
Byç przez dwadzieÊcia pi´ç lat papie˝em to

rzecz niema∏a. Kiedy szesnastego paêdzierni-

ka 2004 roku Jan Pawe∏ II Êwi´towa∏ jubileusz

pontyfikatu, by∏ zaledwie trzecim papie˝em

w historii, który tego dokona∏. Jest to takà

rzadkoÊcià, ˝e kiedy Pius IX (1846–1878)

osiàgnà∏ 25. rok swojego pontyfikatu w 1871

roku, jego wizerunek zosta∏ umieszczony

w watykaƒskiej Bazylice nad s∏ynnym pomni-

kiem Êwi´tego Piotra, a inskrypcja g∏osi∏a, ˝e

papie˝ ten panowa∏ równie d∏ugo, co sam apo-

sto∏ (wed∏ug tradycji Piotr sprawowa∏ funkcj´

papie˝a przez dwadzieÊcia pi´ç lat, choç dane

te nie sà pewne pod wzgl´dem historycz-

nym). Jego nast´pca Leon XIII (1878–1903),

zosta∏ wybrany, gdy mia∏ szeÊçdziesiàt osiem

lat. Wszyscy wi´c zak∏adali, ˝e jego panowa-

nie mo˝e byç krótsze. Jednak zrzàdzeniem

OpatrznoÊci Leon zmar∏ dopiero pi´ç miesi´-

cy po tym, jak uczci∏ swojà dwudziestà piàtà

rocznic´. A teraz Jan Pawe∏ II.

Dwudziestego lipca 2003 min´∏a setna roczni-

ca Êmierci Leona XIII. Min´∏a bez wi´kszych

fanfar, co jest zrozumia∏e, bioràc pod uwag´,

˝e KoÊció∏ katolicki przygotowywa∏ si´ do ju-

bileuszu Jana Paw∏a II. Co jest mniej zrozu-

mia∏e – to fakt, ˝e sam Leon XIII zosta∏ zapo-

mniany, choç jego d∏ugi pontyfikat by∏ jednym

z najwa˝niejszych wÊród nowo˝ytnych

pod wzgl´dem g∏´bi i rozleg∏oÊci nauczania.

Dwudziesta piàta rocznica pontyfikatu Jana

Paw∏a II to dobry pretekst, by przyjrzeç si´

Leonowi XIII przez pryzmat wspó∏czesnoÊci

i odkryç na nowo t´ znaczàcà niç kontynuacji,

∏àczàcà dwóch papie˝y, których dzieli równo

ca∏e stulecie. 

Ju˝ same daty dajà wiele do myÊlenia. Le-

on XIII zosta∏ wybrany w 1878 roku, Jan Pa-

we∏ II – w 1978. Ale to, co ∏àczy Leona i Jana

Paw∏a, to coÊ wi´cej ni˝ zbie˝noÊç dat. Do-

Êwiadczenia, jakie wnieÊli, zostajàc papie˝ami,
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wyzwania, przed jakimi stan´li oraz tematy,

które podejmowali w swoim nauczaniu – sà

znaczàco podobne. W rzeczy samej, pod wzgl´-

dem pobo˝noÊci i pracy duszpasterskiej, jak

równie˝ trzonu swego nauczania Leon wydaje

si´ wprost poprzednikiem Jana Paw∏a. Wiele

osiàgni´ç tego ostatniego to w rzeczywistoÊci

owoce nasion zasianych sto lat temu przez Le-

ona. Dlatego pami´ç o Leonie jest warta pod-

trzymywania w dwójnasób: nie mo˝emy zapo-

minaç zarówno o jego w∏asnych osiàgni´ciach,

jak i o tym, ˝e on i Jan Pawe∏ II sà jak dwie

podpory tego wyjàtkowego wieku w historii

papiestwa. 

Leon XIII (Gioacchino Pecci) urodzi∏ si´

w 1810 roku i ˝y∏ ˝yciem cz∏owieka dziewi´t-

nastego wieku – Êwiadka pierwszych uderzeƒ

nowoczesnoÊci przeciw KoÊcio∏owi. Jego karie-

ra dyplomatycznego przedstawiciela papie˝a

urwa∏a si´, gdy król Belgii za˝àda∏, by m∏ody

nuncjusz zosta∏ usuni´ty po sporze dotyczàcym

edukacji. Pecci zosta∏ wtedy wybrany na bisku-

pa Perugii, gdzie s∏u˝y∏ przez trzydzieÊci jeden

lat. Gdy antyklerykalne wiatry smaga∏y KoÊció∏

w ca∏ej Europie, a we W∏oszech risorgimento

opowiedzia∏o si´ przeciw papiestwu, Pecci

z oddaniem zajmowa∏ si´ swoim biskupstwem

i nikt nie przypuszcza∏, ˝e kiedyÊ zostanie we-

zwany do Stolicy Apostolskiej.

Wi´kszoÊç nast´pców Pecciego wybierze bar-

dziej tradycyjne drogi ku papiestwu: poprzez

s∏u˝b´ w dyplomacji, prac´ jako oficja∏owie ku-

rialni czy jako arcybiskupi najwa˝niejszych bi-

skupstw w∏oskich. Ale Karol Wojty∏a podà˝y∏

w pewnym sensie drogà Leona XIII. Urodzony

w 1920 roku, ˝y∏ ˝yciem cz∏owieka dwudzie-

stego wieku – bezpoÊrednio doÊwiadczy∏ okru-

cieƒstw nowo˝ytnego paƒstwa totalitarnego.

B´dàc filozofem z wykszta∏cenia, poÊwi´ci∏ si´

pracy duszpasterskiej, z poczàtku poÊród stu-

dentów, a póêniej, przez pi´tnaÊcie lat, jako ar-

cybiskup Krakowa. Tak jak Pecci, mia∏ a˝ nadto

okazji, by z dala od Rzymu doÊwiadczyç nowo-

˝ytnej wrogoÊci wobec KoÊcio∏a. 

Ale ta odleg∏oÊç nie oznacza∏a ignorancji. 

Pozostajàc w swoich diecezjach, i Pecci,

i Wojty∏a proszeni byli o rady w najwa˝niej-

szych mi´dzynarodowych kwestiach i pozo-

stawali zaanga˝owani i Êwiadomi problemów

dr´czàcych KoÊció∏ powszechny. Obydwaj

studiowali w Rzymie i, co wa˝niejsze, oby-

dwaj uczestniczyli w soborach powszech-

nych, które pog∏´bi∏y ich trosk´ o wszystkie

wyznania. Dla Pecciego by∏ to Sobór Watykaƒ-

ski I (1869–1870), dla Wojty∏y – Sobór Waty-

kaƒski II (1962–1965).

Zarówno Pecci, jak i Wojty∏a, gdy ju˝ zasiadali

na tronie Piotrowym, mieli pewnoÊç, w jakim

kierunku nale˝y poprowadziç KoÊció∏. Oby-

dwaj od poczàtku szli lekkim krokiem rybaka.

˚aden z nich nie czu∏ si´ w obowiàzku niewol-

niczo podà˝aç za poprzednikami. Chocia˝ Le-

on XIII broni∏ oporu Piusa IX przeciw ponow-

nemu zjednoczeniu W∏och, to mimo kwestii

rzymskiej papie˝ ten uderzy∏ w ton zdecydo-

wanie wi´kszej nadziei. Jan Pawe∏ II potwier-

dzi∏ wszystkie nauki poprzedników, ale – mi-

mo ˝e ostatnie lata Paw∏a VI otacza∏a aura

zniech´cenia – nowy papie˝ zaczà∏ mówiç

o wioÊnie wiary. Obydwaj, i Pecci, i Wojty∏a,

mieli za sobà d∏ugie doÊwiadczenie duszpa-

sterskie, na którym opiera∏a si´ ich nadzieja.

Stajàc w obliczu codziennych wyzwaƒ, wypró-

bowali ju˝ swoje duszpasterskie intuicje, a te-

raz mieli pewnoÊç, ˝e wiedzà, co jest s∏uszne

dla KoÊcio∏a powszechnego.

Gdy Karol Wojty∏a pojawi∏ si´ w lod˝ii Êw. Pio-

tra po raz pierwszy jako Jan Pawe∏ II, natych-

miast powiedzia∏, ˝e papie˝a z „dalekiego kra-

ju” ∏àczy z pot´˝nym t∏umem wiernych

zgromadzonym przed bazylikà to samo pra-

gnienie, by „wyznaç naszà wspólnà wiar´, na-

szà nadziej´, naszà ufnoÊç pok∏adanà w Matce
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Chrystusa i KoÊcio∏a”1. Silny kult maryjny nie

dziwi u papie˝y w ogóle, ale Leon XIII i Jan Pa-

we∏ II sà pod tym wzgl´dem wyjàtkowi. Obu

mo˝na nazwaç papie˝ami maryjnymi.

Leon XIII napisa∏ jedenaÊcie encyklik o ró˝aƒ-

cu oraz ustali∏, ˝e paêdziernik b´dzie miesià-

cem w∏aÊnie tej modlitwy. W swoich encykli-

kach ró˝aƒcowych papie˝ wcià˝ zaleca∏

modlitwy do Maryi oraz dzieli∏ si´ z czytelni-

kami swoimi w∏asnymi rozmyÊlaniami. W jego

nauczaniu, w du˝ej cz´Êci poÊwi´conemu pro-

blemom KoÊció∏ – paƒstwo, encykliki ró˝aƒcowe

pozwalajà na bardziej osobisty wglàd w dusz´

Leona. Objawienia Matki

Boskiej w Lourdes w 1858

roku by∏y najwspanialszy-

mi wydarzeniami maryjny-

mi dziewi´tnastego wieku,

a Leon z ˝arliwoÊcià i odda-

niem s∏u˝y∏ Maryi pod jej

imieniem. Ustanowi∏ w ca-

∏ym KoÊciele Êwi´to Naj-

Êwi´tszej Marii Panny z Lo-

urdes, a w watykaƒskich

ogrodach (miejscu dajàcym

schronienie o wielkim zna-

czeniu dla papie˝y, którzy

stawali si´ tzw. wi´êniami

Watykanu) zbudowa∏ kopi´

groty z Lourdes. Obok wielu listów maryjnych –

w 1889 roku Leon XIII napisa∏ tak˝e jeden

o Êw. Józefie. 

Oddanie Jana Paw∏a dla Matki Boskiej jest nawet

wyraêniejsze, poczynajàc od jego dewizy: Totus

Tuus. Zaledwie kilka tygodni po swojej elekcji

Papie˝ zaczà∏ mówiç o ró˝aƒcu jako swojej ulu-

bionej modlitwie, a w roku dwudziestej czwartej

rocznicy swego pontyfikatu poÊwi´ci∏ ró˝aƒcowi

obszerny list. W liÊcie tym doda∏ pi´ç nowych ta-

jemnic oraz og∏osi∏, ˝e rok nast´pny b´dzie zna-

ny jako Rok Ró˝aƒca. Objawienie fatimskie by∏o

najwspanialszym wydarzeniem maryjnym dwu-

dziestego wieku, a Jan Pawe∏ II rozszerzy∏ Êwi´-

to Matki Boskiej Fatimskiej na ca∏y KoÊció∏.

W watykaƒskich ogrodach znajduje si´ pomnik

Matki Boskiej Fatimskiej, ale nie widnieje

na nim data 13 maja 1917 roku – dzieƒ pierw-

szego objawienia, lecz 13 maja 1981 roku, –

dzieƒ zamachu na placu Âwi´tego Piotra. Jan Pa-

we∏ przypisuje bowiem to swoje ocalenie wsta-

wiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej, a portu-

galskie sanktuarium odwiedzi∏ trzy razy, by

podzi´kowaç Maryi w rocznic´ 13 maja. Ze swo-

jej strony zaÊ w 1989 roku Jan Pawe∏ II upami´t-

ni∏ setnà rocznic´ listu Le-

ona XIII o Êw. Józefie –

w∏asnym listem o tym Êwi´tym.

Kolejne podobieƒstwo to

kult Eucharystii. Zesz∏ej

wiosny, gdy Jan Pawe∏ II wy-

powiedzia∏ si´ ju˝ wyczer-

pujàco na prawie ka˝dy in-

ny temat, wyda∏ encyklik´

o Eucharystii. Nie porusza-

jàc kwestii liturgicznych

per se, wybra∏ bardziej na-

bo˝ne podejÊcie. Tak˝e Leon

XIII w dwudziestym piàtym

roku swojego pontyfikatu,

po napisaniu encyklik na chyba ka˝dy temat,

poÊwi´ci∏ jednà w∏aÊnie zagadnieniu Euchary-

stii. Tak jak Jan Pawe∏ II, Leon XIII unika∏ zwy-

kle kwestii liturgicznych, ale chcia∏ pod koniec

swoich dni na nowo rozpaliç kult Eucharystii.

W Mirae caritatis (1902), jak w Ecclesia de Eu-

charistia (2003), to w∏aÊnie stary Papie˝ pra-

gnie nam przypomnieç, ˝e – mimo wszystkich

niecierpiàcych zw∏oki zagadnieƒ – nie powinni-

Êmy zapominaç o tym, co tkwi w sercu KoÊcio-

∏a, co jest êród∏em jego ˝ycia i celem jego misji. 
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Choç biografia i duchowoÊç ∏àczà tak wyraênie

Leona XIII i Jana Paw∏a II, to jednak najbar-

dziej oczywiste podobieƒstwa znaleêç mo˝na

w ich nauczaniu. Oddzieleni stoma laty Leon

i Jan Pawe∏ zdajà si´ spoglàdaç na Êwiat przez

to samo okno. 

Leon napisa∏ oko∏o osiemdziesi´ciu pi´ciu en-

cyklik, wi´kszoÊç bardzo zwi´z∏ych. Zgodnie

ze stylem epoki anga˝owa∏ si´ w problemy

praktyczne – i tak na przyk∏ad pochyla si´

nad epidemià azjatyckiej cholery we W∏oszech

(Superiore anno, 1884), pojedynkami w krajach

niemieckich (Pastoralis officii, 1891), czy rzà-

dowymi regulacjami dotyczàcymi szkó∏ katolic-

kich w Manitobie (Affari Vos, 1897). Mimo to

jednak, gdy czyta si´ dziÊ jego s∏owa, zastana-

wia, jak cz´sto porusza on tematy, które póêniej

znalaz∏y odbicie w dzie∏ach Jana Paw∏a II.

W Caritatis (1894) Leon zwraca si´ do polskich

biskupów, korzystajàc z upragnionej okazji

„do wynurzenia Polsce nawzajem radoÊci Na-

szej, ˝e wÊród wielu trudnych przejÊç swoich

ocali∏a i ˝ywà zachowa∏a zaszczytnà religijnoÊç

pradziadów”2. Leon zwraca∏ si´ w wielu swoich

encyklikach do dostojników koÊcielnych po-

szczególnych narodów, ale godne uwagi jest to,

˝e zwróci∏ si´ w∏aÊnie do Polaków, choç w 1894

roku na mapie Europy Polska jeszcze wcià˝ nie

istnia∏a. A jednak Leon mia∏ ÊwiadomoÊç, ˝e na-

ród polski by∏ rzeczywistoÊcià religijnà, zanim

sta∏ si´ geopolitycznà – na to równie˝ zwróci

uwag´ Jan Pawe∏ podczas swojej heroicznej piel-

grzymki do Polski w 1979 roku, gdy powie: „Nie

mo˝na te˝ bez Chrystusa zrozumieç dziejów

Polski”3. Uwaga Jana Paw∏a o tym, ˝e Polska jest

„ziemià szczególnie odpowiedzialnego Êwiadec-

twa”4, mog∏a wyjÊç równie˝ z ust Leona. 

Kierujàc spojrzenie na wschód, Leon XIII roz-

szerzy∏ Êwi´to Cyryla i Metodego na ca∏y Ko-

Êció∏ (Grande munus, 1880) w celu „Êwiad-

czenia dobrodziejstw ludom s∏owiaƒskim

i popierania ich wspólnego dobra”5. W 1985

roku Jan Pawe∏ II wyniesie braci ewangelistów

na wspó∏patronów ca∏ej Europy wraz ze Êwi´-

tym Benedyktem (Slavorum Apostoli). 

Sà tak˝e inne warte podkreÊlenia podobieƒ-

stwa. W 1892 roku (Quarto abeunte saeculo)

Leon XIII Êwi´towa∏ czwarte stulecie wyprawy

Kolumba jako misji cz∏owieka, który „nieobo-

j´tny” na ludzkie ambicje, pragnà∏ przede

wszystkim „otworzyç drog´ Dobrej Nowinie

w nowych krainach”6. Pomimo nastrojów

w czasach znacznie bardziej poprawnych poli-

tycznie, Jan Pawe∏ uczci w takim samym du-

chu piàte stulecie tego wydarzenia.

Zrozumienie i sympatia, jakie mia∏ Jan Pawe∏ dla

Stanów Zjednoczonych, kaza∏y niektórym nazy-

waç go, tylko po cz´Êci ˝artobliwie, pierwszym

„amerykaƒskim papie˝em”. Pod koniec swojego

pontyfikatu tak˝e Leon dojrza∏ mo˝liwoÊci tkwià-

ce za oceanem, gdy pisa∏, ˝e choç „wszystkie na-

rody, które od wieków by∏y katolickie, dajà powo-

dy do smutku”, stan, w jakim znajduje si´ KoÊció∏

w Stanach Zjednoczonych, „raduje nasze serce

i przepe∏nia zachwytem” (In amplissimo, 1902).

Chwali∏ te˝ amerykaƒski system konstytucjonal-

ny za to, ˝e nie czyni nic, by „ograniczyç [KoÊció∏

katolicki] w jego s∏usznej wolnoÊci”7. 
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Z kolei powo∏ujàc Catholic University of Ameri-

ca (Magni nobis, 1889), Leon napomnia∏ bisku-

pów ze Stanów Zjednoczonych, by „w swoich

oÊrodkach akademickich czuwali nad zachowa-

niem prawid∏owego systemu studiów i dyscy-

pliny wÊród studentów”. Leon rzuca to zdanie

niemal jak niepotrzebne ostrze˝enie; sto lat

póêniej Jan Pawe∏ podobnà proÊb´ uczyni ka-

mieniem w´gielnym swojego apelu o katolic-

kie szkolnictwo (Ex corde Ecclesiae, 1990).

Przygotowujàc si´ do obchodów Roku Jubile-

uszowego 1900, Leon poÊwi´ci ca∏y Êwiat

NajÊwi´tszemu Sercu Jezusowemu – ten po-

bo˝ny czyn mia∏ te˝ swój wydêwi´k politycz-

ny, poniewa˝ NajÊwi´tsze Serce by∏o ulubio-

nym obiektem kultu tych, którzy odrzucali

ideologie sprzyjajàce sekularyzacji, dochodzà-

ce do w∏adzy w pó∏nocnej Europie, szczegól-

nie we Francji. Jan Pawe∏, przygotowujàc si´

do Roku Jubileuszowego 2000, powierzy ca∏y

Êwiat opiece Niepokalanego Serca Matki Bo-

skiej, a ten pobo˝ny czyn pe∏en b´dzie zna-

czeƒ antykomunistycznych. 

Przede wszystkim jednak najwa˝niejszà cechà

∏àczàcà Leona XIII i Jana Paw∏a II jest ich obro-

na cz∏owieka, a w szczególnoÊci w∏aÊciwej mu

wolnoÊci. Przesadà by∏oby twierdziç, ˝e zdro-

wy chrzeÊcijaƒski humanizm Jana Paw∏a mo˝-

na znaleêç u Leona, ale i Leon wyznacza dro-

g´ doÊç niezwyk∏à dla swoich czasów. Jego

dominujàcym przeczuciem by∏a myÊl, ˝e pro-

blemy wspó∏czesnoÊci sà przede wszystkim

natury filozoficznej i antropologicznej, a to

zobowiàzuje KoÊció∏ do czegoÊ wi´cej ni˝ po-

lityczne czy dyplomatyczne dysputy, bez

wzgl´du na to, jak by∏yby one palàce. 

George Weigel utrzymuje, ˝e Jan Pawe∏ jest pa-

pie˝em „pokonstantyƒskim” w tym sensie, ˝e

stawia kultur´ ponad ekonomi´ i polityk´. Wizja

Leona nie by∏a tak „pokonstantyƒska” – jego po-

lityczna teologia dà˝y∏a, gdzie tylko by∏o to mo˝-

liwe, do uk∏adów mi´dzy tronem a o∏tarzem. Jed-

noczeÊnie jednak Leon rozpoczà∏ swój pontyfikat

pozbawiony Êwieckiej w∏adzy – by∏ pierwszym

papie˝em, który musia∏ si´ zmierzyç z „pokon-

stantyƒskà” rzeczywistoÊcià. Moralny autorytet

dwudziestowiecznego papiestwa, opierajàcy si´

na sile ducha i sumienia, a nie na surowej polity-

ce armii i sojuszy – to owoc màdrej reakcji Leona

na utrat´ paƒstwa papieskiego. 

Jedna z najwa˝niejszych i najwczeÊniejszych

encyklik poÊwi´cona jest odnowieniu filozofii

pod wp∏ywem nauk Êw. Tomasza z Akwinu

(Aeterni Patris, 1879). Nie by∏ to problem abs-

trakcyjny – Leon mia∏ ÊwiadomoÊç, ˝e „trud-

noÊci naszych czasów” nie wynikajà z szaleƒ-

stwa królów czy ambicji rewolucjonistów, lecz

˝e ich przyczynà jest raczej „nieprawid∏owa

wiedza o sprawach boskich i ludzkich, która

wysz∏a wczeÊniej ze szkó∏ filozofów”8. By∏ go-

tów pot´piç europejskie pot´gi koƒca dzie-

wi´tnastego wieku za grabie˝czà polityk´, ale

nie twierdzi∏, ˝e kolejny, lepszy kongres wie-

deƒski przyniesie rozwiàzanie europejskich

konfliktów i problemów KoÊcio∏a. Zdawa∏ so-

bie spraw´ z tego, ˝e zaistnia∏y kryzys jest na-

tury filozoficznej i wymaga odpowiedzi ze

strony chrzeÊcijaƒskiej filozofii w∏aÊnie. Nie

móg∏ natomiast wiedzieç, ˝e wiek póêniej Ko-

Êció∏ b´dzie mia∏ jako papie˝a nie kogo inne-

go, tylko w∏aÊnie tomistycznego filozofa. Od-

rodzenie, do jakiego nawo∏ywa∏ w Aeterni

Patris, sta∏o si´ istotnym czynnikiem w akade-

mickim ukszta∏towaniu m∏odego Karola Woj-

ty∏y, o czym Êwiadczy jego w∏asna encyklika

na temat roli filozofii – Fides et ratio (1998). 

Bardzo istotne dla filozoficznego prze∏omu 

Leona by∏y jego wysi∏ki, by rozwinàç lepsze

chrzeÊcijaƒskie poczucie wolnoÊci cz∏owieka,
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zw∏aszcza pod wzgl´dem porzàdku spo∏ecznego.

W serii wa˝nych encyklik o paƒstwie (Inscru-

tabili, 1878; Diuturnum, 1881; Immortale

Dei, 1885) Leon wzià∏ na ostrze krytyki dà˝e-

nia totalitarne, stwierdzajàc, ˝e ka˝da w∏adza

paƒstwowa ma swoje ograniczenia i ˝e ˝ad-

na ludzka w∏adza nie mo˝e uzurpowaç sobie

prawa do ca∏ej w∏adzy w spo∏eczeƒstwie. Âci-

Êlej mówiàc, Leon walczy∏ o takie ogranicze-

nia jako niezb´dne dla zachowania wolnoÊci

KoÊcio∏a, ale jednoczeÊnie uwa˝a∏, ˝e w samej

naturze spo∏eczeƒstwa obywatelskiego le˝y

to, ˝e w∏adza jest zawsze ograniczona. Leon

rozpoczà∏ w ten sposób szkicowanie podsta-

wowej sfery osobistej wolnoÊci.

W Libertas (1888) Leon z wielkà ˝arliwoÊcià

uznaje wolnoÊç za „dobro natury najcelniej-

sze”, a z antropologicznego punktu widzenia

traktuje jà jako cech´ odró˝niajàcà cz∏owieka

od zwierzàt i czyniàcà go bardziej ludzkim.

W Êwietle wspó∏czesnych dyskusji Leon XIII

chce oddzieliç „wszystko, co godziwe, od tego,

co mu przeciwne” w „nowoczesnych wolno-

Êciach”, ˝eby pokazaç, ˝e KoÊció∏ nie stoi

na „przeszkodzie”9 w∏aÊciwie zrozumianej ludz-

kiej wolnoÊci. W tym celu, jak utrzymuje, Ko-

Êció∏ sprzyja∏ ludzkiej wolnoÊci nie tylko jako

niezb´dnemu warunkowi dzia∏aƒ moralnych,

ale tak˝e w sferze spo∏ecznej. „W ten sposób

wyst´powa∏a zawsze przemo˝na pot´ga KoÊcio-

∏a ku stra˝y i obronie cywilnej i politycznej wol-

noÊci ludów”10 – pisze Leon. Bez wzgl´du na hi-

storycznà wartoÊç tego zdania, jego waga le˝y

w samym fakcie, ˝e zosta∏o ono wypowiedzia-

ne. WolnoÊç w sferze paƒstwowej czy spo∏ecz-

nej to nie tylko coÊ, co Leon XIII pragnie tolero-

waç, ale coÊ, co uznaje za dobro samo w sobie,

dobro na tyle wa˝ne i na tyle oczywiste, ˝e Ko-

Êció∏ zawsze stawa∏ w jego obronie. Duch wol-

noÊci przenika Libertas, a encyklika ta staje si´

w swojej najwa˝niejszej argumentacji, jeÊli nie

w pojedynczych ocenach, peanem na czeÊç

mo˝liwoÊci tkwiàcych w ludzkiej wolnoÊci. Kon-

cepcja Leona XIII stawia ludzkà wolnoÊç w cen-

trum spo∏ecznego ˝ycia, ale jest to wolnoÊç re-

gulowana i ukierunkowana przez w∏adze

publiczne ku wspólnemu dobru. Jego rozumo-

wanie jest jasne: wolnoÊç mo˝e kryç w sobie

wiele pu∏apek, ale rozwiàzanie kryje si´ w do-

brym zarzàdzaniu, a nie w pozbawianiu wolno-

Êci. W Rerum novarum (1891) z wielkim prze-

konaniem stosuje t´ zasad´ przy omawianiu

wspó∏czesnych problemów ekonomicznych. 

DziÊ spoÊród pism Leona najcz´Êciej czyta si´

encyklik´, która rozpoczyna tradycj´ nowocze-

snej spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a – nauki, która

swój najpe∏niejszy wyraz osiàgn´∏a w Centesi-

mus annus (1991), napisanym przez Jana Paw-

∏a II, by uczciç setnà rocznic´ Rerum novarum.

Co najbardziej uderza w Rerum novarum, to

fakt, ˝e jest to encyklika pracy, która w du˝ej

mierze koncentruje si´ na pot´pieniu socjali-

zmu, a nie kapitalizmu. Nieograniczony kapita-

lizm jest tu oczywiÊcie odrzucony, ale Leon

zdecydowanie zacieklej atakowa∏ widmo socja-

lizmu, bo – dzi´ki wyjàtkowej zdolnoÊci prze-

widywania – rozumia∏, ˝e wolnoÊç gospodar-

cza jest niezb´dna, by osiàgnàç wolnoÊç

politycznà, a w∏asnoÊç prywatna jest niezb´d-

na, by zachowaç wolnoÊç gospodarczà. 

Leon XIII przedstawia w dwóch etapach coÊ,

co mo˝na by nazwaç obronà w∏asnoÊci pry-

watnej robotnika. Po pierwsze, broni w∏asno-

Êci jako owocu pracy najemnego robotnika.

Po drugie, broni w∏asnoÊci jako w∏aÊciwego

sposobu na wyra˝anie si´ osoby pracujàcej.

Podsumowujàc, Leon XIII przedstawia znacz-

nie wi´cej ni˝ praktycznà obron´ prywatnej

w∏asnoÊci. Daje bowiem personalistyczne

podstawy prawa do w∏asnoÊci prywatnej, któ-

ra – ugruntowana w ludzkim dzia∏aniu, czyli
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w pracy – ustanawia silne fundamenty dla te-

go, co z czasem rozwinie si´ w prawo wolno-

Êci gospodarczej. 

Mo˝na widzieç w tym pierwsze odwo∏anie si´

do wolnoÊci gospodarczej we wspó∏czesnej

tradycji spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a – sto lat

przed tym, jak Jan Pawe∏ II w pe∏ni jà wy∏o˝y.

Osoba pracujàca musi mieç wolnoÊç dyspono-

wania swoimi zarobkami, bo od tego zale˝y jej

zdolnoÊç do polepszania w∏asnej sytuacji ma-

terialnej. Leon wysuwa najpierw ten argu-

ment praktyczny, ale szybko wzmacnia swoje

twierdzenie, mówiàc: „prawo do posiadania

prywatnej w∏asnoÊci otrzyma∏ cz∏owiek od na-

tury”. W∏asnoÊç jest niezb´dna, by zapewniç

sobie podstawowe po˝ywienie, co z kolei jest

naturalnym obowiàzkiem cz∏owieka wobec

niego samego, wa˝niejszym ni˝ jakiekolwiek

dzia∏anie na rzecz paƒstwa: „Cz∏owiek bo-

wiem jest starszym od paƒstwa i posiada∏ pra-

wo do zachowania swego ˝ycia cielesnego, za-

nim jeszcze istnia∏o paƒstwo”11. 

Najwa˝niejsza argumentacja mo˝e byç podsu-

mowana nast´pujàco. Cz∏owiek ma obowiàzek

zapewniç sobie materialny dobrobyt, zarówno

po˝ywienie i Êrodki potrzebne do przetrwania,

jak i samodoskonalenie si´. Ten obowiàzek od-

nosi si´ tak˝e do odpowiednich Êrodków dla

tych, za których jest on odpowiedzialny. Jest to

obowiàzek poprzedzajàcy wszelkie paƒstwo,

a zatem pociàga za sobà zobowiàzanie, które

musi byç wype∏nione nie przez dzia∏anie paƒ-

stwowe, ale przez w∏asne dzia∏anie cz∏owieka.

W∏asnoÊç prywatna i wolnoÊç rozporzàdzania

nià wed∏ug w∏asnego osàdu sà cz∏owiekowi nie-

zb´dnie potrzebne, by to zobowiàzanie wype∏-

niç, a zatem musi on mieç do nich prawo. Pra-

wo to jest prawem naturalnym, musi byç

respektowane przez paƒstwo i wynikaç z same-

go statusu cz∏owieka jako osoby – prawo to, jak

powiedzielibyÊmy dzisiaj, nale˝y do podstawo-

wych praw cz∏owieka.

Obrona w∏asnoÊci prywatnej jest u Leona XIII

tak silna, ˝e stwierdza, ˝e choç ziemia nale˝y

do ca∏ego rodu ludzkiego, zasada ta „nie

sprzeciwia si´ bynajmniej w∏asnoÊci jednost-

ki”12. Z czasem katolicka nauka spo∏eczna b´-

dzie cz´sto u˝ywaç powszechnego celu

wszystkich dóbr jako argumentu obalajàcego

w∏asnoÊç prywatnà; Leon XIII podà˝a tutaj zu-

pe∏nie innà drogà – ostrzega, ˝e powszech-

na natura dóbr nie mo˝e byç wykorzystywa-

na do ∏amania prawa w∏asnoÊci prywatnej.

Michael Novak nazwa∏ wolnoÊç gospodarczà

„drugà wolnoÊcià”, za pierwszà uznajàc wol-

noÊç wyznania. Wed∏ug Novaka wolnoÊç go-

spodarcza stawia granic´ w∏adzy paƒstwowej

w codziennych czynnoÊciach ludzkich, stwa-

rzajàc stref´ wolnej inicjatywy i dzia∏alnoÊci,

która wspiera wszystkie inne polityczne

i prawne wolnoÊci. WolnoÊç gospodarcza jest

wa˝na nie tylko dla samej siebie, ale tak˝e ja-

ko niezb´dny element kultury wolnoÊci.

„Pierwsza wolnoÊç” – wolnoÊç wyznania by∏a

dla Leona poj´ciem dalekim, ale po∏o˝y∏ on

fundamenty pod „drugà wolnoÊç”. A ˝e Leon

umiera∏, gdy rodzi∏ si´ wiek totalitaryzmu, by-

∏o to osiàgni´cie nie bez znaczenia. 

Czytelnicy, którym znane jest personalistyczne

podejÊcie Jana Paw∏a do pracy (Laborem exer-

cens, 1981), jego stwierdzenie o prawie do ini-

cjatywy gospodarczej (Sollicitudo rei socialis,

1987) i jego poparcie dla dobrze regulowanego

kapitalizmu czy, jak woli on to nazywaç, dla

„wolnej gospodarki” (Centesimus annus, 1991),

przyjmujà za coÊ oczywistego owà Leonowà

obron´ rodzàcej si´ wolnoÊci gospodarczej. Mo-

˝e ich tylko zadziwiç fakt, ˝e wszystkie te myÊli

zosta∏y wypowiedziane ju˝ sto lat temu. 

Dwaj papieże
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Rocco Buttiglione pisa∏, ˝e podstawowa zasa-

da, która le˝y u podstaw ca∏ej nauki Jana Paw-

∏a II – to stwierdzenie, ˝e „nic dobrego nie

mo˝e byç uczynione bez wolnoÊci, ale wolnoÊç

sama w sobie nie jest najwy˝szà wartoÊcià.

WolnoÊç dana jest cz∏owiekowi, by móg∏ on

wype∏niç w sposób nieskr´powany swoje zobo-

wiàzania wobec prawdy i by móg∏ oddaç siebie

w darze mi∏oÊci”13. Tego nie mo˝na powiedzieç

o Leonie, ale warto zauwa˝yç, ˝e zdawa∏ on

sobie spraw´ z tego, ˝e zagro˝enia zwiàzane

z nadu˝ywaniem wolnoÊci mogà byç przezwy-

ci´˝one tylko przez wolnoÊç prze˝ywanà

w zgodzie z prawem moralnym. I to Leon jako

pierwszy zastosowa∏ t´ zasad´ do porzàdku

spo∏ecznego. 

Nowatorstwo myÊli Leona XIII jest tym bar-

dziej widoczne, gdy porówna si´ jà z pracami

jego nast´pców. Punktem wyjÊcia dla jego na-

uki spo∏ecznej by∏a sytuacja cierpiàcych robot-

ników – chcia∏ szukaç sposobu, by ocaliç ich

godnoÊç. I choç ten wàtek podjà∏ Jan Pawe∏ II,

to by∏ w tym odosobniony. Pius XI, którego

wk∏ad w spo∏ecznà nauk´ KoÊcio∏a by∏ prze∏o-

mowy (Quadragesimo anno, 1931; Divini re-

demptoris, 1937), rozpoczà∏ swojà analiz´

spo∏ecznà od problemu nierównych docho-

dów. Pawe∏ VI uczyni póêniej tak samo. W re-

zultacie spo∏eczna nauka KoÊcio∏a koncentro-

wa∏a si´ na agregatach klasy spo∏ecznej

i redystr ybucji dochodów. Jako ˝e drugie

z tych zadaƒ jest jednà z funkcji paƒstwa,

od lat trzydziestych do siedemdziesiàtych na-

uczanie KoÊcio∏a przyj´∏o raczej paƒstwowà

perspektyw´. 

Takie nauczanie, jak twierdzono, tak˝e czerpa∏o

z myÊli Leona XIII, ale w rzeczywistoÊci ta zale˝-

noÊç by∏a doÊç jednostronna – pomija∏a bowiem

oryginalny i g∏´bszy wk∏ad Leona w spo∏ecznà

nauk´ KoÊcio∏a, polegajàcy na uwzgl´dnieniu

wa˝noÊci osoby jako serca porzàdku spo∏eczne-

go. Dopiero Jan Pawe∏ II podniós∏ na nowo te

porzucone aspekty myÊli Leona XIII, mo˝na za-

tem powiedzieç, ˝e Leon i Jan Pawe∏ podzielajà

poglàdy wyjàtkowe i znaczàco inne ni˝ te,

za którymi opowiadali si´ pozostali papie˝e. Te

dwa pràdy nauki spo∏ecznej nie sà sobie prze-

ciwstawne, ale na co innego k∏adà nacisk. Podej-

Êcie skoncentrowane na osobie, jakie podziela-

jà Leon i Jan Pawe∏, wydaje si´ dzisiaj znacznie

bogatsze z teologicznego punktu widzenia. 
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