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Krystyna Chojnicka 

KILKA PRAWD O NAUCZANIU SPOŁECZNYM KOŚCIOŁA 

 

Motto: „Kościół będzie egzystował w każdej formie społeczeństwa, nawet z każdą  

z tych form będzie współpracował do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia.” 

Kardynał Hans König, arcybiskup Wiednia, Sekretariat do Spraw Niewierzących 

 

Nauczanie społeczne Kościoła stało się w ostatnich latach w Polsce pewnym hasłem, 

którego funkcja ograniczona została do celów polemicznych i jak to zwykle bywa z hasłami, 

stopniowo traci swoje właściwe znaczenie, staje się uproszczone i jednowymiarowe, 

pozbawione złożonej struktury i intelektualnej głębi. Zazwyczaj nawiązuje się do tego 

terminu w odniesieniu do zagadnień natury moralnej, choć związane one są raczej pośrednio  

z istotą nauczania społecznego. Jest to zrozumiałe, jako że zagadnienia te dotyczą 

codziennych wyborów wszystkich ludzi. Znacznie rzadziej natomiast absorbują nas tematy 

związane z problemami, którym nauczanie społeczne jest w istocie poświęcone, a więc 

kwestiami ustroju społecznego, politycznego i gospodarczego.  

Dla przypomnienia: 

Istotny wpływ na rozwój nauczania społecznego Kościoła wywierali papieże  

i ogłoszone przez nich dokumenty nauczania społecznego: 

Pius IX: 1846 – 1878, zwołał I Sobór Watykański 

Leon XIII: 1878 – 1903, wydał pierwszą encyklikę społeczną -  Rerum Novarum 1891 

Pius X: 1903 – 1914 

Benedykt XV: 1914 - 1922 

Pius XI: 1922 – 1939, wydał encykliki: Quadragesimo anno 1931; Divini Redemptoris 1937; 

MIt Brennender Sorge 1937 

Pius XII: 1939 – 1958, papież lat II wojny światowej i zimnej wojny 

Jan XXIII: 1958 – 1963, twórca II Soboru Watykańskiego, wydał encykliki społeczne: Mater 

et Magistra 1961; Pacem in terris 1963  

Paweł VI: 1963 – 1978, encyklika Populorum progresio 1967; list Octogesima adveniens 

1971 

Jan Paweł I: 1978 

Jan Paweł II: 1978 – 2005; encykliki Laborem exercens 1981; Centesiumus annus 1991 

Benedykt XVI: 2005 – 2013 – Caritas in veritate 2009 

Franciszek: 2013 - 

Trochę historii: Początki nauczania społecznego Kościoła sięgają wieku XIX. Nie 

znaczy to, że w poprzednich wiekach Kościół nie miał swego zdania na tematy społeczne. 

Znaczy natomiast tyle, że po raz pierwszy w dziejach podjął się uzasadniania swego 

stanowiska, odwołując się nie tylko do boskiej woli i odwiecznego porządku świata, lecz 

także do argumentacji o charakterze doktrynalnym i – jakbyśmy to dziś nazwali – 

politologicznym. A tego typu argumentacja siłą rzeczy dopuszcza kontrargumentację  

i polemikę, na którą uprzednio Kościół nie chciał się zdecydować. Na tym właśnie polegało 

rewolucyjne stanowisko papieża Leona XIII, twórcy pierwszej encykliki społecznej - „Rerum 

novarum” z 1891 r. Od tego czasu nauczanie społeczne Kościoła przeszło ewolucję, która  

w pewnym sensie odzwierciedla najnowszą historię świata. Świata, lub tylko Europy – 
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wielokrotnie zwracano bowiem uwagę, że nauczanie to grzeszy europocentryzmem i nie 

uwzględnia złożonych problemów krajów Azji, czy Ameryki Łacińskiej, ograniczając się  

w tych kwestiach do ogólnikowych haseł wzywających do udzielenia pomocy krajom 

słabszym ekonomicznie i cywilizacyjnie. 

 Kilka zasad 

Nade wszystko bonum commune – dobro wspólne, główny i ostateczny cel, jaki 

powinna realizować wszelka działalność społeczna i polityczna. Jak bowiem pisał św. 

Tomasz: człowiek „bytuje na rzecz gatunku, a zatem dobro jednostki jest dobrem gatunku,  

a nie jej samej.” To najstarsza i najtrwalsza podstawa nauczania społecznego Kościoła, choć 

zdaniem niektórych jej dominacja została nieco ograniczona z powodu wyniesienia na plan 

pierwszy w myśli personalistycznej osoby ludzkiej. 

Solidaryzm, to pożądany model wszelkiej wspólnoty, od rodziny, aż do państwa i (już 

w wieku XX) społeczności międzynarodowej. Model ten wcześniejsze nauczanie społeczne 

zalecało realizować w strukturach hierarchicznych, a obecnie w demokratycznych. 

Następnie jakość życia, warunkująca godność człowieka, który, jako pojmowana  

w duchu personalizmu osoba, ma prawo, a nawet obowiązek dbać o własny rozwój  

i dokonywać tego poprzez kontakt z innymi osobami, dialog i porozumienie. Imperatyw 

rozwoju dotyczy również podmiotów międzynarodowych, a wspólnota międzynarodowa ma 

ten rozwój umożliwiać (Populorum progressio Pawła VI i Caritas in veritate Benedykta XVI) 

Subsydiaryzm,  czyli pomocniczość, państwa wobec obywateli, państw silniejszych 

wobec słabszych. Nie powinna naruszać ich autonomii i stosowana być powinna  

w przypadku, kiedy własne działania jednostki i jej najbliższych nie są w stanie podołać 

narastającym problemom. 

Praca, jako źródło własności i jako niezbędny element kształtowania 

człowieczeństwa. Charakterystyczna była ewolucja tej instytucji: od Leona XIII, który 

upominał się w imieniu pracy o poszanowanie jej praw przez dominujący kapitał, do Jana 

Pawła II, który apoteozując pracę, kapitałowi wyznaczał pozycję jedynie środka 

technicznego, mającego odgrywać służebną wobec pracy rolę; z tego też powodu własność 

prywatna, uznawana w Rerum novarum za obiektywne prawo naturalne, a w nauczaniu Piusa 

XII już za podmiotowe prawo naturalne (a więc stanowiące podstawę do formułowania 

roszczeń), w II połowie XX w. straciła swą uprzywilejowaną pozycję. 

Człowiek – „każdy”, będący „jedyną drogą Kościoła”, stanowił główny przedmiot 

nauczania Jana Pawła II, który sytuował go w kontekście rodziny i kultury; nauczanie 

społeczne od chwili swego powstania przekonywało, że nie można zamknąć złożoności 

ludzkiej natury i przeznaczenia w liberalnej definicji homo oeconomicus, ani też w ramach 

marksistowskiego determinizmu ekonomicznego i historycznego.   

Prawda pierwsza: w tych sprawach papież nie jest nieomylny, można dyskutować. 

Nieomylność wypowiedzi papieskich funkcjonowała od wieków wśród przekonań, 

którymi kierowali się wyznawcy Kościoła katolickiego; uznawana była za depozyt wiary. 

Jednak dogmatem stała się dopiero w roku 1870, na mocy konstytucji wydanej przez I Sobór 

Watykański, zwołany przez papieża Piusa IX.  Za dogmat wiary katolickiej uznano, iż papież, 

dopóki nim jest (a więc Benedykt XVI już nie) jest nieomylny, jednak do tej reguły dołączono 

ograniczenia formalne i materialne. Formalne ogranicza przymiot nieomylności tylko do 

wypowiedzi ex cathedra, co praktycznie oznacza, że papież winien zapowiedzieć, że  
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w konkretnej kwestii wypowiada się korzystając ze swej nieomylności. Ograniczenia 

materialne natomiast zacieśniają tematykę nieomylnych wypowiedzi papieskich do trzech 

zakresów: wiary, moralności i kierowania Kościołem. Papieże ostrożnie korzystali dotychczas 

z możliwości, jakie daje im dogmat o nieomylności papieskiej. Jedyny raz w historii decyzję 

taką podjął Pius XII w 1950 r., a ogłoszony przez niego dogmat dotyczył Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny.
1
 

 

Prawda druga: najlepszy ustrój nie istnieje, najgorszy tak.  

Jedynego wyłomu w zasadzie, że Kościół nie opowiada się za jakimś konkretnym 

rozwiązaniem ustrojowym, dokonał dotychczas papież Pius XI. Pozostali papieże 

formułowali wyłącznie wskazówki na temat pożądanych instytucji bądź ograniczeń w życiu 

politycznym i społecznym, jakie uważali za słuszne bądź sprawiedliwe. Natomiast Pius XI,  

a za nim jego następca, Pius XII, wyróżnili jako jedyny właściwy, zapomniany już dzisiaj,  

a modny w dwudziestoleciu międzywojennym ustrój korporacjonistyczny. Korporacje, 

łączące pracowników i pracodawców, miały im wzajemnie unaoczniać skalę problemów,  

z jakimi każda z grup styka się na gruncie zawodowym, a w rezultacie służyć realizacji idei 

solidaryzmu społecznego. Nawiasem mówiąc, ustrój ten propagowany był również przez 

Mussoliniego, co naraziło papiestwo na zarzuty, w tym przypadku całkowicie niesłuszne, 

bowiem zasadnicza różnica polegała na tym, że podporządkowanym centralistycznej 

strukturze państwa korporacjom Mussoliniego przeciwstawił papież pomysł na korporacje  

w pełni autonomiczne i o państwa niezależne. Poza tym jednym wyjątkiem papiestwo 

odżegnywało się od udzielenia poparcia jakiemukolwiek ustrojowi. 

Przez wiele dziesięcioleci wiadome natomiast było jaki ustrój jest zdaniem twórców 

nauczania społecznego najgorszy i absolutnie przez Kościół nie akceptowany. Był nim 

komunizm, choć nie tylko, bo także socjalizm w wersji umiarkowanej.
2
 Chodzi to, że 

wszystkie formy lewicowości mają u podstaw błędne założenia filozoficzne  

i antropologiczne, które nie mogą być w żaden sposób pogodzone z nauką Kościoła.  

Najostrzejsza wypowiedź papieża w tej kwestii pochodzi z roku 1937 i zawarta została przez 

Piusa XI w encyklice Divini Redemptoris – O bezbożnym komunizmie. Poświęcona ona 

została ideologii panującej w Związku Radzieckim, (jak i w ówczesnym Meksyku, oraz 

ogarniętej wojną domową Hiszpanii) i zawierała ostrzeżenie, że ewentualne zwycięstwo 

komunizmu byłoby równoznaczne z końcem obecnej cywilizacji. Kilkanaście lat później,  

w 1949 r., Pius XII nałożył na zwolenników komunizmu ekskomunikę. A już u zarania 

nauczania społecznego Kościoła papież Leon XII nie miał wątpliwości co do zakresu 

przyszłych zagrożeń, pisząc w roku 1891: „Oprócz niesprawiedliwości sprowadziłby ten 

system jeszcze bez wątpienia zamieszanie i przewrót całego ustroju, za czym by przyszła 

twarda i okrutna niewola obywateli. Otwarłaby się brama zawiściom wzajemnym, swarom  

i niezgodom, po odjęciu bodźca do pracy jednostkowym talentom i zapobiegliwościom 

                                                           
1
 Sobór watykański I potwierdził także wydany kilka lat wcześniej (1857) przez Piusa IX mocą samego 

autorytetu papieskiego dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Część komentatorów 

twierdzi, że również Jan Paweł II ustanowił dogmat wypowiadając się na temat kapłaństwa kobiet w liście 

apostolskim Mulieris dignitatem z 1988 r. 
2
 Jak pisał w Quadragesimo anno Pius XI: „…nie można być jednocześnie chrześcijaninem i komunistą.” Papież 

ostrzegał katolików przed akceptacją haseł socjalnych głoszonych przez partie lewicowe, jako, że stanowią one 

tylko przykrywkę dla ich istotnej, materialistycznej ideologii.  
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wyschłyby same źródła bogactw; równość zaś, o której marzą socjaliści, nie byłaby niczym 

innym, jak zrównaniem wszystkich ludzi w niedoli.”
3
 Z perspektywy czasu, jaki dzieli nas od 

Leona XIII, wielu mogłoby uznać te słowa za prorocze, bowiem papieżowi znana była tylko 

teoria marksizmu i jedyna dostępna wówczas próba jej wcielenia w życie – Komuna Paryska. 

 

Prawda trzecia: trudno zmierzyć ile powinno być państwa w państwie 

Powszechnie uważa się, że Leon XIII najbardziej zbliżył się do poglądów teoretyków 

myśli liberalnej, kiedy wypowiadał się na temat państwa, którego rolę według nauczania 

społecznego Kościoła określić można ogólnie jako subsydiarną. Zasadą wyborów życiowych 

pozostaje autonomiczna decyzja każdego człowieka, dotycząca jego miejsca w strukturze 

społecznej. W razie nieprzezwyciężalnych trudności z realizacją tych decyzji udzielić pomocy 

władne są społeczności naturalne (a więc mające źródło w prawie naturalnym), w jakich żyje 

człowiek: rodzina, koledzy z pracy, sąsiedzi (parafianie). Dopiero w dalszej kolejności, i to na 

życzenie zainteresowanego, pomocy udzielić winno państwo. W praktyce przybierało to 

formę aktywności państwa w charakterze arbitra w stosunkach pracy, oraz ustawodawcy 

dbającego między innymi o ochronę pracy (czas pracy, warunki pracy kobiet, zakaz pracy 

nieletnich). Ten liberalny model państwa niedługo jednak popierany był przez papiestwo. Już 

w latach 20. XX w., zgodnie z panującymi wówczas powszechnie trendami, rola państwa 

ulegać zaczęła zwiększeniu i nigdy już, także po II wojnie światowej, papiestwo nie 

powróciło do tak liberalnej koncepcji państwa. Liberalizm, we wszystkich jego aspektach – 

ekonomicznym, ustrojowym, państwa „stróża nocnego” i obyczajowym – coraz bardziej, po 

dzień dzisiejszy, krytykowany jest przez Kościół (za pontyfikatu Jana Pawła II najbardziej), 

choć nie został ostatecznie potępiony. 

Suwerenność państwa to kolejny problem, co do którego stanowisko Kościoła odbiega 

często od wyobrażeń wielu spośród jego wyznawców. Po II wojnie światowej Pius XII 

zwrócił uwagę z jednej strony na walor patriotyzmu (jak pisał św. Tomasz – a kilkaset lat 

wcześniej myśl tę wyraził już św. Ambroży, biskup Mediolanu – „…po zobowiązaniu  

w stosunku do Boga, człowiek ma największe zobowiązania wobec rodziców i Ojczyzny”),  

a szczególnie na to, by nie mylić go z niedawną falą nacjonalizmów, które wywołały II wojnę 

światową, z drugiej zaś dostrzegał konieczność ograniczenia suwerenności państwa. Już 

wówczas, w latach 40. i 50., istniały one i wynikały z dwóch źródeł. Jedno stanowiła 

przynależność do organizacji międzynarodowej, a przypomnieć tu należy o niespełnionych 

nadziejach, jakie papiestwo w osobach Piusa XII, Jana XXIII i (częściowo) Pawła VI żywiło 

wobec pokojowej misji ONZ, z drugiej zaś prawa człowieka, których katalog w imieniu 

Kościoła sformułował jako pierwszy Pius XII, a jego następcy, w tym Benedykt XVI, 

nieustannie poszerzali, na przykład o prawo do życia w nieskażonym środowisku naturalnym. 

Stanowisku temu papiestwo pozostało wierne, stąd jednoznaczne poparcie Jana Pawła II dla 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, stanowiące zaskoczenie dla wielu katolików o tzw. 

orientacji narodowej i wszelkich innych zwolenników „eurosceptycyzmu.”. 

 

 

 

                                                           
3
 Rerum novarum, encyklika „O kwestii robotniczej” 
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Prawda czwarta: dany nam jest nieszczęsny dar równości 

Wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga –  to jest niezaprzeczalna definicja równości 

ludzi według nauczania Kościoła, choć przez wieki istniały kłopoty z rozciągnięciem tej 

definicji np. na Żydów. Wszelkie natomiast formy równości w życiu społecznym były już 

znacznie trudniejsze do zaakceptowania przez Kościół. Przez wieki, od czasów św. Pawła, 

chrześcijanie, w rodzinie, społeczeństwie, Kościele i państwie żyć mieli we wspólnocie 

hierarchicznej i organicznej.
4
 Również w XII w. św. Tomasz z Akwinu, którego papież Leon 

XIII uznał za twórcę uniwersalnej syntezy nauki Kościoła, a jego filozofię uczynił podstawą 

doktryny społecznej, swoje nauczanie o państwie oparł na pokoju – pax i ordo – porządku 

hierarchicznym. Za nim hierarchiczny model wszelkich wspólnot, od rodziny poczynając, 

głosił także Leon XIII i jego następcy. Jako pierwszy aprobatę dla ustroju demokratycznego 

wyraził dopiero Pius XII Papież, na którym ciążyły liczne oskarżenia dotyczące postawy 

podczas II wojny światowej i braku zdecydowanej reakcji na poczynania państw 

faszystowskich, w wielu poglądach wyprzedzał późniejsze ustalenia czasów Vaticanum II, 

jednak nie zostało to docenione. Uznał on konieczność wprowadzenia demokratycznych 

rządów za pewnego rodzaju rekompensatę, która należy się ludziom po cierpieniach, jakie 

musieli znosić podczas wojny, a także za zaporę przeciwko ewentualnej fali powrotów do 

rządów autorytarnych i totalitarnych, które doprowadziły do zbrodni II wojny światowej. 

Jednak praktyczne zrealizowanie zasady równości w państwie demokratycznym 

przysparza Kościołowi wiele problemów. Są to problemy, które wydają się 

nierozwiązywalne, a ujmując rzecz w skrócie, wynikają z przekonania o misji Kościoła, jako 

dysponenta jedynej prawdy, w konfrontacji z różnorodnością poglądów pluralistycznego 

społeczeństwa. Oczywiście, najczęściej owe sprzeczności ujawniają się w sferze moralno – 

obyczajowej, ale nie wolne od nich są również powiązane  z nimi zagadnienia społeczne.  

Prawda piąta: własność prywatna jest słuszna,  

Własność prywatna została przez twórcę nauczania społecznego Kościoła, papieża 

Leona XIII usytuowana w hierarchii praw na najwyższej pozycji w dziejach. O ile św. 

Tomasz z Akwinu włączył prawo własności prywatnej do prawa naturalnego jedynie 

pośrednio, o tyle neotomista Leon XIII uznał ją wprost za prawo naturalne. Uzasadniał tę 

pozycję własności argumentując, że pochodzi ona z pracy człowieka, że powstała wcześniej 

od państwa, które nie posiada w związku z tym kompetencji do jej ograniczania, oraz że 

człowiek, korzystając z rozumu, zdolny jest do planowania i do wykorzystywania własności, 

a nie tylko do przeznaczania jej na bieżącą konsumpcję. Mniej trafny argument odwoływał się 

do X przykazania, zwrócono bowiem uwagę, że nie ma ono wiele wspólnego z charakterem 

władztwa nad rzeczą, a jedynie mówi o grzechu pożądliwości wobec rzeczy cudzej. 

Własność, choć naturalna, nigdy jednak nie była według Kościoła nieograniczona. 

Przykładowo, od czasów starożytnych istniał zakaz lichwy, który, po licznych ograniczeniach 

                                                           
4
 Św. Paweł pisał w Pierwszym Liście do Koryntian: „Wszyscyśmy przeto w jednym duchu byli ochrzczeni (aby 

stanowić) jedno Ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni 

jednym duchem. (…) Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna”, albo głowa nogom: „Nie 

potrzebuję was”. (…) Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze… (…) Tak więc, 

gdy cierpi jeden członek, współcierpią inne członki, podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest 

poszanowanie, współweselą się inne członki.” 
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utrzymał się po dziś dzień. Wychodząc z ogólnego zalecenia, jakie sformułowane zostało już 

na kartach Starego Testamentu („…idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną…”), za 

podstawowe źródło własności uznano pracę (poza tym dziedziczenie i zawłaszczenie ziemi 

niczyjej), zaś korzystanie z zysków kapitałowych, nawet niekoniecznie o charakterze 

spekulacyjnym, nie zostało zaliczone do „czynienia sobie ziemi poddaną”. Powodem był 

zapewne charakter pierwszych kredytów – zaiste lichwiarskich i w ogromnej przewadze 

konsumpcyjnych. Powoli, wraz z coraz większym udziałem kredytów inwestycyjnych 

stanowisko Kościoła złagodzono, choć nie sposób ukryć, że już w okresie renesansu i później, 

nie było w tym względzie żelaznej konsekwencji, a samo papiestwo stanowiło poważną 

klientelę domów bankierskich. Jednak oficjalnie uznanie znaczenia banków dla rozwoju życia 

gospodarczego wyraził dopiero Pius XII.  

Kolejne ograniczenie własności prywatnej, wynikające z prymatu bonum commune, 

sprowadza się do uznania zasadności naruszenia własności wówczas, gdy wymaga tego 

wyższe dobro społeczne i, wyjątkowo, do uznania za słuszniejszy reżimu własności wspólnej. 

Ten ugruntowany przez wieki pogląd pozwolił papieżom w XX w. na wyrażenie zgody na 

wywłaszczenia, pierwotnie za rekompensatą, a następnie (od Pawła VI) również i bez. Należy 

także wspomnieć o instytucji jałmużny, której znaczenie zmalało współcześnie i ogranicza się 

do określenia tą nazwą drobnych, okazjonalnie przekazywanych datków, zaś tradycyjnie  

w nauce Kościoła oznaczało powinność dzielenia się z bliźnimi wszystkim, co stanowi bona 

superflua (dobra zbywające), jakie pozostają po zaspokojeniu potrzeb własnych i tych osób, 

które zobowiązani jesteśmy utrzymywać, z tym wszakże zastrzeżeniem, że nie wymaga się od 

nas ograniczania własnych potrzeb, lecz zaspakajane one mają być w stopniu godnym. 

Rezygnacja z głoszenia naturalnego charakteru własności prywatnej nastąpiła dopiero 

za pontyfikatu Jana XXIII.  Była to jednak tylko rezygnacja; nie odwołano wcześniejszej, 

prawnonaturalnej definicji, nie poddano jej krytycznej analizie. Po prostu na kartach encyklik 

przestały się ukazywać wzmianki o własności, jako prawie naturalnym, stopniowo pojawiało 

się coraz więcej zarzutów pod adresem tych, którzy swoją własność wykorzystują „przeciw 

pracy”.
5
 Niemniej jednak nie została podważona ogólna aprobata Kościoła dla własności 

prywatnej. Aprobata ta ma swoje źródła w odwiecznym przekonaniu głoszonym w Kościele, 

że posiadanie własności prywatnej nie jest przywilejem, lecz posiada nieodłączny związek  

z odpowiedzialnością i podlega rygorystycznemu prymatowi bonum commune. Jest także 

najbardziej efektywnym, a więc zgodnym z boskim nakazem, sposobem „czynienia sobie 

ziemi poddaną”. Jednak podkreślić należy i to, że zawsze też jest w Kościele miejsce dla 

zwolenników własności wspólnej – od gmin wczesnochrześcijańskich do wspólnot zakonnych 

-  a wyrzeczenie się własności na rzecz bliźnich uważane jest za wysoce cenioną cnotę.  

Prawda szósta: papież jest konserwatystą.  

Jest, bo musi być. Jest strażnikiem ciągłości i tradycji Kościoła. Ale czy to oznacza, że 

zawsze musi być zwolennikiem konserwatywnych rozwiązań społecznych? Odpowiedź na to 

pytanie wiąże się współcześnie z brakiem jednoznaczności samego pojęcia konserwatyzmu. 

Nie wchodząc głębiej w tę skomplikowaną problematykę, od razu wyłączyć możemy  

z zakresu naszych rozważań tzw. „konserwatyzm obyczajowy”, który jest w nauczaniu 

                                                           
5
 Laborem exercens Jana Pawła II 
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Kościoła oczywisty i trudno zaprzeczyć jego związkowi z konserwatyzmem społecznym, 

chociażby poprzez usytuowanie w tym nauczaniu pozycji rodziny. Ograniczając się jednak 

tylko do konserwatyzmu społecznego, możemy stwierdzić, że w tej kategorii nauczanie 

papieskie nie może zostać zakwalifikowane jako konserwatywne. Już w ostatniej dekadzie 

XIX w. papież Leon XIII wywołał niemałe zdumienie, a wśród niektórych i żywy sprzeciw, 

poświęcając swoją encyklikę Rerum novarum kwestii robotniczej. Ta bowiem wydawała się 

współczesnym być zarezerwowana wyłącznie dla socjalistów, z którymi Kościół nie chciał 

przecież mieć nic wspólnego. Zaproponowany w tej encyklice program „upowszechnienia 

własności” również był na owe czasy nowatorski, mimo, że opierał się wyłącznie na 

apelowaniu do pracodawców, aby płacili robotnikom wynagrodzenie w wysokości 

pozwalającej im zakupić po latach pracy drobną własność, a ta z kolei pozwoli im 

zrealizować naturalne prawo własności i tym samym uśmierzy antagonizmy społeczne  

w duchu zalecanego przez papiestwo solidaryzmu. To Leon XIII po raz pierwszy w nauczaniu 

Kościoła użył słowa „demokracja”, wprawdzie jedynie jako „dobroczynnej akcji dla ludu”, 

jednak były to dopiero początki. Pius XI był propagatorem modnej w latach 30. idei łączenia 

wynagrodzenia robotników ze współwłasnością zakładu pracy – uzupełniania umowy o pracę 

umową spółki. Pius XII, zdecydowanie już oparł nauczanie społeczne na porządku 

demokratycznym, rozszerzył jego tematykę na społeczność międzynarodową, dopuścił prawo 

dokonywania wywłaszczeń w interesie społecznym, jako pierwszy zajął się prawami 

człowieka, upomniał się o prawa zaniedbanego sektora rolniczego. Papieże Vaticanum II 

poszli jeszcze dalej. Jan XXIII otworzył bramy Watykanu przed przedstawicielami  

i przywódcami państw socjalistycznych. Paweł VI wspomniał nawet o rewolucji, która może 

okazać się jedynym wyjściem dla zdesperowanego ludu.
6
 Z kolei Jan Paweł II, któremu 

słusznie przyznaje się jedną z głównych ról w doprowadzeniu do upadku światowego systemu 

komunistycznego, jako jedyny w dziejach papiestwa stwierdził, że system ten miał jednak 

pewne zalety – zapewniał wszystkim pracę i strzegł przed powstawaniem w społeczeństwie 

sfer nędzy.
7
 

Czy więc Kościół ma jeszcze wroga – socjalizm? Bezwzględnie tak. Obowiązuje 

wciąż ekskomunika, jaką na komunistów (oraz wszystkich, którzy dobrowolnie z nimi 

współpracują) nałożył Pius XII a potwierdził Jan XXIII. Wciąż powtarzane jest w Kościele 

zdanie wyrażone przez Piusa XI, że nie można być jednocześnie dobrym katolikiem  

i socjalistą.
8
 Rzecz w tym, że Kościół nie traktuje socjalizmu i komunizmu jedynie jako 

błędnego rozwiązania ustrojowego, lecz włącza go w ciąg zdarzeń historycznych, które 

doprowadziły do kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej, a rozpoczęły się w czasach 

Oświecenia, wraz z liberalnym indywidualizmem, rozdziałem Kościoła od państwa  

i postulatem laicyzacji życia, aby następnie przekształcić się we wrogą Kościołowi ideologię 

                                                           
6
 Tym samym Paweł VI zasłużył nawet wśród prawicowych komentatorów na miano „różowego papieża”, por. 

Józef Mackiewicz, „Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy”  
7
 W encyklice Centesimus annus z 2001 r. Jan Paweł II pisał o „ziarnie prawdy” tkwiącym w marksizmie,  

a opinię tę uściślił wywiadzie prasowym udzielonym Jasiowi Gawrońskiemu, mówiąc: „Zwolennicy kapitalizmu 

w jego skrajnej postaci mają skłonność do zamykania oczu na to, co komunizm zrobił dobrego: na jego walkę  

z bezrobociem, troskę o ubogich.” 
8
 Quadragesimo anno  



PPPAAALLLEEESSSTTTRRRAAA   ŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTOOOKKKRRRZZZYYYSSSKKKAAA PISMO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

Nr 23-24,  Marzec-Czerwiec 2013 

 22 

socjalistyczną, komunistyczną i bolszewicką, która nie tylko eliminuje Boga z życia 

społecznego, lecz wydaje mu zdecydowaną walkę.
9

Właśnie z powodu powyższych, jakby się zdawało, niekonsekwencji, polegających na 

niejednokrotnym udzielaniu wsparcia radykalnym i nowatorskim rozwiązaniom społecznym, 

przy jednoczesnym tradycjonalizmie obyczajowym, społeczną naukę Kościoła komentatorzy 

zaliczali często do tak zwanych doktryn trzeciej drogi. Ta modna w kilku powojennych 

dekadach teoria, której założenia streścić można w haśle: wolność jak w liberalizmie, 

bezpieczeństwo jak w socjalizmie, tryumf odnosiła w Szwecji pod rządami 

socjaldemokratów. Jej źródła tkwią jednak w polityce new dealu, której zastosowanie miało 

zasadnicze znaczenie w zwalczeniu wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30. w USA.  Nie bez 

znaczenia były tu zapewne osobiste przyjacielskie relacje Piusa XII z prezydentem 

Franklinem Delano Rooseveltem. Jednak papieże konsekwentnie zaprzeczają, pomimo 

licznych zbieżności, jakoby byli zwolennikami doktryny trzeciej drogi. I przyznać należy, że 

istotnie wsparcie konkretnego ustroju byłoby to ze strony Kościoła decyzją zdecydowanie 

nieroztropną, której konsekwencje zagrozić by mogły jego uniwersalnej misji. 

Krystyna Chojnicka - prof. dr hab., dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

 

9
 Tamże: „Jest obowiązkiem naszego pasterskiego urzędu ostrzec (…) przed tym groźnym niebezpieczeństwem: 

oby wszyscy zapamiętali sobie, że ojcem tego obyczajowego i oświatowego socjalizmu był liberalizm, 

a spadkobiercą będzie bolszewizm.” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziekan_(szko%C5%82a_wy%C5%BCsza)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski

