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WPLYW KATOLICKIEJ NAUKI SPOLECZNEJ
NA PRZEMIANY SPOLECZNE I POLITYCZNE
W POLSCE I W INNYCH KRAJACH
BLOKU KOMUNISTYCZNEGO*
Trzeba stwierdzic, ze jedynym krajem dawnego bloku komunistycznego, w
ktorym katolicka nauka spoleczna mogla wywrzec istotny wplyw i rzeczywiscie
go wywarla, byla Polska.
Przemiany spoleczne i polityczne w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej, nalez^cych do niedawna do bloku paristw komunistycznych, byly w
latach 1989-1990 tak nagle i gl^bokie, ze zaskoczony nimi swiat zachodni
szuka przyczyn tego zjawiska. Jest zrozum iale, ze ze strony myslicieli katolickich pada pytanie, czy i w jakiej mierze wywarla wplyw na te przemiany
nauka spoleczna Kosciola. Trzeba od razu stwierdzic, ze na tak postawione
pytanie nie mozna znalezc odpowiedzi jednoznacznej. Pomi^dzy poszczegolnymi krajami i narodami europejskiego bloku komunistycznego istnialy bo
wiem powazne roznice religijne i ideologiczne, a takze roznice praktyczne w
odniesieniu do sytuacji spoleczno-politycznej, zwlaszcza w dziedzinie mozliwosci wyrazania opinii i przeplywu informacji.
M OZLIW OSCI W PLYW U N A U K I SPOLECZNEJ K O SC IO L A
W R 6 Z N Y C H K R A JA C H B LO K U K O M U N ISTYCZN EG O
Trudno mowic o wplywie nauki spolecznej Kosciola na przemiany w
C z e c h o s l o w a c j i , skoro wsrod dominujecej w niej ludnosci czeskiej
80% stanowie ateisci, ktorzy w wolnych wyborach w 1948 roku zapewnili
zwyci^stwo partii komunistycznej. Ludnosc katolicka w Czechach, stanowi$ca okolo 15% ogotu ludnosci czeskiej, byla odt^d pozbawiona mozliwosci
wyrazania swej opinii w sprawach spolecznych i politycznych, a nawet zajmowania sie nauke spoleczne Kosciola. Ludnosc slowacka, wprawdzie kato
licka, stanowila mniejszosc w paristwie czechoslowackim i byla poddana dominacji ateistycznych komunistow czeskich. Przez pewien czas po zalamaniu
siQ stalinizmu mozna bylo przesylac do Slow acji literature religijne z Polski,
czytane tam bez tlumaczenia (poniewaz jezyk polski jest podobny do j^zyka
slowackiego). W krotce jednak komunistyczne wladze Czechoslow acji wyda" Tekst odczytu wygioszonego w j^zyku francuskim w Instytucie Teologii Moralnej Uni*
wersytetu we Fryburgu Szwajcarskim 6 II 1991 r. Red.
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ly w tej sprawie surowe zakazy i nawet przemycanie ksigzek z Polski w
plecakach turystow przez gory stalo si? po pewnym czasie niemozliwe. Katoliccy intelektualisci w Slow acji, ktorzy nie zostali wymordowani przez komunistow w czasach stalinizmu, nie mieli zadnych mozliwosci szerzenia nauki
spolecznej Kosciola, a nawet jej wspolnego studiowania. Mozna wi^c powiedziec, ze wplyw nauki spolecznej Kosciola na przemiany w Czechoslowacji prawie nie istnial. Oczywiscie, istnialo d?zenie ludnosci Slowacji do
zrzucenia twardego gorsetu dominacji czeskiej.
N adzieje, ze nauka spoleczna KoSciola bsdzie miala powazniejsze zna
czenie na W e g r z e c h , okazaly sie zludzeniem. Fakt, ze W egry, podobnie
jak Slowacja, wziely udzial w drugiej wojnie swiatowej po stronie Niemiec
hitlerowskich, umozliwil po wojnie narzucenie W egrom silnego rezimu komunistycznego, a nieudane powstanie w 1956 roku doprowadzilo w efekcie
do jeszcze silniejszego zaciesnienia pet ateistyczno-komunistycznych. Trzeba
tez pami^tac, ze stosunkowo duza c z q s c ludnosci W egier nie jest wyznania
katolickiego, lecz kalwiriskiego lub ewangelickiego. Komunistyczne wladze
W egier uniemozliwily prawie zupelnie kontakty religijne i ideologiczne
swych katolickich obywateli z zagranic?, a zwlaszcza z katolick? Polsk?.
W J u g o s l a w i i komunisci kierowani przez J. Broz Tito wymordowali
ponad milion katolikow, glownie chorwackich, w odwet za usilowanie stworzenia niezaleznego paristwa chorwackiego w sprzymierzeniu z Niemcami
hitlerowskimi. Chociaz wiec z biegiem lat w Jugoslawii nast?pila pewna liberalizacja w dziedzinie gospodarki, to w dziedzinie ideologicznej obroza ateistycznego komunizmu byla nadal silna. W ydaje sie, ze na przemiany w Ju
goslawii wywarly decyduj?cy wplyw nie wskazania nauki spolecznej Koscio
la, lecz rozbieznosci narodowe i religijne pomi^dzy katolickimi Chorwatami
i Slowericami, z jednej strony, a prawoslawnymi Serbami, z drugiej.
Wsrod ludnoSci krajow wl?czonych do Z w i ? z k u R a d z i e c k i e g o ,
katolicka nauka spoleczna nie mogla wywierac prawie zadnego wplywu ze
wzgl^du na odci^cie tych narodow od swiata wolnego, absolutn? niewole
ideologiczn? oraz system inwigilacji i bezwzgl^dnej represji. Wystarczy
wspomniec, ze ponad milion katolikow litewskich, glownie inteligencji, zo
stalo wywiezionych na Sybir, a takze ze 30% ludnosci Litwy oraz blisko
50% ludnosci Lotw y stanowi obecnie naplywowa ludnosc rosyjska.
W tej sytuacji trzeba stwierdzic, ze jedynym krajem dawnego bloku komunistycznego, w ktorym katolicka nauka spoleczna mogla wywrzec istotny
wplyw i rzeczywiscie go wywarla, byla Polska.
R O Z SZ E R Z A N IE SI^ KATO LICKIEJ N A U K I SPOLECZNEJ
W POLSCE W STU LECIU 1891-1990
Jeszcze w okresie niewoli narodu polskiego, to znaczy przed uzyskaniem
niepodleglosci w roku 1918, w spoleczeristwie polskim szerzyly sie wskaza-

184

Wtadxstaw B . SKRZYDLEW SKI OP
*

nia katolickiej nauki spolecznej, przede wszystkim przez encykliki i dzialalnosc papieza Leona XIII. Trzeba tu wskazac zwlaszcza na encykliky Rerum
novarum z 1891 roku, dotyczycy krytyki wyzysku kapitalistycznego i wytyczajycy drogi poprawy sytuacji pracownikow najemnych. Encyklika ta byla
zyw o komentowana na ziemiach polskich, a jej wplyw byl tym wiykszy, ze
w obec cenzury politycznej, utrzymywanej przez wladze okupacyjne - pruskie, rosyjskie i austriackie - siec duszpasterska K osciola katolickiego byla
glownym kanalem przeplywu prawdziwych informacji.
Juz okolo 1830 roku, a wiyc 160 lat temu, pisal M ickiewicz, ze rownosc
miydzy ludzmi, propagowana przez R ew olucjy Francusky, nie jest niczym
nowym, gdyz w Polsce kazdy ksiydz mowi o tym na ambonie.
Po odzyskaniu niepodleglosci przez Polsky, to znaczy po pierwszej wojnie swiatowej, katolicka nauka spoleczna byla intensywnie uprawiana i szerzona w Polsce, przede wszystkim dziyki stanowisku biskup 6 w polskich oraz
wysilkom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. D w aj rektorzy KUL-u:
o. Jacek A . W oroniecki O P i ks. A n toni Szymariski, obaj wybitni i slawni
teologow ie, wykladali katolicky nauky spoleczny i swymi publikacjami przyczynili siQ do jej rozpowszechnienia. Ich dzialalnosc kontynuowali inni
swieccy profesorowie K U L -u: Ignacy Czum a i Czeslaw Strzeszewski. Wskazania katolickiej nauki spolecznej omawiano na sympozjach i kongresach.
Kom entowano tez zywo encykliky Piusa X I Quadragesimo anno, a komentarze te rozchodzily siy po Polsce w dziesiytkach tysiycy egzemplarzy. Taka
byla sytuacja w chwili wybuchu drugiej w ojny swiatowej.
O d 1945 roku katolicka nauka spoleczna byla zywo dyskutowana w srodowiskach m lodziezy akadem ickiej. W ladze komunistyczne uderzyly w t$
akcjs bezwzglQdnie: wszelkie organizacje i stowarzyszenia katolickie zostaly
w latach 1949-1950 zakazane, a najbardziej dynamiczni liderzy grup, zajmujycy siy katolicky nauky spoleczny (m.in. W ieslaw Chrzanowski, Tadeusz
Przeciszewski, Andrzej Kozanecki), zostali aresztowani i skazani na dlugoletnie kary wiyzienia.
Pozostal jednak Katolicki Uniwersytet Lubelski. Chociaz W ydzial Nauk
Spolecznych tego Uniwersytetu zostal zlikwidowany w 1949 roku, a Wydzial
Prawa w roku 1952, to jednak K U L nie przestal bye osrodkiem badan i
rozpowszechniania katolickiej nauki spolecznej. N a W ydziale Filozoficznym
K U L utworzono sekejy filozofii praktycznej, ktora byla w rzeczywistosci
zakamuflowanym wydzialem nauk spolecznych. Katedry katolickiej nauki
spolecznej kierowal prof. Czeslaw Strzeszewski i pod jego kierunkiem
ksztalcili siy tam wszyscy pozniejsi wybitni przedstawiciele tej nauki: ks.
Jozef M ajka, ks. Jan Krucina, ks. Joachim Kondziela, ks. W ladyslaw Piwowarski i inni.
W ielkie znaczenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w szerzeniu
katolickiej nauki spolecznej nie oznaczalo, iz nie bylo w Polsce innych po-
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waznych jej osrodk 6 w. B yly to W ydzialy Teologii w K rakow ie, Warszawie,
W roclawiu, Pelplinie, W loclaw ku i Poznaniu oraz wszystkie inne Wyzsze
Seminaria Duchowne, w ktorych katolicka nauka spoleczna byla przedmiotem obowi^zkowym, wykladanym pocz^tkowo przez profesorow, kt 6 rzy swe
doktoraty otrzymali w Louvain lub we Fryburgu Szwajcarskim, a p 6 zniej
przez wychowankow Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Wszyscy ksi^za
w Polsce otrzymali wi^c dose solidne wyksztalcenie w dziedzinie katolickiej
nauki spolecznej, wedlug programu obejmuj^cego 90 godzin w ykladow i
zatwierdzonego przez Episkopat Polski, kt 6 rego dlugoletni przewodnicz^cy,
ks. kard. Stefan W yszynski, doktoryzowany niegdys we Fryburgu Szwajcar
skim, byl sam wykladowc^ katolickiej nauki spolecznej w Lublinie i Warsza
w ie, a w swych kazaniach cz^sto do niej nawi^zywal. W Krakowie wykladow cs tej nauki byl przez szereg lat ks. K arol W ojtyla, pozniejszy arcybiskup
krakowski, a obecnie papiez Jan Pawel II. W ykladow cy korzystali z podrQcznikow i innych publikacji zagranicznych oraz z podr^cznika ks. Jana Piwowarczyka, ktorego drugi tom, wydany za granic^, musial bye potajemnie
przemycany do Polski. T o samo dotyczylo obszernego podr^cznika katolic
kiej nauki spolecznej wydanego przez prof. Czeslaw a Strzeszewskiego w
Paryzu w 1964 roku (pod pseudonimem Stanislaw Jarocki), a nastQpnie wy
danego ju z oficjalnie w Polsce w roku 1985. Lecz komentarz do nauki spole
cznej Soboru Watykariskiego II m 6 gl sis ukazac od razu jako tom czasopisma „A teneum Kaplariskie".
W ielkie znaczenie dla rozprzestrzenienia sis w Polsce wskazan katolic
kiej nauki spolecznej mialy encykliki ostatnich papiezy. Encyklika Jana
X X III Mater et magistra (1961) zaskoczyla rz^dy komunistyczne; chociaz
nie m ogla siQ pocz^tkowo ukazac w Polsce drukiem, rozeszla siQ szybko w
tysi^cach maszynopisow i byla powszechnie omawiana na roznego rodzaju
sympozjach i spotkaniach, takze parafialnych. G dy w 1963 roku ukazala sie
encyklika Pacem in terris, obie te encykliki zostaly wydane wraz ze swietnymi komentarzami ks. J. M ajki w wielotysi^cznych nakladach.
Powstanie „Solidarnosci” i jej pocz^tkowe zwyci^stwo w 1980 roku spow odow alo zainteresowanie robotnikow wskazaniami katolickiej nauki spole
cznej. Zaostrzanie si$ sytuacji, sabotowanie porozumieri przez wladze ko
munistyczne i wprowadzenie stanu wojennego uniemozliwily zorganizowanie jakiegog systematycznego szkolenia robotnik 6 w w tej dziedzinie. Wiedzieli oni jednak ju z niejedno z kazari prymasa, biskupow i ksi^zy, a wiele
wchlon^li z przemowieri papieza Jana Pawla II w czasie jego trzech kolejnych pielgrzymek do Polski w latach 1979, 1983 i 1987. W swych przemowieniach, sluchanych przez miliony ludzi, Papiez nie unikal gor^cych proble
m ow politycznych, socjalnych i ekonom icznych, a nawet eksponowal je
i naswietlal zasadami katolickiej nauki spolecznej. Przem 6 wienia te, wydawane niezwlocznie w setkach tysi^cy egzem plarzy, rozchodzily sis po calym
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kraju; starano siQ je miec w kazdym domu. Publikowano tez w duzych nakladach i kom entowano spoleczne encykliki Jana Pawla II: Laborem exercens i Sollicitudo rei socialis. W lasnie pielgrzymki Jana Pawla II do Polski
i jego odwazne nauczanie spoleczne napelnilo spoleczeristwo polskie wielke
sile i zespolilo je w walce o przemian^ ustroju spolecznego, poiitycznego i
gospodarczego.
A N A L IZ A P R Z Y C Z Y N OSTATN ICH PRZEM IAN
W POLSCE W L A T A C H 1989-1990
Trzeba zwrocic uwage na to, co dla ludzi Zachodu wydawalo siQ przez
dlugie lata niezrozumiale, a mianowicie, ze w Polsce nie walczono z komunizmem i marksizmem na plaszczyznie teoretycznej. N a Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Seminariach Duchownych analizowano marksizm-leninizm krytycznie, aby absolwenci tych uczelni i wszyscy ksi^za mogli odpowiadac na pytania ludzi, zwlaszcza mlodziezy. Wiedz^c jednak, jak odlegla
jest praktyka komunizmu od teoretycznych hasel marksizmu-leninizmu, Polacy uwazali zajmowanie sie te teorie za strata czasu, a publikacje zachodnie
w tej dziedzinie za niezwykle naiwne. Z tej racji nie znalazla w Polsce uznania teologia wyzwolenia, opierajeca siQ na marksistowskiej teorii walki klas,
jakkolw iek komplet publikacji, wydanych w ramach teologii wyzwolenia,
znajdowal si$ w niektorych bibliotekach polskich ju z w latach siedemdziesietych.
Przyczyny odrzucenia komunizmu przez spoleczeristwo polskie nie lezaly
wiQC tylko w sferze ideologicznej. Oczywiscie, zwi^zanie siQ komunizmu z
ateizmem zdecydow alo juz od poczetku o negatywnym stosunku spoleczeristwa polskiego do komunizmu. T o , ze religijnosc polska nie byla tak intelektualna jak religijnosc katolikow francuskich, nie znaczylo wcale, ze byla to
religijnosc powierzchowna, ja k to sugerowali komentatorzy z krajow zachodnich, z dezaprobate obserwujecy masowe pielgrzymki w Polsce. Ludzie Za
chodu nie rozumieli tego, ze psychika przeci^tnego Polaka, nie b^dec tak
refleksywne jak psychika czlow ieka Zachodu, jest nie tylko emocjonalna,
lecz przede wszystkim egzystencjalna. Ludzie w Polsce nie musze bye przekonywani intelektualnie, ze istnieje B og, oni se o tym przekonani egzystencjalnie. Nawet osoby wychowane ateistycznie odnajduje po jakims czasie w sobie przekonanie, ze B o g istnieje. W skutek tego religijnosc polska
nie jest powierzchowna ani slaba; - jest mocna i gl^boko zakorzeniona.
Pielgrzymki i inne masowe manifestacje religijne w Polsce wynikaje z gl^bokiego, egzystencjalnego przekonania o potrzebie wsparcia modlitwy osobista
ofiare, ktora wlecza siQ w zbawcze ofiarQ Chrystusa. Jest oczywiste, ze ateistyczny komunizm byl i jest uwazany w Polsce za doktryns bl^dne i wrogs
w stosunku do ostatecznego dobra wspolnego ludzkosci, ktorym jest jej zbawienie.
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Oprocz fundamentu ideologicznego, istnialy tez praktyczne, oparte na
doswiadczeniu, przyezyny zdeeydowanie negatywnej postawy spoleczeristwa
polskiego w stosunku do komunizmu. Jego wprowadzenie nie bylo uwazane
za potrzebs spoleczne, gdyz mimo zaniedbari z czasow przeszto stuletniej
okupacji ziem polskich oraz zniszczeri pierwszej wojny swiatowej, tocz^cej
sis w duzej mierze na ziemiach polskich, gospodarka polska po 1918 roku
rozwijata sis intensywnie, a dynamiczny rozwoj nowoczesnego przemyslu i
realizowana stopniowo reforma rolna dawaly realne podstawy nadziei na
lepsze jutro. Komunisci stanowili wise w Polsce przed drugg wojnxj swiatowjj
ugrupowanie nieliczne i bez znaczenia politycznego. Przy tym spoleczeristwo
polskie przezylo bolesne doswiadczenie zapanowania w ladzy komunistycznej na terenie prawie polow y kraju w czasie wojny bolszewicko-polskiej
(1920-1921 r.), a ponadto wiedzialo przynajmniej ogolnie, ja k tragicznie
ksztaltowaly sis losy ludnosci w czasie leninizmu, a nastspnie stalinizmu, na
s^siedzkich terenach Bialorusi i Ukrainy.
Komunizm ustawil sam ludnosc Polski przeciw sobie w czasie i po dru
giej wojnie swiatowej. Rozbior Polski, dokonany przez Zwi^zek Radziecki
wraz z Niemcami hitlerowskimi; deportacja poltora miliona Polakow, glownie inteligencji, na Sybir; wymordowanie w Katyniu i w innych miejscach
okolo 14 tysiscy oficerow polskich, wsrod ktorych przewazali - jako oficerowie rezerwy - profesorowie uniwersytetow, lekarze, prawnicy i inni przedstawiciele inteligencji polskiej; wymordowanie dziesi^tkow tysiscy czlonkow
Arm ii Krajowej na ziemiach polskich pod koniec wojny i po jej zakoriczeniu; falszowanie referendow i wyborow; eliminowanie inteligencji ze stano
wisk kierowniczych; niszczenie rolnikow indywidualnych i zla gospodarka
rolna przedsisbiorstw paristwowych i kolchozniczych; deficytowa i prowadz^ca do katastrofy monopolistyczna gospodarka paristwowa; brak wolnosci,
terror i zaklamanie - wszystko to utwierdzalo spoleczeristwo polskie we
wrogim nastawieniu do komunizmu. Istniala wprawdzie dwumilionowa partia komunistyczna, ukrywaj^ca sis pod eufemistyczn^ nazw$ zjednoczonej
partii robotniczej, ale jej czlonkowie w wiskszosci nie byli wcale komunistami, lecz raczej karierowiczami, a ministrowie rz^du komunistycznego czssto
starali sis wychowywac swoje dzieci w nielicznych szkolach przyklasztornych. Poniewaz istnial w P R L zakaz praktyk religijnych dla wojskowych,
| policji, wyzszych urzsdnik 6 w , czlonkow partii komunistycznej na stanowiskach kierowniczych i ich rodzin, humor ludowy, ktorego w Polsce, a zwlasz
cza w W arszawie, nigdy nie brakow alo, szerzyl po kraju powiedzenie, ze
czlonkowie polskiej partii komunistycznej, zwanej robotnicz$, s$ katolikami
wierzacy mi, lecz nie praktykuj^cymi, a komunistami praktykuj^cymi, ale
nie wierz^cymi.
Spoleczeristwo polskie nigdy nie uznalo ani wprowadzonego sil^ systemu
komunistycznego, ani narzuconej w ladzy komunistycznej, ani forsowanej
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przez ni^ ideologii marksistowsko-leninowskiej. O drzucilo je zdecydowanie
w referendum z 1946 roku i w wyborach do parlamentu, lecz wladza komunistyczna sfalszowala ich wyniki calkowicie. W ybuchy ruchu wolnosciowego
powtarzaly sis w Polsce co pewien czas: w 1956, 1970, 1976 i 1980 roku. Nie
mialy one jednak szans powodzenia, poniewaz wladza w dalszym ci$gu nalezala do partii kom unistycznej, dysponuj^cej aparatem ucisku, ogromnie rozbudowanym i wspieranym przez aparat bezpieczeristwa Zwi^zku Radzieckiego. W prawdzie ju z w 1956 roku przyw 6 dca reformistycznej frakcji partii
komunistycznej W ladyslaw G om ulka obiecywal uniezaleznienie si$ politycz
ne i ekonom iczne od W ielkiego Brata, ale ze wzgl^du na uzaleznienie od
Zwi^zku R adzieckiego, jako dostawcy ropy naftowej i odbiorcy staii, stal
siQ wkr 6 tce poslusznym wykonawc^ woli Krem la. N adzieje, szczegolnie robotnikow, zwi^zane z dojSciem do w ladzy Edwarda G ierka, rowniez okazaly
si$ iluzj^. Stalo si$ oczywiste, ze nie mozna liczyc na reform y wewn^trzpartyjne. A od 1980 roku bylo ju z powszechnie wiadome, ze zmianie musi ulec
system gospodarczy, gdyz komunistyczny system gospodarczy jest nieefektywny i niereformowalny. W lasnie zdarcie zaslony propagandowej i ukazanie
rzeczywistego stanu gospodarki komunistycznej b ylo bye m oze najwazniejszym trwalym dokonaniem ruchu „Solidarnosci” polskiej w 1980 roku. Krol
okazal siQ nagi i mimo prob uratowania twarzy przez wprowadzenie w Pols
ce stanu wojennego i wysilki propagandy, rz^dy paristw komunistycznych
musialy w nast^pnym dziesiQcioleciu przyznac si^ do katastrofy gospodarczej
i polityczne j.
SY N T E T Y C Z N E SPOJRZENIE N A P R Z E M IA N Y
W B L O K U K O M U N ISTYC ZN YM
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Reasumuj^c trzeba stwierdzic, ze do przemian w paristwach bloku komu
nistycznego doszlo przede wszystkim w wyniku doswiadczenia: doswiadczenia, ze system polityczny komunizmu jest systemem opresji, a jego system
gospodarczy jest przeciwny zasadzie gospodarnosci i doprowadza do gospo
darczej katastrofy. System opresji m oglby sis jeszcze utrzymywac dlugo,
bior^c pod uwagQ trudnosc obalenia w dzisiejszych czasach wladzy totalitarnej, wyposazonej w nowoczesn^ brori. T a sila zbrojna utrzymywala komunizm przy wladzy. Zalam al sis efektywnie dopiero wtedy, kiedy nie udalo
siQ juz dfuzej ukrywac katastrofy gospodarczej maskowanej dzi^ki zachodniej pomocy kredytowej. Jest rzecz$ pouczaj^c^, ze upadek komunizmu,
systemu opieraj^cego siQ na materializmie filozoficznym i praktycznym, nast^pil wtedy, gdy zalam al si$ on gospodarczo, a wi^c materialnie. Teologowie mogliby wysnuc z tego interesuj^cy wniosek, zmieniaj^cy dotychczasowe
przekonania o dzialaniu zla. Dotychczas bowiem uwazano, ze szatan zwodzi
ludzi na manowce nie tylko obiecuj^c, ale i daj^c im pewne wartosci do-
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czesne - pienigdze, wladz^ lub slawQ, ktore okazuj? sis bezwartosciowe dopiero w konfrontacji z wartosciami duchowymi, prowadzgcymi czlowieka
do zbawienia. Takie przekonanie lezalo u podstaw dramatu Fausta i legend
ludowych. W komunizmie jednak szatan zlapal ludzi na haslo materializmu
i w tej dziedzinie zostawil ich bez niczego. M oze wiQC trzeba zmienic tezy
teologii zla: szatan niczego naprawdQ nie daje w zamian za przyjecie ateizmu; lu d zie obietnic? wszelkich wartosci doczesnych, w rzeczywistosci pozostawia ludzi bez nich, pozbawia ich i zbawienia, i wartosci doczesnych.
Z N A C Z E N IE N A U K I SPOLECZNEJ K O SC IO L A
D L A PR ZEM IAN W POLSCE
Z przedstawionego przeglgdu widac, ze wlasciwie jedynym krajem , w
ktorym katolicka nauka spoleczna miala duze znaczenie dla przejscia z komunistycznego systemu dyktatury partii w system demokratyczny w polityce
i z gospodarki planowej w gospodarki rynkow? - byla i jest Polska. Przejscie to dokonalo si$ jednak inaczej, niz mogli to przewidywac obserwatorzy
z krajow zachodnich, inaczej tez zaznaczyl sis w tym procesie wplyw katoli
ckiej nauki spolecznej.
W krajach zachodniej Europy, w ktorych ludzie posiadaj? mentalnosc
bardziej intelektualn? i kieruj? si$ w post^powaniu poznanymi ideami, do
przeprowadzenia zmiany systemu spolecznego i politycznego nie wystarcza
zla sytuacja spoleczno-polityczna lub gospodarcza, lecz trzeba, aby pojaw ila
siQ jakas nowa ideologia, proponujgca nowy program spoleczny, polityczny
i gospodarczy. D o obalenia absolutyzmu krolewskiego we Francji nie wystarczyla zla sytuacja spoleczna i gospodarcza; trzeba bylo jeszcze pojawienia sie ideologii teoretycznej, opracowanej i szerzonej przez Rousseau, Diderota i V oltaire’a. Nawet praktycznych Niem c 6 w Hitler mogl porwac za
sob? dopiero wtedy, gdy roztoczyl przed nimi urzekaj?c? wizjQ nacjonalizmu.
Zupelnie inaczej przedstawia siQ sprawa z Polakami, ktorzy - ja k to juz
wspominalismy - m aj? mentalnosc bardziej egzystencjaln?, a tym samym s?
bardziej wyczuleni na stan faktyczny niz na ideologic. W szelka ideologia
jest w Polsce oceniana pod k?tem tego, co z niej praktycznie wynika, a
takze pod wzgl^dem zgodnosci z zasadami wiary i moralnosci, wszczepionymi w psychike Polakow przez wieki dzialalnosci Kosciola katolickiego. N au
ka spoleczna Kosciola w Polsce nie jest jak?s programow? ideologic; ona
jest wszczepiona w mentalnosc Polak 6 w wraz z wielowiekowym nauczaniem
K osciola, a w konsekwencji jej cz^stego omawiania, analizowania i propagowania w ci?gu X X w ieku, przenika ona spoleczng mentalnosc w Polsce.
W ten wlasnie sposob jej w plyw na przemiany spoleczne, polityczne i gospodarcze w Polsce byl i jest wielki, chociaz praktycznie niewymierzalny.
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W lasnie opierajyc siy na tym niejako egzystencjalnym podkladzie nauki
spolecznej K osciola, przenikajycej mentalnosc Polakow, mogl Kosciol katolicki wywrzec szczegolny, bezposredni juz wplyw na zycie spoleczne i polityczne w Polsce. Po pierwsze, broniyc praw czlowieka w zyciu gospodarczym,
a w szczegolnosci prawa do wlasnosci i do inicjatywy gospodarczej, Kosciol
wspomagal chlopow polskich w ich skutecznej walce z kolektywizmem. Po
drugie, biskupi i ksiyza w publicznych wystypieniach przypominali wladzom
komunistycznym stale przez nie lekcewazony obowiyzek sprawiedliwego i
na utrzymanie rodziny wystarczajycego wynagradzania pracownikow, a pracownikom obowiyzek uczciwej pracy i poszanowania dobra wspolnego. Po
trzecie, Kosciol w Polsce z coraz wiykszy mocy domagal sie poszanowania
wszystkich praw czlow ieka, a zwlaszcza prawa do wolnosci osobistej, do
swobody stowarzyszania siQ i do rzeczywistego udzialu w zyciu politycznym.

