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T rzydzieści lat temu, krótko po 
podniesieniu się „żelaznej kurty-
ny”, w roku, w którym ostatecz-

nie upadło sowieckie „imperium zła”, 
gdy wydawało się, że zaczyna się świat 
nowych możliwości, dowiedzieliśmy się, 
że historia dobiegła już swego końca 
(Francis Fukuyama). Amerykański uczeń 
Hegla w  ten sposób nie tylko mówił 
o przyszłości, która miała być jednokie-
runkowa i bezalternatywna, ale również 
o przeszłości. W jednym i drugim przy-
padku liczyła się tylko liberalna demo-
kracja. To ona wygrała starcie z  komu-
nizmem, to ona rozkruszyła „berliński 
mur” i tylko do niej należy przyszłość.

Nowa „jedynie słuszna” 
wizja historii i przyszłości

Polską odmianą „końca Historii” była 
upowszechniana od 1989  r. bezalterna-
tywna wizja tzw. transformacji wedle 
jedynej słusznej recepty Jeffreya Sachsa 
(dla niepoznaki zwanej „planem Balcero-
wicza”). Miała to być jedyna przyszłość 
polskiej „gospodarki wolnorynkowej” 
bez kapitału, z  „przekształceniami wła-
snościowymi” oznaczającymi wyprzeda-
wanie polskiej własności i  utrudnianie 
Polakom dostępu do niej. Dość wspo-
mnieć chorobliwą niechęć kolejnych 
„liberalnych wolnorynkowców” do po-
rzucenia komunistycznego dziedzictwa 
w  postaci „prawa wieczystego użytko-
wania” gruntów i mieszkań i zamienie-
nia go w pełne prawo własności.

Bezalternatywna wizja przyszłości 
szła u nas w parze z szeroko zakrojoną 
operacją na historii Polski. W  pierw-
szych latach po 1989 r. zaczęły się już za-
biegi pt. zawstydzanie. Zanim w 1994 r. 
Gazeta Wyborcza odkryła, że w  czasie 
Powstania Warszawskiego Armia Kra-
jowa zajmowała się głównie mordowa-
niem Żydów ocalałych z warszawskiego 
getta, wcześniej kazała nam przepraszać 
Ukraińców za operację „Wisła” (na temat 

zbrodni ludobójstwa na Wołyniu – cicho 
sza), Czechów i  Słowaków za operację 
„Dunaj”, a  Żydów za marcowe czystki 
w  1968  r. W  ten sposób osiągano dwa 
cele: w zarodku tłumiono „polski nacjo-
nalizm” (czytaj: dumę z polskiej historii) 
oraz stwarzano wrażenie, że PRL była 
normalnym, suwerennym państwem 
polskim, w  którym naród polski mógł 
swobodnie wyznaczać ekipy rządzące, 
które następnie czyniły wspomniane 
krzywdy ościennym nacjom.

Wyraźny element „pedagogiki wsty-
du” krył się również w haśle „powrotu 
Polski do Europy”, którym operowali 
lewicowi (różnej proweniencji) zwolen-
nicy bezalternatywnej „transformacji”. 
Skoro „powrót”, to znaczy w  „Europie” 
jednak nie byliśmy, a  dopuszczeni bę-
dziemy pod pewnymi warunkami. Te 
ostatnie ustalą „ludzie rozsądni”.

Jednocześnie laicka lewica, spra-
wująca wespół z  postkomunistami fak-
tyczny monopol medialny (w  prasie 
i  mediach elektronicznych), „pisała na 
nowo” w  pierwszych latach III Rzeczy-
pospolitej historię upadku komunizmu 
w Polsce. Największe zasługi w jego de-
strukcji mieli mieć ci, którzy komunizm 
w  Polsce instalowali, a  wzniosłe nauki 
Hegla wpajali za pomocą „kolby sowiec-
kiego sołdata” –  partyjni rewizjoniści, 
rozczarowani po powrocie Gomułki do 
władzy, że „polska droga do socjalizmu” 
okazała się tak długa i  kręta, bez pro-
stych rozwiązań typu „demokratyczny 
socjalizm” z  „ludzką twarzą” (choćby 
i z twarzą Trockiego). Rewizjoniści padli 
potem – w 1968 r. – ofiarą wewnątrzpar-
tyjnej dintojry („mądrość etapu” każe 
niektórych autorów tej czystki nazywać 
potem „ludźmi honoru”). Rozpoczęła się 
w  ten sposób droga ku „demokratycz-
nej opozycji”, która w  „pewnych szcze-
gółach” także została zmodyfikowana; 
w  „kanonicznej” wersji założycielami 
Komitetu Obrony Robotników byli Ja-
cek Kuroń i Adam Michnik. Generalnie, 

„Polacy byli zawsze narodem rycerskim”

Święty Jan Paweł II w walce 
o pamięć i tożsamość

Prof. Grzegorz Kucharczyk

to jednak dzięki KOR-owi współpracu-
jącemu z „otwartymi katolikami” udało 
się rozsadzić komunizm od środka, do 
czego w  pewnym momencie przyłączy-
ła się „Solidarność”. I  tak uzyskaliśmy 
wolność, a  o  istnieniu „lewicy laickiej” 
po 1989 r. mówić mogły tylko „świnie” – 
jak orzekł z wyżyn swojej nieomylności 
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” 
podczas pamiętnego posiedzenia Komi-
tetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Ten ostatni po zwycięstwie w  wy-
borach prezydenckich, do których szedł 
z  hasłem „przewietrzenia Warszawy”, 
bardzo szybko dał wyraźnie do zrozumie-
nia, że żadnego „przyspieszenia” odejścia 
od komunizmu nie będzie. Powołanie na 
szefa rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego 
– podówczas szeregowego posła Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego, znane-
go tylko grupie tzw. gdańskich liberałów 
– było tego czytelnym sygnałem. W ten 
sposób rozpoczęła się wielka kariera śro-
dowiska, z  którego wyrośnie następnie 
Unia Wolności i  ostatecznie Platforma 
Obywatelska. Głosy antykomunistycz-
nego elektoratu zostały w podobny spo-
sób „zagospodarowane” jak świadectwa 
udziału w  „Programie Powszechnej Re-
prywatyzacji” Janusza Lewandowskiego 
– całkowicie zmarnowane.

Na początku 1991  r. nikt więc nie 
spieszył się z przeprowadzeniem w Pol-
sce w  pełni wolnych wyborów. Lewicy 
laickiej już wtedy bliska była definicja 
demokracji jako „rządów demokratów”, 
tj. ludzi „rozsądnych”, „niezacietrze-
wionych”, „niespoconych w  pędzie do 
władzy”. „Lud” ma przecież to do siebie, 
że może wybrać niewłaściwie. Już to 
zresztą udowodnił jesienią 1990  r., do-
prowadzając do klęski Tadeusza Mazo-
wieckiego w  pierwszej turze wyborów 
prezydenckich. „Ludzie rozsądni” prze-
czuwali kataklizm, domagając się już na 
przełomie 1989 i 1990 r. przekształcenia 
istniejących w  całym kraju komitetów 
obywatelskich w jedną, wielką „solidar-
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nościową partię” z  jedynym „słusznym 
programem”.

Oddolne tworzenie się partii poli-
tycznych postrzegane było przez „ludzi 
rozsądnych” i  „niespoconych pędem do 
władzy” (nigdzie przecież nie musieli 
pędzić, od czasu magdalenkowych roz-
mów dawno byli u  celu) nieledwie jako 
kataklizm zagrażający „kruchej pol-
skiej demokracji” poprzez wzniecenie 
na nowo „polskiego piekła”. Tak mniej 
więcej komentowano powstanie jesie-
nią 1989 r. Zjednoczenia Chrześcijańsko-
-Narodowego, które miało zwiastować 
„przebudzenie się demonów polskiego 
nacjonalizmu”, odmrożenie „katonacjo-
nalizmu”. Tym pilniej –  jednym głosem 
mówiły „Gazeta Wyborcza”, „Trybuna” 
i  „Tygodnik Powszechny” –  trzeba było 
ustanowić w Polsce państwo „neutralne 
światopoglądowo”.

Również Lech Wałęsa nie parł do 
szybkiego przeprowadzenia w  Polsce 
wolnych wyborów parlamentarnych. 
W otoczeniu złożonym ze słabego rządu 
i pozbawionego legitymizacji wyborców 

„sejmu kontraktowego” –  czuł się jak 
ryba w  (mętnej) wodzie. Już wtedy wi-
dać było, że temu komfortowi nie przy-
służyłaby się dekomunizacja i  lustracja, 
przeprowadzane właśnie u  naszych za-
chodnich i południowych sąsiadów.

Na polskich uczelniach tym bardziej 
nie było szans na takie „niekomfortowe” 
sytuacje. Tam również doszło w  wie-
lu przypadkach do „kopernikańskiego 
przełomu” na podobieństwo tego, któ-
rego doświadczyli na początku 1990  r. 
działacze komunistycznej PZPR, którzy 
z  dnia na dzień stali się socjaldemo-
kratami –  i  to bardzo nowoczesnymi. 
W świecie akademii niejeden wykładow-
ca „podstaw materializmu dialektyczne-
go” oddał się bez reszty postmoderni-
zmowi. Żadna w końcu różnica – tu i tu 
świat bez prawdy.

Wiosną 1991  r. w  ten domykający 
się system sojuszu „ludzi rozsądnych” 
i  „niezacietrzewionych” uderzył z  całą 
mocą swojego nauczania św. Jan Pa-
weł  II. 1  maja promulgowana została 
jego trzecia encyklika społeczna –  Cen-

tesimus Annus, a  miesiąc później Ojciec 
Święty przyjechał z czwartą pielgrzym-
ką do Ojczyzny, pierwszą po oficjalnym 
ogłoszeniu upadku komunizmu w  na-
szym kraju. Papieskie nauczanie zawarte 
we wspomnianej encyklice i wygłoszone 
w  pierwszych dniach czerwca 1991  r. 
do rodaków było wielkim veto z  „głębi 
Tysiąclecia” wobec budowania Trzeciej 
Niepodległości bez pamięci, bez tożsa-
mości i bez wdzięczności.

Co oznacza upadek 
komunizmu?

Podczas tej pielgrzymki do Polski 
św. Jan Paweł II wskazywał na pilną ko-
nieczność poczynienia „elementarnych 
rozróżnień”, czyli nadania (przywróce-
nia) słowom ich właściwego znaczenia 
(Włocławek, 6  czerwca 1991). Najważ-
niejsze z rozróżnień dotyczyło nazwania 
momentu w historii Polski, w której zna-
leźliśmy się po 1989 r.

Podczas spotkania w  warszawskim 
Teatrze Wielkim z  reprezentantami 

Papież Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 2 czerwca 1979 r. 
Fot. Ryszard Rzepecki

66420139776642013977



44

HistOriA NAJNOWsZA

świata kultury św. Jan Paweł II mówił, 
że „dzisiaj bardziej jeszcze czujemy po-
trzebę zmartwychwstania, imperatyw 
zmartwychwstania. (…) Zmartwych-
wstanie jest zasadą życia chrześcijań-
skiego, życia sakramentalnego. Chrystu-
sowe zmartwychwstanie zaszczepione 
w  nas. Natomiast to samo zmartwych-
wstanie przez Norwida zostało przetłu-
maczone na wymóg życia narodowego, 
powiedziałbym nawet społeczno-ekono-
micznego. Jak być narodem zmartwych-
wstałym, to znaczy narodem, który żyje 
pełnią życia. (…) Chcę powiedzieć, że 
tego, właśnie tego zmartwychwstania 
przetłumaczonego przez Norwida na 
wymóg życia narodowego, życzę Tobie 
Polsko. Ojczyzno moja, życzę Tobie!” 
(Warszawa, 9 czerwca 1991).

Skoro chodzi o  zmartwychwstanie, 
a  nie „transformację”, mówimy o  dzia-
łaniu samego Boga. Trzeba uznać, że 
„do Boga należą czasy i  wieki. On jest 
Panem ludzkich dziejów, Bogiem przy-
szłości ostatecznej. Przyszłość ta to ludz-
kość zjednoczona w  Trójjedynym Bogu” 
(Białystok, 5  czerwca 1991). Skoro tak, 
„trzeba dziękować Bogu”, bo „to jest za-
sadniczy warunek, aby ‘nie gasić ducha’” 
(Warszawa, 10 czerwca 1991). W Centesi-
mus Annus św. Jan Paweł II pisząc o  za-
negowaniu „układów jałtańskich” dzielą-
cych Europę, przyznawał: „Nie przestaję 
dziękować Bogu, że wsparł ludzkie serca 
w czasie tej trudnej próby i proszę Go, aby 
ten przykład był naśladowany w innych 
miejscach i okolicznościach” (CA, 23).

Wyzwalająca 
moc prawdy

Jaka siła tkwiła za tym „impe-
ratywem zmartwychwstania”? 
We wspomnianej encyklice Ojciec 
Święty podkreślał, że porządek 
europejski oparty na układach 
jałtańskich „został przezwycię-
żony wysiłkiem ludzi, którzy nie 
uciekali się do przemocy, zaś od-
mawiając konsekwentnie ustą-
pienia przed potęgą siły, zawsze 
umieli znaleźć skuteczne formy 
świadczenia o prawdzie” (CA, 23).

Trzydzieści lat temu św. Jan 
Paweł  II z  wielką mocą nauczał, 
że realne wyzwolenie pochodzi 
tylko od prawdy. Ona jest pod-
stawowym prawem człowieka: 
„Żaden autentyczny postęp nie 
jest możliwy bez poszanowa-
nia naturalnego i  pierwotnego 
prawa człowieka do poznania 
prawdy i kierowania się nią w ży-
ciu” (CA,  29), a  „posłuszeństwo 
prawdzie o Bogu i człowieku jest 
pierwszym warunkiem wolności” 
(CA, 41).

Jako naród i  państwo odzyskiwali-
śmy wolność w momencie, gdy na Zacho-
dzie zaczynała się właśnie epoka „post-
prawdy”. Dla zyskujących dominującą 
pozycję w  świecie naukowym po obu 
stronach Atlantyku postmodernistów 
(nowych patronów skomunizowanej ka-
dry akademickiej w Polsce) słowo „praw-
da” kojarzyło się ze słowem „Auschwitz”. 
Tymczasem św. Jan Paweł II nauczał, że 
„totalitaryzm rodzi się z  negacji obiek-
tywnej prawdy: jeżeli nie istnieje praw-
da transcendentna, przez posłuszeństwo 
której człowiek zdobywa swą pełną toż-
samość, to nie istnieje też żadna pewna 
zasada, gwarantująca sprawiedliwe sto-
sunki pomiędzy ludźmi. (…) Jeśli się nie 
uznaje prawdy transcendentnej, trium-
fuje siła władzy i każdy dąży do maksy-
malnego wykorzystania dostępnych mu 
środków, do narzucenia własnej korzyści 
czy własnych poglądów, nie bacząc na 
prawa innych. (…) tak więc nowoczesny 
totalitaryzm wyrasta z negacji transcen-
dentnej godności osoby ludzkiej, będącej 
widzialnym obrazem Boga niewidzialne-
go” (CA, 44).

Historia totalitaryzmu nie skończy-
ła się więc wraz z upadkiem muru ber-
lińskiego. Nie ma zakończenia dziejów, 
skoro wszystko wciąż jest możliwe. „Hi-
storia uczy, że demokracja bez wartości 
łatwo się przemienia w jawny lub zaka-
muflowany totalitaryzm” (CA, 46). W tym 
samym fragmencie tej encykliki św. Jan 
Paweł II, jakby polemizując z pomysłami 
„ludzi rozsądnych” urządzenia w Polsce 
demokracji bez wyborców („partia so-

lidarnościowa”), podkreślał, że „demo-
kracja nie może sprzyjać powstawaniu 
wąskich grup kierowniczych, które dla 
własnych partykularnych korzyści albo 
dla celów ideologicznych przywłaszczają 
sobie władzę w Państwie” (CA, 46).

Kościół, czyli nadzieja 
na wolność

Z  perspektywy trzydziestu lat wi-
dać tym wyraźniej, jak równie ważne 
były słowa Ojca Świętego przypomina-
jące wkład Kościoła katolickiego w upa-
dek komunizmu w  Europie Środkowej. 
Dzisiaj, gdy pełną parą pracują matryce 
antykatolickiej propagandy wbijające – 
zwłaszcza w umysły młodego pokolenia 
– skojarzenia „Kościół = zniewolenie”, 
„Kościół = pedofilia”, „Kościół = wła-
dza”, gdy na nowo „przystraja się” bra-
mę Stoczni Gdańskiej w  sierpniu 1980, 
usuwając z niej wizerunki Jasnogórskiej 
Królowej Polski i polskiego Papieża, tym 
bardziej należy powracać do jego na-
uczania o  historii kruszenia „żelaznej 
kurtyny”.

„Ważnym, a  nawet decydującym 
czynnikiem tego procesu –  pisał Ojciec 
Święty w Centesimus Annus – była dzia-
łalność Kościoła w  obronie i  dla umoc-
nienia praw człowieka: w środowiskach, 
które znalazły się pod silnym wpływem 
ideologii, gdzie przynależność do okre-
ślonej grupy zacierała świadomość po-
wszechnej ludzkiej godności, Kościół 
głosił z  prostotą i  mocą, że każdy czło-
wiek –  niezależnie od osobistych prze-

konań – nosi w sobie obraz Boga, 
a  zatem zasługuje na szacunek” 
(CA, 22).

Podczas spotkania w  war-
szawskiej nuncjaturze, wzna-
wiającej działalność po kil-
kudziesięciu latach przerwy, 
z  ambasadorami akredytowany-
mi w Warszawie św. Jan Paweł II 
podkreślał z kolei, że „to właśnie 
tutaj” Kościół „nierozerwalnie 
łączył” głoszenie „elementar-
nych prawd o godności człowieka 
i jego prawach, o tym, że jest on 
podmiotem historii, a  nie tylko 
„odbiciem stosunków społeczno-
-ekonomicznych” z „obroną praw 
przysługujących każdemu czło-
wiekowi i całej narodowej wspól-
nocie”. Dlatego też „to właśnie 
tutaj, w tej części Europy, Kościół 
stawał się często najbardziej wia-
rygodną instytucją życia zbioro-
wego, a religia –  jedynym nieza-
wodnym punktem odniesienia 
w sytuacji nieufności i zupełnego 
skompromitowania oficjalnego 
systemu wartości” (Warszawa, 
9 czerwca 1991).

„Alegoria Polski”, XIX-wieczny obraz Stanisława 
Bieńkiewicza. Fot. Wikimedia

6642013977



46

HistOriA NAJNOWsZA

W tym samym przemówieniu św. Jan 
Paweł II przypominał światu (reprezen-
towanemu przez dyplomatów pracu-
jących w  Polsce) o  prawdziwych boha-
terach walki z  komunizmem, którym 
narody Europy Środkowej zawdzięczają 
wolność. Mówił o  kardynale Stefanie 
Wyszyńskim, kardynale Josefie Beranie 
z  Pragi, kardynale Alojzije Stepinacu 

z  Zagrzebia, kardynale Józsefie Mind-
szentym, Prymasie Węgier. Takim rze-
czywistym bohaterem naszej wolności 
„stał się również, jak się go zwykło okre-
ślać, ksiądz Jerzy Popiełuszko, okrutnie 
zamordowany w 1984 roku”.

O takiej historii upadku komunizmu 
najchętniej i  najszybciej chcieli zapo-
mnieć zarówno 30  lat temu, jak i  dzi-
siaj rozmaici rzecznicy „końca Historii” 
i „końca Prawdy”.

„To właśnie tutaj”

Papieskie słowa, że „to właśnie tutaj” 
zaczął się upadek komunizmu, nie tylko 
sprzeciwiały się rodzącej się trzy deka-
dy temu cancel history, wykreślającej rolę 
i znaczenie Kościoła katolickiego w tym 
dziejowym procesie. To nauczanie było 
również głosem sprzeciwu wobec apli-
kowanej nam już wtedy „pokutnej hi-
storiografii”, wedle której nasze dzieje 
były zlepkiem mniej lub bardziej wsty-
dliwych (a  jeszcze nieodkrytych) wyda-
rzeń. Po trzydziestu latach preceptorzy 

„historii Polski jako winy” twierdzą dzi-
siaj z  łamów osadzonych na wysokich 
obcasach dzienników, kart nagradzanej 
Noblem literatury i coraz częściej z uni-
wersyteckich katedr, że historia Polski 
nie jest historią państwa bez stosów, 
ale imperium kolonialnego uciskają-
cego od czasów unii polsko-litewskiej 
Kozaków, Litwinów, Żydów i  wszystkie 

inne mniejszości. Uczą, że epoka zabo-
rów to była modernizacyjna przygoda, 
a  jak tylko powstała II Rzeczpospolita, 
na nowo zaczęły się pogromy – aż do Je-
dwabnego i  Powstania Warszawskiego, 
bo przecież  – wedle tych samych pre-
ceptorów – Polska po 1 września 1939 r. 
ciągle była niepodległym państwem, 
szczującym jednych obywateli przeciw 
drugim, nagradzającym „szmalcowni-
ków”, nakładającym drakońskie kary 
za pomoc prześladowanym przez „nazi-
stów” Żydom, a w czasie Powstania War-
szawskiego wysyłającym swoją armię, 
by zabijała tych, którzy przeżyli koszmar 
getta (urządzony przez „nazistów”). Jeśli 
nie chcecie się wstydzić, to przynajmniej 
uznajcie, Polacy, że nie macie powodów 
chlubić się ze swojej historii –  mówią 
preceptorzy końca polskich dziejów 
i  końca prawdy. W  końcu wiadomo, że 
upadek muru berlińskiego to wyłączna 
zasługa mocno rozbudowanej enerdow-
skiej opozycji demokratycznej (co tam, 
że w  wielu wypadkach na garnuszku 
u „pani Stasi”).

Już na początku czwartej pielgrzym-
ki do Ojczyzny św. Jan Paweł II zdeza-
wuował rodzącą się „historię polskiej 
winy”, nauczając: „Historia świadczy 
o  tym, że Polacy byli zawsze narodem 
rycerskim. Nie szukali wojny, nie pro-
wadzili na ogół wojen zaborczych, ale 
umieli bohatersko walczyć w  obronie 
zagrożonej wolności i  niepodległości. 
Zwycięstwa oręża polskiego znaczą po-
szczególne etapy naszych dziejów, od 
epoki piastowskiej, poprzez Grunwald, 
aż po Wiedeń 1683  r. Tradycja rycer-
ska, żołnierska, została przekazana po-
wstańcom w okresie rozbiorów. Tradycja 
ta odżyła z  nową siłą u  progu naszego 
stulecia. Niepodległość Rzeczypospolitej 
została wywalczona z  bronią w  ręku, 
a  zamknięciem tej żołnierskiej epopei 
stała się zwycięska bitwa pod Warszawą 
15 sierpnia 1920 roku, która miała zna-
czenie przełomowe nie tylko dla Polski, 
ale także dla Europy” (Koszalin, 2 czerw-
ca 1991).

Następnego dnia mówił o wspaniałej 
wolnościowej tradycji „wielkiej Rzeczy-
pospolitej” (Lubaczów, 3  czerwca 1991), 
a  tydzień później –  podczas spotkania 
w  warszawskim kościele ewangelicko-
-augsburskim –  podkreślał, że „nasza 
Ojczyzna była przez wieki gościnnym 
domem dla wszystkich jej mieszkańców. 
Żyły tu obok siebie różne narodowości, 
niejedna religia i wiele wyznań. Wyróż-
niała się rzadka w  Europie tolerancja, 
co słusznie odnotowali dziejopisarze” 
(Warszawa, 10 czerwca 1991).

W  czasie pobytu w  Polsce Ojciec 
Święty odniósł się również do sloganu 
„powrotu do Europy”, nazywając go 
„argumentem upokarzającym” (War-
szawa, 10  czerwca 1991). Podkreślił, że 
do Europy „nie musimy wchodzić, bo 
my w niej jesteśmy. (…) Nie musimy do 
niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy 
i tworzyliśmy ją z większym trudem ani-
żeli ci, którym się przypisuje, albo którzy 
sobie przypisują patent na europejskość” 
(Włocławek, 7 czerwca 1991).

Kościołowi powszechnemu, a  tym 
samym całemu światu, przypominał 
św.  Jan Paweł II w encyklice Centesimus 
Annus wyjątkową rolę Polski w zniszcze-
niu „żelaznej kurtyny”: „Nie można za-
pominać, że zasadniczy kryzys ustrojów, 
które chcą uchodzić za formę rządów 
czy wręcz za dyktaturę robotników, roz-
począł się wielką akcją protestu, podję-
tą w Polsce w  imię solidarności. Rzesze 
robotników pozbawiły prawomocności 
ideologię, która chce przemawiać w  ich 
imieniu, a czerpiąc z własnego trudnego 
doświadczenia pracy i ucisku odnalazły 
czy niejako odkryły na nowo pojęcia i za-
sady nauki społecznej Kościoła” (CA, 23).

Tak – nie można zapominać.
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