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SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Chrze�cijañstwo ma d³ug¹ i bogat¹ tradycjê spo³eczn¹. Genezy tej
tradycji nale¿y upatrywaæ w spo³ecznej encyklice Leona XIII Rerum nova-
rum. Jest ona ze wzglêdu na swoje znaczenie okre�lana jako �Wielka Kar-
ta� nauczania spo³ecznego Ko�cio³a. Stanowi pierwsz¹ tak donios³¹ ency-
klik¹ spo³eczn¹, a jej wyd�wiêk spowodowa³, ¿e da³a pocz¹tek pewnej tra-
dycji spo³eczno-moralnej obecnej w Ko�ciele. Jednak ju¿ wcze�niej istnia³a
w Ko�ciele my�l spo³eczna. Od pocz¹tków chrze�cijañstwa cz³onkowie Ko-
�cio³a szukali odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce ich obecno�ci
w �wiecie, stosunku do s³u¿by wojskowej, relacji do pañstwa, czy te¿ do-
czesnego w³adcy oraz na inne pytania, które rodzi³y siê wraz z rozwojem
chrze�cijañstwa i jego coraz bardziej znacz¹c¹ obecno�ci¹ w �wiecie. Na-
uczanie to kszta³towa³o w ci¹gu wieków pewn¹ sta³¹ tradycjê. Musia³o jed-
nocze�nie konfrontowaæ siê z aktualnymi problemami, jakie nios³a nieustan-
nie zmieniaj¹ca siê rzeczywisto�æ. Nauczanie spo³eczne Ko�cio³a jest wiêc
sta³e, a zarazem zmienne. Na te dwie jego cechy zwraca uwagê Jan Pawe³
II w drugiej swojej spo³ecznej encyklice Sollicitudo rei socialis (1987). Zosta³a
ona opublikowana w 20 lat po encyklice Paw³a VI Populorum progressio
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(1967) po�wiêconej rozwojowi narodów. Warto wiêc w kolejne 20 lat po
wypowiedzi Jana Paw³a II zastanowiæ siê nad podstawowymi cechami na-
uczania spo³ecznego Ko�cio³a, na które zwróci³ uwagê papie¿. Jak czytamy
w encyklice: �ci¹g³o�æ i odnowa stanowi¹ dowód nieprzemijaj¹cej warto�ci
nauczania Ko�cio³a. Te dwie cechy s¹ bowiem znamienne dla jego naucza-
nia w dziedzinie spo³ecznej. Jest ono sta³e, gdy¿ pozostaje identyczne w swo-
jej najg³êbszej inspiracji, w «zasadach refleksji», w swoich «kryteriach ocen»,
w podstawowych «wytycznych dzia³ania», a nade wszystko w wiernej i ¿y-
wotnej wiêzi z Ewangeli¹ Chrystusow¹. Jest zarazem zawsze nowe, gdy¿
podlegaj¹ce koniecznym i potrzebnym zmianom dyktowanym przez ró¿ne
uwarunkowania historyczne i nieustanny bieg wydarzeñ, po�ród których
up³ywa ¿ycie ludzi i spo³eczeñstw�1. Warto wiêc prze�ledziæ choæby naj-
wa¿niejsze zagadnienia nauczania spo³ecznego Ko�cio³a, uwzglêdniaj¹c to,
co w nim jest sta³e oraz zmienne.

1. STAŁOŚĆ

W nauczaniu spo³ecznym Ko�cio³a s¹ elementy, które stanowi¹ jego
podstawê, jego niezmienny, istotny element decyduj¹cy o jego to¿samo�ci.
Jak siê wydaje, nale¿¹ do nich przede wszystkim spo³eczne kompetencje
Ko�cio³a w wymiarze moralnym, umiejscowienie cz³owieka w centrum ¿ycia
spo³ecznego, ocena podstawowych ideologii oraz osadzenie ca³o�ci ¿ycia
spo³ecznego w granicach prawa moralnego.

1.1. SPOŁECZNE KOMPETENCJE KOŚCIOŁA

Kiedy odwo³ujemy siê do nauczania spo³ecznego, pojawia siê pytanie
o to, czy Ko�ció³, wypowiadaj¹c siê w sprawach spo³ecznych, nie przekracza
swoich kompetencji. Wspólnota ta nie realizuje przecie¿ celów gospodarczych,
nie jest instytucj¹ polityczn¹, nie utrzymuje siê dziêki stosowaniu si³y, lecz
realizuje cele duchowe i nadprzyrodzone2. Ko�ció³ jest jednak zanurzony
w tym �wiecie i interesuje siê przede wszystkim losem cz³owieka, który po-
winien byæ fundamentem i podstawowym punktem odniesienia w ¿yciu spo-

1 Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (dalej SRS), nr 3, w: M. Radwan, L. Dy-
czewski, L. Kamiñska, A. Stanowski (red.), Dokumenty Nauki Spo³ecznej Ko�cio³a (dalej DNSK),
t. 2, Rzym�Lublin 1996, s. 262.

2 Sobór Watykañski II, Konstytucja o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes
(dalej KDK), nr 40, w: tam¿e, t. 1, s. 432�433.
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³ecznym. Pius XI stwierdza, ¿e autorytet Ko�cio³a w sprawach spo³ecznych
nie odnosi siê do techniki ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, ale do tych
wszystkich spraw, które maj¹ zwi¹zek z moralno�ci¹ lub prawd¹ objawio-
n¹3. Wed³ug Jana XXIII, nauka chrze�cijañska �³¹czy niejako ziemiê z nie-
bem. Obejmuje ona mianowicie ca³ego cz³owieka: jego ducha i cia³o, rozum
i wolê [...]. I choæ zadaniem Ko�cio³a �w. jest przede wszystkim prowadze-
nie dusz do �wiêto�ci i zapewnienie im uczestnictwa w dobrach niebiañ-
skich, to jednak troszczy siê on tak¿e o potrzeby codziennego ¿ycia ludzi,
nie tylko o ich utrzymanie i warunki bytu, lecz równie¿ o dobrobyt i po-
wodzenie w ró¿nych dziedzinach, zgodnie z wymaganiami historycznego
rozwoju�4. Papie¿ odwo³uje siê do przyk³adu samego Chrystusa, który na-
ucza³ t³umy o zbawieniu i ¿yciu wiecznym, a wzruszony ich niedol¹ na-
karmi³ je5. Ko�ció³ jest wiêc kompetentny w sprawach ¿ycia spo³ecznego,
politycznego, gospodarczego i kulturowego, zawsze jednak w wymiarze
moralnym. W podobnym duchu wypowiada siê Jan Pawe³ II w encyklice
Laborem exercens. Papie¿ zaznacza, ¿e �nie jest zadaniem Ko�cio³a przepro-
wadzanie naukowych analiz [�]. Natomiast Ko�ció³ uwa¿a za swoje zada-
nie sta³e przypominanie o godno�ci i o prawach ludzi pracy oraz piêtno-
wanie takich sytuacji, w których bywaj¹ one gwa³cone, staraj¹c siê przez to
tak oddzia³ywaæ na bieg tych przemian, aby wraz z nimi dokonywa³ siê
prawdziwy postêp cz³owieka i spo³eczeñstwa�6. Równie¿ ta wypowied�
umiejscawia spo³eczne kompetencje Ko�cio³a w wymiarze moralnym. Ko�ció³
nie zamierza bezpo�rednio ingerowaæ w ¿ycie gospodarcze, spo³eczne lub
polityczne. Nie prowadzi naukowych analiz dotycz¹cych pracy, rynku pra-
cy, bezrobocia, nie proponuje sposobów rozwi¹zywania tego problemu. Pra-
gnie natomiast skupiæ siê na ochronie godno�ci i prawach ludzi pracuj¹cych.
Koncentruje siê wiêc na moralnym charakterze kwestii zwi¹zanych z prac¹.

Nasuwa siê jednak pytanie, w jaki sposób Ko�ció³ chce zmieniaæ
¿ycie spo³eczne, skoro ogranicza swe kompetencje jedynie do problemów
moralnych? Ju¿ Leon XIII w�ród podmiotów zajmuj¹cych siê rozwi¹zaniem
kwestii robotniczej, oprócz pañstwa i organizacji robotniczych, wymienia
Ko�ció³, którego specyficznym wk³adem w rozwi¹zywanie problemów spo-
³ecznych jest dzia³alno�æ praktyczna, czyli charytatywna, a przede wszyst-
kim g³oszenie nauki spo³ecznej, demaskowanie b³êdów, a nastêpnie wy-

3 Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno (dalej QA), nr 41, w: tam¿e, s. 117.
4 Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra (dalej MM), nr 2�3, w: tam¿e, s. 305.
5 Tam¿e, nr 4.
6 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens (dalej LE), nr 1, w: DNSK, t. 2, s. 164.
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chowanie ludzi w duchu g³oszonych zasad i warto�ci7. W podobny sposób
wypowiada siê Jan XXIII, akcentuj¹c, ¿e nauka spo³eczna Ko�cio³a, stawia-
j¹c w centrum swojej refleksji cz³owieka i jego sprawy jest i bêdzie ci¹gle
aktualna. Dlatego powinna byæ wyk³adana �jako przedmiot obowi¹zkowy
w szko³ach katolickich wszelkiego rodzaju i stopnia, a najbardziej oczywi-
�cie w seminariach duchownych. [...] ¯yczymy sobie ponadto, by ta nauka
o sprawach spo³ecznych by³a w³¹czona w program nauki religii prowadzo-
nej w parafiach oraz w zrzeszeniach apostolstwa katolików �wieckich. Niech
te¿ dociera ona do nas wszelkimi sposobami, jakich dostarcza nam wspó³-
czesna technika, a mianowicie przez prasê codzienn¹ i periodyczn¹, przez
ksi¹¿ki naukowe i popularne, a wreszcie w odpowiednich transmisjach ra-
diowych i telewizyjnych�8. Sposobem nieustannego odnawiania ¿ycia spo-
³ecznego jest w pierwszym rzêdzie g³oszenie nauki spo³ecznej Ko�cio³a. Ma
ono jednak wyra�nie praktyczny charakter. Zmierza bowiem do ukierun-
kowania chrze�cijañskiego postêpowania9. Dlatego kolejnym krokiem w od-
nowie porz¹dku spo³ecznego jest wychowanie chrze�cijan i ludzi dobrej woli
w duchu nauczanych zasad. Jak stwierdza Jan XXIII, �jest spraw¹ szcze-
gólnej wagi, by Synowie Nasi nie tylko poznawali i przyswajali sobie zasa-
dy nauki spo³ecznej, lecz tak¿e byli w nich wychowywani�10. Nauczanie
i wychowywanie jest sposobem, dziêki któremu Ko�ció³ stara siê odnawiaæ
spo³eczeñstwo. Nie czyni jednak tego, wp³ywaj¹c na struktury i instytucje,
lecz staraj¹c siê kszta³towaæ ludzkie sumienie. Odpowiednio wychowany
i ukszta³towany chrze�cijanin mo¿e dalej wej�æ w �wiat demokracji oraz
wolnego rynku i kszta³towaæ te rzeczywisto�ci w duchu Ewangelii. W tym
kontek�cie zrozumia³e s¹ s³owa Jana Paw³a II, który podkre�la, ¿e �naucza-
nie i upowszechnianie nauki spo³ecznej wchodzi w zakres misji ewangeli-
zacyjnej Ko�cio³a i stanowi istotn¹ czê�æ orêdzia chrze�cijañskiego, ponie-
wa¿ ukazuje jego bezpo�rednie konsekwencje dla ¿ycia spo³eczeñstwa
i czyni codzienn¹ pracê i walkê o sprawiedliwo�æ elementem �wiadectwa
o Chrystusie Zbawicielu�11. Nauczanie spo³eczne Ko�cio³a ma wiêc znacze-
nie ewangelizacyjne. Przemieniaj¹c cz³owieka, mo¿e zmieniaæ równie¿ spo-
³eczeñstwo.

7 Leon XIII, Encyklika Rerum novarum (dalej RN), nr 14�24, w: tam¿e, s. 72.
8 MM, nr 223.
9 SRS, nr 41.
10 MM, nr 227.
11 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus (dalej CA), nr 5, w: DNSK, t. 2, s. 379�370.
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1.2. ZASADA PRYMATU OSOBY LUDZKIEJ

Nauczanie spo³eczne w centrum swojej refleksji stawia cz³owieka.
Kiedy analizuje siê encyklikê Rerum novarum, mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e
�my�l¹ przewodni¹ encykliki i w ogóle ca³ej nauki spo³ecznej Ko�cio³a jest
poprawna koncepcja osoby ludzkiej, jej niepowtarzalnej warto�ci p³yn¹cej st¹d,
¿e cz³owiek jest «jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla
niego samego»�12. To skoncentrowanie na osobie ludzkiej nale¿y dostrzec
w apologii w³asno�ci prywatnej, jakiej dokonuje Leon XIII w encyklice Re-
rum novarum13. Papie¿, krytykuj¹c marksistowskie idee w³asno�ci wspólnej,
broni w³asno�ci prywatnej. Ta forma w³asno�ci odpowiada bowiem docze-
snej kondycji cz³owieka, który sk³onny jest bardziej dbaæ o to, co w³asne,
ni¿ o to, co wspólne. Poza tym zdobycie w³asno�ci jest zasadniczym moty-
wem podejmowania pracy przez cz³owieka. Natomiast odbieraj¹c mu mo¿-
liwo�æ zdobywania �rodków materialnych na w³asno�æ, pozbawia siê go
g³ównej motywacji do podjêcia pracy. Poza tym cz³owiek zosta³ stworzony
do wolno�ci i jako istota wolna pragnie w sposób nieskrêpowany kszta³to-
waæ swoj¹ pomy�lno�æ i przysz³o�æ. Tylko dysponuj¹c w³asno�ci¹ prywatn¹,
cz³owiek mo¿e rzeczywi�cie byæ dla siebie samego �rz¹dc¹ i opatrzno�ci¹�.
Papie¿ w swojej apologii w³asno�ci prywatnej odwo³uje siê do cz³owieka,
jego kondycji po grzechu pierworodnym, jego rozumno�ci i wolno�ci, która
daje mu mo¿liwo�æ decydowania o swoim losie. W centrum papieskiej re-
fleksji znajduje siê wiêc osoba ludzka. Pius XI, omawiaj¹c relacjê pomiêdzy
jednostk¹ a spo³eczeñstwem, zaznacza, ¿e �cz³owiek jako osoba posiada
prawa dane mu od Boga, przeto musz¹ one byæ strze¿one przed wszelkimi
atakami ze strony spo³eczeñstwa, które by chcia³o im zaprzeczyæ, znisz-
czyæ je lub zlekcewa¿yæ. [...] Bóg chcia³, by spo³eczno�æ istnia³a jako �rodek
pe³nego rozwoju zdolno�ci indywidualnych i spo³ecznych, które cz³owiek
przez wzajemn¹ wymianê ma wykorzystaæ dla dobra swego i dobra wszyst-
kich innych�14.

Kiedy analizuje siê wypowied� papie¿a, nale¿y podkre�liæ, ¿e w �wie-
tle jego nauki, to spo³eczeñstwo istnieje dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla
spo³eczeñstwa. Humanistyczny porz¹dek spo³eczny, zamierzaj¹cy realizowaæ
prawa cz³owieka i sprzyjaæ jego wszechstronnemu rozwojowi, musi podpo-
rz¹dkowywaæ ró¿ne wymiary ¿ycia spo³ecznego podstawowej warto�ci, jak¹

12 Tam¿e, nr 11.
13 RN, nr 3�12; 25�35.
14 Pius XI, Encyklika Mit brennender Sorge, nr 41, w: DNSK, t. 1, s. 162.
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jest niezbywalna godno�æ osoby ludzkiej. Papie¿ podejmuje to zagadnienie
w kontek�cie rozwoju doktryn i systemów totalitarnych chc¹cych w sposób
totalny podporz¹dkowaæ osobê ludzk¹ narodowi, wodzowi lub pañstwu.
Papie¿ broni autonomii jednostki, która ma prawo rozwijaæ siê w spo³e-
czeñstwie o w³asnych si³ach i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ. Jan XXIII za-
uwa¿a w analizie relacji pomiêdzy inicjatyw¹ prywatn¹ a interwencj¹ go-
spodarcz¹ pañstwa, ¿e pierwszeñstwo nale¿y zawsze do inicjatywy pry-
watnej. Ingerencja pañstwa ma polegaæ przede wszystkim na popieraniu,
pobudzaniu, koordynacji, pomocy i uzupe³nianiu inicjatywy prywatnej15.

W encyklice Pacem in terris papie¿, definiuj¹c podstawê normatyw-
n¹ praw cz³owieka, akcentuje, ¿e �wszelkie wspó³¿ycie ludzi, je¿eli chce-
my, aby by³o dobrze zorganizowane i rozwija³o siê pomy�lnie, musi opie-
raæ siê na podstawowej zasadzie, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹, to znaczy
istot¹ obdarzon¹ rozumem i woln¹ wol¹, wskutek czego ma prawa i obo-
wi¹zki wyp³ywaj¹ce bezpo�rednio i równocze�nie z w³asnej jego natury�16.
W Konstytucji Gaudium et spes pada stwierdzenie, ¿e �osoba ludzka jest i
powinna byæ zasad¹, podmiotem i celem wszystkich urz¹dzeñ spo³ecz-
nych�17. Jan Pawe³ II tak czêsto odwo³uje siê do cz³owieka jako centralnego
punktu orientacyjnego swojej refleksji spo³eczno-etycznej, ¿e mo¿na mówiæ
nawet o swego rodzaju �metodologicznym antropocentryzmie� w jego na-
uczaniu18. W swej programowej encyklice pisze: �cz³owiek w ca³ej praw-
dzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem «wspólnotowego», i za-
razem «spo³ecznego» [...] ten cz³owiek jest pierwsz¹ drog¹, po której winien
kroczyæ Ko�ció³ w wype³nianiu swojego pos³annictwa, jest pierwsz¹ i pod-
stawow¹ drog¹ Ko�cio³a, drog¹ wyznaczon¹ przez samego Chrystusa, drog¹,
która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicê Wcielenia i Odkupienia�19.
Osoba ludzka stanowi wiêc centrum nauczania spo³ecznego Ko�cio³a. Jedy-
nie definiuj¹c cz³owieka jako centraln¹ warto�æ ¿ycia spo³ecznego, mo¿na
zbudowaæ prawdziwie humanistyczny porz¹dek spo³eczny.

15 MM, nr 51�53.
16 PT, nr 9.
17 KDK, nr 25.
18 M. Ziêba, Papie¿e i kapitalizm. Od �Rerum novarum� po �Centesimus annus�, Kra-

ków 1988, s. 146.
19 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 14, w: Encykliki Ojca �wiêtego Jana

Paw³a II, t. 1, Kraków 1996, s. 24.
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1.3. OCENA IDEOLOGII

Kolejnym sta³ym elementem nauczania spo³ecznego Ko�cio³a jest
ocena podstawowych ideologii, jakimi s¹ komunizm i kapitalizm. Naucza-
nie to od samego pocz¹tku pozostaje w krytycznym dialogu z tymi ideolo-
giami, ale ich ocena jest zdecydowanie ró¿na. Jednoznacznie negatywnie
oceniany jest komunizm. Leon XIII ca³¹ pierwsz¹ czê�æ swojej encykliki
po�wiêca krytyce komunizmu, a szczególnie krytyce idei w³asno�ci wspól-
nej. Pius XI powiada wprost, ¿e �nie mo¿na byæ równocze�nie dobrym
katolikiem i prawdziwym socjalist¹�20. Wed³ug Jana Paw³a II, �podstawo-
wy b³¹d socjalizmu ma charakter antropologiczny�21. Z tego podstawowe-
go b³êdu wyros³y wszystkie pozosta³e, które ostatecznie doprowadzi³y do
upadku tego systemu22. Komunizm jest ustrojem niereformowalnym, z³ym
z natury, opieraj¹cym siê na b³êdnych przes³ankach antropologicznych.

Inaczej natomiast oceniany jest kapitalizm. Pius XI w encyklice Qua-
dragesimo anno stwierdza, ¿e: �ustrój ten sam w sobie nie zas³uguje na po-
têpienie. I rzeczywi�cie nie jest on z natury z³y; sprawiedliwo�æ za� gwa³ci
dopiero wtedy, gdy kapita³ w tym celu i na takich warunkach wynajmuje
robotników, czyli proletariat do pracy, ¿e przemys³ i ca³e ¿ycie gospodar-
cze uzale¿nia wy³¹cznie od siebie i na swoj¹ wy³¹cznie korzy�æ obraca, nie
uwzglêdniaj¹c ludzkiej godno�ci robotników, spo³ecznego charakteru go-
spodarstwa, sprawiedliwo�ci spo³ecznej i dobra ogó³u�23. Po sze�ædziesiê-
ciu latach Jan Pawe³ II ujmie tê ocenê w podobny sposób: �czy mo¿na
powiedzieæ, ¿e klêska komunizmu oznacza zwyciêstwo kapitalizmu jako
systemu spo³ecznego i ¿e ku niemu winny zmierzaæ Kraje, które podejmu-
j¹ dzie³o przebudowy gospodarczej i spo³ecznej? Czy to jest model, który
nale¿y promowaæ Krajom Trzeciego �wiata szukaj¹cym w³a�ciwej drogi
rozwoju gospodarczego i politycznego? Odpowied� jest oczywi�cie z³o¿o-
na. Je�li mianem «kapitalizmu» okre�la siê system ekonomiczny, który uzna-
je zasadnicz¹ i pozytywn¹ rolê przedsiêbiorstwa, rynku w³asno�ci prywat-
nej i wynikaj¹cej z niej odpowiedzialno�ci za �rodki produkcji oraz wolnej
ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej, na postawione wy¿ej pyta-
nie nale¿y z pewno�ci¹ odpowiedzieæ twierdz¹co, choæ mo¿e trafniejsze
by³oby tu wyra¿enie «ekonomia przedsiêbiorczo�ci», «ekonomia rynku» czy

20 QA, nr 120.
21 CA, nr 13.
22 Tam¿e, nr 23�25.
23 QA, nr 101.
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po prostu «wolna ekonomia». Ale je�li przez «kapitalizm» rozumie siê sys-
tem, w którym wolno�æ gospodarcza nie jest ujêta w ramy systemu praw-
nego, wprzêgaj¹cego j¹ w s³u¿bê integralnej wolno�ci ludzkiej i traktuj¹cej
jako szczególny wymiar tej¿e wolno�ci, która ma przede wszystkim cha-
rakter etyczny i religijny, to wówczas odpowied� jest zdecydowanie prze-
cz¹ca�24. Kapitalizm nie jest wiêc z natury z³y. Papie¿ jednak zdecydowa-
nie negatywnie ocenia model kapitalizmu liberalnego, który absolutyzuj¹c
wolno�æ, prowadzi do niesprawiedliwo�ci spo³ecznej. Kapitalizm jest bo-
wiem jak¹� form¹ wypaczenia wolnej ekonomii opieraj¹cej siê na w³asno�ci
prywatnej, wolno�ci, prawie do prywatnej inicjatywy gospodarczej. Wolna
ekonomia nie musi w sposób konieczny prowadziæ do wyzysku, niespra-
wiedliwo�ci, dyskryminacji, wykluczenia i dysproporcji spo³ecznych. ¯ycie
gospodarcze mo¿e byæ owocem dzia³ania wolnych, spo³ecznie wra¿liwych,
kieruj¹cych siê sprawiedliwo�ci¹ i zorientowanych na dobro wspólne jed-
nostek. Przedsiêbiorca zatem nie musi byæ kapitalist¹. Wolna ekonomia za�
nie zawsze z konieczno�ci przekszta³ca siê w brutalny kapitalizm. Mo¿e siê
to jednak staæ, kiedy przedsiêbiorstwo i ca³e ¿ycie gospodarcze stanie siê
terenem wyzysku i niesprawiedliwo�ci.

1.4. ŻYCIE PUBLICZNE PODPORZĄDKOWANE PRAWU MORALNEMU

Kolejn¹ fundamentaln¹ tez¹ nauczania spo³ecznego jest osadzenie
ca³o�ci ¿ycia spo³ecznego w granicach prawa moralnego. Pius XII w ency-
klice Summi Pontificatus stwierdza, ¿e najpowa¿niejszym b³êdem, z którego
wyp³ywaj¹ wszystkie inne, jest usi³owanie �zerwania wszelkiej zale¿no�ci
w³adzy pañstwowej od Istoty Odwiecznej, od której przecie¿ zale¿¹ tak
pojedynczy ludzie, jak i zespo³y ludzkie, jako od swego Stwórcy i najwy¿-
szego Zwierzchnika. Usi³owania te s¹ tym gro�niejsze, ¿e zwalniaj¹ w³adzê
pañstwow¹ z obowi¹zku kierowania siê normami wy¿szego rzêdu, jakie
pochodz¹ od Boga jako ich pierwszego �ród³a oraz przyznaj¹ jej nieograni-
czon¹ swobodê dzia³ania zale¿nego wy³¹cznie od dowolnego, a wiêc zmien-
nego i p³ynnego s¹du w³asnego, jak równie¿ od decyzji dostosowanych do
okoliczno�ci i do korzy�ci, jakie w danej chwili pañstwo chce osi¹gn¹æ.
W wyniku odrzucenia autorytetu Boskiego i obowi¹zuj¹cej mocy jego pra-
wa, w³adza pañstwowa z konieczno�ci uzurpuje sobie uprawnienia abso-
lutne i nikomu nie podleg³e, które nale¿¹ siê tylko i jedynie Najwy¿szemu
Stwórcy�25. Wed³ug papie¿a, ca³e ¿ycie polityczne powinno byæ osadzone

24 CA, nr 42.
25 Pius XII, Encyklika Summi Pontifikatus, nr 41�42, w: DNSK, t. 1, s. 216�217.
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w prawie moralnym. Równie¿ Jan XXIII kontynuuje tradycyjn¹ naukê Ko-
�cio³a, zgodnie z któr¹ wszelka w³adza pochodzi od Boga. W sensie bezpo-
�rednim pochodzi ona od ludu, który w sposób demokratyczny wybiera
swoich przedstawicieli. Natomiast w znaczeniu po�rednim pochodzi od
Boga jako stwórcy spo³ecznej natury cz³owieka, który jest istot¹ spo³eczn¹
i  w sposób naturalny d¹¿y do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Jednak ¿ycie spo-
³eczne domaga siê jakiego� elementu kierowniczego. W ka¿d¹ spo³eczno�æ
wpisana jest naturalna konieczno�æ w³adzy, która kierowa³aby wysi³ki
i dzia³ania jednostek oraz grup do dobra wspólnego. W³adza czerpie moc
zobowi¹zywania z zasad moralno�ci, których ostatecznym �ród³em jest Bóg.
Konsekwentnie wiêc, je¿eli nakazuje ona co�, co by³oby sprzeczne z tym
porz¹dkiem, jej zalecenia nie obowi¹zuj¹ obywateli w sumieniu26. Zgodnie
z nauczaniem soborowym: �wspólnota polityczna i w³adza publiczna opie-
raj¹ siê na naturze ludzkiej i nale¿¹ do porz¹dku okre�lonego przez Boga,
jakkolwiek forma ustroju i wybór w³adz pozostawione s¹ wolnej woli oby-
wateli. St¹d te¿ wynika, ¿e wykonywanie w³adzy politycznej, czy to we
wspólnocie jako takiej, czy to w instytucjach reprezentuj¹cych pañstwo,
winno siê zawsze odbywaæ w granicach porz¹dku moralnego, dla dobra
wspólnego [...] Wówczas obywatele zobowi¹zani s¹ w sumieniu do pos³u-
szeñstwa w³adzy. Z tego za� jasno wynika odpowiedzialno�æ, godno�æ i zna-
czenie ludzi sprawuj¹cych rz¹dy�27. Nie istniej¹ obszary ludzkiej aktywno-
�ci, które by³yby moralnie neutralne. Tak¹ przestrzeni¹ nie jest równie¿
polityka. Ca³o�æ ¿ycia spo³ecznego osadzona jest na fundamentach, które
maj¹ charakter moralny. Równie¿ warto�æ demokracji zale¿y od moralno-
�ci, podlegaj¹c jej jak ka¿da ludzka dzia³alno�æ. Zale¿y wiêc od warto�ci,
które popiera i wyra¿a, od celów, które zamierza realizowaæ oraz metod,
jakimi chce siê pos³ugiwaæ28.

W podsumowaniu elementu sta³ego w nauczaniu spo³ecznym Ko-
�cio³a nale¿y zaznaczyæ, ¿e Ko�ció³ niezmiennie sytuuje swoje kompetencje
w wymiarze moralnym. Analizuj¹c jak¹kolwiek rzeczywisto�æ spo³eczn¹,
czyni to zawsze w aspekcie moralnym, niezale¿nie od tego, czy to bêd¹
sprawy zwi¹zane z prac¹, bezrobociem, rynkiem, przedsiêbiorstwem lub

26 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, nr 47, 51, w: tam¿e, s. 374�375; T. Dutkiewicz,
Czy w³adza pochodzi od Boga? Filozoficzne podstawy rozumienia w³adzy pañstwowej, Theologica
Thoruniensia (2004) nr 4, s. 389.

27 KDK, nr 74.
28 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 70, w: Encykliki Ojca �wiêtego Jana

Paw³a II, t. 2, Kraków 1996, s. 714�715.
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polityk¹. Ko�ció³ koncentruje siê zawsze na moralnym aspekcie tych pro-
blemów. Innym elementem sta³ym w nauczaniu spo³ecznym Ko�cio³a jest
centralna warto�æ osoby ludzkiej w ¿yciu spo³ecznym. Spo³eczeñstwo mo¿-
na zmieniaæ i humanizowaæ przez kszta³towanie cz³owieka w duchu zasad
nauki spo³ecznej Ko�cio³a. Niezmienna pozostaje równie¿ ocena najwa¿niej-
szych ideologii. Zdecydowanie negatywnie oceniany jest komunizm jako
ustrój z³y i niereformowalny. Tak w sposób profetyczny ocenia go Leon
XIII i Pius XI, którzy jeszcze nie znali politycznych, gospodarczych i spo-
³ecznych skutków panowania realnego socjalizmu w krajach Europy �rod-
kowej i Wschodniej. Z równie jednoznaczn¹ ocen¹ spotyka siê ta ideologia
wspó³cze�nie, zw³aszcza po bolesnych do�wiadczeniach krajów, które przez
dziesiêciolecia by³y ni¹ objête. Ko�ció³ niezmiennie podporz¹dkowuje wszel-
k¹ dzia³alno�æ cz³owieka, tak¿e tê spo³eczn¹, polityczn¹ i gospodarcz¹, pra-
wu moralnemu.

2. ZMIENNOŚĆ

Drug¹ cech¹ charakterystyczn¹ nauczania spo³ecznego Ko�cio³a jest
zmienno�æ. Jest ona konsekwencj¹ obecno�ci Ko�cio³a w aktualnych re-
aliach ¿ycia spo³ecznego. Z racji �cis³ego zwi¹zku Ko�cio³a z rzeczywisto-
�ci¹ spo³eczn¹, ulegaj¹c¹ ci¹g³ym przemianom, jego nauczanie nieustan-
nie konfrontuje siê z nowymi zjawiskami spo³ecznymi i podlega w zwi¹z-
ku z tym ci¹g³ej ewolucji. W�ród elementów zmiennych uwzglêdniona
zostanie: zmiana charakteru dokumentów ko�cielnych, ewolucja od mo-
deli w kierunku zasad spo³ecznych, zmiana w ujmowaniu kwestii spo-
³ecznej od skali lokalnej do globalnej oraz ewolucja w relacjach Pañstwo�
�Ko�ció³. Wymienione tematy wydaj¹ siê najwa¿niejszymi kwestiami na-
uczania spo³ecznego Ko�cio³a, które na przestrzeni ostatnich dziesiêciole-
ci uleg³y znacz¹cym przemianom.

2.1. CHARAKTER DOKUMENTÓW KOŚCIELNYCH

W�ród tematów, które uleg³y istotnej zmianie, nale¿y wymieniæ ton
i charakter dokumentów ko�cielnych. Zw³aszcza od czasu Soboru Watykañ-
skiego II nast¹pi³a wyra�na zmiana w tym wzglêdzie. Wcze�niej skierowa-
ne by³y one wy³¹cznie do katolików i zawiera³y wskazania w formie naka-
zów b¹d� zakazów etycznych. Mia³y wyra�nie charakter prawny. Zobo-
wi¹zywa³y do respektowania konkretnych zasad b¹d� przestrzega³y wier-
nych przed okre�lonym postêpowaniem. Dokumenty posoborowe szerzej
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definiuj¹ swoich adresatów. Encyklika Pacem in terris z 1963 roku po raz
pierwszy w�ród adresatów wymienia ludzi dobrej woli. Dokumenty spo-
³eczne skierowane s¹ wiêc do katolików, ale równie¿ do tych, którzy nimi
nie s¹, ale ¿yj¹ na sposób katolicki, ¿yj¹ w zgodzie ze swoim sumieniem,
s¹ lud�mi prawymi i szukaj¹cymi dla swego ¿ycia pewnych trwa³ych war-
to�ci i drogowskazów. Posoborowe encykliki maj¹ wiêc bardziej pastoralny
charakter29.

2.2. OD MODELI DO ZASAD

W nauczaniu spo³ecznym Ko�cio³a mo¿na równie¿ zauwa¿yæ wyra�-
n¹ ewolucjê od modeli w kierunku zasad spo³ecznych: dobra wspólnego,
pomocniczo�ci i solidarno�ci30. ¯ycie spo³eczne ukszta³towane w duchu tych
zasad mo¿na sprowadziæ do kilku podstawowych tez. W istotê ka¿dej spo-
³eczno�ci wpisane jest dobro wspólne, �które obejmuje ca³okszta³t takich
warunków ¿ycia spo³ecznego, w jakich ludzie mog¹ pe³niej i szybciej osi¹-
gn¹æ sw¹ w³asn¹ doskona³o�æ�31. Jakiekolwiek funkcje publiczne nale¿y wiêc
pojmowaæ jako s³u¿bê spo³eczn¹. Ten, kto te funkcje pe³ni, powinien reali-
zowaæ dobro spo³eczne, a nie w³asne. Pañstwo nie mo¿e tego dobra reali-
zowaæ w sposób totalny, pomijaj¹c inicjatywê jednostek, rodzin lub mniej-
szych podmiotów spo³ecznych32. Jak czytamy w encyklice Quadragesimo
Anno: �co jednostka z w³asnej inicjatywy i w³asnymi si³ami mo¿e zdzia³aæ,
tego nie wolno jej wydzieraæ na rzecz spo³eczeñstwa; podobnie niesprawie-
dliwo�ci¹, szkod¹ spo³eczn¹ i zak³ócaniem ustroju jest zabieranie mniejszym
i ni¿szym spo³eczno�ciom tych zadañ, które mog¹ spe³niæ, i przekazywanie
ich spo³eczno�ciom wiêkszym i wy¿szym�33. Cz³owiek jest istot¹ rozumn¹
i woln¹, mo¿e wiêc i powinien pe³niæ wobec siebie rolê �rz¹dcy i opatrzno-
�ci�34. Jednostce, rodzinie i innym strukturom po�rednim nale¿y wiêc po-
zostawiæ pewien zakres autonomii, by mog³y samodzielnie podj¹æ odpo-
wiedzialno�æ za sprawy, które bezpo�rednio ich dotycz¹. Autonomiê tê
nale¿y zapewniæ zw³aszcza wtedy, gdy podmioty spo³eczne mog¹ samo-
dzielnie wype³niaæ swoje zadania. Niestety, nie zawsze jest to mo¿liwe.

29 J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo, Lublin 1993, s. 86�87.
30 W. Piwowarski, Ewolucja kwestii spo³ecznej od �Rerum novarum� do �Centesimus

annus�, Roczniki Nauk Spo³ecznych 19�20 (1991�1992) z. 1, s. 12.
31 MM, nr 65.
32 B. Sutor, Etyka polityczna, t³um. A. Marcol, Warszawa 1994, s. 46.
33 QA, nr 79.
34 RN, nr 6.
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Dlatego niezbêdna jest solidarno�æ w relacjach miêdzyludzkich i miêdzy
grupami spo³ecznymi. �Jedni drugich brzemiona no�cie� (Ga 6, 2) � to za-
chêta Aposto³a, by jednostki i grupy bra³y za siebie odpowiedzialno�æ.
Potrzebna jest solidarno�æ spo³eczno�ci wobec jednostek najs³abszych � tego
wymaga ich prawo do ¿ycia, do warunków ¿ycia godnych cz³owieka. Rów-
nie¿ poszczególne jednostki maj¹ byæ solidarne wobec spo³eczno�ci, do któ-
rej nale¿¹, aby ta mog³a jak najlepiej funkcjonowaæ. Wspó³cze�nie zasady
spo³eczne nie s¹ ju¿ pojmowane jako podstawa do konstruowania statycz-
nych modeli, ale raczej jako drogowskazy, pewne linie orientacyjne wyzna-
czaj¹ce okre�lony kierunek, w którym powinna pod¹¿aæ wspólnota poli-
tyczna. Celem nauczania spo³ecznego Ko�cio³a nie jest budowanie modeli
czy ustrojów, ale ukierunkowanie ludzkiego postêpowania. Miêdzy innymi
dlatego nauczanie spo³eczne Ko�cio³a nie jest jak¹� trzeci¹ drog¹ pomiêdzy
liberalnym kapitalizmem a kolektywnym socjalizmem35. Gdyby ni¹ by³a,
musia³aby staæ siê konkretnym modelem lub ustrojem. Tego jednak, szanu-
j¹c s³uszn¹ autonomiê rzeczywisto�ci ziemskich, Ko�ció³ chce unikn¹æ. Jak
podkre�la Jan Pawe³ II, �Ko�ció³ nie proponuje ¿adnych modeli. Realne
i naprawdê skuteczne modele mog¹ siê zrodziæ jedynie w ramach ró¿nych
historycznych sytuacji, dziêki wysi³kowi tych wszystkich, którzy w sposób
odpowiedzialny podejmuj¹ konkretne problemy we wszystkich ich aspek-
tach spo³ecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych zazêbiaj¹cych
siê ze sob¹. Temu wysi³kowi Ko�ció³ ofiarowuje, jako niezbêdn¹ ideê prze-
wodni¹, swoj¹ naukê spo³eczn¹�36. Nauczanie spo³eczne Ko�cio³a zmierza
wiêc do ukierunkowania chrze�cijañskiego postêpowania. D¹¿y do tego, by
odpowiednio ukszta³towany chrze�cijanin w sposób odpowiedzialny poru-
sza³ siê w trudnych realiach ¿ycia politycznego, spo³ecznego, gospodarcze-
go i kulturowego.

2.3. KWESTIA SPOŁECZNA – OD WYMIARU LOKALNEGO DO GLOBALNEGO

Zmianie uleg³a równie¿ skala problemów podejmowanych przez
Ko�ció³. Przedmiotem jego nauczania spo³ecznego jest kwestia spo³eczna,
czyli ró¿nego rodzaju problemy wynikaj¹ce z braku sprawiedliwo�ci w spo-
³eczeñstwie. Ka¿da epoka ma swoj¹ kwestiê spo³eczn¹. W staro¿ytno�ci by³o
ni¹ niewolnictwo, w �redniowieczu � poddañstwo ch³opów, w XIX wieku
�  tzw. kwestia robotnicza zwi¹zana z powstaniem nowej klasy spo³ecznej

35 SRS, nr 41.
36 CA, nr 43.



Stałość i zmienność w nauczaniu społecznym Kościoła. 20 lat po encyklice Jana Pawła II...  4949494949

i wyzyskiem �wiata pracy37. W powojennej Polsce kwestiê spo³eczn¹ stano-
wi³ brak swobód politycznych. Wspó³cze�nie za� jest ni¹ bezrobocie i nie-
sprawiedliwe podzia³y maj¹tkowe. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e w pocz¹t-
kowym okresie nauczanie spo³eczne Ko�cio³a podejmowa³o tematy zwi¹-
zane z problemami wewn¹trzpañstwowymi. Natomiast wspó³cze�nie kwe-
stia spo³eczna przybra³a rozmiary globalne. Problem sprawiedliwo�ci jest
ju¿ rozwa¿any w skali �wiatowej38. W nauczaniu spo³ecznym Ko�cio³a po-
dejmowane jest wiêc zagadnienie rozwoju, globalnej solidarno�ci i podzia-
³u jednego �wiata na kilka ró¿nych, zupe³nie od siebie oddzielonych �wia-
tów. Tradycyjnie dzielono go na �wiat pierwszy, drugi i trzeci. Jan Pawe³ II
w 1987 roku pisze ju¿ nawet o �wiecie czwartym, o rejonach skrajnej nê-
dzy, w których ludzie umieraj¹ z g³odu39.

2.4. PAŃSTWO–KOŚCIÓŁ

Inn¹ wielk¹ dziedzin¹, w której szczególnie Sobór okaza³ siê wyra�-
n¹ cezur¹, s¹ relacje pañstwo�Ko�ció³. Chrze�cijañstwo, pojawiaj¹c siê na
mapie staro¿ytnego �wiata, wnosi w relacjê pomiêdzy wspólnot¹ politycz-
n¹ a religi¹ zasadê dualizmu chrze�cijañskiego. W staro¿ytno�ci panowa³
bowiem monizm religijno-polityczny wyra¿aj¹cy siê w skupieniu w³adzy
politycznej i duchowej w jednym podmiocie, którym by³ cesarz lub inny
w³adca bêd¹cy jednocze�nie najwy¿szym kap³anem. W staro¿ytnym Izra-
elu Jahwe by³ równocze�nie królem narodu. Chrze�cijañstwo, opieraj¹c siê
na s³owach Chrystusa, który nakazuje: �oddajcie wiêc Cezarowi to, co na-
le¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga� (Mt 22, 21), formu³uje zasa-
dê dualizmu religijno-politycznego, wed³ug której pañstwo i Ko�ció³ to dwie
autonomiczne i niezale¿ne wspólnoty. Edykt Mediolañski z 313 roku otwo-
rzy³ drogê do wprowadzenia tej zasady. Rozpoczê³a siê epoka konstantyñ-
ska w relacjach pomiêdzy pañstwem a Ko�cio³em. Przechodzi³a ona ró¿ne
etapy, w�ród których nale¿y wymieniæ przede wszystkim cezaropapizm bi-
zantyñski i zachodni w wersji najpierw frankoñskiej, a potem germañskiej.
Pó�niej nast¹pi³ okres teokracji papieskiej (XI�XIII w.) oraz bezpo�redniej
w³adzy Ko�cio³a w porz¹dku doczesnym, wed³ug której papie¿owi przy-
s³ugiwa³a pe³nia w³adzy zarówno w porz¹dku duchowym, jak i doczesnym.
W tym pierwszym papie¿ sprawowa³ w³adzê w sposób suwerenny, w dru-
gim natomiast udziela³ delegacji cesarzowi lub ksi¹¿êtom. By³ to wiêc okres
supremacji papiestwa nad cesarstwem. Po reformacji ukszta³towa³ siê ju-
rysdykcjonalizm protestancki i katolicki wyra¿aj¹cy siê w tendencji do pod-
porz¹dkowania Ko�cio³a pañstwu. Po stronie ko�cielnej ukszta³towa³a siê
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natomiast teoria po�redniej w³adzy Ko�cio³a w porz¹dku doczesnym. Zgod-
nie z tym pogl¹dem ludzko�æ poddana jest jednocze�nie dwom w³adzom,
tzn. ko�cielnej i pañstwowej; wszyscy odpowiadaj¹ za swoje postêpowanie
przed Bogiem, w zwi¹zku z tym pañstwo nie mo¿e nakazywaæ obywate-
lom czego�, co narusza³oby prawo Bo¿e lub ko�cielne; pañstwo ma sprzy-
jaæ Ko�cio³owi w osi¹ganiu jego celów duchowych; Ko�ció³ jest upowa¿-
niony do oceny dzia³alno�ci podejmowanej przez pañstwo oraz ze wzglê-
du na sprawy mieszane, wchodz¹ce w zakres kompetencji obu spo³eczno-
�ci, nale¿y ustanawiaæ pozytywne normy reguluj¹ce wzajemne relacje. Na
podstawie tego modelu ukszta³towa³y siê pañstwa laickie i wyznaniowe40.
Na Soborze Watykañskim II przyjêto jednak, ¿e najwa¿niejsz¹ warto�ci¹ jest
wolno�æ religijna i je¿eli wyznaniowo�æ pañstwa zagra¿a³aby w jakikolwiek
sposób tej nadrzêdnej warto�ci, nale¿a³oby zrezygnowaæ z wyznaniowo�ci
pañstwa41. Po Soborze wiele pañstw wyznaniowych � katolickich, takich
jak Irlandia, Hiszpania i wiele pañstw Ameryki Po³udniowej zwi¹zanych
z tradycj¹ iberyjsk¹, zrezygnowa³o z wyznaniowo�ci pañstwa. Wraz z So-
borem skoñczy³a siê era konstantyñska i rozpoczê³a pokonstantyñska. Ko-
�ció³ uzna³ wzglêdn¹ autonomiê rzeczywisto�ci doczesnej, a w tym auto-
nomiê spo³eczno�ci politycznej42. Obecnie relacje pomiêdzy pañstwem a Ko-
�cio³em uk³adane s¹ zgodnie z zasad¹ autonomii, wolno�ci religijnej i wspó³-
pracy obu spo³eczno�ci43.

Nauczanie spo³eczne Ko�cio³a cechuje sta³o�æ, a zarazem zmienno�æ
w jego spo³ecznej refleksji. Jest ono sta³e w dymensji podstawowych zasad,
kryteriów, wytycznych dzia³ania, a ci¹gle nowe w sferze odpowiedzi na
aktualne znaki czasu. Elementem sta³ym jest sytuowanie spo³ecznych kom-
petencji Ko�cio³a w wymiarze moralnym, pojmowanie cz³owieka jako pod-
stawy i celu ¿ycia spo³ecznego, krytyka ideologii oraz osadzenie ca³o�ci
¿ycia spo³ecznego w okre�lonym porz¹dku moralnym. Zmianie uleg³ nato-
miast charakter dokumentów spo³ecznych. Przybra³y one charakter bardziej
moralny i pastoralny. Nauczanie spo³eczne Ko�cio³a przesz³o od budowa-

37 F. Mazurek, Kwestia spo³eczna, w: W. Piwowarski (red.), S³ownik katolickiej nauki
spo³ecznej, Warszawa 1993, s. 92�93.

38 SRS, nr 9.
39 Tam¿e, nr 14.
40 J. Krukowski, dz. cyt., s. 13�75.
41 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wolno�ci religijnej Dignitatis humanae, nr 3,

w: DNSK, t. 1, s. 487.
42 J. Krukowski, dz. cyt., s. 58�60.
43 Tam¿e, s. 82�128.
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nia modeli do ukazywania pewnych linii orientacyjnych opartych na zasa-
dach spo³ecznych, a kwestia spo³eczna analizowana jest ju¿ nie w skali lo-
kalnej, ale globalnej. W relacjach pañstwo�Ko�ció³ zakoñczy³a siê era kon-
stantyñska, a rozpoczê³a postkonstantyñska.

LA STABILITÀ E IL CAMBIAMENTO NELL’INSEGNAMENTO SOCIALE
DELLA CHIESA. 20 ANNI DOGO L’ENCICLICA DI GIOVANNI PAOLO II
SOLLICITUDO REI SOCIALIS

RIASSUNTO

La dottrina sociale della Chiesa vienne caratterizzata dalla stabiltú e contempo-
raneamente dalla variazione nella sua reflessione sociale. Questa ã stabile nella dimen-
sione di regoli fondamentali, criteri, istruzioni per le azioni base però appare sempre
nuova nella risposta ai segni attuali del tempo. Un elemento fisso ã inserire di compe-
tenze della chiesa cattolica nella dimensione morale, comprendere dell�uomo come fon-
damento e scopo della vita sociale, la critica delle ideologie e nello stabilire dell�insieme
di vita sociale nell�ordine morale esatto. Il contributo del concilio si esprime nel cambia-
mento di carattere dei documenti sociali: dai legali ai pið morali e pastorali; nel passa-
gio, nella dottrina sociale della chiesa, dai modeli ai principi sociali e nell�analisi della
causa sociale nelle categorie globali. Nelle relazzioni reciproche tra lo stato e la chiesa, il
concilio vaticano ha anche concluso l�epoca constantina e inaugurato la nuova era post-
constantina.




