne. Konieczne staje się stworzenie stabilnego rdzenia praw, możliwego do zastosowania wobec pracownika jako takiego, a zatem statutu praw
powszechnych pracowników, na wzór międzynarodowych
standardów ochrony nakreślonych przez Międzynarodową Organizację Pracy na określenie decent work.
Według Organizacji praca powinna być określona, czyli
być godna czy dobrej jakości, a zatem powinna być w stanie zagwarantować tym, kto do niej przystępują, w jakiejkolwiek formie, przede wszystkim równość, sprawiedliwą
płacę i bezpieczne warunki7.
Jak czytamy na stronach Międzynarodowej Organizacji
Pracy: „decent work sums up the aspirations of people in
their working lives. It involves opportunities for work that
is productive and delivers a fair income, security in the
workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration,
freedom for people to express their concerns, organize and
participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men”.
W tym kierunku poszło już prawodawstwo angielskie. Jak uwypuklono w dwóch ostatnich orzeczeniach
angielskich: jednym wydanym przez Royal Court of Justice (Pimlico vs Smith, 10 lutego 2017), a drugim przez
Employment Tribunal (case 2202550/15 Aslam/Farrar),
pracownicy nowej ery, gig workers, jak ich określa o. Occhetta8, wykraczają poza tradycyjne schematy prawne,
ponieważ rewolucja technologiczna wywołała kryzys, jak
to widzieliśmy, wśród kategorii, na których się opierały,
227

DOKTRYNA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA POMIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ
Ciro Cafiero – Rewolucja technologiczna, praca i człowiek

a zatem potrzebują powszechnej ochrony. Prawodawstwo
to zaproponowało zwłaszcza rozciągnięcie statusu ochrony przewidzianego przez Employment Rights Act z 1996
dla employee, podwładnego, na worker, pracownika
wszelkiego rodzaju.
Po tej samej linii idzie raport angielski „Good Work: The
Taylor Review of Modern Working Practices” z lipca 2017,
według którego „all employees are workers, but not all
workers are employees”. W Niemczech prawodawstwo jest
ciągle nastawione częściowo na sprowadzanie crowd workers do nurtu tzw. „osób podobnych do podwładnych”,
a częściowo na określanie ich jako konsumentów w perspektywie zastosowania do nich odnośnych statusów
ochrony społecznej, podczas gdy związek zawodowy IG
Metall wyposażył się na ich obronę. W końcu w USA gig
workers są zaszeregowani raz jako „dependent contractors”, raz jako „independent workers” (S.D. Harris i A.B.
Krueger, 2015), innym razem zaś jako „tempreneurs”
(World Economic Confederation, 2016, s. 22). Wobec takiej konkluzji w naszym kraju nie może mieć znaczenia
rozwiązanie nastawione na rozciągnięcie norm obecnego
systemu pracy na pracowników gig economy, zaproponowanej przez nurt myśli jako najlepsza gwarancja ochrony
na rzecz tych pracowników.
Zdaniem niektórych pracownicy ci, jak tamci w systemie zatrudnienia czy w systemie płatników WAT, byliby różnie zorganizowani w znaczeniu art. 2 ustawy 81
z 2015, a zatem byliby podwładnymi; według innych
platformy cyfrowe miałyby działać jako agencje dystrybucyjne (ale Ministerstwo Pracy wyraziło obawy w tym
temacie), a zatem powinny być zaliczone do odnośnego
systemu norm. To rozwiązanie nie jest właściwe z prostego powodu, iż normy naszego prawa pracy, dosłownie
przestarzałe, niosą niebezpieczeństwo usztywnienia elastyczności, obciążenia przedsiębiorstw bezużyteczną biurokracją, stworzenia bagna sądowego, wywołania debat
doktrynalnych z ostatecznym rezultatem zniechęcenia
do operatywności w przemyśle przyszłościowym, łącznie
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z platformami cyfrowymi w naszym kraju, który przecież
desperacko potrzebuje wzrostu zatrudnienia.
Wyobraźmy sobie, na przykład, reakcję Foodora wobec żądania zwolnień z uwagi na staż pracy, powołania
przedstawicielstw zakładowych związków zawodowych na
danym obszarze, zwołania zgromadzenia czy konieczności
wdrożenia procedury dyscyplinarnej trwającej około 30
dni, aby zakwestionować naruszenie prawa przez pracownika, czy pod innym względem: konieczności uzyskania
potwierdzenia do działalności jako agencja dystrybucji na
mocy sztywnego mechanizmu przewidzianego przez ustawę 276 z 2003 roku.
Zresztą w tej ostatniej kwestii: z jakiej ilości personelu
w zaopatrzeniu, a zatem z ilu Rider mogliby korzystać odbiorcy zaopatrzenia, czyli konsumenci finalni, biorąc pod
uwagę limity przewidziane przez prawo, i ile razy mogliby
ich wzywać, biorąc pod uwagę limit przedłużeń przewidziany przez to samo prawo?
Aby mieć jakąś ideę tego, co mogłoby się zdarzyć, wystarczy przyjrzeć się debacie wokół ustawy 81 z 2017
roku, która wprowadziła pracę szybką, choć regulowaną łańcuchem zależności, a zwłaszcza wokół problemu
bezpieczeństwa smart-worker, elastyczności jego czasu
pracy i wybranego miejsca. Jeden z nurtów myśli domagał się nawet zastosowania starych reguł o telepracy
w świetle domniemanego braku różnic między nią a pracą szybką.
Z innego punktu widzenia, rozwiązaniem nie może być
rozwiązanie minimalnego dochodu zagwarantowanego
przez założenie (fałszywe, jak widzieliśmy), że rewolucja
technologiczna prowadzi do zaniku wszystkich miejsc
pracy (na ten temat M. Ford, Il futuro senza lavoro, Il
Saggiatore, 2017). Po pierwsze dlatego, że gwarantowanego dochodu minimalnego nie chroni prawo pracy,
które w naszym kraju jest prawem podstawowym rangi
konstytucyjnego zagwarantowania wolności, godności
społecznej i rozwoju osobowości obywateli. Pendant tego
prawa jest system opieki, który chroni okresy „bez do229
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chodu” w ciągu życia zawodowego jednostki (tzw. model
bismarckowski). Po drugie dlatego, że gwarantowany
dochód minimalny naraża na niebezpieczeństwo wykrystalizowania się nierówności społecznych, gdyż będąc nie
progresywny pozbawia obywatela możliwości (jaka wynika z pracy) uzyskania większego wynagrodzenia, ograniczenia konsekwencji różnicy nierówności w stosunku do
tych, którzy stoją wyżej w drabince społecznej, a zatem
ostatecznie uruchomienia procesów redystrybucji bogactwa.
Przypadek Stanów Zjednoczonych daje przykład głębokiej nierówności społecznej. Według ostatnich badań
American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations z 2016, średnie wynagrodzenie top menager wynosiło 13 milionów dolarów, czyli 343-krotność
pracownika przedsiębiorstwa (tzw. pay ratio). Dlatego,
zdaniem Kate Pickett i Richard Wilkinson („The Spirit
Level: Why Equality is Better for Everyone”) USA byłyby
też ostatnim miejscem na ziemi do mobilności społecznej, z całym szacunkiem dla słynnego „american dream”.
Przeciwnie w naszym kraju: priorytetowym zadaniem
zbiorowego układu pracy jest redystrybucja bogactwa
przez negocjacje w kwestii zapłaty (tzw. płaca minimalna). Po trzecie, ponieważ gwarantowana płaca minimalna w ograniczaniu konsumpcji do limitów niezmiennej
dostępności ekonomicznej, niesie niebezpieczeństwo zachęcania do zadłużania tych, którzy dążą do konsumpcji
poza te ograniczenia.
Aby mieć jeden z wielu wymiarów zadłużenia, wystarczy raz jeszcze spojrzeć na przypadek Stanów Zjednoczonych, gdzie wszyscy pracownicy konsumują, ale nie wszyscy konsumenci pracują, skoro aby konsumować, łatwo
jest zadłużyć się w towarzystwach kredytowych. Według
ekonomistów Barry’ego Cynamona i Stevena Fazzariego
zadłużenie amerykańskich konsumentów mniej zamożnych, łącznie z tymi pozbawionymi zatrudnienia, w latach
1987-2007 wzrosło o 95%.
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5. Nowa rola związków zawodowych
W końcu rewolucja technologiczna stawia dwa pytania przed związkami zawodowymi. Pierwsze dotyczy tego,
jak pogodzić innowacje technologiczne i siłę roboczą
w fabryce 4.0. Drugie to co zrobić z wielu pracownikami
gig economy, czyli tymi, którzy – jak widzieliśmy – nigdy
nie weszli ani w przestrzeń fizyczną fabryki, ani do mechanizmów, które ją regulują, jak godziny pracy, władza
kierownicza, drabinkowa hierarchia, ponieważ pracują połączeni na odległość w formule mobilnej. Pierwsze
pytanie powinno pobudzić związki zawodowe do dwóch
zmian strategii.
Przede wszystkim związek zawodowy jest powołany do
prowadzenia formacji wśród obecnej siły roboczej, aby
uczynić ją kompatybilną z innowacjami, a w konsekwencji umożliwić wirtualną interakcję człowieka z maszyną.
Oznacza to przede wszystkim rozwijanie przekształcenia kompetencji tych pracowników z „hard skills”
związanych z fabryką fordowską, na „soft skills” potrzebnych w nowatorskiej fabryce, na równi ze zdolnościami
logiczno-matematycznymi, myśleniem obliczeniowym,
umiejętnościami pracy zespołowej. Innymi słowy, znaczy
to stworzenie warunków do tego, co ekonomista Weitzman określa „wzrostem rekombinowanym”. I tak na
przykład, wcale nie będzie obojętna decyzja o zwolnieniu
pracownika w stosunku do decyzji o unieruchomieniu
maszyny, kiedy przedsiębiorstwom zostaną narzucone
operacje ograniczenia kosztów czy osiągania większych
zysków.
Po drugie, związek zawodowy jest powołany do przemodelowania obecnych umów zbiorowych. Z trudem
zgadzają się one bowiem ze zjawiskiem tzw. industry
convergence, przez co jedno przedsiębiorstwo prowadzi
działalność w różnych sektorach; przewidują figury zawodowe trudne do pogodzenia ze specyfiką wprowadzoną
do przedsiębiorstwa przez innowacje; ale też i wynagrodzenie składające się z niewielu elementów zmiennych,
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przydatnych do mierzenia wydajności człowieka interakcji z maszyną.
Drugie z pytań zmusza związek zawodowy do refleksji nad własną tożsamością. Jeśli jest prawdą, że do dziś
związek zawodowy pełnił funkcję reprezentanta pracowników w obrębie fabryki, to prawdą jest trudna zgodność
tej funkcji, dziecka prawodawstwa wspierającego ustawę
300 z 1970 roku, z pracownikami, których noga nigdy nie
stanie w fabryce, tak jak pracowników gig economy.
W ten sposób związek zawodowy jest wezwany do przekształcenia się ze związku „reprezentacyjnego” w związek „usług”, aby oferować gig workers gwarancje pewnej
ochrony, której w przeciwnym razie by nie mieli, gdyż
jest związana z pracą w fabryce: na przykład podstawowej ochrony w kwestii minimum wynagrodzenia, bezpieczeństwa w pracy, urlopów, urlopów macierzyńskich, czy
lepiej cała ochrona, jakiej pracownicy Foodora czy Deliveroo dziś nie mają.
Chodzi o model związku zawodowego współpracującego, tzw. „umbrella companies”, na wzór związku zawodowego „Smart” w Belgii, który zaoferował swoim członkom
„pakiety ochrony”.
W tym ujęciu związek zawodowy jest też wezwany do
digitalizacji, aby działać w sieci, przestrzeni zamieszkałej
przez gig workers, oraz do przemodelowania swego języka, aby rozmawiać z ludem gig workers, składającym
się z inżynierów, techników i mających wyższe wykształcenie ścisłe ze stopniem specjalizacji innym od stopnia
wykształcenia pracowników minionych trzydziestu lat.
Ostatecznie, jeżeli związek zawodowy będzie przygotowany na dwa wymogi rewolucji technologicznej, to będzie mógł uczynić z niej niezwykłą okazję do revenge na
tych, którzy od dawna w tej rewolucji upatrują przyczynę
swojego upadku. Zresztą to właśnie Gino Giugni uznał
zdolność związku zawodowego do jasnego interpretowania przemian rzeczywistości „w odniesieniu do stopniowej przemiany warunków techniczno-ekonomicznych
produkcji”9.
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6. Wnioski
Kończąc, rewolucja technologiczna zmienia konotacje
świadczenia pracy, jaką dziś znamy i stwarza nowe formy pracy, dlatego narzuca się uregulowanie zjawiska,
aby uchwycić jego możliwości, a zarazem nie pozostawić
pozbawionych ochrony pracowników, którzy będą protagonistami nowej epoki pracy. Chodzi o wysiłek, którzy
wymaga odwagi rezygnacji z tradycyjnych paradygmatów
naszego prawa pracy, tych zrodzonych wraz z Barassim
i zwieńczonych Statutem pracowników, które patrzyły na
świat pracy fordyzmu, dzisiaj wymierający. Jest to wysiłek, który dotyczy zwłaszcza tych, którzy z racji na wiek
są w stanie spoglądać na prawo pracy nowymi oczyma
i interpretować ruch rozwojowy nowym spojrzeniem.
Ponadto rewolucja technologiczna rodzi nowe zatrudnienie i może mieć dobroczynny wpływ na człowieka,
dlatego nie jest usprawiedliwiona postawa luddystyczna
wobec niej. W konsekwencji takiej postawy nasz kraj ryzykuje poszerzeniem gap z tymi krajami, które potrafiły
załapać się na falę innowacji z szerokim wyprzedzeniem.
Z pewnością konieczna staje się reżyserka, czyli governance, rewolucji technologicznej oraz plan motywacyjny
na wzór super umorzeń przewidzianych przez niedawny
plan Calendo dla inwestycji w technologię, która ułatwi
uciekanie się do narzędzi, jakie daje człowiekowi do dyspozycji.
Ze swej strony związek zawodowy powinien odważyć się
zmienić swoją tożsamość, aby – po doświadczeniu kryzysu
swej historycznej funkcji reprezentowania – przekształcił
się w związek zawodowy usług.
Krótko mówiąc, kraj jest wezwany do zbudowania modelu społeczeństwa win win, w którym zwyciężą razem
człowiek i innowacja. Czyli właśnie to, na co z niebywałą
klarownością patrzyli papież Jan Paweł II w Centesimus
annus i papież Franciszek w Laudato si.
Tłumaczenie Krystyna Kozak
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Przypisy:
Ciro Cafiero, znawca prawa pracy.
Aby lepiej zarysować crowd work, dobrze będzie dostarczyć kilku
wskazówek dotyczących rozmiarów, jakie osiągnął. Odnotował on
w ostatnich latach gwałtowny wzrost. Według niektórych szacunków (Huws, A new bill of workers right for 21st century) w 2020 roku
w Ameryce doświadczy go przynajmniej 11% pracowników, podczas
gdy raport Banku Światowego, zatytułowany The Global Opportunity in Online Outsourcing, szacuje wynikający z niego obrót na 25
miliardów dolarów w 2020 roku. W 2015 liczba platform cyfrowych
crowdsourcing na świecie osiągnęła 2300 jednostek: tylko w Niemczech było ich 65 (por. Leimeister, 2015). Wśród nich najbardziej
znane są amerykańska Amazon Mechanical Turk (AMT), Top Coder i Upwork, australijska Freelancer.com, niemiecka Twago. We
Włoszech na wzór crowd work utorowały sobie drogę platformy
cyfrowe własności Foodora, UbesEats, Deliveroo, TakeEatEasy,
które pośredniczą w transporcie produktów spożywczych. Również
w 2015 AMT zadeklarowała pół miliona członków w 190 różnych
krajach, Top Coder (z siedzibą w Massachussetts) 753911, Upwork
8 milionów ze 180 krajów, Freelancer 14,5 miliona z 7,5 milionami
projektów, natomiast Twago 263715 członków z 66683 projektami (por. na ten temat Pooler, 2014; Strube, 2015FAZ, 15.9.2014,
s. 24 i FAZ 16.11.2014, s. 32). Profil crowd workers to na ogół ludzie
młodzi o średniej wieku 30 lat, z wykształceniem na poziomie szkoły
średniej, w znacznej części kobiety, które w crowd work znajdują
swoje główne źródło dochodów, odpowiadającE na ogół 2 dolarom
na godzinę (por. Marvit, 2014). Omawiany sposób pracy w pełni
zalicza się do tego, co badając raporty pracy z Bay Area w Sta1
2
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nach Zjednoczonych, R. Hoffman, B. Casnocha and C. Yeh (2014),
The Alliance: Managing Talent in Networked Age, Harvard Business
Review Press, określają jako tour of duty, dosłownie służba woskowa, która ma początek i koniec. Każdy tour of duty jest wyzwaniem
zawodowym dla pracownika, który może zdobyć know-how i nabyć
praktykę, by potem zaangażować się w nowe wyzwania. Według Solari A. Galardi C. Colombo A. Donadio C. Marini The human side of
digital. Era digitale, capitale umano, nuovi paradigmi, Guerini Next,
Milano (2016), struktura tego nowego rodzaju przedsięwzięcia jest
porównywalna do lateksu, czyli do struktury złożonej, która przenosi przepływ informacji cyfrowej, jak gdyby były to liczne instalacje,
z którymi można współdziałać. Warunkuje zatem również wymiar
fizyczny i czasowy pracownika.
3
Te kategorie hamując w pewien sposób swobodę pracownika,
przewidziały oskarżenia niektórych prawników, wśród nich tych inspirujących się katolicyzmem, między innymi Magoniego, zdaniem
którego określenie umowy pracy jako lokacji sił było niezgodne,
skoro lokacja zakłada czasowe korzystanie z dóbr, natomiast siły
raz wyczerpane, nie są możliwe do odzyskania (Mengoni, Il lavoro
nella dottrina sociale della Chiesa, w: M. Napoli red. V&P, 2004,
s. 19). Natomiast Carnelutti (Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici w: RDcomm, 1913, I, s. 354) był zdania, że „robotnik,
który odstępuje swoje siły do pracy na rzecz wypłaty, pozbawia się
czegoś ze swego majątku, jak kupiec, który sprzedaje towar” i dlatego zakwalifikowuje umowy o pracę do sprzedaży.
4
Na temat możliwości rewolucji technologicznej można zajrzeć do
D. Acemoglu i P. Restrepo, The race between man and machine:
implications of technology for growth, factor shares and employment,
na stronach D. Acemoglu, https://economics.mit.edu/files/13179,
czerwiec 2017. Ale wystarczy wziąć za odniesienie to, co powiedział
Mengoni już w 1988 roku, według którego „postęp technologiczny
z jednej strony skreśla zawody tradycyjne czy je dyskwalifikuje,
przenosząc na inteligentne maszyny zdolności zawodowe, które
wcześniej je ubogacały, a z drugiej stwarza nowe obszary zawodowe,
cechujące się wysoką wiedzą techniczno-specjalistyczną i naukowo-kulturalną… te zawody są jeszcze mało zbadanym światem, i to nie
tylko przez nauki prawne tradycyjnie przyzwyczajone do przyjmowania sektora przemysłowego za swój desygnat społeczno ekonomiczny” w: G. Deodato, E. Siniscalchi, Autonomia e subordinazione
nelle nuove figure professionali del terziario, Milano, 1988.
5
W celu pogłębienia należy zajrzeć do F. Levy e R. J. Murnane,
The new divisi on of labor: how computers are creating the next job
market, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2004.
6
W celu pogłębienia patrz F. Occhetta, Il lavoro promesso. Libero,
creativo, partecipato e solidale, Ancora, 2017.
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Zob. Międzynarodowa Organizacja Pracy, Ilo Decent Work Country
Programme. A Guidebook, Geneva 2011, a także raport organizacji
z 14 listopada 2016, zatytułowany „Non – Standard Employment
arounde the wold”.
8
F. Occhetta, dz. cyt.
9
G. Giugni, Il progresso tecnologico e la contrattazione collettiva dei
rapporti di lavoro, in Momigliano (red.), Lavoratori e sindacati di
fronte alla trasformazione del processo produttivo, t. I, Feltrinelli,
Milano 1962, 294.
7
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Jan Paweł II – Papież Dialogu
List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą
zapowiadający obchody XIII Dnia Papieskiego
– 13 października 2013 roku.
Wstęp
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach
życia: w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą
w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc
o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny jest
dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania.
Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu,
czyli rozmowy Papieża z Bogiem na modlitwie, w czasie
Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego
posługiwania były również naznaczone jego dialogiem
z człowiekiem i ze współczesnym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Jego tematem będą
słowa: Jan Paweł II – Papież Dialogu.
1. Potrzeba dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo Boże przypomina nam, że Bóg od początku historii zbawienia wchodził w dialog z człowiekiem, dając wyraz miłości Stwórcy
do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby ludzkiego serca, które
odpowiadało w ten sposób na miłość Boga. Dialog ten
240
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został zakłócony przez grzech pierwszych rodziców, którzy
wchodząc w rozmowę z wężem – szatanem, zerwali dialog
miłości ze Stwórcą. Grzech wprowadził w relację człowieka
do Boga lęk i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość.
W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za prawdziwym i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego i tęsknoty za Bogiem są słowa z Księgi
proroka Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię będę,
a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie… a Ty nie
pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada na ludzkie
lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by ostatecznie dać
odpowiedź w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg
nieustannie rozmawia z człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę prawdę odkrywają Apostołowie, prosząc Chrystusa o przymnożenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią
dialogu człowieka z Bogiem.
Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca,
abyśmy słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy
usłyszeli głos Jego (por. Ps. 95,7). Ostatecznym celem
dialogu Boga z człowiekiem jest bowiem jego zbawienie.
Kościół, będąc w Chrystusie znakiem i narzędziem zbawienia, „posługuje się – jak przypomina bł. Jan Paweł II
– metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia, pokuty, odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia (por. RP 25).
2. Zasady prawdziwego dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się
zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie
prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności Przymierzu, które w pełni
objawiło się w Jezusie Chrystusie.
Kolejną ważną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi
Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6)
oraz założonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony
Papież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, że czło241
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wiek w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju gotów jest zrezygnować
z niektórych prawd wiary. Taka postawa wobec wiary
w sposób oczywisty godzi w jej integralność i tożsamość.
W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł II w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył: „W
dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł
rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo
jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja
chcę być i kim chcę pozostać”.
Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka,
spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka
z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań,
aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog
zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek.
Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich
zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest
mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia.
Wierzymy jednak, że prawda jest silniejsza i ma moc
pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu kieruje
Duch Święty – Dawca Mądrości, na którego powinniśmy
się nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli miejsce
życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę,
godzący się na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem
godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty
popularności. Św. Paweł w liście do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy
i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).
Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił
nam także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby
międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986)
nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami
religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich
krajów świata, przemówienia w parlamentach czy organizacjach międzynarodowych, jak chociażby w ONZ.
Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym dialogu
Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.
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Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie ludzi stwarza
okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie, o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności lokalnej, w miejscu nauki czy pracy,
w świecie kultury i mediów, w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał
też o dialogu w łonie samego Kościoła. We wspomnianej
już adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami
kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego
wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery
wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego
Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (…) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału” (RP 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów
w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje wobec słowa
Bożego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania,
szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo Boże i jego autentyczna interpretacja, podawana przez Magisterium Kościoła. W tym świetle trzeba
wsłuchiwać się we wzajemne opinie, wstrzymując się od
pospiesznych ocen i sądów.
3. Wspierajmy wspólne dzieło
Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską
już kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem
Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień, podczas
XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Jan
Paweł II – Papież Dialogu, będziemy mieli okazję wspomóc
także dzieło, które od lat nazywane jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad
2500 stypendystów z całej Polski, pochodzących głównie
z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków z kraju
i z zagranicy mogą oni realizować swoje marzenia edu243
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kacyjne. W duchu wartości, którym służył Błogosławiony
Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. To wielkie i piękne
dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II już za życia
określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej
zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym
słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach
publicznych, będziemy mogli wesprzeć także materialnie
ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany Błogosławionemu Papieżowi. Jest to możliwe właśnie dzięki
zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie
w dniu 21 czerwca 2013 r.
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Karol Wojtyła,
L’uomo nel campo della responsabilita,
red. Antonio Delogu Bompiani, Milano 2002, ss. 199.
[Człowiek w polu odpowiedzialności, Instytut Jana Pawła II,
Rzym-Lublin 1991, ss. 89.]1
Czy dzisiaj, w okresie dominacji wiedzy techniczno-szczegółowej, można
i warto podjąć na nowo temat pewności moralnej i przezwyciężania relatywizmu (indywidualistycznego lub
komunitarystycznego) w poszukiwaniu punktu równowagi w dialektyce
wielości wizji świata i wymogu stałych i powszechnych kryteriów? Rozprawa kard. Karola Wojtyły wprowadza nas w sedno tej problematyki
– teoretycznie trudnej, ale dzisiaj
wyjątkowo potrzebnej, a wręcz nieuniknionej – wskazując nowe drogi, wytyczone dzięki oryginalnemu połączeniu tradycyjnego, tomistycznego podejścia z nowoczesnym podejściem fenomenologicznym.
Konieczność powrotu do poszukiwań etycznych powoduje, że rozprawa kard. Wojtyły, przypomniana przez wydawnictwo Bompiani, jest nadzwyczaj aktualna. Pomimo
że została ona napisana w roku 1972, zachowuje świeżość
i wartość spekulatywną. Bioetyka, etyka środowiska, etyka gospodarki, etyka życia publicznego – to obszary refleksji, w których podejmuje się na nowo tematy i problemy
moralne z zacięciem teoretycznym, jakiego od dłuższego
już czasu brak w debacie filozoficznej. Dzisiaj wzrasta
świadomość tego, że wiedza techniczno-szczegółowa może
zaspokoić materialne potrzeby człowieka, ale nie odpowie
na jego pytania egzystencjalne. Nauki szczegółowe i technika muszą mieć punkty moralnego odniesienia, tak aby
nie doszło do tego, że człowiek wpadnie w sieć obiekty246
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wizacji, która wynika z ich statusu metodologicznego.
Omawiana tu rozprawa miała w zamyśle Autora stanowić część pracy do wykonania wespół z ks. Tadeuszem
Styczniem. Wyniesienie na tron papieski przeszkodziło
Autorowi w doprowadzeniu do końca przedsięwzięcia,
które rozpoczął w związku z badaniami prowadzonymi
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez 24
lata nauczał etyki. Personalizm Wojtyły ujawnia się z całą
mocą również w tym nie dokończonym dziele, stanowiącym pierwszy wyraźny zarys podręcznika etyki opartego
na zasadzie personalistycznej, który jednak niestety się
nie ukazał. Według Autora punkt spotkania etyki i antropologii leży w doświadczeniu moralności, które ujawnia
się jako istotna forma doświadczenia osoby poprzez czyn.
Podmiot odkrywa sam siebie, kiedy odkrywa swoją godność osobową, której prawdzie zawierza. Cytowany przez
kard. Wojtyłę św. Tomasz z Akwinu wyraża tę intuicję
w słynnym stwierdzeniu: „cognoscendo homo fit quoddam modo omnia” [„poznając, człowiek staje się niejako
wszystkim”]. Wybitna pozycja człowieka w kosmosie wiąże
się z transcendencją człowieka w prawdzie. Jak pisze Wojtyła, w czynach ludzkich przejawia się transcendencja,
która jest innym imieniem osoby i dzięki której wyłania się
własna podmiotowość człowieka. Bez transcendencji osoby nie byłoby podstawy działania moralnego. Autor, odzyskując w swym personalizmie ontologicznym wrażliwość
nowożytnej filozofii na fakt nieredukowalności podmiotu
osobowego, łączy system tomistyczny z fenomenologią
Maxa Schelera, tworząc bardzo oryginalne podejście do
problemów moralnych, które doprowadziło już do powstania szkoły myślowej (wystarczy wspomnieć o Papieskim
Instytucie Rodziny), ale które moim zdaniem zasługuje
na powtórne przebadanie i odpowiednią aktualizację.
Tłum. Paweł Borkowski
Przypisy:
Artykuł został opublikowany na łamach kwartalnika Społeczeństwo nr 1/2003.
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