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NAUCZANIE SPOŁECZNE JANA PAWŁA II
W ASPEKCIE PRAW CZŁOWIEKA

Idea praw człowieka w ciągu wieków przechodziła
długą ewolucję i przewijała sic w różnych kontekstach myśli
ludzkiej, w różnych koncepcjach prawnych, w myśli teologicznej,
czy kierunkach humanistycznych. Była formułowana mniej
lub bardziej klarownie w wielorakich aktach normatywnych
i konstytucyjnych. Na prawa człowieka powoływały się
narody uciśnione, walczące o wyzwolenie i samostanowienie,
mniejszości narodowe walczące z rasizmem i dyskryminacją,
grupy pracownicze domagające się sprawiedliwych reform
struktur gospodarczo-społecznych, mieszkańcy krajów
zacofanych domagających się lepszych warunków egzystencji,
edukacji i opieki medycznej. Zwłaszcza po drugiej wojnie
światowej, w czasie której prawa człowieka były łamane
na skalę dotąd niespotykaną w historii, większość państw,
organizacje międzynarodowe i Kościół mocno zaktywizował}'
wysiłki zmierzające do rozwoju i efektywnej ochrony praw
człowieka. Efektem tych wysiłków były szczegółowe akty
prawne i normatywne, jak choćby Międzynarodowe Pakty
Praw Człowieka ONZ ogłoszone w 1966 roku. W ten
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sposób prawa człowieka wyszły jakby poza ramy stosunków
wewnątrzpaństwowych i znalazły swoje poczesne miejsce na
arenie międzynarodowej. Stały się problemem globalnym,
czego zauważanym, ewidentnym symptomem jest zjawisko
1
uniwersalizacji praw człowieka.
Zauważalny po drugiej wojnie światowej, dynamicznie
rozwijający się proces i trwający do dziś, zostaje słusznie
nazwany „rewolucją godności ludzkiej", gdyż od tego czasu
zwraca się coraz bardziej uwagę na to, iż w godności osoby
ludzkiej prawa człowieka mają swoją prawną podstawę
i normatywną siłę, na co bez wątpienia miała także wpływ
myśl społeczna Kościoła. Reprezentatywnym przykładem
powyższego mogą być chociażby Pakty Praw Człowieka
i Akt Końcowy KBWE z 1975 roku, w którym stwierdza się, że
godność osoby ludzkiej jest tą wspólną wartością która integruje
narody w podejmowaniu wysiłków ochrony praw człowieka.2
Jednakże pomimo zapoczątkowanego i trwającego
procesu globalizacji i uniwersalizacji praw człowieka nie ma
jednolitego ich rozumienia. Jednolitość najczęściej ograniczona
jest do strony formalnej i sprowadza się właściwie do formuł
słownych i oświadczeń typu, że zasada praw człowieka powinna
kształtować politykę w wymiarze wewnątrzpaństwowym
i międzynarodowym. Przyczyną zasadniczą w różnorodności
rozumienia praw człowieka jest odmienność filozofii
1
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Por. F. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła,
Lublin 1991, s. 5.
Por. Tamże, s. 6.

społecznych kształtujących mentalność i kulturę różnych
narodów i społeczeństw oraz stąd biorące się odmienne
i różnorakie koncepcje wolności, równości, państwa i ich roli
w urzeczywistnianiu praw człowieka. W wyniku ścierania się
owych odmiennych filozofii społecznych i w konsekwencji
odmiennych koncepcji praw człowieka dochodziło niestety
często do upolitycznienia praw człowieka, które stawały się
instrumentem walki politycznej, co w konsekwencji było w
okresie powój ennym j ednym z czynników napięć i antagonizmów
między Wschodem i Zachodem, czego konkretnym przykładem
jest fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w
stanie ogłosić jednolitego Paktu Praw Człowieka, lecz w wyniku
kompromisu ogłoszono dwa akty: Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
3
i Kulturalnych.
Na tle tego ogólnego wprowadzenia w problematykę
praw człowieka pragniemy przedstawić w tym względzie
stanowisko i poglądy Sługi Bożego Jana Pawła II, zwracając
szczególną uwagę na oryginalne wątki w jego nauczaniu
społecznym, a zwłaszcza co do sposobu rozumienia, ujmowania
i wyjaśniania praw człowieka.
Problematyka związana z prawami człowieka obok
zagadnienia godności osoby ludzkiej stanowi motyw wiodący
i bez wątpienia punkt centralny nauczania Papieża Jana Pawła II.
3

Por. Tamże.
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Zarówno przez praxis swojego pontyfikatu, jak i poprzez swoje
nauczanie wywarł bez wątpienia istotny wpływ na kształt i
rozwój społecznej doktryny Kościoła.
Ojciec Święty w swojej pierwszej encyklice Redemtor
hominis, która jest niejako programowym dokumentem jego
pontyfikatu, pisze znamienne słowa: „Człowiek (...) jest pierwszą
i podstawową drogą Kościoła (...), drogą, która prowadzi
niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć
powinien. (...) Kościół musi być świadomy zagrożeń, świadomy
tego wszystkiego, co wydaje się być przeciwne temu, aby życie
łudzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co
na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności
człowieka; po prostu musi być świadomy wszystkiego, co jest
temu przeciwne^'' Papież wyraźnie zwraca uwagę na to, że
jednym z ważniejszych, jednym z najistotniejszym elementów
misji Kościoła jest czuwanie nad poszanowaniem godności
osoby ludzkiej, które dokonuje się między innymi przez ochronę
i popieranie praw człowieka. Godność osoby ludzkiej i jej prawa
stanowią centralny punkt papieskiego nauczania społecznego,
przez co słusznie konstatuje ks. prof. Józef Majka, że Jana
Pawła II można bez żadnej przesady uznać za „papieża praw
osoby ludzkiej."5
Za podstawę swojej refleksji na temat praw człowieka
Sługa Boży bierze kategorię godności osoby ludzkiej, gdyż
4
5
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Jan Paweł II, Redemptor hominis, [RH 14].
J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 240.

jego zdaniem, jak wyraził to dobitnie już na początku swojego
pontyfikatu w Orędziu do Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Nowym Jorku w dniu 2 października 1979 r., „wszelka
analiza musi koniecznie wychodzić z tych samych przesłanek,
6
mianowicie, że każdy byt ludzki posiada godność." Jego
pierwsza encyklika Redemptor hominis jest od początku do
końca konsekwentnym traktatem o godności osoby ludzkiej,
którą Papież wprawdzie rozpatruje w różnych płaszczyznach,
ale pogłębia oryginalnie w perspektywie chrystologicznej.
Poprzez podkreślenie bezpośredniego związku każdego
człowieka z Chrystusem rzucone zostaje nowe światło na
zagadnienie godności człowieka. Jan Paweł II zwraca uwagę na
to, że owo związanie, owo zjednoczenie dokonało się w fakcie
Wcielenia Syna Bożego, bo poprzez „Wcielenie swoje [Syn
1
Boży] zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem" , zaś przez
Odkupienie człowiek został „na nowo potwierdzony, niejako
%
wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo." Podstawą
antropologii dla Papieża jest fakt stworzenia człowieka na obraz
i podobieństwo Boże, jako że godność została człowiekowi dana
przez Boga, przez stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże,
zaś przez Wcielenie i Odkupienie została ona jeszcze bardziej
9
podniesiona.
W świetle nauczania papieskiego człowiek stanowi
6
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Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-1979, Warszawa 1982, t. II,
s. 316.
Jan Paweł II. RH 13.
Tamże, 10.
Tamże, 9.
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centrum całego porządku społecznego, a tą pozycję zawdzięcza
swojej niezbywalnej godności zarówno przyrodzonej, czyli
naturalnej, jak i nadprzyrodzonej, czyli nadnaturalnej.
Przyrodzona godność człowieka ma swoje źródło we władzy
rozumu i wolnej woli, którymi obdarzona jest istota ludzka.
„Człowiek jest wielki - stwierdza Papież - przez swój rozum,
dzięki któremu poznaje samego siebie, innych, świat i Boga;
człowiek jest wielki przez swoją wolę, przez którą ofiarowuje się
w miłości, aż do osiągnięcia szczytów heroizm. (...) Tu człowiek
nabiera swoją wielką, niezrównaną godność, której nikt nie
może podeptać, której nikt nie może wyszydzać, której nikt nie
10
może mu odebrać." Zdaniem Jana Pawła II godność człowieka
to nie jest jakaś utrwalona w czyjejś osobowości doskonałość
zrodzona w wyniku moralnie wartościowego działania, gdyż
człowiek osiąga godność nie przez odpowiednie wychowanie,
czy przez pracę nad sobą, czy przez wierność wobec przyjętych
wartości. Godność osoby ludzkiej jest wartością ontyczną,
wrodzoną, trwałą, niezbywalną i zobowiązującą, która
11
przysługuje każdej istocie ludzkiej bez wyjątku. Papież mocno
podkreśla w swoim nauczaniu, że to ranga ontyczna decyduje
o tym, że człowiek jako osoba posiada godność. Człowiek
oprócz wartości zmiennych, zależnych od sytuacji społecznych
i kulturowych oraz od wolnego i spontanicznego odczucia,
posiada także wartości trwałe, czyli obiektywne i uniwersalne,
10
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Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1982, Warszawa 1986,1.1, s. 200.
Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
Lublin 1994, s. 418n.

których istoty i funkcji normatywnej nie wyznacza czyjeś
subiektywne upodobanie, czy sytuacja społeczno-kulturowa,
lecz godność osoby ludzkiej, która jest wartością uniwersalną,
centralną i absolutną. Godność człowieka, według Jana Pawła
II, jest wewnętrznym znamieniem osoby ludzkiej tkwiącym w
samej jej naturze, wyrazem jej istnienia, a nie jest nadawana
przez społeczeństwo, czy zdobywana przez historyczny, czy
kulturowy rozwój. Stanowi ona centralną wartość chrześcij ańską.
Godność jest istotną kategorią i właściwością osoby ludzkiej,
która utożsamia się z samą osobą i odsłania w doświadczeniu
moralnym oraz jawi się w powinnościach odniesionych do
12
osoby własnej i innych osób.
Rozpatrując godność człowieka w płaszczyźnie
naturalnej, która wyraża się przede wszystkim w fakcie bycia
istotą rozumną i wolną, Jan Paweł II jednak z naciskiem
podkreśla nierozerwalną całość jaka istnieje pomiędzy naturalną
i nadprzyrodzoną godnością człowieka. Nadprzyrodzona
godność każdej osoby ludzkiej stanowi, zdaniem Papieża,
niezmiennąpodstawę chrześcijańskiej prawdy o człowieku, czyli
chrześcijańskiej antropologii. Fundamentem nadprzyrodzonej
godności człowieka jest prawda o stworzeniu człowieka przez
Boga na „obraz i podobieństwo Boże" oraz fakt odkupienia
13
go przez Jezusa Chrystusa. Godność ta jest wyciśnięta w
każdej istocie ludzkiej, jako niezatarte i niezniszczalne znamię.
Człowiek jest jedynym wśród stworzeń świata widzialnego,
12
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Por. Tamże.
Por. Jan Paweł II, List Apostolski Mulieris dignitatem, 6.
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którego Bóg - Stwórca „chciał dla niego samego". Geneza
człowieka zatem nie wyczerpuje się tylko w prawach biologii,
ale zawiera równocześnie stwórczą wolę Boga, który „chce"
każdego człowieka jako istoty do siebie podobnej (imago
Dei). Ojciec Święty podkreśla, że każdy człowiek, także ten
który przychodzi na świat z jakimś głębokim schorzeniem lub
niedorozwojem, jest stworzony przez Boga dla niego samego.
W ten sposób osoba ludzka od chwili poczęcia, a potem
urodzenia, przeznaczona jest do tego aby w pełni urzeczywistnić
swoje człowieczeństwo. To podstawowe powołanie człowieka,
aby „być człowiekiem" w zamyśle Boga przekracza granice
czasu i doczesności, jako że Bóg pragnie obdarzyć stworzonego
przez siebie człowieka uczestnictwem w swoim Boskim życiu.
Człowiek rodzi się cieleśnie ze swoich rodziców i równocześnie
rodzi się duchowo. Jest nie tylko ciałem, ale i duchem. Jego
przeznaczeniem jest nie tylko ziemia i świat stworzony, ale
także królestwo Boże.14
Ta p o d s t a w o w a p r a w d a o g o d n o ś c i c z ł o w i e k a
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże znajduje swoje
ostateczne światło w tajemnicy Słowa Wcielonego, w tajemnicy
Boga, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla
człowieka, bowiem, jak pisze Papież, „Chrystus już w samym
objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni
14
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Por. Jan Paweł II, Każdy człowiek nosi w sobie obraz i
Boże. Przemówienie do uczestników konferencji
umysłowo chorym, „L'Osservatore Romano", 18 (1997)
Jan Paweł II, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
w Tomoso, „L'Osservatore Romano", 10 (1989) nr 5-6, s. 26.

podobieństwo
poświęconej
nr 2, s. 47;
Przemówienie

człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego
15
powołanie." Powołanie to oznacza powrót człowieka na drogę
realizacji zbawienia osiągalnego w łączności z Chrystusem.
W powołaniu tym w pełni wyjaśnia się tajemnica człowieka i
znajduje się odpowiedź na pytanie: co znaczy być człowiekiem
i po co być człowiekiem? Cała bowiem prawda o człowieku,
o jego niezbywalnej godności stała się dostępna dzięki
objawieniu Tajemnicy Wcielenia. Każdy człowiek w Chrystusie
odnajduje swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego
człowieczeństwa. Zostaje w Tajemnicy Odkupienia na „nowo
16
potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo."
Godność osoby ludzkiej zarówno w jej wymiarze
przyrodzonym i nadprzyrodzonym powinna być, zdaniem
Ojca Świętego, absolutnie fundamentalnym kryterium
wartościowania i postępowania człowieka w stosunku do siebie
samego i innych. W niej dostrzegać należy źródło obiektywnych
i nienaruszalnych praw człowieka, które określają także jego
17
funkcje w społeczeństwie. Idąc wiernie za myślą swoich
wielkich poprzedników i nauką Soboru Watykańskiego II,
wyprowadza Papież prawa człowieka bezpośrednio z godności
osoby ludzkiej. W Orędziu z 2 grudnia 1978 r. skierowanym
do sekretarza generalnego ONZ pisał: bezpośrednim źródłem
1
praw ludzkich jest właśnie godność ludzkiej osoby." * Także
15
16
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Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, 1.1, s. 331.
Por. Jan Paweł II. RH 11.
Por. Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. II, s. 52.
Tamże.
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w przemówieniu na 68 sesji Międzynarodowej Organizacji
Pracy (1982) z naciskiem stwierdza: „Moje rozważania w
sposób spójny biorą natchnienie z jednej podstawowej idei
i jednej troski, którą j'est sprawa człowieka, jego godność i jego
19
wynikające stąd niezbywalne prawa."
W Orędziu do ONZ z 2 października 1979 r. Ojciec
Święty wylicza za Pacem in Terris Jana XXIII szczegółowy
katalog praw człowieka, wyraźnie zastrzegając, że wylicza
jedynie najważniejsze z nich. Są to: prawo do życia, do wolności
i bezpieczeństwa osobistego, prawo do wyżywienia, do odzieży,
do mieszkania, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki,
prawo do wolności słowa, do nauki i kultury, prawo do wolności
myśli, sumienia i wyznania, prawo do wyznawania własnej religii
zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, publicznie i prywatnie,
prawo do określonego stanu lub zawodu, do założenia rodziny
przy zapewnieniu warunków koniecznych do rozwoju życia
rodzinnego, prawo do własności i do pracy, do godziwych
warunków pracy i do sprawiedliwego wynagrodzenia za
pracę, prawo do zebrań i zrzeszania się, prawo do swobodnego
poruszania się i do podróżowania wewnątrz i na zewnątrz kraju,
prawo do narodowości i do miejsca zamieszkania, prawo do
uczestnictwa w życiu politycznym i prawo do swobodnego
wyboru ustroju politycznego państwa, do którego się
20
przynależy.
Ten katalog praw człowieka nie różni się właściwie od
19
20
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Cytat za: F. Mazurek, Prawa człowieka, s. 78.
Zob. Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. II, s. 316.

podanego przez Jana XXIII w Pacem in Terris, jednakże Jan
Paweł II dodaje do niego nowe prawa, a mianowicie: prawo
do bezpieczeństwa osobistego, do godziwej rozrywki, prawo
do narodowości i prawo do swobodnego wyboru ustroju
politycznego.
Za pierwsze i podstawowe prawo człowieka uznaje
Ojciec Święty prawo do życia. Krótko i kategorycznie
stwierdza: ,JSfadrzędnym spośród wszystkich praw człowieka
(...) jest prawo do życia."21 Dla Papieża uznanie tego prawa za
pierwsze i nadrzędne jest absolutnie oczywiste i samo przez się
zrozumiałe, ponieważ negacja i odrzucenie tego prawa jest w
rzeczywistości negacją i łamaniem wszystkich innych. Jest ono
przy tym prawem pierwszym, bo przysługuje ono istocie ludzkiej
od momentu poczęcia. 22 Papież kontynuuje i rozwija tutaj
stanowisko Kościoła, że człowiekiem jest także nienarodzone
dziecko, któremu przysługuje prawo do narodzenia się, w czym
przejawia się rozwinięcie treści prawa do życia. Prawo do życia
przysługuje bez wyjątku każdemu człowiekowi, w tym także
ludziom upośledzonym i nieuleczalnie chorym, jako że człowieka
nie można określać tylko według wskaźników biologicznych,
czy fizjologicznych, lecz zawsze według jego ludzkiej godności.
Dlatego mówi Ojciec Święty, że „prawo do życia przysługuje
człowiekowi nie ze względu na jakiekolwiek kwalifikacje,
parametry jego inteligencji, wrażliwości i sprawności fizycznej
21
22

Tamże, s. 60.
Por. Tamże.
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- ale z racji samego człowieczeństwa: ze względu na to, że jest
człowiekiem.,"

23

Dawcą życia i prawa do życia jest Bóg, dlatego z

tej racji żaden człowiek, ani żadna władza państwowa w żadnym
wypadku nie mogą naruszać tego prawa.

24

Papież zwraca uwagę

na to, że radykalnym naruszeniem i pogwałceniem prawa do
życia jest nie tylko aborcja, czy wszelkiego rodzaju manipulacje
genetyczne, czy doświadczenia medyczno-biologiczne, ale
także wszelkiego rodzaju zabójstwa, czy ludobójstwa, a także
wszystko to, co narusza całość psychofizyczną człowieka, a
więc okaleczenia, tortury, terroryzm, nieludzkie warunki życia,
nieludzkie warunki pracy, nędza, głód, spirala zbrojeń, wojny
25

czy akty terroru.

W swojej refleksji na temat praw człowieka Jan Paweł II
szczególne miejsce nadaje prawu do wolności sumienia i religii,
które uznaje za pierwsze i podstawowe spośród wszystkich
praw wolnościowych. Papież stwierdza, że jest ono „podstawą
wszystkich innych swobód i jest nierozerwalnie związane z nimi
wszystkimi ze względu na samą godność przysługującą osobie
ludzkiej."

26

Warto tutaj zwrócić uwagę, że Papież za podstawę

prawa do wolności sumienia i religii uznaje nie prawdę, ale
godność osoby ludzkiej, przez co z naciskiem podkreśla:
„punktem wyjścia do uznania wolności jest godność osoby
23
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ludzkiej, która odczuwa przemożną, wewnętrzną konieczność
wolnego działania według nakazów sumienia." 2 1 Prawo do
wolności sumienia i religii przysługuje każdemu człowiekowi
i nikt nie może być zmuszany do przyjmowania i wyznawania
określonego światopoglądu czy religii.
Szczególną zasługą Jana Pawła II w refleksji nad
prawem do wolności sumienia i religii jest to, iż zwrócił on
uwagę i twórczo pogłębił społeczny wymiar tego prawa. Jego
zdaniem człowiek ma prawo nie tylko do wyznawania swej
religii prywatnie i publicznie, ale także prawo do tworzenia
wspólnot wyznaniowych i rozwij anią działalności charytatywnej,
oświatowej i wychowawczej w ramach dobra wspólnego, jeśli
jest ono wymogiem norm religijnych. Papież jednocześnie
zwraca tu uwagę, że ów społeczny wymiar prawa do wolności
sumienia i religii rozciąga się na prawo rodziny i wspólnot
wyznaniowych do wolności religijnej.28 Społeczny wymiar
prawa do wolności religijnej domaga się jego przestrzegania i
ochrony przede wszystkim w kontekście konkretnych państw i
społeczności międzynarodowej. Biorąc pod uwagę cały szeroki
kontekst geopolityczny w jakim przyszło Słudze Bożemu
wykonywać posługę Piotrowa zwraca on uwagę na to, że prawo
do wolności religii jest naruszane nie tylko przez dyskryminację
ludzi wierzących, poprzez przyznawanie tylko ateizmowi prawa
27
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obywatelstwa w życiu publicznym i społecznym, ale także przez
permisywizm, który myli wolność z zezwoleniem na jakikolwiek
wybór. Łamanie tego prawa jest krzywdą wyrządzaną duchowi
ludzkiemu, jest radykalną niesprawiedliwością wobec tego, co
jest najbardziej autentycznie ludzkie związane z sumieniem
człowieka.29 Prawo do wolności religijnej, zdaniem Ojca
Świętego, „polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być
wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy
to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej,
tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do
działań wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w
działaniu według swego sumienia. m o Wolność religijna, czyli
wolność przyjmowania prawd religijnych i ich wyznawania w
życiu prywatnym i publicznym jest szczególnym przypadkiem
w o l n o ś c i s u m i e n i a . Wo l n o ś ć s u m i e n i a j e s t w e w n ę t r z n ą
autonomią człowieka w odkrywaniu i wyznawaniu prawdy
oraz w podejmowaniu przez niego decyzji. Jej istotę stanowi,
według Papieża, wolność dochodzenia do prawdy i spełniania
określonych aktów. 31 Równość wszystkich ludzi w godności nie
pozwala, by inne podmioty ingerowały w wewnętrzne decyzje
człowieka. Podstawą prawa do wolności sumienia jest natura
człowieka, jego godność, dlatego jest ono prawem naturalnym,
29
30

31
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niezbywalnym, nienaruszalnym i powszechnym. Ludzie żyjący
w społeczeństwie mają prawo domagać się respektowania
wolności sumienia, ale również każdy ma obowiązek stawać
się człowiekiem sumienia. Państwo ma obowiązek uznać
podstawową wolność sumienia osoby ludzkiej i umacniać ją
zawsze jednak biorąc pod uwagę naturalne prawo moralne,
dobro wspólne oraz szanując godność każdego człowieka.
W związku z tym, przypomina Ojciec Święty, że „wolność
sumienia nie pozwala korzystać w sposób nieograniczony z
prawa do sprzeciwu sumienia. Gdy żądanie wolności prowadzi
do samowoli lub staje się pretekstem do ograniczania praw
innych ludzi, państwo ma obowiązek bronić niezbywalnych
praw swoich obywateli przeciwko takim nadużyciom, także
k o r z y s t a j ą c z e ś ro d k ó w p r a w n y c h ^ 2 S z c z e g ó l n i e w ł a d z a
państwowa ma prawo ograniczać złe korzystanie z wolności,
zagrażającej pokojowi społecznemu i moralności publicznej.
W swoim nauczaniu Jan Paweł II wysuwa jednak
prawa społeczne człowieka, których realizacja jest absolutnie
konieczna do życia odpowiadającego godności osoby ludzkiej,
przed prawa wolnościowe i prawom społecznym poświęca w
swoim orędziu najwięcej uwagi. Najobszerniejszą i najbardziej
pogłębioną refleksję na temat praw społecznych człowieka
zawarł Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens. Dokument
ten w całości poświęcony jest pracy ludzkiej i prawom człowieka
32

Jan Paweł II, Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem
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z nią związanym, co bez wątpienia stanowi nowość w nauce
społecznej Kościoła.
Prawa społeczne człowieka traktowane są przez Papieża
w pierwszej kolejności i przede wszystkim jako „prawa ludzi
pracy'', albo „prawa człowieka pracy", i widziane są one przez
niego nie w oderwaniu od innych praw, ale w „kontekście
ogółu praw właściwych człowiekowi, których wiele zostało
już proklamowanych w dokumentach międzynarodowych
33
i wewnątrzpaństwowych" , i że nie można w żadnym
wypadku odrywać jednych praw (wolnościowych) od innych
(społecznych, czy solidarnościowych), gdyż ich jedność
uzasadnia to, że odpowiadają one „istocie godności człowieka,
człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do
34
jednego tylko wymiaru, (...)w człowieku są one nierozłączne.,"
Człowiek żyje w świecie wartości materialnych i duchowych,
w równej mierze korzystając z obu. Zagrożenie praw
wolnościowych i społecznych godzi w człowieka, w jego
integralną całość.
Pracę i prawa z niązwiązane widzi Jan Paweł II w aspekcie
35
osobowym, rodzinnym, narodowym i międzynarodowym.
Praca jest środkiem rozwoju człowieka, przez nią osoba
ludzka poniekąd bardziej staje się człowiekiem, warunkuje
założenie i utrzymanie rodziny, pomnaża i rozwija kulturę
33
34
35
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narodową i służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej,
gdyż, jak pisze Ojciec Święty, „w pracę ludzką wpisane są
głęboko prawa człowieka, rodziny, narodu i ludzkości.,"36
Wśród praw ludzi pracy Jan Paweł II wysuwa na
pierwsze miejsce prawo do pracy, inaczej zwanym prawo do
zatrudnienia, które jest konieczną konsekwencją prawa do życia
i zasady powszechnego przeznaczenia dóbr, które nie można
ograniczać jedynie do bogactw natury, ale należy rozciągnąć
na owoce wielorakiej działalności, na owoce pracy ręcznej,
fizycznej, skomplikowanych form produkcji przemysłowej,
badań naukowych, studiów specjalistycznych i osiągnięć
technologicznych. Sposobem zdobywania środków do życia i
rozwoju jest praca. Przy czym Papież wyraźnie wskazuje na to,
że nie chodzi tu o pracę zniewoloną, totalnie zależną, gdyż ta nie
sprzyja rozwojowi człowieka, co więcej godzi ona w człowieka,
w jako jej świadomy i wolny podmiot. Stąd też Jan Paweł II
w encyklice Sollicitudo rei socialis formułuje wyraźnie po raz
pierwszy w nauce społecznej Kościoła prawo do pracy twórczej,
inaczej zwane prawo do inicjatywy gospodarczej. Ograniczanie i
negowanie tego prawa niszczy twórcząpodmiotowość człowieka,
wyrabia u jednostek bierność i niechęć do pracy, lenistwo,
zagłusza odpowiedzialność za dobro wspólne, rodzi frustracje
i beznadziejność, brak zaangażowania w życie społeczne,
skłonność do emigracji, powoduje zależność obywateli od
biurokratycznego aparatu. Papież zaznacza, że pogwałcenie tego
36

Tamże, 9n.
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prawa godzi również w dobro wspólne, gdyż marnotrawiony jest
podstawowy czynnik procesów gospodarczych jakim jest kapitał
osoby ludzkiej. Papież jednoznacznie domaga się tutaj stawiania
pracy, jej podmiotowości i sprawczego udziału w procesie
produkcyjnym a także praw z nią związanych, w perspektywie
zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem. Praca bowiem
zawsze winna być podmiotem życia gospodarczego, kapitał zaś
37
jest jedynie jej instrumentem.
Ciekawym motywem w refleksji Jana Pawła II nad
prawem do pracy jest to, iż Papież obowiązek realizacji
prawa do pracy rozciąga na różne podmioty: pracowników,
związki zawodowe, przedsiębiorców, państwo i instytucje
międzynarodowe. Interesujące jest w tym kontekście
wprowadzenie przez Papieża rozróżnienia na pracodawcę
bezpośredniego i pośredniego, do którego zalicza nie tylko
państwo, ale i instytucje międzynarodowe i korporacje
38
ponadnarodowe .
Do praw ludzi pracy zalicza Jan Paweł II nie tylko
prawo do pracy, ale także prawo do sprawiedliwej płacy,
prawo do posiadania własności czy współwłasności, prawo do
ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, prawo do rozwijania
własnej inicjatywy, prawo do partycypacji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem bez względu na to, czy jest ono prywatne czy
państwowe, prawo do wypoczynku i urlopu, do opieki lekarskiej,
37
38
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prawo do awansu, prawo do wykształcenia zawodowego, do
zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych oraz prawo
do strajku.
Niezwykle ważnym przyczynkiem Jana Pawła II w
rozwoju społecznej nauki Kościoła w aspekcie praw człowieka
jest sformułowanie po raz pierwszy w sposób wyraźny prawa
do pokoju, które ma ścisły związek z poszanowaniem praw
osoby ludzkiej. „Pokój sprowadza się w ostateczności do
39
poszanowania nienaruszalnych praw człowieka" , stwierdza
krótko Ojciec Święty. Pokój może być osiągany jedynie na
drodze głęboko skoordynowanej współpracy wszystkich
narodów i państw oraz poprzez poszanowanie wszystkich praw
człowieka. Genezę wojny i samą jej istotę upatruje Papież w
naruszaniu niezbywalnych praw człowieka. Przy czym człowiek
jest tutaj nie tylko podmiotem prawa do pokoju, ale także twórcą
pokoju, na każdym człowieku spoczywa bowiem obowiązek
budowania pokoju.
Kończąc i zarazem podsumowując nasz temat, należy
powiedzieć, że Sługa Boży Jan Paweł II nie tylko twórczo
rozwinął katolicką naukę społeczną w aspekcie praw człowieka.
Jego nauczanie społeczne to nie tylko kolejny etap w rozwoju
nauki o prawach człowieka. Ks. prof. Franciszek Mazurek
słusznie zwrócił uwagę na to, że to właśnie ,Jan Paweł II sdexpressis
verbis po raz pierwszy sformułował zasadę praw człowieka."40
39
40
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Zasada ta powinna, zdaniem Papieża, obowiązywać zarówno
w płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej, jak i międzynarodowej.
Wyznacznikiem prawdziwego humanizmu w sferze społecznej,
gospodarczej, politycznej i kulturalnej jest zasada praw
człowieka. Uznawanie i poszanowanie niezbywalnych praw
człowieka jest niezbędnym warunkiem istnienia społeczeństwa
i sprawiedliwego ustroju państwa.41 W perspektywie
międzynarodowej powinny być na tej zasadzie oparte stosunki
między państwami, co pozwoli wyeliminować z życia ludzkości
wszystkie formy imperializmu, eksploatacji i kolonializmu oraz
przyczyni się do utrzymania globalnego pokoju.
Wielką zasługą Jan Pawła II jest także to, iż rozwinął on
w znaczący sposób treść prawa do wolności religii. Uzupełnił
katalog praw społecznych, wzbogacając je o nowe prawa jak:
prawo do narodzenia, prawo do swobodnego wyboru ustroju
politycznego, prawo do narodowości, prawo do bezpieczeństwa
osobistego, prawo do godziwej rozrywki. Wreszcie po raz
pierwszy w nauczaniu społecznym Kościoła sformułował prawo
do pokoju.

41
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Abp Mieczysław Mokrzycki
Urodził się 29 marca 1961 r. we wsi Majdan Łukawiecki
należącej do parafii Łukawiec, wchodzącej w skład Lwowskiej
Administratury Apostolskiej z siedzibą w Lubaczowie
(przedwojenna część Archidiecezji Lwowskiej, która w latach
1939-1941 należała do Województwa Lwowskiego URSR, po
wojnie odeszła do Polski; obecnie należy do Diecezji ZamojskoLubaczowskiej). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łukawcu
i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym
w Oleszycach.
W latach 1981 -1983 odbywał studia filozoficzne w Wyższym
Seminarium Duchownym w Przemyślu, a następnie (1983-1987)
studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie
obronił pracę magisterską „Islam a Chrześcijaństwo".
Świecenia diakonatu przyjął (1986) w Lubaczowie, po
których podjął pracę jako diakon w parafii Dachnów, zaś święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Mariana Jaworskiego (Lubaczów
17 września 1987 r.).
Pracował jako wikariusz w parafii Bełżec (1987-1990),
następnie (1990-1991) jako notariusz Kurii Administratury
Apostolskiej w Lubaczowie oraz osobisty sekretarz biskupa
Mariana Jaworskiego.
W latach 1991-1995 studiował na Papieskim Uniwersytecie
św. Tomasza „Angelicum" w Rzymie, zaś w 1996 r. byłpracownikiem
Kongregacji d/s Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
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Ks. Mieczysław Mokrzycki w latach 1996-2005 pełnił
funkcję drugiego, osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II.
Dnia 8 sierpnia 1997 r. otrzymał godność kapelana honorowego
Jego Świątobliwości, 3 maja 2002 r. kanonika gremialnego
kapituły metropolitalnej we Lwowie, a 28 maja 2003 r. prałata Jego
Świątobliwości.
Dnia 5 maja 2004 r. ks. prałat Mieczysław Mokrzycki, jako
przedstawiciel papieża Jana Pawła II, w kościele Matki Bożej
Gromnicznej we Lwowie, odczytał gratulacyjny „List papieża Jana
Pawła II z okazji zwrotu rezydencji Metropolitów Lwowskich".
W uroczystości udział wzięli: Nuncjusz Apostolski na Ukrainie,
biskupi obrządku łacińskiego oraz przedstawiciele Rządu Ukrainy
i Watykanu.
W latach 2005-2007 ks. prałat Mieczysław Mokrzycki pełnił
funkcję drugiego, osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI.
Dnia 16 lipca 2007 r. ks. prałat Mieczysław Mokrzycki
otrzymał nominację na arcybiskupa koadiutora Archidiecezji
Lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk papieża Benedykta
XVT w Rzymie, 29 września 2007 r.
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