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WPROWADZENIE
Eskalacja konfliktów i postêpuj¹cy terroryzm zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
i pokojowi na ca³ym wiecie. W tej sytuacji trzeba podj¹æ refleksjê nad dzia³aniami, które pomog¹ rozwi¹zaæ te problemy. Jednym z warunków skutecznoci
w tym wzglêdzie jest zasada miêdzynarodowej solidarnoci, której powiêcony
jest niniejszy artyku³.
Podejmowane dot¹d próby rozwi¹zania pojawiaj¹cych siê problemów miêdzynarodowych nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów, dlatego nale¿y odwo³aæ siê do wyznawanych od wielu wieków zasad i wartoci, które wyznacza³y
niegdy kierunki dzia³ania. Jedn¹ z nich by³a i wci¹¿ pozostaje solidarnoæ, która zak³ada wspólnotowe dzia³anie dla dobra wszystkich.
Jan Pawe³ II nie bez powodu jest nazywany „papie¿em solidarnoci. Przez
ca³y swój pontyfikat wiele uwagi powiêca temu zagadnieniu. Wizjê solidarnoci najszerzej przedstawi³ w encyklice Sollicitudo rei socialis, a tak¿e w niektórych orêdziach og³aszanych z okazji wiatowego Dnia Pokoju. Ze wzglêdu na
charakter niniejszego artyku³u g³ównym jego ród³em bêdzie nauczanie Jana
Paw³a II do dyplomatów. Jego analiza pozwoli³a ukazaæ najwa¿niejsze kryteria,
1
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jakimi powinna siê kierowaæ wspó³czesna dyplomacja. Zastosowanie ich pozwala na rozwi¹zywanie wielu z³o¿onych problemów, z którymi zmaga siê wspó³czesny wiat. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Jan Pawe³ II zarówno za ¿ycia, jak i po
mierci cieszy siê wielkim autorytetem, za jego nauczanie jest uznawane na forum miêdzynarodowym tak¿e przez osoby niewierz¹ce doceniaj¹ce zasiêg i wymiar papieskiego przes³ania2.

I. POJÊCIE ZASADY MIÊDZYNARODOWEJ SOLIDARNOCI
Punktem wyjcia w refleksji nad zasad¹ miêdzynarodowej solidarnoci jest
przemówienie skierowane do korpusu dyplomatycznego wyg³oszone w Lusace
w 1989 roku. Podczas tego spotkania papie¿ zdefiniowa³ wspomnian¹ zasadê
i okreli³ podstawowe kierunki zgodnego z ni¹ dzia³ania. Zdaniem Jana Paw³a II,
miêdzynarodowa solidarnoæ wymaga porzucenia polityki samolubnej i inspirowanej partykularnymi interesami. Polityka godna prawdziwych mê¿ów stanu
zak³ada realistyczne i obejmuj¹ce ca³y wiat spojrzenie na metody, którymi nale¿y siê pos³ugiwaæ, aby zapewniæ lepsz¹ i godniejsz¹ egzystencjê ka¿demu
cz³owiekowi i narodowi. Zasadniczym kryterium postêpu ludzkoci w tym zakresie jest przekonanie, ¿e rozbie¿noci i napiêæ miêdzy pañstwami nie nale¿y
usuwaæ za pomoc¹ si³y czy groby jej u¿ycia, lecz metodami otwartymi i pokojowymi opartymi na obustronnych negocjacjach i porozumieniu. St¹d bierze siê
papieskie przekonanie o tym, ¿e spo³ecznoæ dyplomatów w tym zakresie ma do
odegrania niezwykle istotn¹ rolê3. Zasada miêdzynarodowej solidarnoci jest
bowiem gwarancj¹ poszanowania godnoci drugiego cz³owieka i tworzenia
wspólnego dobra, jakim jest umacnianie bezpieczeñstwa i utrwalanie pokoju na
ca³ym wiecie. Ze wspomnianej zasady Ojciec wiêty uczyni³ postawê bycia, tj.
„wszyscy z wszystkimi” i „wszyscy dla wszystkich”4. Rozumia³ przez to, ¿e cz³owiek wi¹¿e siê z drugim cz³owiekiem jako jednostk¹ i wspólnot¹ osób. W ten
sposób wspólnotowoæ i jednoæ s¹ elementami konstytutywnymi pojêcia zasady solidarnoci. Podobnie jest z pañstwami, jednak aby móc okreliæ dzia³anie
wielu pañstw jako solidarne, nale¿y wzi¹æ pod uwagê ich wysi³ki na rzecz kszta³towania dobra wspólnego, które wyra¿aj¹ siê w dzia³aniu sprzeciwiaj¹cym siê
wojnie, terroryzmowi, rasizmowi i dyskryminacji czy miêdzynarodowemu zad³u¿eniu. Wysi³ki ukierunkowane na rozwi¹zywanie przytoczonych problemów s¹
wed³ug Jana Paw³a II fundamentem do jednoczenia siê pañstw5.
Por. Z. Zieliñski, Jan Pawe³ II Papie¿, Poznañ 2001, s. 175.
Por. Jan Pawe³ II, Zasada miêdzynarodowej solidarnoci. Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w Lusace (3 maja 1989 r.), „L’Osservatore Romano” 4(1989), s. 25.
4
Por. A. Zwoliñski i in., Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II, Radom 2005,
s. 475.
5
Por. tam¿e.
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Warto podkreliæ, ¿e Ojciec wiêty by³ przekonany, i¿:
Solidarnoæ musi iæ przed walk¹. Wówczas ludzkoæ mo¿e przetrwaæ. I mo¿e przetrwaæ i rozwijaæ siê ka¿dy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarnoæ? Solidarnoæ to znaczy sposób bytowania wieloci ludzkiej, na przyk³ad narodu, w jednoci, w uszanowaniu wszystkich ró¿nic, wszystkich odmiennoci, jakie
pomiêdzy ludmi zachodz¹, a wiêc jednoæ w wieloci, a wiêc pluralizm, to wszystko mieci siê w pojêciu solidarnoæ6.

Zatem zasada miêdzynarodowej solidarnoci jest wartoci¹ sam¹ w sobie.
Dlatego zarówno dyplomaci, jak równie¿ wszyscy ludzie dobrej woli powinni jej
pragn¹æ oraz nieustannie do niej d¹¿yæ, podejmuj¹c konkretne wysi³ki i dzia³ania.

II. PROBLEMY WYMAGAJ¥CE RESPEKTOWANIA ZASADY
MIÊDZYNARODOWEJ SOLIDARNOCI
W papieskim nauczaniu do dyplomatów znajduj¹ siê wskazówki dotycz¹ce
tego, w jakich sytuacjach nale¿y zastosowaæ zasadê miêdzynarodowej solidarnoci. S¹ to konkretne problemy miêdzynarodowe, których rozwi¹zanie nie jest
mo¿liwe bez wspólnotowego dzia³ania ca³ej spo³ecznoci miêdzynarodowej. Jednym z pierwszych problemów, jaki sta³ siê przedmiotem papieskiego nauczania
do dyplomatów w tym zakresie, jest prowadzenie ró¿norodnych dzia³añ wojennych. Wed³ug Jana Paw³a II napiêta sytuacja w okrelonej czêci wiata, jak równie¿ tocz¹ce siê konflikty zbrojne wymagaj¹ podjêcia solidarnych kroków prowadz¹cych do ich deeskalacji. Wspó³czesna dyplomacja dysponuje skutecznymi
metodami zapobiegania im. Oparte s¹ na prowadzeniu dialogu, negocjacji, arbitra¿u trzeciego bezstronnego pañstwa czy okrelonego autorytetu miêdzynarodowego dysponuj¹cego dostateczn¹ w³adz¹, co czêsto prowadzi do z³agodzenia
napiêæ i konfliktów7. Jan Pawe³ II s³usznie zwraca³ uwagê, ¿e dzia³ania dyplomatyczne powinny w wiêkszym stopniu zmierzaæ do likwidacji samych przyczyn
dzia³añ wojennych. Do osi¹gniêcia tego celu prowadzi wspólny wysi³ek na rzecz
kszta³towania w ró¿nych spo³ecznociach postaw i przekonañ, jakie s¹ wspólne
z intencjami i d¹¿eniami wszystkich rz¹dów i narodów. Wyra¿one w ten sposób
solidarne dzia³anie zapobiega powstawaniu wielu kataklizmów wojennych, które
zawsze nios¹ ze sob¹ zniszczenie i mieræ8. W obliczu dzia³añ wojennych i zwi¹6
Por. Solidarnoæ, J. Nagórny i in., Encyklopedia nauczania moralnego Jana Paw³a II, Radom 2005, s. 497-498.
7
Por. Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (10 stycznia 1987 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 5, Kraków 2007, s. 511.
8
Por. ten¿e, Na forum pokoju i sprawiedliwoci. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych (2 padziernika 1979 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II,
t. 14, Kraków 2009, s. 28.

PAWE£ ADAM MAKOWSKI

188

zanych z nimi cierpieñ ¿adne przedsiêwziêcie dyplomatyczne nie mo¿e byæ skuteczne, je¿eli nie jest urzeczywistnianiem ludzkich d¹¿eñ do solidarnoci, która
nie zna granic. Zadanie to w sposób szczególny spoczywa na dyplomatach, którzy reprezentuj¹c przedstawicieli pañstw, powinni byæ przyk³adem budowania
solidarnego wiata. Jest to misja g³êboko ludzka i wymaga odrzucenia pokus,
obojêtnoci, egocentryzmu, a tak¿e przezwyciê¿ania destrukcyjnych si³. Tylko
wtedy mo¿na d¹¿yæ do rzeczywistego pojednania i budowy solidarnego wiata9.
Ponadto Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e wojna zaczepna jest niegodna cz³owieka, za niszczenie moralne lub fizyczne przeciwnika jest zbrodni¹. Natomiast
obojêtnoæ wobec takich praktyk jest wiadomym zaniedbaniem, za ten, kto
dopuszcza siê ró¿norodnych aktów przemocy, toleruje lub usprawiedliwia je,
odpowie za to nie tylko przed spo³ecznoci¹ miêdzynarodow¹, ale przede wszystkim przed Bogiem10.
Kolejnym równie wa¿nym problemem wymagaj¹cym solidarnego dzia³ania
ca³ej wspólnoty miêdzynarodowej jest walka z terroryzmem. Jan Pawe³ II naucza³, ¿e nie mo¿na dopuciæ do tego, aby dzia³ania terrorystyczne by³y drog¹
prowadz¹c¹ do uznania okrelonej ideologii ani sposobem sprawowania w³adzy
w danym pañstwie11. Wspólnota miêdzynarodowa powinna odrzucaæ wszelkie
relacje oparte na przemocy, poniewa¿ „nigdy nie mo¿emy przystaæ na to, aby
pokój sta³ siê zak³adnikiem przemocy”12. Wymaga to jednak zapewnienia trwa³ego bezpieczeñstwa, poniewa¿ u¿ywanie przemocy nigdy nie rozwi¹zuje konfliktów miêdzy narodami13. Tylko dziêki wzajemnemu zaufaniu i solidarnemu dzia³aniu ludzi i narodów mo¿na oddaliæ widmo terroryzmu, który nigdy nie
powinien byæ uznany za sposób sprawowania w³adzy w danym regionie czy pañstwie. Ojciec wiêty, mówi¹c o aktach terroru, przypomina³, ¿e zawsze zas³uguj¹ na potêpienie jako prawdziwe zbrodnie przeciw ludzkoci14. Skoro wspólnota miêdzynarodowa uznaje terroryzm za zbrodniê przeciw ludzkiemu ¿yciu, to
obrona przed nim staje siê niezbywalnym prawem. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e egzekwowanie tego prawa musi uwzglêdniaæ moralne i prawne kryteria, które
Por. ten¿e, Wspólnota miêdzynarodowa musi stawiæ czo³o problemom ludzkoci. Spotkanie
z Korpusem Dyplomatycznym w Dakarze (21 lutego 1992 r.), LOsservatore Romano 5(1992),
s. 13.
10
Por. ten¿e, Wojna i ubóstwo: dwie plagi nêkaj¹ce ludzkoæ. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (16 stycznia 1993 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 5, Kraków 2007, s. 557.
11
Por. ten¿e, Dialog i wspó³praca drog¹ do rozwoju i pokoju. Do ambasadora Japonii, Przemówienie papieskie do ambasadora Japonii (29 padziernika 2002 r.), „L’Osservatore Romano”
2(2002), s. 40.
12
Por. ten¿e, W trosce o lepsz¹ przysz³oæ rodziny ludzkiej. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (12 stycznia 2004 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 5, dz. cyt., s. 618-621.
13
Por. tam¿e.
14
Por. Jan Pawe³ II, Narody maj¹ prawo do ¿ycia w bezpieczeñstwie. Do nowego ambasadora
Izraela przy Stolicy Apostolskiej (2 czerwca 2003 r.), „L’Osservatore Romano” 10(2003), s. 39.
9
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mog¹ ograniczaæ wybór celów i rodków przeznaczonych do obrony przed terroryzmem15.
Jan Pawe³ II naucza³, ¿e jednym z najskuteczniejszych narzêdzi, jakie ograniczaj¹ zapêdy wojenne i stosowanie ró¿nych form przemocy wobec poszczególnych osób i narodów, jest nak³adanie ró¿nych form embarga (potocznie zwanych
sankcjami) jako rodka wywierania wp³ywu. Stosowanie tego rodka powinno
byæ cile zdefiniowane przez prawo, za pos³ugiwanie siê nim powinno byæ
czynione z wielk¹ rozwag¹ i w wietle precyzyjnych kryteriów etycznych i moralnych. Papie¿ przestrzega³, ¿e nie mo¿na nak³adaæ embarga lekkomylnie
i wykorzystywaæ go do walki z rz¹dami i systemami politycznymi innych pañstw,
ale trzeba stosowaæ je jako formê nacisku bêd¹c¹ reakcj¹ na dzia³ania niezgodne
z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem miêdzynarodowym. Nak³adanie sankcji ma
s³u¿yæ utrzymaniu bezpieczeñstwa i pokoju na wiecie, a nie przybieraæ formê
przemocy i uderzaæ w obywateli objêtych nimi pañstw. Papie¿ podkrela³, ¿e
ka¿dorazowe stosowanie tego typu rodków musi poprzedzaæ g³êboka analiza
etyczna i prawna, poniewa¿ powinny pozostawaæ we w³aciwej proporcji do z³a,
które maj¹ usun¹æ16.
Nastêpnym problemem miêdzynarodowym wymagaj¹cym zastosowania zasady miêdzynarodowej solidarnoci jest rasizm i jego przejawy w systemach
dyskryminacji spo³ecznej, gospodarczej i politycznej, jakie czêsto w ró¿nych formach i w ró¿nym stopniu, wystêpuj¹ we wspó³czesnym wiecie. Papie¿, mówi¹c
o rasizmie i dyskryminacji, nie uto¿samia³ ich tylko z poszczególnymi jednostkami czy grupami osób, lecz odnosi³ je tak¿e do narodów i pañstw. Dotyczy to
szczególnie podzia³u dóbr materialnych i kontrastów, jakie dziel¹ Pó³noc z Po³udniem oraz Wschód z Zachodem17. Rozwi¹zanie tego problemu mo¿e nast¹piæ
tylko na drodze solidarnego dzia³ania ca³ej wspólnoty miêdzynarodowej18.
Kolejnym problemem jest miêdzynarodowe zad³u¿enie, które – zdaniem Jana
Paw³a II – najlepiej ukazuje wzajemn¹ zale¿noæ miêdzy pañstwami, a tak¿e
koniecznoæ solidarnego dzia³ania na rzecz budowania dobra wspólnego. Problemu miêdzynarodowego zad³u¿enia nie mo¿na rozwi¹zaæ bez wzajemnego zrozumienia i zawierania takich umów miêdzynarodowych pomiêdzy krajami-d³u¿nikami a pañstwami-wierzycielami, które bêd¹ sprawiedliwe dla obu stron. Papie¿
jednak zwraca uwagê, ¿e pañstwa-wierzyciele, wiadcz¹c pomoc krajom dotkniêtym niedo¿ywieniem, g³odem i ubóstwem, nie powinny w hierarchii swoich celów na pierwszym miejscu stawiaæ zysków ekonomicznych i gospodarczych, lecz
Por. tam¿e.
Por. Jan Pawe³ II, Stolica Apostolska jest g³osem, na który czeka ludzkie sumienie. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (9 stycznia 1995 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 5,
dz. cyt., s. 574.
17
Por. ten¿e, Na forum pokoju i sprawiedliwoci, dz. cyt., s. 32.
18
Por. ten¿e, Zasada miêdzynarodowej solidarnoci, dz. cyt., s. 25.
15
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prawo do godnej egzystencji innych. Wymaga to jednak przekszta³cenia systemu
wartoci, w którym rzeczywista troska o drugiego cz³owieka bêdzie nadrzêdn¹
wartoci¹ w stosunku do zaspokojenia w³asnego interesu i osi¹gniêcia zaplanowanego zysku19. Ponadto Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e zacofanie gospodarcze –
g³ówna przyczyna miêdzynarodowego zad³u¿ania – jest wielkim zagro¿eniem dla
utrzymania wiatowego pokoju. Dlatego, dzia³aj¹c w duchu solidarnoci, mo¿na
temu przeciwdzia³aæ poprzez podejmowanie wspólnych wysi³ków na rzecz
pañstw, którym trudno jest rozwi¹zywaæ codzienne problemy20. Ojciec wiêty
s³usznie dostrzega³, ¿e zasada solidarnoci powinna obj¹æ ca³¹ gospodarkê miêdzynarodow¹, poniewa¿ tylko wtedy mo¿liwe jest budowanie lepszej przysz³oci ca³ego rodzaju ludzkiego. Dziêki temu bardziej powszechny by³by udzia³
w sprawowaniu w³adzy, nast¹pi³by wzrost ekonomiczny i sprawiedliwy podzia³
dóbr21. Równie wa¿ne jest wychowanie m³odych pokoleñ do zrozumienia tych
problemów, aby w przysz³oci mog³y w lepszy sposób organizowaæ struktury
gospodarcze i spo³eczne22.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zagadnienia podejmowane przez Jana Paw³a II nie utraci³y nic ze swej aktualnoci. Dlatego papieskie nauczanie powinno byæ przedmiotem
¿ywej dyskusji wielu wspólnot politycznych, które maj¹ bezporedni wp³yw na
kszta³towanie celów polityki zagranicznej, a zatem losów ca³ego wiata.

III. ZASADA MIÊDZYNARODOWEJ SOLIDARNOCI JAKO KRYTERIUM
DZIA£ALNOCI DYPLOMACJI
Z analizy papieskiego nauczania do dyplomatów wynika, ¿e rozwi¹zywanie
problemów miêdzynarodowych nie jest mo¿liwe bez solidarnoci. Wyp³ywa z tego wniosek, ¿e zasada miêdzynarodowej solidarnoci powinna byæ podstawowym kryterium wszelkich dzia³añ. Jak naucza³ Jan Pawe³ II solidarnoæ daje
nam podstawê etyczn¹ do nale¿ytego dzia³ania, rozwój staje siê bratersk¹ propozycj¹ umo¿liwiaj¹c¹ pe³niejsze ¿ycie przy ca³ym zró¿nicowaniu i komplementarnoci, które s¹ znamieniem ludzkiej cywilizacji23. Wskazuj¹c na bratersk¹
postawê, Ojciec wiêty analizowa³ pojêcie solidarnoci, czyli postawy bycia
„wszyscy z wszystkimi” i „wszyscy dla wszystkich”, wydobywaj¹c z niej charakter, który okrela³ jako braterstwo. Potwierdzaj¹ to jego s³owa:
Por. tam¿e.
Por. Jan Pawe³ II, Pokój nie jest mo¿liwy bez solidarnoci i sprawiedliwoci. Przemówienie
do Korpusu Dyplomatycznego (11 stycznia 1986 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 5, Kraków 2007, s. 501.
21
Por. ten¿e, Od praw cz³owieka do praw narodów. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych (5 padziernika 1995 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II,
t. 14, dz. cyt., s. 133.
22
Por. ten¿e, Pokój nie jest mo¿liwy bez solidarnoci i sprawiedliwoci, dz. cyt., s. 501.
23
Por. ten¿e, Pokój przekracza ludzkie si³y, dz. cyt., s. 512.
19
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W wietle wiary solidarnoæ zmierza do przekroczenia samej siebie, do nabrania
wymiarów specyficznie chrzecijañskich ca³kowitej bezinteresownoci, przebaczenia
i pojednania. Wówczas blini jest nie tylko istot¹ ludzk¹ z jej prawami i podstawow¹
równoci¹ wobec wszystkich, ale staje siê ¿ywym obrazem Boga Ojca, odkupionym
krwi¹ Jezusa Chrystusa i poddany sta³emu dzia³aniu Ducha wiêtego. Winien byæ
przeto kochany, nawet jeli jest wrogiem, t¹ sam¹ mi³oci¹, jak¹ mi³uje go Bóg; trzeba byæ gotowym do poniesienia dla niego ofiary nawet najwy¿szej  oddaæ ¿ycie za
braci24.

Zatem z refleksji tej wynika, ¿e blini jest nie tylko istot¹ ludzk¹, ale obrazem samego Boga. Kszta³tuje to wizjê cz³owieka opart¹ na jego nadprzyrodzonej godnoci, która sprawia, ¿e cz³owiek chce byæ z drugim cz³owiekiem, tworz¹c wspólnotê dziêki kszta³towaniu jakiego dobra wspólnego. Zarysowuje to
wzór jednoci okrelany jako solidarnoæ rodzaju ludzkiego25. Umo¿liwia on rozwój i umacnianie miêdzynarodowej solidarnoci, dziêki której okrelone narody
oprócz s¹siedztwa geograficznego, pokrewieñstwa kultur czy zbie¿noci interesów ³¹czy wspólne pochodzenie ka¿dego cz³owieka, jakie wykracza poza granice pañstw i narodów26. Dziêki temu zasada solidarnoci staje siê nieod³¹cznym
elementem ¿ycia miêdzynarodowego i mo¿e byæ wyra¿ana w: podejmowaniu
wspólnych inicjatyw, wspó³pracy instytucjonalnej, dobra wspólnego, dowartociowaniu zasobów ludzkich, zagospodarowaniu terytoriów, a tak¿e w takim
udziale w ¿yciu narodów, w którym bogactwo nie jest postrzegane w kategoriach
ekonomicznych27.
Bez zastosowania zasady solidarnoci trudno jest utrzymaæ braterskie wiêzy
sprzyjaj¹ce dobru wszystkich narodów28. Ponadto nie ma prawdziwego rozwoju
sprawiedliwoci, bezpieczeñstwa i pokoju na wiecie bez zasady solidarnoci.
Zapewnienie tej harmonii pomaga nie tylko kszta³towaæ moralne podstawy dyplomacji, ale zapewnia wszystkim ludziom obiecuj¹c¹ przysz³oæ29.
Miêdzynarodowa solidarnoæ wymaga obrony wartoci moralnych, poniewa¿
sama w sobie jest wartoci¹ etyczn¹, obowi¹zkiem moralnym, zgodnie z którym
ka¿dy naród troszczy siê o w³asne dobro i zobowi¹zany jest równie¿ do troski
o dobro innych narodów, z czym zwi¹zana jest zasada wspó³zale¿noci30. PraktyPor. Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 1,
Kraków 2006, n. 40, s. 313.
25
Por. Solidarnoæ, A. Zwoliñski in., Encyklopedia nauczania spo³ecznego, dz. cyt., s. 477.
26
Por. Jan Pawe³ II, Pokój nie jest mo¿liwy bez solidarnoci i sprawiedliwoci, dz. cyt., s. 499.
27
Por. ten¿e, Drogi rozwoju. Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w Antananarivo (30
kwietnia 1989 r.), „L’Osservatore Romano” 4(1989), s. 21.
28
Por. ten¿e, Dialog i wspó³praca drog¹ do rozwoju i pokoju, dz. cyt., s. 39.
29
Por. ten¿e, Narody maj¹ prawo do ¿ycia w bezpieczeñstwie, dz. cyt., s. 40.
30
Por. ten¿e, Osoba ludzka jest kryterium i miara ka¿dej polityki, tak¿e miêdzynarodowej. Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Hiszpanii (2 listopada 1982 r.),
w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 10, Kraków 2008, s. 388.
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kowanie solidarnoci przyczynia siê do kszta³towania czynników ¿ycia spo³ecznego na p³aszczynie krajowej i miêdzynarodowej. Dziêki nim ¿ycie miêdzynarodowe opiera siê na fundamencie wspólnych wartoci moralnych i kieruje siê
powszechnie przyjêtymi zasadami wspó³pracy31. Je¿eli przedmiotem misji dyplomatycznej pozostaje odpowiedzialnoæ za losy reprezentowanego kraju i jego
obywateli, to przyjêcie szerszej perspektywy wartoci moralnych takich, jak: solidarnoæ, prawda, sprawiedliwoæ itp., u³atwia zrealizowanie tej misji. Wartoci
moralne pozwalaj¹ odnaleæ odpowiedzi na wiele czêsto z³o¿onych i trudnych
pytañ, wobec których stoi wspó³czesny wiat. Papie¿ wielokrotnie podkrela³, ¿e
je¿eli wiat chce przezwyciê¿aæ te problemy, to musi w coraz wiêkszym stopniu
zmierzaæ do urzeczywistniania zasady miêdzynarodowej solidarnoci w podejmowanych dzia³aniach32.

ZAKOÑCZENIE
Koñcz¹c refleksjê na temat zasady miêdzynarodowej solidarnoci w nauczaniu Jana Paw³a II, nale¿y stwierdziæ, ¿e wymienia³ on ró¿norakie problemy, jakie
wymagaj¹ jej zastosowania, ale przede wszystkim wyra¿a³ przekonanie, ¿e solidarnoæ jest podstawow¹ wartoci¹ dla egzystencji jednostki i spo³eczeñstwa.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e zasada solidarnoci by³a konsekwentnie rozwijana
w wielu przemówieniach Jana Paw³a II do dyplomatów. Papie¿ postrzega³ j¹ jako
szansê na autentyczn¹ odnowê stosunków miêdzynarodowych ukierunkowan¹ na
podmiotowoæ cz³owieka. Zasada solidarnoci w dyplomacji oznacza rzeczywiste i bezwarunkowe propagowanie równej godnoci ka¿dej istoty ludzkiej obdarzonej podstawowymi prawami. Ojciec wiêty implikowa³ postulat jednoci,
w myl którego nie jest mo¿liwe ¿ycie wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”.
Dlatego zasada solidarnoci w ujêciu Jana Paw³a II zak³ada istnienie konfliktu
miêdzy interesem w³asnym jednostki a dobrem wspólnym. Wyp³ywa z tego
wniosek, ¿e zadaniem dyplomatów nie jest d¹¿enie do walki oraz wzajemne wyniszczanie siê, lecz porozumienie i zgoda dla budowy powszechnego dobra. Iluzj¹ staje siê przekonanie, ¿e wojna oraz terror s¹ jedynym sposobem na rozwi¹zanie problemów w sytuacji, kiedy negocjacje i dialog nie przynosz¹ rezultatów.
Wojna i terror zawsze siej¹ strach, nienawiæ, nieufnoæ i mieræ. Dlatego w ich
obliczu ¿adne przedsiêwziêcie dyplomatyczne nie mo¿e byæ skuteczne, je¿eli nie
urzeczywistnia siê w d¹¿eniu do solidarnoci. Szczere i ¿arliwe nauczanie Jana
Paw³a II na temat zasady miêdzynarodowej solidarnoci znalaz³o ¿ywy oddwiêk
31
Por. ten¿e, Budujcie wiat bardziej ludzki i sprawiedliwy. Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w stolicy Meksyku (23 stycznia 1999 r.), LOsservatore Romano 4(1999), s. 21.
32
Por. ten¿e, Zasada miêdzynarodowej solidarnoci, dz. cyt., s. 25.
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w sercach wielu ludzi na ca³ym wiecie, staj¹c siê dla dyplomatów drogowskazem wiod¹cym do budowy lepszego wiata i lepszej przysz³oci. Dlatego w swoim nauczaniu do dyplomatów niestrudzenie prawdê tê przypomina³.

ABSTRACT
Current events in the international arena, the escalation of conflicts and increasing terrorism
threaten peace and security in the world. The situation calls for a reflection on actions that will
help to solve these problems. One of the conditions of effectiveness in this respect is the principle
of international solidarity, to which this article is devoted. The teaching of John Paul II on the
principle of international solidarity is a signpost for diplomats and all people of good will, which
lies at the heart of building a better future and the world. That is why John Paul II tirelessly
emphasised this truth in his teachings for diplomats.
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