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B P D A M IA N  ZIM ON

WIELKA KARTA SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA 
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w  ATK  

z okazji Sympozjum „Sto lat encykliki Rerum novarum”
(maj 1991)

W łaśnie m ija sto lat od ogłoszenia przez Leona XIII ency
kliki Rerum  novarum . Poświęcone tej rocznicy sympozjum 
rozpoczynamy Eucharystią. W liturgii słowa powraca do nas 
Chrystusowa przypowieść o talentach (Mt 25, 14—30). Zaw ar
ta w niej treść dotyczy całego rozwoju człowieka, którego ży
cie nie może być stagnacją, lecz realizacją wezwania do ak
tywnego bytu. Każdy powinien pomnażać otrzym ane od Bo
ga talenty, ale dla wypełnienia tego zadania niezbędne są od
powiednie w arunki.

W arunków tych, u schyłku minionego wieku, zabrakło dla 
ogrom nej rzeszy proletariatu , rosnącej w raz z rozwojem tech
niki. Na robotników nałożono jarzmo niewolniczej pracy i w y
zysku. Zabrakło dla nich miejsca w  katedrach, k tóre od śred
niowiecza były przecież punktam i zrzeszającymi cechy ręko
dzielników. W tej sytuacji Encyklika Leona XIII z 15 m aja 
1891 była nie tylko odważnym głosem w obronie tej klasy 
społecznej. U jawniła także wnikliwość i dalekowzroczność 
spojrzenia jej Autora.

Rozbijając ówczesne m ity gospodarcze, papieski dokum ent 
dowodził trzeźwej oceny współczesności, a dziś zaskakuje nie
zwykłą aktualnością. Tak więc Rerum  novarum  obala przede 
w szystkim  m it socjalizmu, którego idea przewodnia propono
wała rozwiązanie napięć społecznych poprzez likw idację w ła
sności pryw atnej. M otorem postępu m iała być walka klas. 
W encyklice nie pada nazwisko Karola M arksa, jednak okre
ślenie wszystkich socjalistów mianem „chytrych wichrzycieli” 
pozostaje czytelne. Zniesienie własności pryw atnej Leon XIII 
uznał za niesprawiedliwość. Dostrzegł w nim elem ent w pły
w ający niszcząco na ustró j państw a i destruktyw ny dla sto
sunków  społecznych.
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Rerum  novarum  rozbiła także m it liberalizm u kapitalistycz
nego, k tóry  głosił, iż żadne siły społeczne nie powinny m ie
szać się do życia gospodarczego. W rzeczywistości kapitali
styczny liberalizm  typu  m anchesterskiego prowadził przecież 
do wielkiej, społecznej niesprawiedliwości i pauperyzacji pro
letariatu .

Leon X III nie ograniczył się w  swej encyklice do k ry ty k i 
ówczesnych stosunków, panujących w świecie pracy. Przede 
wszystkim wskazał k ierunki właściwego rozwiązania najisto t
niejszych problemów społecznych, widząc w  tym  procesie 
udział trzech podmiotów.

Za pierwszy z nich, stanowiący nie tylko praktyczną, ale 
nade wszystko duchową podstawę koniecznych przem ian, Le
on XIII uznał Kościół, bez którego każda z reform  okaże się 
bezskuteczna. Zadaniem  Kościoła jest bowiem troska o w ar
tości, na czele k tórych stoi godność człowieka —  istoty stw o
rzonej przez Boga, odkupionej przez Chrystusa i powołanej 
do obcowania ze Stwórcą. Wszak z chrześcijańskiej nauki 
o godności ludzkiej wyprowadzono później wszelkie praw a 
człowieka. Leon XIII stw ierdził, że Kościół w znaczący spo
sób przyczynić się może do likw idacji antagonizmów między 
biednym i a bogatymi, przypom inając obu tym  grupom  ich 
podstawowe obowiązki. To zadanie Kościoła uznał za realiza
cję wychowawczego posłannictwa na drodze budowania spo
łeczeństwa solidarnego, nie pom ijając równocześnie działań 
popierających i organizujących wszelkie poczynania, mogące 
złagodzić nędzę ubogich.

K olejnym  podmiotem proponowanych działań jest w ency
klice Rerum  novarum  państwo. Leon X III podkreśla jego obo
wiązki: troskę o spraw y gospodarcze i czuwanie nad poszano
w aniem  praw  wszystkich obywateli, przede w szystkim  n a j
biedniejszych. Państw o powinno także zapewniać spraw iedli
wość umów o pracę i godziwe w arunki jej wykonywania. 
W latach późniejszych pojaw iły się głosy mówiące o praw ie 
do pracy i odpowiednim wynagrodzeniu, z czego zrodził się 
kierunek, zm ierzający do uwłaszczenia wielkoprzem ysłowej 
klasy robotniczej, aż po akcjonariat pracy włącznie. Taka pro
pozycja pada już w  encyklice Rerum  novarum  i stanow i uzna
nie powyższego za elem ent zdolny do łagodzenia napięć spo
łecznych.

Kolejna rola, czynnika realizującego sprawiedliwość spo
łeczną, przyznana zostaje przez Leona XIII organizacjom  za
wodowym, których istnienie w owych czasach obwarowane



było przecież zakazami. Encyklika mówi o praw ie do zrzesza
nia się w  związki zawodowe zarówno ludzi pracy, jak i praco
dawców; uznaje funkcje nie tylko rew indykacyjne, ale i for
m acyjne tych organizacji; odrzucając rew olucję jako m etodę 
walki o sprawiedliwość, dostrzega ich znaczenie dla pojedna
n ia klas społecznych; wreszcie dopuszcza w  tej dziedzinie p lu 
ralizm.

Nauka społeczna głoszona przez Leona X III w  Rerum  no
varum  była zupełną nowością w zderzeniu z epoką, w  jakiej 
się pojawiła. Takich zasad n ik t w owych czasach jeszcze nie 
wyznawał, toteż ów głos Kościoła sta ł się odważnym  krokiem  
'ku nowoczesności. Encyklika pokazała, że Ewangelia to Dobra 
Nowina, k tóra jest zdolna wprowadzić ład w skomplikowane 
spraw y świata pracy.

Mamy za sobą lata  doświadczeń, a w  pamięci niepowodze
nia w  realizacji utopijnych zasad socjalizmu. Wszystko, co 
w  m inionym  okresie dotknęło nas osobiście, dziś w pływ a na 
odrodzenie się przekonania o słuszności nauczania Leona XIII. 
Mówi o tym  także bardzo w yraźnie nowa encyklika Jana  P a
wła II Centesimus annus. L ek tura  obu dokum entów i obser
w acja stosunków  politycznych i gospodarczych, potw ierdzają 
celowość znajomości i popularyzacji społecznej nauki Kościoła.

Temu właśnie poświęcona jest ewangelia ludzi pracy, k tó 
ra  w ypełnia pierw szy rok nowej W ielkiej Nowenny w Polsce 
przed rokiem  2000 od narodzenia Chrystusa.

W 1980 roku robotnicy .polscy dali początek przemianom, 
prowadzącym  ku  wolności i sprawiedliwości. Dokonali tego 
bez użycia siły, zgodnie z zasadami społecznej nauki Kościoła. 
W okresie najw iększych napięć społecznych wzmacniała ich 
w  tym  m odlitwa i wspólne uczestnictwo we Mszy św. Źródło 
duchowej siły stanow iły także dla Polaków pielgrzym ki Ojca 
św. do ojczyzny i zwykłe pielgrzym owanie do naszych sank
tuariów  na Jasną Górę, do P iekar Śląskich i innych. W szyst
ko to zaowocowało pogłębieniem świadomości chrześcijańskiej, 
zaś encyklika Leona XIII niespodziewanie ujaw niła swą słusz
ność w  postaci wielkich przem ian nie tylko w Polsce, ale 
i w  Europie Środkowej i W schodniej.
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