
1. Wojciech Bonowicz, Tischner, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 323–324. 

Kiedy w 1980 roku rodzi∏ si´ w Polsce ruch

SolidarnoÊci, jego uczestnicy i obserwatorzy

mieli od samego poczàtku poczucie, ˝e chodzi

o coÊ znacznie g∏´bszego ni˝ tylko o sformu∏o-

wanie listy spo∏ecznych, ekonomicznych i poli-

tycznych postulatów. Trudno by∏o nie dostrze-

gaç w owych wydarzeniach próby konkretnej

odpowiedzi na duchowe or´dzie Ojca Âwi´te-

go, którego rok wczeÊniej, w czasie Jego

pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, mia∏y oka-

zj´ wys∏uchaç miliony Polaków. Wypowiedzia-

ne wówczas s∏owa g∏´boko zapad∏y w ludzkie

umys∏y i serca, i to nie tylko wÊród osób wie-

rzàcych. Strajki na Wybrze˝u i Porozumienia

Sierpniowe sta∏y si´ dla ogromnej rzeszy ludzi

sygna∏em, ˝e nadszed∏ czas dzia∏ania. 

Sam Jan Pawe∏ II mia∏ pe∏nà ÊwiadomoÊç swo-

jego wspó∏udzia∏u w tych wydarzeniach.

Ks. Józef Tischner, który w sierpniu ‘80 roku

przebywa∏ w letniej rezydencji papieskiej

w Castel Gandolfo, pozostawi∏ nast´pujàcà re-

lacj´: „JedliÊmy z Papie˝em kolacj´, kiedy

w∏oska telewizja pokaza∏a zdj´cia z Gdaƒska.

Brama strajkujàcej stoczni. T∏um ludzi. Na szta-

chetach stoczniowego p∏otu pozatykane bukie-

ty kwiatów. Kamera naje˝d˝a na bram´ i mi´-

dzy tymi kwiatami pokazuje portret Jana

Paw∏a II. A ten Papie˝ siedzi obok mnie. Sku-

li∏ si´. Nie powiedzia∏ ani s∏owa. MyÊmy te˝

zamilkli. Nie by∏o jeszcze wiadomo, jak to si´

wszystko skoƒczy. Powszechne by∏o przeko-

nanie, ˝e to on nabroi∏. A z drugiej strony by-

∏a te˝ nadzieja, ˝e poniewa˝ jest tam Jego

portret, portret Papie˝a, ludzie nie b´dà si´

zabijali”1. 

Ojciec Âwi´ty rzeczywiÊcie „nabroi∏” przy po-

wstaniu SolidarnoÊci i wcale si´ tego nie wy-

piera∏, bo przecie˝ bez Niego i Jego nauczania
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albo by jej w ogóle nie by∏o, albo przyj´∏aby

zupe∏nie inny kszta∏t. Jednak relacja ta wcale

nie by∏a jednostronna, bo i SolidarnoÊç coÊ

podarowa∏a Papie˝owi i czegoÊ Go nauczy∏a.

Ofiarowa∏a mu mianowicie samà siebie jako

ide´, która w nowej i zaskakujàco atrakcyjnej

dla wspó∏czesnego Êwiata formie pozwala∏a

wyraziç istotne wàtki obecne w chrzeÊcijaƒ-

skim przes∏aniu. Jan Pawe∏ II, tak jak wcze-

Êniej podjà∏ i rozwinà∏ w swoim nauczaniu

przypomniany przez siostr´ Faustyn´ wymiar

mi∏osierdzia, tak teraz dostrzeg∏ i wydoby∏

ewangeliczne bogactwo treÊci ze s∏owa, które

w powstajàcym ruchu SolidarnoÊci sta∏o si´

cia∏em. Dzi´ki polskiej zakonnicy i polskim lu-

dziom pracy dwa znane przecie˝ od dawna po-

j´cia: mi∏osierdzie i solidarnoÊç – poj´cia bli-

sko zresztà ze sobà zwiàzane, bo b´dàce

odmiennymi obliczami tej samej mi∏oÊci –

o˝y∏y i nabra∏y szczególnego blasku, wzboga-

cajàc to˝samoÊç KoÊcio∏a. Dzi´ki nim Papie˝,

jak dobry ojciec rodziny, móg∏ ze skarbca

ewangelicznej màdroÊci wydobyç rzeczy zara-

zem nowe i stare. 

Zasada mi´dzyludzkiej solidarnoÊci2 nie by∏a

przecie˝ czymÊ zupe∏nie nowym, lecz funkcjo-

nowa∏a od dawna w nauce spo∏ecznej KoÊcio∏a,

chocia˝, jak to si´ cz´sto przydarza teoretycz-

nym sformu∏owaniom, pozostawa∏a terminem

pozbawionym „si∏y przebicia” i pociàgajàcego

uroku. Wprawdzie mówi∏ o niej wprost ju˝

Pius XII, jednak inni papie˝e, aby wyraziç to,

co si´ za nià kry∏o, woleli pos∏ugiwaç si´ inny-

mi, bardziej przemawiajàcymi do wyobraêni

okreÊleniami. WczeÊniej Leon XIII nazywa∏ jà

w nawiàzaniu do klasycznej filozofii „przyjaê-

nià”, Pius XI pos∏ugiwa∏ si´ terminem „mi∏oÊç

spo∏eczna”, zaÊ Pawe∏ VI g∏osi∏ ide´ „cywiliza-

cji mi∏oÊci”3. 

Kiedy Karol Wojty∏a zosta∏ Biskupem Rzymu,

w naturalny sposób przejà∏ dziedzictwo nauki

spo∏ecznej KoÊcio∏a oraz j´zyk, w jakim by∏o

ono dotychczas g∏oszone. Dlatego te˝ w pierw-

szej Jego encyklice Redemptor hominis (ma-

rzec 1979) poj´cie solidarnoÊci nie odgrywa

pierwszoplanowej roli, choç pojawia si´ kilka-

krotnie jako przeciwieƒstwo egoizmu i syno-

nim braterstwa oraz wspó∏odpowiedzialnoÊci

za s∏abszych, zw∏aszcza w kontekÊcie relacji

mi´dzynarodowych4. Jeszcze bardziej margi-

nalne znaczenie tego s∏owa w ówczesnym na-

uczaniu Jana Paw∏a II widoczne jest w czasie

pierwszej pielgrzymki do Polski. Pada ono je-

dynie dwa razy: po raz pierwszy, kiedy jest

mowa o zadaniu stojàcym przed polskimi

ksi´˝mi – zachowania „solidarnoÊci z ca∏ym

narodem w jego najtrudniejszych okresach”5,

po raz drugi, gdy Papie˝, zwracajàc si´ do stu-

dentów KUL-u, mówi o w∏asnej solidarnoÊci

z nimi6. Atoli z perspektywy czasu widaç dosko-

nale, ˝e nie by∏o wa˝ne, jakich s∏ów Ojciec

Âwi´ty u˝ywa∏, ale CO i przede wszystkim JAK

mówi∏. Wszystko to stanie si´ wkrótce funda-

mentem ruchu SolidarnoÊci, a poprzez ruch –

na zasadzie zwrotnej – pozwoli na nowo okreÊliç

treÊç samej idei solidarnoÊci, pog∏´biç jà i ods∏o-

niç niedostrzegane w niej dotàd istotne wàtki.

W jaki sposób Jan Pawe∏ II mówi∏ do Polaków?

Otó˝ przemawia∏ z MOCÑ, która wydobywa∏a

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

2. „Zasada solidarności nazywana także «przyjaźnią» lub «miłością społeczną» jest bezpośrednim wymaganiem braterstwa

ludzkiego i chrześcijańskiego” [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, s. 448.

3. Por.: Jan Paweł II, Centesimus annus, 10

4. Por.: Jan Paweł II, Redemptor hominis (15, 16)

5. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Znak, Kraków 2005, s. 121

6. „Byłoby za mało powiedzieć, że jestem w tej sprawie najgłębiej z Wami solidarny, że to jest właśnie ta sprawa, którą ja nie

tylko reprezentuję, ale której daję moje życie. Po to w ogóle istnieję jako taki, na tym miejscu, na tej stolicy” (Jan Paweł II,

Pielgrzymki…, op. cit., s. 131)
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7. Tamże, s. 203.

8. „Człowiek jest (...) jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (Gaudium et Spes, 24)

– te słowa Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Jan Paweł II przytacza w encyklice Redemptor hominis (13)

i wyciąga z nich oczywisty wniosek: „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu

swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa”

(Redemptor hominis, 14).

ich z otch∏ani beznadziejnoÊci, w jakiej pozo-

stawali zanurzeni od lat: ze Êwiata k∏amstwa,

zniewolenia, pogardy dla cz∏owieka. Ojciec

Âwi´ty ods∏ania∏ i przypomina∏ swoim roda-

kom – równie˝ poprzez swój j´zyk, tak od-

mienny od znanego im z codziennej propagan-

dy – ˝e komunistyczna rzeczywistoÊç to tylko

epizod, incydent w dziejach narodu, od tysià-

ca lat naznaczonych obecnoÊcià chrzeÊcijaƒ-

stwa. To wszystko, co czyni∏ Papie˝ – nie tylko

s∏owa, lecz równie˝ MOC, na którà otwiera∏

s∏uchaczy – najtrafniej wyra˝a okreÊlenie

„bierzmowanie dziejów”, przywo∏ane przez

Niego na krakowskich B∏oniach: „Pragn´ wam

dziÊ przekazaç tego Ducha, ogarniajàc sercem

z najg∏´bszà pokorà to wielkie «bierzmowanie

dziejów», które prze˝ywacie. Wi´c mówi´

za Chrystusem samym: Weêmijcie Ducha

Âwi´tego!7. Nie uda nam si´ pojàç sensu oraz

si∏y dzia∏ania i póêniejszych nast´pstw piel-

grzymki Jana Paw∏a II, którà 2 czerwca 1979

roku, w wigili´ Âwi´ta Zes∏ania rozpoczà∏ we-

zwaniem: „Niech zstàpi Duch Twój! Niech zstà-

pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-

mi!” – je˝eli nie uwzgl´dnimy tego w∏aÊnie

wymiaru, w który wprowadza nas Duch Âwi´ty!

Mówiàc najproÊciej, chodzi tu o wymiar wyjàtko-

wej godnoÊci cz∏owieka. Pielgrzymka papieska,

poza wszelkimi innymi wàtkami i aspektami,

obudzi∏a w Polakach ÊwiadomoÊç owej przyro-

dzonej ka˝demu cz∏owiekowi godnoÊci, a jed-

noczeÊnie wprowadzi∏a to poj´cie na trwa∏e

do j´zyka publicznego. Rozbudzone i nazwane

po imieniu poczucie godnoÊci okaza∏o si´

bombà z opóênionym zap∏onem, której nie-

ludzkiemu systemowi nie uda∏o si´ ju˝ roz-

broiç i która niebawem rozsadzi∏a go od we-

wnàtrz. Dopóki ludzie czujà si´ niewolnika-

mi, zachowujà si´ jak niewolnicy – pozostajà

zastraszeni i pos∏uszni, a jeÊli ju˝ podnoszà

bunt, to po to tylko, by b∏agaç swych panów

o wi´cej chleba. Gdy jednak uÊwiadomià sobie

swojà godnoÊç – wraz z nià odkrywajà, ˝e sà

wolni i odpowiedzialni, ˝e od nich samych zale-

˝y kszta∏t Êwiata, w którym przysz∏o im ˝yç. 

GodnoÊç, a wi´c szczególna niepowtarzal-

na wartoÊç ka˝dego cz∏owieka, do której od-

krycia, uznania i uszanowania wzywa∏ Papie˝

nieustannie w czasie ca∏ego swojego pontyfi-

katu, okaza∏a si´ ideà zdolnà odmieniç oblicze

tej ziemi, i to nie tylko polskiej czy wschodnio-

europejskiej – okaza∏a si´ miarà, wedle której

w ka˝dym zakàtku Êwiata mo˝na by∏o oceniç,

na ile istniejàcy porzàdek spo∏eczny czy poli-

tyczny zas∏uguje lub nie zas∏uguje na miano

ludzkiego. Nie bez znaczenia by∏o i to, ˝e po-

j´cie godnoÊci, samo w sobie nie majàce cha-

rakteru stricte religijnego, by∏o powszechnie

zrozumia∏e i tym samym mog∏o pociàgnàç

za sobà wszystkich ludzi dobrej woli. 

Skupienie nauczania na cz∏owieku i jego god-

noÊci ma oczywiÊcie swoje g∏´bokie uzasadnie-

nie teologiczne, czego êród∏a mo˝na odnaleêç

ju˝ w dokumentach II Soboru Watykaƒskiego8,

przy których tworzeniu Jan Pawe∏ II zresztà

aktywnie wspó∏pracowa∏. Ten zwrot w roz∏o-

˝eniu akcentów i skierowanie si´ ku cz∏owie-

kowi nie oznacza wcale odwrócenia si´ od Bo-

ga, lecz przeciwnie – stanowi pog∏´bione

rozumienie tego, kim jest Bóg, który ostatecz-

nie objawi∏ nam si´ w Chrystusie, i kim jest

cz∏owiek, który jedynie w Chrystusie mo˝e

odnaleêç prawd´ o sobie i swoim ostatecznym
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powo∏aniu. Ju˝ na poczàtku pontyfikatu pada-

jà kluczowe s∏owa: „Jakà˝ wartoÊç musi mieç

w oczach Stwórcy cz∏owiek, skoro zas∏u˝y∏ na

takiego i tak pot´˝nego Odkupiciela (...), sko-

ro Bóg «Syna swego Jednorodzonego da∏»,

a˝eby on, cz∏owiek, «nie zginà∏, ale mia∏ ˝ycie

wieczne»”9. 

Kim jest w takiej perspektywie Bóg? Jest bez-

granicznà Mi∏oÊcià i Darem. Kim jest ka˝dy

bez wyjàtku cz∏owiek? Jest celem Bo˝ej mi∏o-

Êci, mi∏oÊci wiernej, nieustannie poszukujàcej

cz∏owieka i gotowej dla niego do najwy˝szej

ofiary. Ka˝dy z nas zostaje w Chrystusie za-

proszony do Bo˝ej wspólnoty, do intymnego,

rodzinnego zwiàzku z Osobami Trójcy Âwi´tej.

Jest wezwany, by byç synem Bo˝ym! Na tym

ostatecznie polega nasze wywy˝szenie i nasza

godnoÊç. Ale to zaiste królewskie wywy˝sze-

nie posiada szczególny rys. Cz∏owiek staje si´

synem Bo˝ym, a wi´c królem i dziedzicem

wtedy tylko, gdy naÊladuje we wszystkim Jed-

norodzonego Bo˝ego Syna, „który nie przy-

szed∏, aby Jemu s∏u˝ono, lecz by On s∏u˝y∏”10.

Nasze uczestnictwo w królewskiej godnoÊci

Chrystusa jest udzia∏em w Jego „królewskiej

pos∏udze”. „Zasada królewskiej s∏u˝by” niesie

w sobie wymaganie „solidarnej odpowiedzial-

noÊci” za KoÊció∏, za wspólnot´, za wszystkich

naszych braci11. Miarà naszych czynów powin-

ny byç s∏owa Jezusa: „Wszystko, co uczynili-

Êcie jednemu z tych braci moich najmniej-

szych, MnieÊcie uczynili.”12. 

Takie w∏aÊnie przes∏anie przedstawione wcze-

Êniej w encyklice Redemptor hominis przy-

wióz∏ ze sobà do Polski Jan Pawe∏ II. A ˝e piel-

grzymka przypad∏a w Âwi´to Pi´çdziesiàtnicy,

wypowiadane przez Niego s∏owa w naturalny

sposób nawiàzujàce do tego wydarzenia

i przywo∏ujàce obecnoÊç Ducha Âwi´tego –

„Pana i O˝ywiciela”, nabra∏y w sercach s∏ucha-

czy ˝ycia, powiewu i profetycznej mocy.

W pewnym istotnym sensie dokona∏o si´ po-

wtórzenie wydarzeƒ znanych z Dziejów Apo-

stolskich, gdzie zes∏anie Ducha Âwi´tego

oznacza∏o równie˝ chwil´ narodzin KoÊcio∏a –

wspólnoty uczniów i wspó∏braci Chrystusa,

którzy od tej chwili przestajà si´ l´kaç, wy-

chodzà z ukrycia i okazujà si´ m´˝nymi Êwiad-

kami Dobrej Nowiny. W Zielone Âwi´ta 1979

roku w Polsce równie˝ narodzi∏a si´ wspólno-

ta synów i córek Bo˝ych, wspólnota tych, któ-

rzy nie l´kajà si´ otworzyç drzwi Odkupicielo-

wi i podà˝aç codziennie jego Êladem.

Rankiem tego dnia – by∏a to niedziela 3 czerw-

ca – w przejmujàcej homilii wyg∏oszonej

do m∏odzie˝y akademickiej przed warszaw-

skim koÊcio∏em Êw. Anny Jan Pawe∏ II mówi∏:

„Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie za-

pewne od dawna. (...) Jakà miarà mierzyç cz∏o-

wieka? (...) Cz∏owieka (...) trzeba mierzyç

miarà sumienia, miarà ducha, który jest

otwarty ku Bogu. Trzeba wi´c cz∏owieka mie-

rzyç miarà Ducha Âwi´tego. (...) Tylko Duch

Âwi´ty mo˝e go «nape∏niç» – to znaczy dopro-

wadziç do spe∏nienia poprzez mi∏oÊç i mà-

droÊç. (...) Odwa˝cie si´ spojrzeç na swoje ˝y-

cie w jego bli˝szej i dalszej perspektywie,

przyjmujàc za prawd´ to, co Êw. Pawe∏ napisa∏

w swoim LiÊcie do Rzymian: «Wiemy przecie˝,

˝e ca∏e stworzenie a˝ dotàd j´czy i wzdycha

w bólach rodzenia» (8,22) – czy˝ nie jesteÊmy

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

9. Jan Paweł II, tamże, 10.

10. „Chrystus «nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by On służył» (Mt 20,28). Jeśli zaś w świetle tej Chrystusowej

postawy prawdziwie «panować» można tylko «służąc» – to równocześnie «służenie» domaga się tej duchowej

dojrzałości, którą należy określić właśnie jako «panowanie». Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba

umieć panować nad samym sobą.”(Tamże, 21).

11. Tamże, 21.

12. Mt 25,40, por.: Redemptor hominis, 16.
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13. Jan Paweł II, Pielgrzymki…, op. cit., s. 26–29.

14. Tamże, s. 29.

15. Tamże, s. 108–109.

16. Tamże, s. 203, 205.

Êwiadkami tych bólów? Bowiem «stworzenie

z upragnieniem oczekuje objawienia si´ sy-

nów Bo˝ych» (8,19). A wi´c oczekuje nie tyl-

ko na to, ˝e uniwersytety i ró˝nego typu wy˝-

sze uczelnie, a przedtem Êrednie, a przedtem

podstawowe szko∏y przygotujà in˝ynierów, le-

karzy, prawników, filologów, historyków, hu-

manistów, matematyków i techników, ale

oczekuje na objawienie si´ synów Bo˝ych!

Oczekuje od was tego objawienia – od was,

którzy w przysz∏oÊci b´dziecie lekarzami,

technikami, prawnikami, profesorami...”13.

Homili´ zakoƒczy∏y s∏owa wezwania i modli-

twy: „Zrozumcie, ˝e cz∏owiek stworzony

przez Boga na Jego obraz i podobieƒstwo jest

równoczeÊnie wezwany w Chrystusie do tego,

aby w nim objawi∏o si´ to, co jest z Boga. Aby

w ka˝dym z nas objawi∏ si´ w jakiejÊ mierze

Bóg. PomyÊlcie nad tym. Wchodzàc na szlak

mojej pielgrzymki po Polsce (...) b´d´ wsz´-

dzie prosi∏ z ca∏ego serca Ducha Âwi´tego

o takà dla was ÊwiadomoÊç, o takie poczucie

sensu i wartoÊci ˝ycia. O takà przysz∏oÊç dla

was, o takà przysz∏oÊç dla Polski. Wy módlcie

si´ razem ze mnà. Niech Duch Âwi´ty przy-

chodzi z pomocà naszej s∏aboÊci!”14.

Jan Pawe∏ II, odwiedzajàc kolejne miasta

w Polsce, nieustannie powraca∏ do tych myÊli,

rozwijajàc je i wyra˝ajàc to wszystko, co

wkrótce stanie si´ istotnym sk∏adnikiem du-

cha SolidarnoÊci. W Cz´stochowie (5 czerw-

ca) tak oto wyjaÊnia∏ sens Apelu Jasnogórskie-

go: „Czuwaç – to znaczy strzec wielkiego

dobra. (...) trzeba tak czuwaç, tak troszczyç

si´ o ka˝de dobro cz∏owiecze, bo ono jest dla

ka˝dego z nas wielkim zadaniem. Nie mo˝-

na pozwoliç na to, by marnowa∏o si´ to, co

ludzkie, to, co polskie, to, co chrzeÊcijaƒskie,

na tej ziemi. (...) Nie ulegajcie s∏aboÊciom!

Nie dajcie si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem

zwyci´˝ajcie! (por. Rz 12,21). JeÊli widzisz, ˝e

brat twój upada, podêwignij go, a nie pozo-

staw w zagro˝eniu. Czasem trudno dêwigaç

drugiego cz∏owieka, zw∏aszcza gdy, jak to si´

mówi, «leci nam przez r´ce»..., ale czy mo˝-

na go opuÊciç? Przecie˝ sam Bóg, sam Chry-

stus zawierza nam ka˝dego z naszych braci,

naszych rodaków – i mówi: «CoÊcie jemu uczy-

nili, MnieÊcie uczynili»“ (por. Mt 25,40)15.

Ostatniego dnia swego pobytu wzywa∏ na kra-

kowskich B∏oniach: „Musicie byç mocni tà

mocà, którà daje wiara! (...) DziÊ tej mocy bar-

dziej wam potrzeba ni˝ w jakiejkolwiek epoce

dziejów. Musicie byç mocni mocà nadziei,

która przynosi pe∏nà radoÊç ˝ycia i nie dozwa-

la zasmucaç Ducha Âwi´tego! Musicie byç

mocni mocà mi∏oÊci, która pot´˝niejsza jest

ni˝ Êmierç. (...) I dlatego – zanim stàd odejd´,

prosz´ was, abyÊcie ca∏e to duchowe dziedzic-

two, któremu na imi´ Polska, raz jeszcze przy-

j´li z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià – takà, jakà za-

szczepia w nas Chrystus na chrzcie Êwi´tym,

abyÊcie nigdy nie zwàtpili i nie znu˝yli si´,

i nie zniech´cili, abyÊcie nie podcinali sami

tych korzeni, z których wyrastamy (...) aby-

Êcie nigdy nie utracili tej wolnoÊci ducha,

do której On «wyzwala» cz∏owieka”16.

Nawet dzisiaj, kiedy czyta si´ te s∏owa, mo˝-

na niemal namacalnie poczuç ich nieprawdo-

podobnà moc, mo˝na sobie przypomnieç lub

wyobraziç, jak by∏y one odbierane przez bez-

poÊrednich s∏uchaczy i jak g∏´boki musia∏y zo-

stawiç w nich Êlad. Uczestnicy tamtego bierz-

mowania dziejów ˝yli odtàd ju˝ w innej

przestrzeni, w przestrzeni otwartej, wype∏nio-

nej zarówno nadziejà, jak i gotowoÊcià czynu,

które czeka∏y jedynie na znak, by móc si´
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urzeczywistniç. Pozostawa∏o tylko kwestià

czasu, kiedy ów zasiew zacznie przynosiç kon-

kretny owoc. By∏ tego Êwiadom równie˝ sam

Papie˝, który w pewnej chwili w proroczym

przeb∏ysku powiedzia∏ wówczas: „Ja myÊl´, ˝e

to pragnienie prawa do Chrystusa, które si´

budzi, które bardzo ju˝ si´ obudzi∏o, musi

przejÊç przez swojà wielkà prób´, przez prób´

spo∏ecznà, a˝eby mog∏o uczyniç zadoÊç jakimÊ

opatrznoÊciowym zamiarom samego Boga, sa-

mego Chrystusa”17. 

Kiedy nasta∏ czas tej próby i narodzi∏a si´ So-

lidarnoÊç, Ojciec Âwi´ty wiernie towarzyszy∏

swojemu duchowemu dziecku. By∏ jej wier-

nym patronem i promotorem. Wspiera∏ jà ma-

terialnie, intelektualnie i duchowo, a jak si´

wkrótce okaza∏o – ofiarowa∏ za nià równie˝

swojà krew i swoje cierpienie, cudem tylko

unikajàc Êmierci. Pozostawiajàc na boku to

wszystko, co nale˝y do domeny historyków18,

przyjrzyjmy si´, jak Jan Pawe∏ II stara∏ si´ w

nast´pnych latach oczyÊciç ide´ solidarnoÊci,

chroniàc z jednej strony polskà SolidarnoÊç

przed tym, by nie zatraci∏a swojego pierwot-

nego ewangelicznego ducha, z drugiej zaÊ –

wzmacniajàc jej znaczenie w ramach katolic-

kiej nauki spo∏ecznej. SolidarnoÊç jako uni-

wersalna idea, przemawiajàca swà oczywistà

treÊcià do wszystkich ludzi dobrej woli, okaza-

∏a si´ w∏aÊciwym pomostem mi´dzy samoÊwia-

domoÊcià KoÊcio∏a a jego misjà w Êwiecie, któ-

r y przecie˝ w ogromnym stopniu nie zna

nauki Chrystusa – sta∏a si´ wielkim wezwa-

niem do wspó∏odpowiedzialnoÊci i wspó∏pracy

w budowaniu zr´bów ogólnoludzkiej, solidar-

nej, braterskiej wspólnoty.

Pierwszym dokumentem wielkiej rangi, który

Jan Pawe∏ II og∏osi∏ po prze∏omie w Polsce, by-

∏a encyklika Dives in misericordia, sygnowa-

na 30 listopada 1980 roku. Jej g∏ówny trzon

powsta∏ sporo przed wydarzeniami polskiego

Sierpnia, ale fragmenty poÊwi´cone solidarno-

Êci zdawa∏y si´ byç ju˝ nimi naznaczone. Ko-

mentujàc s∏owa modlitwy: „odpuÊç nam nasze

winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-

com”, Papie˝ pisa∏: „Trudno wr´cz wypowie-

dzieç, jak g∏´bokie jest znaczenie postawy,

którà te s∏owa wyznaczajà sobà i kszta∏tujà.

Ile˝ one mówià ka˝demu cz∏owiekowi o dru-

gim cz∏owieku, a zarazem i o nim samym!

ÂwiadomoÊç, ˝e jesteÊmy zwykle wzajemnie

wobec siebie d∏u˝nikami, idzie w parze z we-

zwaniem do braterskiej solidarnoÊci, której

Êw. Pawe∏ da∏ wyraz w zwi´z∏ym wezwaniu:

«Jeden drugiego brzemiona noÊcie» (Ga 6,2).

Jaka˝ w tym zawiera si´ lekcja pokory wobec

cz∏owieka – równoczeÊnie bliêniego i siebie

samego, jaka˝ szko∏a dobrej woli wspó∏˝ycia

na ka˝dy dzieƒ i w ró˝nych warunkach nasze-

go bytowania”19. W ten sposób w nauczaniu

papieskim skierowanym do Polaków obok

s∏ów: „Nie dajcie si´ zwyci´˝yç z∏u, lecz z∏o

dobrem zwyci´˝ajcie”, pojawi∏y si´ drugie:

„Jeden drugiego brzemiona noÊcie”20. Oba

sformu∏owania sta∏y si´ fundamentem to˝sa-

moÊci ruchu SolidarnoÊci i jego najg∏´bszym,

a zarazem najbardziej prostym pozytywnym

programem.

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

17 Przemówienie do profesorów i studentów KUL (tamże, s. 131).

18. Por. np.: Andrzej Friszke, Jan Paweł II na polskiej drodze do wolności, „Więź” 5–6/2005, s. 21–37.

19. Jan Paweł II, Dives in misericordia, 14.

20. Tymi słowami św. Pawła na określenie istoty solidarności posłużył się jako pierwszy ks. Józef Tischner w swym

kazaniu do przywódców związku, wygłoszonym na Wawelu 19 października 1980 r. – kazaniu, które zainaugurowało

cykl rozważań wydanych później pod tytułem Etyka Solidarności. Kwestia wzajemnych intelektualnych inspiracji

Jana Pawła II i Józefa Tischnera w kontekście refleksji nad solidarnością wydaje się warta odrębnego zbadania.

Dotyczy to szczególnie encykliki Laborem exercens, która zawiera wiele wątków poruszanych wcześniej

w Tischnerowskiej filozofii pracy.
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21. Jan Paweł II, Dives in misericordia, 14.

22. Tenże, Laborem exercens, 12.

23. Tamże, 20.

24. Tamże.

25. Tamże.

Odnoszàc si´ do perspektywy globalnej, Papie˝

pisa∏ w Dives in misericordia równie˝ o zmia-

nach, jakie nast´pujà we wspó∏czesnej epoce,

o zmniejszaniu si´ barier i odleg∏oÊci mi´dzy

ludêmi i narodami, co dokonuje si´ „poprzez

wzrost poczucia uniwersalizmu i wyraêniejszà

ÊwiadomoÊç jednoÊci rodzaju ludzkiego, po-

przez uznanie wzajemnej zale˝noÊci w ramach

prawdziwej solidarnoÊci, i poprzez pragnienie

nawiàzania kontaktów z braçmi i siostrami po-

nad sztucznymi podzia∏ami geograficznymi,

granicami paƒstwowymi czy rasowymi”21. 

Kolejna encyklika Laborem exercens, która

mia∏a ukazaç si´ w maju 1981, ale ze wzgl´du

na rekonwalescencj´ Ojca Âwi´tego po zama-

chu podpisana zosta∏a dopiero 14 wrzeÊnia,

by∏a wielkim apelem o uszanowanie podmio-

towoÊci cz∏owieka w procesie pracy, o to, by

nikt nigdy nie traktowa∏ go jako narz´dzia pro-

dukcji. Jej ostrze kierowa∏o si´ zarówno prze-

ciwko nadu˝yciom liberalnego „ekonomizmu”

i „materializmu”, jak i marksistowskiego ko-

lektywizmu – tych wszystkich systemów, gdzie

w takiej czy innej formie dochodzi do narusze-

nia „zasady pierwszeƒstwa pracy przed kapita-

∏em”22. Jawne dowartoÊciowanie idei solidar-

noÊci stanowi∏ jej rozdzia∏ 8, zatytu∏owany

„SolidarnoÊç ludzi pracy”, w którym Jan Pa-

we∏ II poprzez pryzmat tego poj´cia analizo-

wa∏ rozwój wspó∏czesnej cywilizacji, jaki

mia∏ miejsce od chwili ukazania si´ w 1891

roku pierwszej encykliki spo∏ecznej Rerum

novarum.

Z kolei cz´Êç IV, poÊwi´cona uprawnieniom lu-

dzi pracy, zawiera∏a wiele praktycznych kwe-

stii, które mog∏y byç wówczas odebrane jako

wskazówki dla polskiej SolidarnoÊci, a czasem

wr´cz jako wsparcie jej konkretnych postula-

tów. Papie˝ pisa∏ o wymaganiu sprawiedliwej

zap∏aty, o Êwiadczeniach spo∏ecznych, a tak˝e

o prawie do tworzenia stowarzyszeƒ i zwiàz-

ków zawodowych, których g∏ównym celem

jest walka o s∏uszne uprawnienia pracowni-

ków. „Jednak˝e «walka» ta winna byç trakto-

wana jako normalne staranie o w∏aÊciwe dobro

(...), nie jest to natomiast walka «przeciwko»

innym. JeÊli w sprawach spornych przybiera

równie˝ i taki charakter, to dzieje si´

to z uwagi na dobro spo∏ecznej sprawiedliwo-

Êci, a nie «dla walki» albo te˝ dla wyelimino-

wania przeciwnika. Praca ma to do siebie, ˝e

przede wszystkim ∏àczy ludzi – i na tym pole-

ga jej si∏a spo∏eczna: si∏a budowania wspólno-

ty”23. Gdy komunistyczna w∏adza nieustannie

zarzuca∏a NSZZ SolidarnoÊç, ˝e ta, zamiast

prowadziç dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, wcià˝ mie-

sza si´ do polityki, Papie˝ stwierdza∏: „dzia∏al-

noÊç zwiàzków zawodowych wkracza niewàt-

pliwie w dziedzin´ «polityki» rozumianej jako

roztropna troska o dobro wspólne”24, dodajàc

przy tym: „RównoczeÊnie jednak zadaniem

zwiàzków nie jest uprawianie «polityki»

w znaczeniu, jakie si´ powszechnie nadaje te-

mu s∏owu dzisiaj. Zwiàzki nie majà charakteru

«partii politycznych» walczàcych o w∏adz´

i nie powinny podlegaç decyzjom partii poli-

tycznych, ani te˝ mieç zbyt Êcis∏ych zwiàzków

z nimi. W takiej bowiem sytuacji ∏atwo tracà

∏àcznoÊç z tym, co jest ich w∏aÊciwym zada-

niem, to znaczy zabezpieczenie s∏usznych

uprawnieƒ ludzi pracy w ramach wspólnego do-

bra ca∏ego spo∏eczeƒstwa, stajà si´ natomiast

narz´dziem do innych celów”25. Zwiàzkom za-

wodowym przys∏uguje równie˝ prawo do straj-

ku jako swojego rodzaju ultimatum skierowane-

go do pracodawców. Tego ostatecznego Êrodka
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nale˝y jednak u˝ywaç roztropnie. „Nie mo˝na

zw∏aszcza nadu˝ywaç go dla rozgrywek «poli-

tycznych». Ponadto nie nale˝y nigdy zapomi-

naç o tym, ˝e nieodzowne us∏ugi dla ˝ycia

spo∏ecznego winny byç zawsze zabezpieczo-

ne, w razie koniecznoÊci nawet za pomocà od-

powiednich Êrodków prawnych”26. Papie˝

ostrzega∏ równie˝ przed tym, by ˝àdania zg∏a-

szane przez zwiàzki zawodowe nie zamienia∏y

si´ „w pewien rodzaj «egoizmu» grupowego

czy klasowego – chocia˝ mogà i powinny dà-

˝yç równie˝ do tego, aby ze wzgl´du na dobro

wspólne ca∏ego spo∏eczeƒstwa naprawiç

wszystko to, co jest wadliwe w systemie po-

siadania Êrodków produkcji oraz w sposobie

zarzàdzania i dysponowania nimi”27.

Po wprowadzeniu stanu wojennego nikt nie

móg∏ mieç wàtpliwoÊci co do stanowiska Ja-

na Paw∏a II i jego poparcia dla ruchu Solidar-

noÊci. Na tle jego wystàpieƒ – jasnych, jed-

noznacznych i zdecydowanych – wypowiedzi

niektór ych polskich hierarchów wypada∏y

niezwykle blado, wr´cz konformistycznie.

OczywiÊcie równie˝ i Papie˝ by∏ realistà:

mia∏ ÊwiadomoÊç, jak goràce sà emocje i jak

∏atwo ponownie mo˝e dojÊç do przelewu

krwi. Nieustannie przed tym przestrzega∏,

starajàc si´ z jednej strony uspokajaç nastro-

je, z drugiej – nawo∏ujàc sprawujàcych w∏a-

dz´ do podj´cia dialogu w imi´ prawdy i sza-

cunku dla podstawowych praw cz∏owieka.

Jednak w sytuacji gdy po stronie komunistyczne-

go rzàdu nic nie zapowiada∏o rewizji dotychcza-

sowej polityki, gdy cz´Êç ludzi SolidarnoÊci po-

zostawa∏a w wi´zieniu, inni ukrywali si´,

jeszcze inni emigrowali, gdy szerzy∏y si´ nastro-

je rozpaczy – najwa˝niejszym zadaniem wed∏ug

Ojca Âwi´tego sta∏a si´ praca nad ocaleniem na-

dziei, i to praca d∏ugofalowa. 

W takim te˝ duchu przebiega∏a druga piel-

grzymka do Polski w czerwcu 1983 roku.

W powitalnym przemówieniu wyg∏oszonym

w Belwederze do w∏adz PRL-u, a wi´c do ludzi

odpowiedzialnych za zduszenie ruchu Solidar-

noÊci, z Wojciechem Jaruzelskim na czele, Jan

Pawe∏ II mówi∏ wprost: „Nie trac´ nadziei, ˝e

ten trudny moment mo˝e staç si´ drogà

do spo∏ecznej odnowy, której poczàtek stano-

wià umowy spo∏eczne zawarte przez przedsta-

wicieli w∏adzy paƒstwowej z przedstawicielami

Êwiata pracy. (...) nie przestaj´ ufaç, ˝e owa

zapowiadana wielokrotnie odnowa spo∏ecz-

na – wed∏ug zasad wypracowanych w takim

trudzie w prze∏omowych dniach sierp-

nia 1980 roku i zawarta w porozumieniach –

dojdzie stopniowo do skutku. (...) W przypad-

kach gdy dialog pomi´dzy rzàdem a narodem

przestaje, niestety, istnieç, pokój spo∏eczny

jest zagro˝ony lub nawet ca∏kiem zanika; po-

wstaje jakby stan wojny. Jednak historia

i wspó∏czesne doÊwiadczenia pokazujà, ˝e

wiele krajów osiàgn´∏o i osiàga trwa∏e porozu-

mienie; ˝e zdo∏a∏y one rozwiàzaç powstajàce

w ich ∏onie konflikty lub nawet im zapobiec,

si´gajàc po prawdziwie skuteczne narz´dzie

dialogu”28. Choç w wystàpieniu papieskim nie

pada s∏owo solidarnoÊç, wymowa jego pozo-

staje jednoznaczna.

Uderzajàcà cechà drugiej pielgrzymki by∏ brak

tak charakterystycznych dla poprzedniej wizyty

spontanicznie nawiàzywanych rozmów z uczest-

nikami nabo˝eƒstw. By∏a to zresztà osobista de-

cyzja Ojca Âwi´tego. Ju˝ pierwszego dnia w war-

szawskiej katedrze Papie˝ prosi∏, aby nie

przerywaç jego homilii brawami. Jeszcze dobit-

niej powtórzy∏ swój apel nast´pnego dnia w cza-

sie mszy Êw. na Stadionie Dziesi´ciolecia, którà

zakoƒczy∏ ˝yczeniami pokoju i wewn´trznego

wyciszenia dla wszystkich, na ten i nast´pne

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

26. Tamże.

27. Tamże.

28. Jan Paweł II, Pielgrzymki…, op. cit., s. 223–225.
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29. Tamże, s. 243.

30. Tamże, s. 252. Jak trudny był to program i jaką cenę można było zań zapłacić, pokazała kilkanaście miesięcy

później męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki.

31. Tamże, s. 263–264.

32. Tamże, s. 264.

dni rozpoczynajàcej si´ pielgrzymki. ˚yczenia

te mia∏y dwojakie znaczenie. Z jednej strony,

przy takich nastrojach Polaków i takim nagro-

madzeniu si∏ milicyjnych, ∏atwo mog∏o dojÊç

do wybuchu i krwawych zamieszek, z drugiej

– Papie˝ wiedzia∏, ˝e bez nale˝ytego skupienia

nie da si´ „szukaç dróg do tej przysz∏oÊci, któ-

ra czasem tak bardzo zdaje si´ nam zaciemnio-

na”29, ˝e teraz potrzeba przede wszystkim we-

wn´trznej pracy i pog∏´bionej refleksji.

W rozjaÊnianiu owej ciemnoÊci mieli pomóc

nowi polscy b∏ogos∏awieni i Êwi´ci, którzy kie-

dyÊ w podobnie, a mo˝e nawet jeszcze bar-

dziej mrocznych czasach potrafili zachowaç

i budziç nadziej´. W kontekÊcie Êw. Maksymi-

liana Kolbe i jego oÊwi´cimskiej ofiary Papie˝

przywo∏a∏ w Niepokalanowie s∏owa: „Nie daj

si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´˝aj!”,

jako program aktualny na dziÊ: „Ewangeliczny

program. Trudny program – ale mo˝liwy. Pro-

gram nieodzowny”30. 

Program ten nabiera∏ kszta∏tu w innych papie-

skich wystàpieniach. 19 czerwca w Cz´sto-

chowie, w rozwa˝aniach skierowanych

do m∏odzie˝y, która najbardziej nara˝ona by∏a

na pokus´ odwetu, Jan Pawe∏ II mówi∏: „Co to

znaczy: czuwam? To znaczy, ˝e staram si´ byç

cz∏owiekiem sumienia. ˚e tego sumienia nie

zag∏uszam i nie zniekszta∏cam. Nazywam

po imieniu dobro i z∏o, a nie zamazuj´. Wypra-

cowuj´ w sobie dobro, a ze z∏a staram si´ po-

prawiç, przezwyci´˝ajàc je w sobie. (...) Musi-

cie od siebie wymagaç, nawet gdyby inni

od was nie wymagali. DoÊwiadczenia histo-

ryczne mówià nam o tym, ile kosztowa∏a ca∏y

naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy

zmagamy si´ o przysz∏y kszta∏t naszego ˝ycia

spo∏ecznego, pami´tajcie, ˝e ten kszta∏t zale˝y

od tego, jaki b´dzie cz∏owiek. A wi´c: czuwaj-

cie! Chrystus powiedzia∏ podczas modlitwy

w Ogrójcu aposto∏om: «Czuwajcie i módlcie

si´, abyÊcie nie ulegli pokusie». Czuwam – to

znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamy-

kam si´ w sobie, w ciasnym podwórku w∏a-

snych interesów czy te˝ nawet w∏asnych osà-

dów. Czuwam – to znaczy: mi∏oÊç bliêniego,

to znaczy podstawowa mi´dzyludzka solidar-

noÊç”31. Wskazujàc na ten wymiar solidarno-

Êci, który wyra˝a si´ w postawie mi∏osierdzia

i który w tak wielkim stopniu objawi∏ si´

po wprowadzeniu stanu wojennego, Papie˝

doda∏: „Wobec Matki Jasnogórskiej pragn´ po-

dzi´kowaç za wszystkie dowody tej solidarno-

Êci, jakie dali moi rodacy, w tym równie˝ m∏o-

dzie˝ polska, w trudnym okresie niedawnych

miesi´cy. Nie∏atwo mi tu wymieniç wszystkie

formy tej troski, jakà otoczone by∏y osoby in-

ternowane, uwi´zione, zwalniane z pracy,

a tak˝e ich rodziny. Wy wiecie o tym lepiej

ode mnie”32.

Nast´pna homilia wyg∏oszona na Jasnej Górze

przynios∏a wielkie or´dzie ludzkiej wolnoÊci.

Nawiàzujàc do s∏ów Matki Jezusa w Kanie Ga-

lilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam

powie”, Jan Pawe∏ II wyjaÊnia∏ zebranym

u podnó˝a Jasnogórskiego Sanktuarium: „A co

nam mówi Chrystus? Czy nie przede wszyst-

kim to, co znajdujemy w tak j´drnym stresz-

czeniu w LiÊcie Êw. Paw∏a do Galatów? «Bóg

zes∏a∏ swojego Syna (...) aby wykupi∏ tych, któ-

rzy podlegali Prawu, abyÊmy mogli otrzymaç

przybrane synostwo. Na dowód tego, ˝e jeste-

Êcie synami, Bóg wys∏a∏ do serc naszych Ducha

Syna swego, który wo∏a: Abba, Ojcze». A za-

tem nie jesteÊ ju˝ niewolnikiem, lecz synem.
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Je˝eli zaÊ synem, to i dziedzicem z woli Bo˝ej

(Ga 4,4–7). To mówi nam Chrystus z pokole-

nia na pokolenie. Mówi poprzez wszystko, co

czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim

przez to, kim jest. Jest Synem Bo˝ym – przy-

chodzi nam dawaç przybrane synostwo. Otrzy-

mujàc w mocy Ducha Âwi´tego godnoÊç synów

Bo˝ych, w mocy tego˝ Ducha mówimy do Bo-

ga: Ojcze. Jako synowie Boga nie mo˝emy byç

niewolnikami. Nasze synostwo Bo˝e niesie

w sobie dziedzictwo wolnoÊci. Chrystus obec-

ny wraz ze swà Matkà w polskiej Kanie stawia

przed nami z pokolenia na pokolenie wielkà

spraw´ wolnoÊci. WolnoÊç jest dana cz∏owie-

kowi jako miara jego godnoÊci. Jednak˝e jest

mu ona równoczeÊnie zadana. (...) Zawiera si´

w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie

do dziedzictwa synów Bo˝ych. Wezwanie

do ˝ycia w wolnoÊci. Do czynienia dobrego

u˝ytku z wolnoÊci. Do budowania, a nie

do niszczenia”33. Papie˝ nie omieszka∏ tego or´-

dzia wolnoÊci odnieÊç do sytuacji Polski i bar-

dziej go skonkretyzowaç: „Jednak˝e jasnogór-

ska ewangelizacja wolnoÊci ma jeszcze inny

wymiar. Jest to wymiar wolnoÊci narodu, wy-

miar wolnej Ojczyzny, której przywrócona zo-

sta∏a godnoÊç suwerennego paƒstwa. Naród

jest prawdziwie wolny, gdy mo˝e kszta∏towaç

si´ jako wspólnota okreÊlona przez jednoÊç kul-

tury, j´zyka, historii. Paƒstwo jest istotnie su-

werenne, jeÊli rzàdzi spo∏eczeƒstwem, i zara-

zem s∏u˝y dobru wspólnemu spo∏eczeƒstwa

i jeÊli pozwala narodowi realizowaç w∏aÊciwà

mu podmiotowoÊç, w∏aÊciwà mu to˝samoÊç”34.

Na zakoƒczenie Jan Pawe∏ II przypomnia∏ pod-

stawowà prawd´: „Naród ginie, gdy znieprawia

swojego ducha – naród roÊnie, gdy duch jego

coraz bardziej si´ oczyszcza; tego ˝adne si∏y ze-

wn´trzne nie zdo∏ajà zniszczyç!”.

Równie˝ tego samego dnia, w przemówieniu

skierowanym do Konferencji Episkopatu Pol-

ski Ojciec Âwi´ty bezpoÊrednio odniós∏ si´

do kwestii solidarnoÊci. By∏ to wa˝ny g∏os,

skierowany zw∏aszcza do tych polskich bisku-

pów, którzy gotowi byli uznaç histori´ NSZZ

SolidarnoÊç za zakoƒczonà. Papie˝ podkreÊla∏,

˝e nauka spo∏eczna KoÊcio∏a nie rozmija si´,

ale w∏aÊnie spotyka z prawdziwymi dà˝eniami

ludzi pracy, ˝e uwydatnia nie tylko potrzeb´

„solidarnoÊci ludzi pracy”, ale równie˝ potrze-

b´ rzetelnej „solidarnoÊci z ludêmi pracy”.

Nast´pnie przytoczy∏ fragment swojego wystà-

pienia na forum Mi´dzynarodowej Organiza-

cji Pracy w Genewie z czerwca 1982 roku:

„Aby zbudowaç Êwiat sprawiedliwoÊci i poko-

ju, solidarnoÊç musi obaliç podstawy nienawi-

Êci, egoizmu i niesprawiedliwoÊci, zbyt cz´sto

wynoszone do godnoÊci zasad ideologicznych,

czy te˝ zasadniczych praw ˝ycia spo∏ecznego.

W ramach tej samej wspólnoty pracy solidar-

noÊç prowadzi raczej do odkrycia wymogów

jednoÊci tkwiàcych w naturze pracy ni˝ ten-

dencji do dzielenia i przeciwstawiania. Soli-

darnoÊç sprzeciwia si´ pojmowaniu spo∏e-

czeƒstwa w kategoriach walki «przeciw», zaÊ

stosunków spo∏ecznych w kategoriach bez-

kompromisowego przeciwstawiania klas. Soli-

darnoÊç, która swój poczàtek i swojà si∏´ bie-

rze z natury pracy ludzkiej, a wi´c z prymatu

osoby ludzkiej nad rzeczami, b´dzie umia∏a

tworzyç narz´dzie dialogu i wspó∏pracy, po-

zwalajàce rozwiàzywaç sprzecznoÊci bez dà˝e-

nia do zniszczenia przeciwnika. Nie – twier-

dzenie, ˝e mo˝na Êwiat pracy uczyniç Êwiatem

sprawiedliwoÊci, nie jest utopià”35.

Ewidentnym wsparciem ruchu SolidarnoÊci

by∏y s∏owa wypowiedziane nast´pnego dnia

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

33. Tamże, s. 272–273.

34. Tamże, s. 273. Aplauz, który wśród słuchaczy wzbudziły te słowa, Papież uciszył, mówiąc: „...proszę, ażebyście

o ile możności słuchali moich słów, myśleli wspólnie ze mną, ale nie przerywali mi. Będzie to pożyteczniejsze

dla religijnego owocu naszego spotkania” (tamże, przypis).

35. Tamże, s. 291–292.
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36. Tamże, s. 311–312.

37. Tamże, s. 313.

38. Por.: Andrzej Friszke, op. cit., s. 30.

39. Jan Paweł II, Pielgrzymki…, op.cit., s. 384.

40. Tamże, s. 385. Papież przytacza tutaj fragment soborowej konstytucji Gaudium et spes (31).

w Katowicach: „Ca∏y Êwiat Êledzi∏ – i nadal

Êledzi – z przej´ciem wydarzenia, jakie mia∏y

miejsce w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co

w szczególnoÊci dawa∏o do myÊlenia szerokiej

opinii publicznej – to fakt, ˝e w wydarzeniach

tych chodzi∏o przede wszystkim o sam ∏ad mo-

ralny zwiàzany z pracà ludzkà, a nie tylko

o podwy˝szenie zap∏aty za nià. Uderza∏a rów-

nie˝ ta okolicznoÊç, ˝e wydarzenia te by∏y

wolne od gwa∏tu, ˝e nikt nie poniós∏ Êmierci

ani ran. Wreszcie i to, ˝e wydarzenia polskie-

go Êwiata pracy z lat osiemdziesiàtych nosi∏y

na sobie wyraêne znami´ religijne”36. W tym

kontekÊcie Papie˝ przypomnia∏ fragment ency-

kliki Laborem exercens, m.in. to, ˝e zwiàzki

zawodowe pozostajà „nieodzownym sk∏adni-

kiem ˝ycia spo∏ecznego”. Zacytowa∏ równie˝

s∏owa Prymasa Stefana Wyszyƒskiego (wypo-

wiedziane 6 lutego 1981 roku): „Gdy idzie

o prawo zrzeszania si´ ludzi, to nie jest to pra-

wo nadane przez kogoÊ, bo to jest w∏asne pra-

wo wrodzone. Dlatego paƒstwo nam tego nie

nadaje, ono ma tylko obowiàzek je ochraniaç

i czuwaç nad tym, aby nie by∏o ono narusza-

ne. Nadane jest to prawo przez Stwórc´, któ-

r y uczyni∏ cz∏owieka istotà spo∏ecznà.

Od Stwórcy pochodzi spo∏eczny charakter dà-

˝eƒ ludzkich, potrzeba zespalania si´ i jedno-

czenia jednych z drugimi”37. Jak mo˝na by∏o

oczekiwaç, w∏aÊnie ta homilia wzbudzi∏a u ko-

munistycznej w∏adzy szczególnà wÊciek∏oÊç38.

Kolejna, III pielgrzymka do Ojczyzny w czerw-

cu 1987 roku mia∏a ju˝ zupe∏nie inny nastrój

i charakter, zasadniczo zmieni∏a si´ bowiem sy-

tuacja polityczna. Re˝im Jaruzelskiego, który po-

za zduszeniem spo∏eczeƒstwa nie potrafi∏ zreali-

zowaç ˝adnego ze swoich zamierzeƒ, Êwiadom

by∏ nadciàgajàcej kl´ski – SolidarnoÊciowa 

opozycja nadal dzia∏a∏a, gospodarka podupa-

da∏a, a sam genera∏ zabiega∏ usilnie o audien-

cj´ u Papie˝a w Watykanie, by poprawiç swojà

marnà mi´dzynarodowà reputacj´. Co wi´cej,

Jan Pawe∏ II wiedzia∏ równie˝, ˝e w samej sto-

licy komunistycznego imperium ju˝ wczeÊniej

zapoczàtkowane zosta∏y procesy, które musia-

∏y wkrótce wp∏ynàç na dynamik´ spo∏ecznà

w krajach satelickich. Przybywajàc do Polski,

przyje˝d˝a∏ tym razem nie tylko jako obroƒca

fundamentów oraz Êwiadek trudnej i cierpli-

wej nadziei, lecz jako herold nadchodzàcej

wiosny narodów.

Ju˝ w powitalnym przemówieniu na Zamku

Królewskim przedstawiciele w∏adz PRL-u mu-

sieli wys∏uchaç wezwania, by traktujàc powa˝-

nie podpisanà przez siebie Kart´ Praw Cz∏o-

wieka, odnosili si´ z szacunkiem do s∏usznych

uprawnieƒ polskich obywateli: „Ka˝dy z tych

ludzi ma swojà osobowà godnoÊç, ma prawa

tej godnoÊci odpowiadajàce. W imi´ tej godno-

Êci s∏usznie ka˝dy i wszyscy dà˝à do tego, aby

byç nie tylko przedmiotem nadrz´dnego dzia∏a-

nia w∏adzy, instytucji ˝ycia paƒstwowego – ale

byç podmiotem. A byç podmiotem to znaczy

uczestniczyç w stanowieniu o «pospolitej rze-

czy» wszystkich Polaków”39. Papie˝ jasno suge-

rowa∏ koniecznoÊç wprowadzenia zasadniczych

zmian politycznych: „Na pochwa∏´ zas∏uguje

post´powanie tych narodów, w których jak naj-

wi´ksza cz´Êç obywateli uczestniczy w spra-

wach publicznych w warunkach prawdziwej

wolnoÊci (...) przysz∏y los ludzkoÊci le˝y w r´ku

tych, którzy potrafià podaç nast´pnym pokole-

niom motywy ˝ycia i nadziei”40.

Te w∏aÊnie „motywy ̋ ycia i nadziei” Ojciec Âwi´-

ty odnajdywa∏ w s∏owie solidarnoÊç, czyniàc jà
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przewodnim motywem ca∏ej pielgrzymki. Naj-

g∏´bszy teologicznie, choç w du˝ej cz´Êci impro-

wizowany wyk∏ad tego, czym jest solidarnoÊç

i jaki jest jej zwiàzek z sakramentem Euchary-

stii, us∏ysza∏a m∏odzie˝ zgromadzona w Krako-

wie na ul. Franciszkaƒskiej: „Nie ma takiego po-

kolenia chrzeÊcijan, takiego pokolenia ludzkoÊci,

z którym Chrystus nie dzieli∏by si´ sobà. Osta-

tecznie chodzi o to, ˝eby cz∏owiek nie zagubi∏

ludzkiego wymiaru swojego ˝ycia. W∏aÊnie

Chrystus daje mu ten ludzki wymiar swojego ̋ y-

cia, jako Syn Bo˝y. To jest nies∏ychana solidarnoÊç

z cz∏owiekiem. Wy si´ zastanawiajcie nad tym sa-

kramentem. Od tego jest ten Kongres. Nie tylko

˝eby papie˝ przyjecha∏, przejecha∏, ˝ebyÊcie po-

krzyczeli i poÊpiewali (...) ale tak˝e byÊcie si´ do-

brze nad tym wszystkim zastanowili, co to wszyst-

ko znaczy, co znaczy ta solidarnoÊç Boga

z cz∏owiekiem jako poczàtek wszelkiej solidarnoÊci

ludzkiej. SolidarnoÊç Boga z cz∏owiekiem si´gajàca

do tego, ˝e daje siebie. To jest szczyt tego, co mo˝-

na daç cz∏owiekowi, szczyt obdarowania”41.

Refleksja nad religijnym i spo∏ecznym sensem

solidarnoÊci stanowi∏a podstawowy wàtek roz-

wa˝aƒ Jana Paw∏a II w czasie pobytu w koleb-

ce SolidarnoÊci – na Wybrze˝u, dokàd po raz

pierwszy jako Papie˝ móg∏ wreszcie skierowaç

swoje kroki. Rozpoczà∏ katechez´ 11 czerwca

w Gdyni: „Morze mówi cz∏owiekowi o potrze-

bie szukania si´ nawzajem. O potrzebie spo-

tkania i wspó∏pracy. O potrzebie solidarnoÊci.

Mi´dzyludzkiej i mi´dzynarodowej. Jak˝e do-

nios∏y jest fakt, ˝e to w∏aÊnie s∏owo solidar-

noÊç zosta∏o wypowiedziane tutaj, nad pol-

skim morzem. ˚e zosta∏o wypowiedziane

w nowy sposób, który równoczeÊnie potwier-

dza jego odwiecznà treÊç. (...) W imi´ przy-

sz∏oÊci cz∏owieka i ludzkoÊci trzeba wypowie-

dzieç to s∏owo solidarnoÊç. DziÊ p∏ynie ono

szerokà falà poprzez Êwiat, który rozumie, ˝e

nie mo˝emy ˝yç wedle zasady: wszyscy przeciw

wszystkim, ale tylko wedle zasady: wszyscy

z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. (...) Tu,

nad brzegiem Ba∏tyku, wypowiadam i ja to s∏o-

wo, t´ nazw´ solidarnoÊç, poniewa˝ nale˝y

ono do przes∏ania spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a.

W tym duchu przemawiali Ojcowie i teologo-

wie. Stàd si´ zrodzi∏y encykliki spo∏eczne

ostatniego stulecia. (...) SolidarnoÊç musi iÊç

przed walkà. Wówczas ludzkoÊç mo˝e prze-

trwaç. I mo˝e przetrwaç i rozwijaç si´ ka˝dy

naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to

znaczy solidarnoÊç? SolidarnoÊç to znaczy

sposób bytowania wieloÊci ludzkiej, na przy-

k∏ad narodu, w jednoÊci, w uszanowaniu

wszystkich ró˝nic, wszystkich odmiennoÊci,

jakie pomi´dzy ludêmi zachodzà, a wi´c jed-

noÊç w wieloÊci, a wi´c pluralizm, to wszyst-

ko mieÊci si´ w poj´ciu solidarnoÊci. Sposób

bytowania ludzkiej wieloÊci, mniejszej lub

wi´kszej, ca∏ej ludzkoÊci, poszczególnego na-

rodu. Bytowania w jednoÊci godnej cz∏owie-

ka. Powiedzia∏em: solidarnoÊç musi iÊç

przed walkà. Dopowiem: solidarnoÊç równie˝

wyzwala walk´. Ale nigdy nie jest to walka

przeciw drugiemu. Walka, która traktuje cz∏o-

wieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dà˝y do je-

go zniszczenia. Jest to walka o cz∏owieka, o je-

go prawa, o jego prawdziwy post´p; walka

o dojrzalszy kszta∏t ˝ycia ludzkiego. Wtedy bo-

wiem to ˝ycie ludzkie na ziemi staje si´ bar-

dziej ludzkie, kiedy rzàdzi si´ prawdà, wolno-

Êcià, sprawiedliwoÊcià i mi∏oÊcià”42.

Nast´pnego dnia w Gdaƒsku, po porannym spo-

tkaniu z m∏odzie˝à, której ukazywa∏ „motywy ˝y-

cia i nadziei”, przypominajàc, ˝e ka˝dy znajduje

jakieÊ „swoje Westerplatte”, jakiÊ wymiar zadaƒ,

które musi podjàç i wype∏niç, Jan Pawe∏ II konty-

nuowa∏ swoje rozwa˝ania o solidarnoÊci w ho-

milii skierowanej do ludzi pracy: „W tym mie-

Êcie bowiem, a równoczeÊnie na ca∏ym

Wybrze˝u Ba∏tyckim, i w innych Êrodowiskach

Jan Paweł II a solidarność
Zbigniew Stawrowski

41. Tamże, s. 446–447.

42. Tamże, s. 469–470.
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43. Wspomniany jest tu ks. Józef Tischner.

44. Jan Paweł II, Pielgrzymki…, op. cit., s. 492–494

45. Tamże, s. 494.

46. Tamże, s. 495.

47. Tamże, s. 497–498.

pracy w Polsce, podj´to ogromny wysi∏ek,

zmierzajàcy do tego, by ludzkiej pracy przy-

wróciç jej pe∏ny wymiar osobowy i spo∏eczny.

Wysi∏ek ten stanowi w dziejach «pracy

nad pracà», jak si´ wyrazi∏ wspó∏czesny polski

myÊliciel43, donios∏y etap. Nie tylko z polskie-

go punktu widzenia. Jest to etap wa˝ny dla

ró˝nych Êrodowisk, dla ró˝nych rejonów

wspó∏czesnego Êwiata. (...) Za prac´ ludzkà

trzeba zap∏aciç i równoczeÊnie za prac´ ludz-

kà nie sposób odpowiedzieç samà zap∏atà.

Przecie˝ – jako osoba – jest on nie tylko „wy-

konawcà”, lecz jest wspó∏twórcà dzie∏a, które

powstaje na warsztacie pracy. Ma prawo

do pracowniczej samorzàdnoÊci – czego wyra-

zem sà mi´dzy innym zwiàzki zawodowe:

«niezale˝ne i samorzàdne», jak podkreÊlono

w∏aÊnie tu, w Gdaƒsku. (...) «Umowy gdaƒ-

skie» pozostanà w dziejach Polski wyrazem tej

w∏aÊnie narastajàcej ÊwiadomoÊci ludzi pracy

odnoÊnie do ca∏ego ∏adu spo∏eczno-moralnego

na polskiej ziemi. Si´gajà one swà genezà

do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozosta-

jà wcià˝ zadaniem do spe∏nienia. (...) «Jeden

drugiego brzemiona noÊcie» – to zwi´z∏e zda-

nie Aposto∏a jest inspiracjà dla mi´dzyludzkiej

i spo∏ecznej solidarnoÊci. SolidarnoÊç – to

znaczy jeden i drugi, a skoro brzemi´, to brze-

mi´ niesione razem, we wspólnocie. A wi´c

nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw

drugim. I nigdy brzemi´ dêwigane przez cz∏o-

wieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie mo-

˝e byç walka silniejsza od solidarnoÊci. Nie mo-

˝e byç program walki ponad programem

solidarnoÊci. Inaczej – rosnà zbyt wielkie brze-

miona. I rozk∏ad tych brzemion narasta w sposób

nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi si´:

naprzód walka – choçby w znaczeniu walki klas

– to bardzo ∏atwo drugi czy drudzy pozostajà

na «polu spo∏ecznym» przede wszystkim jako

wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczaç,

których trzeba zniszczyç. Nie jako ci, z który-

mi trzeba szukaç porozumienia – z którymi

wspólnie nale˝y obmyÊlaç, jak dêwigaç brze-

miona”44. Na oklaski zgromadzonych wywo∏a-

ne s∏owami o solidarnoÊci Papie˝ odpowie-

dzia∏, ˝e chce „mówiç do was, a tak˝e

w pewnym sensie za was“45. Potem powtórzy∏:

„Stara∏em si´ w swoich s∏owach mówiç o was

i mówiç za was. ˚ywi´ bowiem g∏´bokie prze-

Êwiadczenie, i˝ to, co si´ zacz´∏o dokonywaç

tu, w Gdaƒsku i na Wybrze˝u, i w innych Êro-

dowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znacze-

nie dla przysz∏oÊci ludzkiej pracy. I to nie tylko

na naszej ziemi, ale wsz´dzie”46. Homili´ za-

koƒczy∏ wezwaniem: „Niech ten dzieƒ pozosta-

nie dniem naszej wspólnej modlitwy za ludzkà

prac´ w Polsce, za solidarnoÊç, za wszystkie

sprawy (...), które stanowià motywy nadziei.

(...) Codziennie si´ za was modl´, tam w Rzy-

mie i gdziekolwiek jestem, codziennie si´ mo-

dl´ za mojà Ojczyzn´ i modl´ si´ za ludzi pracy,

i modl´ si´ za to szczególne, wielkie dziedzic-

two polskiej SolidarnoÊci. Modl´ si´ za ludzi,

którzy sà zwiàzani z tym dziedzictwem,

w szczególny sposób za tych, którym wypada∏o

czy wypada ponosiç ofiary z tego powo-

du. I modliç si´ nie przestan´, bo wiem, ˝e jest

to sprawa wielka. (...) Prosz´ was bardzo, a˝e-

byÊcie byli z papie˝em równie˝ solidarni w tej

modlitwie i w tej «d∏ugomyÊlnoÊci». Trzeba pa-

trzeç w przysz∏oÊç i trzeba zachowywaç si∏y du-

cha i cia∏a dla przysz∏oÊci”47.

Pó∏ roku po pielgrzymce, 30 grudnia 1987 roku,

ukaza∏a si´ druga encyklika spo∏eczna Jana 

Paw∏a II – Solicitudo rei socialis. Nawiàzywa-

∏a ona do wczeÊniejszej o 20 lat encykliki 
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Populorum progressio i porusza∏a kwesti´ roz-

woju cywilizacyjnego w obliczu gwa∏townie

narastajàcych ró˝nic w jakoÊci ˝ycia mi´dzy

poszczególnymi krajami i regionami. Jak pisa∏

Papie˝, aby rozwój ów móg∏ byç pe∏ny, „winien

urzeczywistniaç si´ w ramach solidarnoÊci

i wolnoÊci, bez poÊwi´cania pod jakimkolwiek

pozorem jednej czy drugiej”48. W encyklice od-

najdujemy nowe uj´cie solidarnoÊci jako uni-

wersalnej idei, pomocnej w budowie bardziej

ludzkiego Êwiata, w sytuacji gdy wi´zi mi´dzy

narodami stajà si´ coraz bardziej mocne, g´ste

i skomplikowane. „Chodzi nade wszystko

o fakt wspó∏zale˝noÊci pojmowanej jako sys-

tem determinujàcy stosunki w Êwiecie wspó∏-

czesnym, w jego komponentach: gospodar-

czej, kulturowej, politycznej oraz religijnej,

wspó∏zale˝noÊci przyj´tej jako kategoria mo-

ralna. Na tak rozumianà wspó∏zale˝noÊç w∏a-

Êciwà odpowiedzià jest postawa moralna i spo-

∏eczna jako cnota – jest solidarnoÊç. Nie jest

wi´c ona tylko nieokreÊlonym wspó∏czuciem

czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec

z∏a dotykajàcego wielu osób, bliskich czy dale-

kich. Przeciwnie, jest to mocna i trwa∏a wola

anga˝owania si´ na rzecz dobra wspólnego,

czyli dobra wszystkich i ka˝dego, wszyscy bo-

wiem jesteÊmy naprawd´ odpowiedzialni

za wszystkich. (…) Praktykowanie solidarno-

Êci wewnàtrz ka˝dego spo∏eczeƒstwa posiada

wartoÊç wtedy, gdy jej cz∏onkowie uznajà si´

wzajemnie za osoby. Ci, którzy posiadajà

wi´ksze znaczenie, dysponujàc wi´kszymi za-

sobami dóbr i us∏ug, winni poczuwaç si´

do odpowiedzialnoÊci za s∏abszych i byç goto-

wi do dzielenia z nimi tego, co posiadajà.

S∏absi ze swej strony, post´pujàc w tym sa-

mym duchu solidarnoÊci, nie powinni przyj-

mowaç postawy czysto biernej lub niszczàcej

tkank´ spo∏ecznà, ale dopominajàc si´ o swo-

je s∏uszne prawa, winni równie˝ dawaç swój

nale˝ny wk∏ad w dobro wspólne. (…) To samo

kryterium odnosi si´ analogicznie do stosun-

ków mi´dzynarodowych. Wspó∏zale˝noÊç win-

na przekszta∏ciç si´ w solidarnoÊç opartà na za-

sadzie, ˝e dobra stworzone sà przeznaczone dla

wszystkich. (...) SolidarnoÊç pomaga nam do-

strzec drugiego – osob´, lud czy naród – nie ja-

ko narz´dzie (...) ale jako podobnego nam, jako

pomoc. (…) W taki sposób proponowana przez

nas solidarnoÊç jest drogà do pokoju, a zarazem

do rozwoju. (…) Dewizà Piusa XII by∏o Opus iu-

stitiae pax, pokój owocem sprawiedliwoÊci. Dzi-

siaj mo˝na by powiedzieç Opus solidaritatis pax,

pokój owocem solidarnoÊci”49.

Ojciec Âwi´ty, nie negujàc powy˝szego ogól-

noludzkiego, humanitarnego znaczenia idei

solidarnoÊci, przypomnia∏ równoczeÊnie jej

najg∏´bszy sens, który ods∏ania si´ w osobie

i przes∏aniu Chrystusa: „W Êwietle wiary soli-

darnoÊç zmierza do przekroczenia samej sie-

bie, do nabrania wymiarów specyficznie

chrzeÊcijaƒskich ca∏kowitej bezinteresowno-

Êci, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliê-

ni jest nie tylko istotà ludzkà z jej prawami

i podstawowà równoÊcià wobec wszystkich,

ale staje si´ ˝ywym obrazem Boga Ojca, odku-

pionym krwià Jezusa Chrystusa i poddanym

sta∏emu dzia∏aniu Ducha Âwi´tego. Winien

byç przeto kochany, nawet jeÊli jest wrogiem,

tà samà mi∏oÊcià, jakà mi∏uje go Bóg; trzeba

byç gotowym do poniesienia dla niego ofiary

nawet najwy˝szej: „oddaç ˝ycie za braci”

(por. 1J 3,16). Wówczas ÊwiadomoÊç po-

wszechnego ojcostwa Boga, braterstwa wszyst-

kich ludzi w Chrystusie, «synów w Synu»,

ÊwiadomoÊç obecnoÊci i o˝ywiajàcego dzia∏ania

Ducha Âwi´tego dostarczy naszemu spojrzeniu

na Êwiat jakby nowe kryterium jego wyjaÊnia-

nia. Poza wi´zami ludzkimi i naturalnymi, tak

ju˝ mocnymi i Êcis∏ymi, zarysowuje si´ w Êwie-

tle wiary nowy wzór jednoÊci rodzaju ludzkie-

go, z której solidarnoÊç winna w ostatecznym
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48. Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis, 33.
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50. Tamże, 40.

51. Tamże, 42.

52. Tamże, 46.

53. Jan Paweł II, Centesimus annus, 10.

odniesieniu czerpaç swojà inspiracj´. Ten naj-

wy˝szy wzór jednoÊci, odblask wewn´trznego

˝ycia Boga, Jednego w trzech Osobach, jest

tym, co my, chrzeÊcijanie, okreÊlamy s∏owem

komunia. (...) SolidarnoÊç winna zatem przy-

czyniaç si´ do urzeczywistnienia tego Bo˝ego

zamys∏u, tak na p∏aszczyênie indywidualnej,

jak i na p∏aszczyênie wspólnoty narodowej

oraz mi´dzynarodowej. «Wynaturzone mecha-

nizmy» i «struktury grzechu» (...) mogà zostaç

przezwyci´˝one jedynie poprzez praktykowa-

nie ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej solidarnoÊci,

do której KoÊció∏ zach´ca i którà niestrudzenie

popiera. Tylko w ten sposób b´dà mog∏y wy-

zwalaç si´ wielkie pozytywne energie z korzy-

Êcià dla rozwoju i pokoju”50.

W Solicitudo rei socialis Papie˝ podkreÊli∏ rów-

nie˝, ˝e istotnym elementem chrzeÊcijaƒskiego

przes∏ania zawartym w nauce spo∏ecznej Ko-

Êcio∏a jest „opcja preferencyjna na rzecz ubo-

gich”, „czyli specjalna forma pierwszeƒstwa

w praktykowaniu mi∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej”51,

stwierdzajàc w konkluzji: „WolnoÊç, ku której

wyswobodzi∏ nas Chrystus (por. Gal 5,1), pobu-

dza do stania si´ s∏ugami wszystkich. W ten spo-

sób proces rozwoju i wyzwolenia konkretyzuje

si´ w praktyce solidarnoÊci, czyli mi∏oÊci i s∏u˝-

by bliêniemu, zw∏aszcza najubo˝szym”52.

W swojej trzeciej encyklice spo∏ecznej Cente-

simus annus, która ukaza∏a si´ w 1991 roku,

a wi´c ju˝ po upadku systemu komunistyczne-

go, Jan Pawe∏ II ponownie potwierdzi∏ istotne

znaczenie idei solidarnoÊci dla samoÊwiado-

moÊci KoÊcio∏a: „Zasada zwana dzisiaj zasadà

solidarnoÊci jawi si´ jako jedna z fundamental-

nych zasad chrzeÊcijaƒskiej koncepcji organi-

zacji spo∏ecznej i politycznej”53. Zaakcentowa∏

przy tym szczególnà rol´, jakà w krzewieniu

mi´dzyludzkiej solidarnoÊci odegra∏a polska

SolidarnoÊç. W cz´Êci zatytu∏owanej „Rok

1989” czytamy: „Nie mo˝na zapominaç, ˝e

zasadniczy kryzys ustrojów, które chcà ucho-

dziç za form´ rzàdów, czy wr´cz za dyktatur´

robotników, rozpoczà∏ si´ wielkà akcjà prote-

stu, podj´tà w Polsce w imi´ solidarnoÊci.

Rzesze robotników pozbawi∏y prawomocnoÊci

ideologi´, która chce przemawiaç w ich imie-

niu, a czerpiàc z w∏asnego trudnego doÊwiad-

czenia pracy i ucisku, odnalaz∏y czy niejako od-

kry∏y na nowo poj´cia i zasady nauki spo∏ecznej

KoÊcio∏a. Zas∏uguje dalej na podkreÊlenie fakt,

˝e do upadku tego «bloku» czy imperium do-

prowadza prawie wsz´dzie walka pokojowa,

która pos∏uguje si´ jedynie bronià prawdy

i sprawiedliwoÊci (...) walka, która doprowa-

dzi∏a do upadku marksizmu, poszukuje wy-

trwale wszelkich dróg pertraktacji i dialogu,

daje Êwiadectwo prawdzie, odwo∏uje si´ do su-

mienia przeciwnika i usi∏uje rozbudziç w nim

poczucie wspólnej ludzkiej godnoÊci. Wydawa-

∏o si´, ˝e porzàdkiem europejskim, który wy∏o-

ni∏ si´ z drugiej wojny Êwiatowej i zosta∏

usankcjonowany przez uk∏ady ja∏taƒskie, mo-

g∏a wstrzàsnàç jedynie kolejna wojna. Tymcza-

sem zosta∏ on przezwyci´˝ony wysi∏kiem ludzi,

którzy nie uciekali si´ do przemocy, zaÊ odma-

wiajàc konsekwentnie ustàpienia przed pot´gà

si∏y, zawsze umieli znaleêç skuteczne formy

Êwiadczenia o prawdzie. Taka postawa rozbro-

i∏a przeciwnika, gdy˝ przemoc musi si´ za-

wsze usprawiedliwiaç k∏amstwem, przybieraç

fa∏szywe pozory obrony jakiegoÊ prawa czy od-

powiedzi na czyjàÊ groêb´”54. Papie˝ apelowa∏

równie˝ o to, by narody zachodnioeuropejskie,

które po wojnie mog∏y rozwijaç si´ bez prze-

szkód, wspomog∏y teraz w imi´ solidarnoÊci

kraje zrujnowane okresem komunistycznego

panowania. „W obecnej trudnej sytuacji inne
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narody powinny solidarnie wspieraç by∏e kra-

je komunistyczne. (...) Pomoc ze strony in-

nych krajów, zw∏aszcza europejskich, które

uczestniczy∏y w tej samej historii i ponoszà

za nià odpowiedzialnoÊç, jest wymogiem spra-

wiedliwoÊci”55.

Ostatni mocny akcent papieskiego nauczania

o solidarnoÊci to pielgrzymka do Ojczyzny

w roku 1999. Ojciec Âwi´ty, ponownie odwie-

dzajàc Wybrze˝e, 5 czerwca w Sopocie w na-

turalny sposób nawiàza∏ do dziedzictwa pol-

skiej SolidarnoÊci: „Czy jest miejsce bardziej

stosowne, gdzie mo˝na o tym wszystkim mó-

wiç, jak nie tu, w Gdaƒsku. W tym bowiem

mieÊcie przed 19 laty zrodzi∏a si´ SolidarnoÊç.

By∏o to prze∏omowe wydarzenie w historii na-

szego narodu, ale tak˝e w dziejach Europy.

SolidarnoÊç otworzy∏a bramy wolnoÊci w kra-

jach zniewolonych systemem totalitarnym,

zburzy∏a mur berliƒski i przyczyni∏a si´

do zjednoczenia Europy rozdzielonej od cza-

sów drugiej wojny Êwiatowej na dwa bloki.

Nie wolno nam nigdy tego zatrzeç w pami´ci.

To wydarzenie nale˝y do naszego dziedzictwa

narodowego. S∏ysza∏em wtedy w Gdaƒsku

od was: «nie ma wolnoÊci bez solidarnoÊci».

Dzisiaj wypada powiedzieç: «nie ma solidar-

noÊci bez mi∏oÊci». Wi´cej, nie ma przysz∏oÊci

cz∏owieka i narodu bez mi∏oÊci, bez tej mi∏o-

Êci, która przebacza, choç nie zapomina, która

jest wra˝liwa na niedol´ innych, która nie szu-

ka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej

mi∏oÊci, która s∏u˝y, zapomina o sobie i gotowa

jest do wspania∏omyÊlnego dawania. JesteÊmy

wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowa-

nia przysz∏oÊci opartej na mi∏oÊci Boga i bliênie-

go. Do budowania «cywilizacji mi∏oÊci». Dzisiaj

potrzeba Êwiatu i Polsce ludzi mocnych sercem,

którzy w pokorze s∏u˝à i mi∏ujà, b∏ogos∏awià,

a nie z∏orzeczà i b∏ogos∏awieƒstwem ziemi´

zdobywajà. Przysz∏oÊci nie da si´ zbudowaç bez

odniesienia do êród∏a wszelkiej mi∏oÊci, do tego

êród∏a, jakim jest Bóg. Bóg, który «tak umi∏owa∏

Êwiat, ˝e Syna swego Jednorodzonego da∏, aby

ka˝dy, kto w Niego wierzy, nie zginà∏, ale mia∏

˝ycie wieczne»“ (J 3,16)56.

To prawda, „nie ma solidarnoÊci bez mi∏oÊci”,

poniewa˝ solidarnoÊç, prawdziwa solidarnoÊç

sama jest mi∏oÊcià – jest tym jej obliczem,

które ods∏ania si´, gdy cz∏owiek, znalaz∏szy

si´ w biedzie, napotyka kogoÊ, kto ofiaruje

mu swojà pomoc. Jednak solidarnoÊç to nie

tylko pe∏na mi∏oÊci postawa jednostki – mi∏o-

siernego Samarytanina, gotowego pochyliç si´

nad drugim, ale równie˝ szczególna wi´ê, któ-

ra z owej mi∏oÊci wyrasta, rozwija si´ i zakwi-

ta, tworzàc fundament szerokiej wspólnoty lu-

dzi Êwiadomych wzajemnej wspó∏zale˝noÊci

i wzajemnej wspó∏odpowiedzialnoÊci. Wi´ê

solidarnoÊci w ostatecznym wymiarze wyra˝a

najg∏´bszy zwiàzek, jaki ∏àczy w jednej po-

wszechnej komunii, w rodzinie synów i córek

Bo˝ych – tych wszystkich, którzy umocnieni

Duchem Jezusa Chrystusa, podà˝ajà Jego Êla-

dem: z∏o zwyci´˝ajà dobrem, jeden drugiego

brzemiona noszà i wzajemnie sobie s∏u˝àc, pa-

mi´tajà naprzód o najbardziej potrzebujàcych.

To równie˝ wspólnota tych, którzy choç nie

znajà Jezusa, karmià Go, gdy jest g∏odny,

odziewajà, gdy jest nagi, odwiedzajà w choro-

bie i wi´zieniu. Bowiem „wszystko co uczyni-

liÊcie jednemu z tych braci moich najmniej-

szych, MnieÊcie uczynili” (Mt 25,40).
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