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Wprowadzenie

Stefan Wyszyński pozostał w świadomości społecznej jako ksiądz, ofiara
represji komunistycznych, więzień Stoczka i Komańczy, mąż stanu, ksią-
żę Kościoła, prymas Polski, prymas Tysiąclecia, polityk, duchowy przy-
wódca katolików w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
współtwórca katolickiej nauki społecznej. Obecnie, ponad ćwierć wieku
od jego śmierci (1981 rok), coraz mniej znany jest jego dorobek w zakre-
sie socjologii problemów społecznych i bezrobocia.

Celem niniejszego opracowania jest rekonstrukcja myśli Stefana Wy-
szyńskiego w zakresie definiowania zjawiska bezrobocia w Polsce w la-
tach 30. i sposobów pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Od opublikowania pracy Przemiany moralno-religijne pod wpływem
bezrobocia upłynęło 68 lat. Chciałbym odczytać to studium na nowo
i wskazać te wątki, które zachowały aktualność, oraz te, które straciły
znaczenie. Na pewno istnieje wybitne podobieństwo w rozmiarach same-
go zjawiska. Landau i Tomaszewski (1985) podają, że w 1931 roku
współczynnik bezrobocia w miastach wynosił około 25%, a w latach na-
stępnych 1932–1935 był jeszcze wyższy. Obecnie, od kilku lat, stopa bez-
robocia rejestrowanego znajduje się na poziomie 20% (GUS, 2005).
W Polsce w latach kryzysu gospodarczego 1930–1935 poziom bezrobo-
cia należał do najwyższych w Europie. Na przełomie 2004 i 2005 roku
stopa bezrobocia w Polsce była najwyższa w Unii Europejskiej.
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Działalność społeczna Stefana Wyszyńskiego

Peter Raina (1993) w biografii Stefana Wyszyńskiego przedstawia
liczne fakty świadczące o socjologicznych zainteresowaniach młodego
księdza i jego pracy społecznej. Wyszyński był uczniem rektora Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, A. Szymańskiego, autora prac na temat
kwestii społecznych (1925), roli pracy w Konstytucji (1920) i znaczenia
Akcji Katolickiej w sferze społecznej (1930). Ponadto na formację inte-
lektualną Wyszyńskiego wpłynęła lektura prac społecznych A. Orela
i W.E. von Kettelera. Praca doktorska z 1929 roku, z zakresu prawa kano-
niczego, dotyczyła „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. W tym
samym roku Wyszyński uzyskał absolutorium z ekonomii społecznej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozpoczął on również pracę nad
habilitacją na temat „środowiska moralnego pracy fabrycznej”, lecz utracił
wszystkie swoje materiały i opracowania w 1939 roku.

Po rocznym stypendium naukowym, poświęconym badaniom katolic-
kich organizacji społecznych i nauce Kościoła na temat ustrojów społecz-
nych we Włoszech, Francji, Niemczech i Holandii, Wyszyński wrócił na
Kujawy. Początkowo pracował jako wikary w Przedczu, a następnie
podjął obowiązki duszpasterskie, redakcyjne i naukowo-dydaktyczne we
Włocławku. Wykładał między innymi nauki społeczne, w tym socjologię
stosowaną w Wyższym Seminarium Duchownym.

Wyszyński dążył do intelektualnego i duchowego uformowania inteli-
gencji zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego. Dostrzegał on jej sła-
bość, która polegała – jego zdaniem – na odgrodzeniu się od klasy robot-
niczej. W rezultacie wśród robotników

„wytwarza się świadomość drugorzędności obywatelskiej, a tą świadomością za-
rażają się nawet inne warstwy społeczne, z widoczną krzywdą dla robotników”
(Wyszyński, 1936: 506).

Wyszyński podejmował różnorodną działalność społeczną, poza pracą
wykładowcy i redaktora Ateneum Kapłańskiego, udzielał się na Chrze-
ścijańskim Uniwersytecie Robotniczym we Włocławku. Włączył do tej
pracy również alumnów seminarium duchownego.

Ponadto przyczynił się on do wybudowania Domu Chrześcijańskich
Związków Zawodowych we Włocławku i angażował alumnów do pracy
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w tych związkach. Raina (1993) pisze, że to w rezultacie tych działań ro-
botnicy utworzyli najsilniejszą reprezentację w radzie miejskiej Włocławka
w porównaniu z innymi miastami polskimi. Współpraca z chrześcijańskimi
związkami zawodowymi opierała się na zasadach niezależności od partii
politycznych i koncentracji na sprawach samorządu lokalnego.

W 1937 roku Wyszyński został powołany przez kardynała A. Hlonda
do Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Okoliczność tę wykorzystał
między innymi do: rozszerzenia działań Akcji Katolickiej, wpływania na
prasę kościelną i popularyzacji badań socjologicznych w programach
kształcenia seminariów duchownych. W 1939 roku Wyszyński współ-
działał przy opracowaniu deklaracji o uwłaszczeniu pracy. W dokumencie
tym Rada Społeczna zalecała przeciwdziałanie „proletaryzmowi” poprzez
takie środki, jak:

– wspieranie związków zawodowych;
– upowszechnienie płac rodzinnych;
– wszechstronne przygotowanie zawodowe robotników w celu uchro-

nienia ich przed bezrobociem;
– udział robotników w posiadaniu akcji przedsiębiorstwa;
– rozwój spółdzielczości w zakresie drobnych firm handlowych

i rzemiosła;
– reformę ubezpieczeń społecznych ze względu na ich nadmierną

etatyzację itp. (Raina, 1993).
Przegląd prac podejmowanych przez Wyszyńskiego w latach 30. uka-

zuje, że z sukcesem pełnił on role: reformatora społecznego, edukatora,
organizatora, badacza, rzecznika, facylitatora i polityka społecznego. Po-
za tym realizował się on w pracy ściśle duszpasterskiej, między innymi
jako sędzia Sądu Biskupiego, promotor sprawiedliwości i obrońca węzła
małżeńskiego, oraz pisarskiej i redakcyjnej.

Opis bezrobocia lat 30. w Polsce

Czytanie prac zaliczonych do tzw. początków nauczania społecznego
(Wyszyński, 2001a) to przyjemność dla socjologa. Autor napisał je języ-
kiem jasnym, wyrazistym, łatwym do zrozumienia, bez szkody dla uka-
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zania złożoności omawianych problemów. Jest to język socjologa
i zaangażowanego członka zbiorowości, który dokonuje zobiektywizo-
wanego opisu rzeczywistości, posługując się danymi liczbowymi i poszu-
kuje sposobów rozwiązania problemu. Oczywiście, w tekstach Wyszyń-
skiego występuje wiele słów, które brzmią dzisiaj staroświecko, np.
„dziatwa”, „proletariusz”, „bolszewizm”, „niziny świata pracy” itp. Ta-
kich słów używano 70 lat temu, obecnie nie występują one w pracach
naukowych.

Jedną z dyrektyw współczesnej pracy socjalnej jest dokonanie trafnej
i pełnej diagnozy konkretnego problemu społecznego. Wyszyński w taki
właśnie sposób potraktował kwestię, która go interesowała; „rzeczowa
ocena bezrobocia” (Wyszyński, 2001a: 69) została oparta na analizie na-
stępujących źródeł:

– Pamiętniki bezrobotnych, opracowane i wydane przez Instytut Go-
spodarstwa Społecznego w 1933 roku;

– Życie bezrobotnych, H. Krahelskiej i S. Prussa;
– „Społeczne skutki bezrobocia” J.T. Mieszkowskiego (artykuł na te-

mat samobójstw bezrobotnych, zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym
z 1936 roku);

– zeszyt Pracy i Opieki Społecznej z 1931 roku poświęcony bezrobo-
ciu, szczególnie zaś artykuł E. Neymarka „Wpływ bezrobocia na prze-
stępczość”;

– Rodzina bezrobotna na podstawie ankiety 1932 r. A. Minkowskiej;
– „Czar dziecięctwa, czy rasa ubogich” J. Ryngmanowej, artykuł za-

mieszczony w Przeglądzie Współczesnym w 1935 roku;
– „Następstwa bezrobocia wśród dzieci i młodzieży” M. Holewiń-

skiej, zamieszczone w Pracy i Opiece Społecznej (t. XIV) z 1934 roku;
– Mały Rocznik Statystyczny z 1934 roku;
– Warunki mieszkaniowe robotników w okresie kryzysu i bezrobocia

A. Zdanowskiego, wydane przez IGS w 1936 roku;
– Ci ludzie H. Boguszewskiej z 1933 roku;
– Jadą wozy z cegłą H. Boguszewskiej i J. Kornackiego z 1934 roku;
– Proletariat łódzki w świetle badań demograficznych E. Rosseta,

wyd. IGS z 1930 roku;
– „Walka ze skutkami bezrobocia w Wielkiej Brytanii” M. Biskup-

skiej, zamieszczona w Pracy i Opiece Społecznej, tom XIV z 1934 roku;
– Duszpasterz a bezrobotni, ks. Z. Wędołowskiego;
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– Rola duszpasterza w większym mieście, ks. dr. A. Borowskiego
z 1930 roku;

– „Z zagadnień pomocy kulturalnej dla bezrobotnych” K. Korniłowi-
cza, zamieszczone w Pracy i Opiece Społecznej, 1932 rok (numer po-
święcony zagadnieniu bezrobocia);

– Zagadnienia społeczne ks. A. Szymańskiego z 1929 roku;
– Jak pogłębić zainteresowanie czytelnicze u bezrobotnych J. Zarem-

by-Guzinskiej, 1934 rok.
Wyszyński posłużył się 18 opracowaniami na temat bezrobocia, przy

czym najczęściej cytował Pamiętniki bezrobotnych. Poza tym wspomniał
w przypisach o pięciu innych pracach naukowych (głównie niemieckich),
dziesięciu pozycjach „literatury powieściowo-reportażowej”, trzech en-
cyklikach papieskich oraz czternastu pracach kaznodziejskich poświęco-
nych bezrobotnym i bezrobociu.

Uważam, że Wyszyński w wymienionych wyżej źródłach udokumen-
tował swoje rzeczowe, poważne, wszechstronne i poszukujące nastawie-
nie do tematu. Posługując się językiem współczesnym, można by powie-
dzieć, że diagnoza problemu bezrobocia w środowisku robotniczym,
pominięto bowiem zagadnienia bezrobotnej inteligencji, została dokonana
zgodnie z zasadą pluralizmu źródeł, z uwzględnieniem ilościowego i ja-
kościowego podejścia, na podstawie współczesnej literatury polskiej
i zagranicznej.

Praca socjalna z bezrobotnymi

Wydaje się ważne, że Wyszyński wskazówki, jak pomagać bezrobot-
nym, umieścił w podrozdziale zatytułowanym „Duszpastersko-społeczna
opieka nad bezrobotnymi”. Autor był świadomy, że jego praca dotyczy

„środków pozostających w rozporządzaniu duszpasterzy, a więc środków przede
wszystkim natury moralno-religijnej. Nie oznacza to lekceważenia dla środków
społeczno-gospodarczych; nad wykorzystaniem ich może duszpasterz współdzia-
łać, może pobudzać społeczeństwo i odpowiednie władze dla wysiłku w pożąda-
nym kierunku, jednak będzie to pozostawało poza linią właściwych obowiązków
duszpasterza” (Wyszyński, 2001a: 122).
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Wyszyński uznał, że „opieka nad bezrobotnymi” wymaga działań
o charakterze organizacyjnym, nauczycielskim i praktycznym. Istotne
wydaje się jego stwierdzenie, że

„podjęcie pracy wśród bezrobotnych wymaga wykorzystania pewnych zaniedba-
nych [podkreślenie moje – L.M.] metod duszpasterzowania, przygotowania spo-
łecznego [podkreślenie moje – L.M.] i wyszukania sobie pomocy [podkreślenie
moje – L.M.] wśród sfer robotniczych” (Wyszyński, 2001a: 122).

Innymi słowy, Wyszyński postulował robić coś innego niż dotychczas,
dokonać uspołecznienia działań księży i współdziałać z klientami.

Wyszyński uznał, że zbiorowością, która najbardziej potrzebuje opieki
duszpastersko-społecznej, są bezrobotni robotnicy, a nie chłopi, inteligen-
cja, pracująca lub bezrobotna. Model pracy z bezrobotnymi miał charak-
ter partnerski, z pewnymi elementami paternalizmu. Wyszyński był prze-
świadczony, że bezczynnym zawodowo należy się opieka dwojakiego
rodzaju: materialna i duchowa. Charakterystyczną cechą jego podejścia
był szacunek dla tej kategorii osób.

W zakresie organizacji tej opieki, autor Kultury bolszewizmu a inteli-
gencji polskiej na pierwszym miejscu postawił metodę „poszukiwania
i indywidualizacji”. Zdaniem Wyszyńskiego, bezrobotni „żyją w anor-
malnych stosunkach społecznych, (...) nie zawsze z własnej winy, ale
przeważnie z winy ustroju społecznego, z winy niesprawiedliwego roz-
działu dochodu społecznego” (Wyszyński, 2001a: 122). Z tego powodu
„wymagają specjalnej troski lekarza-duszpasterza”, która zasadza się na
odwiedzaniu ich w naturalnym środowisku i na pracy indywidualnej.
Metoda poszukiwania „jest to niezawodnie rzecz o wiele trudniejsza,
wymagająca wielkich ofiar, ale konieczna” (Wyszyński, 2001a: 123).
Wyszyński argumentował, że tradycyjnie księża posługują się metodą
„autorytatywnego oddziaływania zbiorowego” oraz indywidualną spo-
wiedzią. W przypadku bezrobotnych środki te zawodzą, ponieważ
w większości nie chodzą oni do spowiedzi ani nie wysłuchują kazań. Co
więcej, Wyszyński krytykuje tradycyjne duszpasterstwo za uprzedzenia
i odrzucanie pewnych ludzi czy grup społecznych, np. bezrobotnych.

W swoich postulatach pracy religijno-społecznej z bezrobotnymi dużą
wagę przywiązuje on do indywidualnego podejścia (zasada indywiduali-
zacji) do bezrobotnego. Osoby przymusowo bezczynne zawodowo różnią
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się między sobą sposobami psychicznej reakcji na brak zatrudnienia oraz
długotrwałością i przyczynami pozostawania bez pracy (bezrobocia do-
raźnego, technologicznego, kryzysowego).

Wyszyński znał model „misjonarzy pracy”, czyli księży wywodzących
się z klasy robotniczej i pracujących wśród proletariatu. Z tego powodu
postulował przygotowanie księży do pracy ze specyficznym typem
klientów, tj. bezrobotnymi. Podawał przykłady duchownych z Niemiec,
Węgier i USA, którzy zasłynęli swoją pracą wśród bezrobotnego proleta-
riatu. Były to wyjątkowe osoby, ponieważ ogólnie

„duchowieństwo zbyt mocno uległo straszakowi komunizmu i socjalizmu, który
skutecznie zraził je do proletariatu. Wskutek tego ksiądz w masach robotniczych
czuł się nieswojo, nie mógł znaleźć wspólnego z nimi języka, podświadomie wyol-
brzymiał ich antyklerykalizm i gorszył się radykalizmem” (Wyszyński, 2001a: 126).

Kolejny postulat pracy z bezrobotnymi polega na zbliżeniu bezrobot-
nych z różnych środowisk. Wyszyński, na przykładzie doświadczeń
z Belgii i Francji, postuluje wprowadzenie wspólnych działań młodych
bezrobotnych inteligentów i robotników. Byłaby to „próba wychowania
społecznego w duchu solidarystycznym” (Wyszyński, 2001a: 129).

Duszpasterz z Włocławka ze sceptycyzmem i realizmem podchodził
do możliwości prowadzenia pracy społecznej przez robotników w środo-
wiskach bezrobotnych. Na podstawie analizy przytoczonych wyżej badań
socjologicznych wnioskował on o niechęci bezrobotnych wobec zatrud-
nionych, o podświadomej konkurencji. Uważał, że

„podział na bezrobotnych i zatrudnionych wytwarza głębsze różnice, radykalniej
dzieli ludzi niż podział na klasy społeczne” (Wyszyński, 2001a: 128).

Po zagadnieniach organizacyjnych Wyszyński omówił zasady naucza-
nia kościelnego. Zwrócił uwagę, że wszyscy wierni mają obowiązki wobec
bezrobotnych, co powinno być systematycznie przypominane przez księży
z ambony. W nauczaniu bezrobotnych należy zróżnicować wystąpienia dla
dorosłych i młodzieży. W odniesieniu do tych pierwszych kładzie nacisk na
ujawnienie przez bezrobocie upadku chrześcijańskiej teleologii oraz triumf
materialistycznego dążenia do dobrobytu. Wyszyński pisał:

„W Pamiętnikach bezrobotnych i w omawianych ankietach zaznacza się dość
wyraźnie kryzys świadomości celu życia człowieka na ziemi. Robotnik fabryczny,
przytłoczony materialistycznym poglądem na człowieka, oceniał swą celowość
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w świetle kontaktu najmu pracy; kapitalistyczny pogląd na wartość pracy jeszcze
utrwalał go w tej ocenie, gdyż wartość użytkową człowieka oceniał tylko miarą
jego wydajności produkcyjnej. Wszak system ten był całkowicie obojętny na
wszelkie inne obowiązki robotnika, nawet religijne, poza obowiązkami w dzie-
dzinie najmu pracy. Robotnik całą swą duszą był nastawiony na tę zewnętrzną,
płynącą z kontraktu najmu pracy, celowość swej egzystencji. Naraz wszystko się
załamało: bezrobocie pozbawiło człowieka tego celu, któremu bezpośrednio słu-
żył. Bezrobotny, niedostatecznie uświadomiony o celu swego życia na ziemi,
z chwilą gdy stracił pracę, stał się do niej niezdolny, uznał się za istotę bez zna-
czenia dla społeczeństwa, a byt swój za bezwartościowy i niecelowy. Stąd te tak
częste narzekania bezrobotnych na brak celu w życiu” (Wyszyński, 2001a: 135).

Praca z dorosłymi bezrobotnymi wymaga zatem pracy z rodziną oraz
pracy nad zrozumieniem przyczyn cierpienia wywołanego bezrobociem.

Wyszyński traktował bezrobocie jako „klęskę społeczną”, wobec któ-
rej współdziałać powinno państwo (głównie pomoc materialna) i społe-
czeństwo (solidarność społeczna). Sądził, że „praca społeczno-materialna
musi, choć nieznacznie, uprzedzać pracę religijną, by pozyskiwać zwykle
do jakiejkolwiek pracy wewnętrznej nad sobą” (Wyszyński, 2001a: 14).

Praktyczna pomoc bezrobotnym polega na świadczeniach material-
nych, tworzeniu świetlic dla bezrobotnych, działalności organizacji ko-
ścielnych i indywidualnej pracy księży z bezrobotnymi.

Pomoc materialna jest bardzo potrzebna, jednak jej rozmiary są ogra-
niczone wobec potrzeb. Indywidualna filantropia nie jest w stanie zaspo-
koić potrzeb bezrobotnych. Wyszyński postulował zatem zorganizowanie
pomocy na wzór dostarczania żywności bezrobotnym przez episkopat
austriacki w 1931 roku. Wskazywał również na inne inicjatywy, np. obo-
zy letnie dla młodzieży bezrobotnej, zatrudnianie jej za wynagrodzeniem
i wyżywieniem w pracach przy parafii (cmentarze, drogi, schroniska).
Szczególną wagę przypisywał pomocy udzielanej bezrobotnym robotni-
kom przez bezrobotnych inteligentów. Ci ostatni mają okazję wykorzy-
stania swojej wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów do wspie-
rania bezczynnych zawodowo młodych ludzi pochodzących ze środowisk
robotniczych lub wiejskich.

Wyszyński postulował tworzenie świetlic dla bezrobotnych. Twierdził,
że świetlice mogą być atrakcyjne, ponieważ pozwalają spędzić część dnia
w znacznie lepszych warunkach, niż własne mieszkania bezrobotnych
(nieogrzane, przeludnione). Świetlice te powinny być zlokalizowane
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w bliskości mieszkań klientów. Personel powinien posiadać umiejętność
nawiązywania kontaktu, podtrzymania go, doradzania i wspierania psy-
chicznego. Bezrobotni powinni znaleźć w świetlicach bezpłatne gazety,
czasopisma i książki, przedstawiające katolicki punkt widzenia. Poza tym
w świetlicach powinny być prowadzone kursy: ogólnokształcące, zawodo-
we i religijne. Na podstawie badań nad czytelnictwem wśród bezrobotnych
Wyszyński wskazał na zależność wyboru rodzaju literatury (specjalistycz-
nej, fantastycznej itp.) od czasu pozostawania bez pracy. Sugerował rów-
nież, ażeby osobom zainteresowanym zrozumieniem przyczyn bezrobocia

„dostarczyć literatury katolicko-społecznej, by ich uświadomić o tym, jak błędne
są gospodarcze rozwiązania kapitalistyczne i socjalistyczne, że istnieje inny po-
rządek społeczny, całkowicie im nieznany, a podkreślający konieczność zasad
moralnych w urządzeniach gospodarczych” (Wyszyński, 2001a: 144).

Wyszyński dał również wskazówki, w jaki sposób powinny działać
organizacje katolickie. Akcja Katolicka nie powinna wykluczać bezro-
botnych ze swoich szeregów, pomimo niepłacenia przez nich składek.
Bractwa religijne powinny rozpocząć działalność charytatywną. Szcze-
gólną rolę do odegrania ma „Trzeci Zakon”, który zmienił swój charakter
z bractwa udzielającego czynnej pomocy na ascetyzm. Przypomniał tak-
że, że „trzecie zakony spełniły ongiś wszystkie niemal zadania dzisiej-
szych ministerstw opieki społecznej i zdrowia publicznego” (Wyszyński,
2001a: 145).

Wyszyński delikatnie skrytykował działalność niektórych bractw reli-
gijnych, ponieważ zaniechały one zaangażowania w poprawę losu ubogich
i bezrobotnych. Działalność taka jest jednak nakazem chwili, albowiem

„ambitne dążenia państw do objęcia w swe posiadanie najszerszych terenów pracy
społecznej zostały w ostatnich latach mocno podcięte wskutek kryzysu i przerostu
agend państwowych. Dziś wiele z tych państw widzi, że za dużo wzięły na swe
barki, wskutek czego nie mogą podołać zadaniom i zaczynają oglądać się za po-
mocą społeczeństwa” (Wyszyński, 2001a: 146).

Pomoc ta powinna mieć charakter religijny, to znaczy opierać się na
chrześcijańskiej miłości bliźniego i wizji świata.

Wyszyński zajął się szczegółowo relacją ksiądz – bezrobotny. Duszpa-
sterz powinien nawiązać kontakt i utrzymać styczność zarówno z wę-
drownymi bezrobotnymi, odwiedzającymi go w kancelarii parafialnej, jak
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i odwiedzać ich w domach. Przykłady takiej pracy religijno-socjalnej po-
chodzą z Niemiec. Wyszyński sugeruje, że w tych wszystkich kontek-
stach praca z bezrobotnymi jest możliwa i konieczna. Duszpasterz powi-
nien częściej odwiedzać bezrobotnych niż innych parafian, nie w formie
kolędy, lecz przyjaznego zainteresowania sytuacją ludzi „zagrożonych
przez nienaturalne bytowanie” (Wyszyński, 2001a: 148). W odwiedzi-
nach domowych bezrobotnych księży mogą wyręczyć tzw. pomocnice
parafialne, osoby świeckie lub duchowne, które uzyskały odpowiednie
wykształcenie. Pomocnice parafialne rozpoczęły działalność nie tylko
w Niemczech, lecz również w niektórych miastach Wielkopolski. W sys-
tem działania włączyć również można członków Akcji Katolickiej i ro-
botników katolickich.

Pomoc o charakterze ściśle religijnym polega na zabiegach o powrót
bezrobotnych do kościołów i ich udział w modlitwie. Wyszyński powo-
łuje się tutaj na encyklikę Caritate Christi i cytuje Piusa XI:

„Gdyby bowiem ci wszyscy, którzy dla nadmiaru produkcji stali się bezrobot-
nymi i podali w nędzę, należny czas zechcieli poświęcić modlitwie, wkrótce i pra-
ca i wytwórczość musiałyby być sprowadzone do właściwych, rozumnych wy-
miarów” (Wyszyński, 2001a: 150).

W praktyce włączenie bezrobotnych do wspólnoty polega na budowa-
niu kaplic lub organizowaniu nabożeństw w ogrzanych barakach, tak że-
by przybliżyć Kościół do zaniedbanych do tej pory wiernych. Inną formą
oddziaływań religijnych są rekolekcje dla bezrobotnych połączone z po-
mocą materialną.

Duch pracy ludzkiej

W książce Duch pracy ludzkiej z 1946 roku autor skoncentrował się
na wartościach związanych z pracą. Nie zapomniał przy tym o wynisz-
czających i chorobowych warunkach pracy, które zaczerpnął „Ze wspo-
mnień inspektora pracy” H. Krahelskiej, M. Kirstowej, S. Wolskiego
(1936). Wskazał również na zasadę wspaniałomyślności, której ilustracją
„może być przykład ewangelicznego gospodarza, który wysyłał bezro-
botnych do swojej winnicy, chociaż nie byli mu tam właściwie niezbędni.
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Kierował się nie tyle duchem ścisłej potrzeby, sprawiedliwości, ale du-
chem wielkoduszności, wspaniałomyślności” (Wyszyński, 2001b: 53).
Chrześcijanie mają obowiązek ograniczenia własnych potrzeb, „by tylko
zdobyć środki na cele pomocy społecznej. (...) Zwalczać należy życie
ponad stan swego ubogiego środowiska” (Wyszyński, 2001b: 53).

Uwagi końcowe

Obecnie podstawowa trudność w zrozumieniu dzieła i twórczości Ste-
fana Wyszyńskiego z lat 30. XX wieku polega na sekularyzacji pracy so-
cjalnej i odejściu od ścisłego związku pracy socjalnej z zasadami chrze-
ścijaństwa. Naturalnie istnieją współcześnie przykłady podobnego
połączenia, np. działalność Matki Teresy z Kalkuty bądź Doris Day. Są
one jednak na tyle wyjątkowe i odległe, że słabo oddziałują na praktykę
pracy socjalnej w Polsce.

Moim zamiarem było uwydatnienie wątku pracy socjalnej we wczes-
nych pismach i czynach Wyszyńskiego, ponieważ został on przysłonięty
przez jego późniejszą karierę kościelną.

Uważam, że rodzaj pracy socjalnej uprawianej i popularyzowanej
przez Wyszyńskiego charakteryzują następujące właściwości:

– empatia wobec bezrobotnych i ubogich;
– spostrzegawczość psychosocjologiczna;
– wykorzystanie współczesnej wiedzy naukowej (przede wszystkim

socjologii);
– orientacja pragmatyczna;
– postulat solidaryzmu społecznego;
– ukierunkowanie na przykłady „dobrej praktyki”;
– wykorzystanie pomysłów i osiągnięć w pracy społecznej z krajów

zachodnioeuropejskich, głównie Austrii i Niemiec;
– innowacyjność w posłudze religijnej (wobec nieprzystawalności tra-

dycyjnych oddziaływań należy uruchomić nowatorskie – dotyczące po-
mocy w zakresie kultury, społeczności itp.);
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– instrumentalne wykorzystanie groźby komunizmu (najważniejsza
jest pomoc w realizacji konkretnych celów na rzecz bezrobotnych
i ubogich).

Uważam, że podejście do problemu bezrobocia zastosowane przez
Wyszyńskiego było bardzo trafne i całkowicie spełniało wymagania no-
woczesnej pracy socjalnej. Późniejszy autor Ducha pracy ludzkiej z sukce-
sem łączył działalność praktyczną i teoretyczną. Dążył do zmiany dominu-
jącego modelu relacji Kościół – bezrobotni i inteligencja – bezrobotni, do
jego uspołecznienia i racjonalizacji. Krytykę znanego mu modelu duszpa-
sterstwa łączył z poszukiwaniem alternatywy dla ustroju kapitalistyczne-
go i komunistycznego. Ocena znaczenia opracowanej przez niego „kato-
lickiej nauki społecznej” jako odrębnej perspektywy teoretycznej
i ideologicznej to już inne zagadnienie.
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