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Subsidiarity is a well known concept in the 
Humanities, but its potential for ordering 
social life is far from exhausted. Aim of the 
article is to answer a question of the valid-
ity of this idea. A new impetus for its under-
standing could be found in the latest social 
Encyclical Letter of Pope Benedict XVI Cari-
tas in Veritate (2009). Recalling the old idea, 
the Pope pointed at the biblical sources of 
subsidiarity and its anchoring it in the his-
tory of political and social thought. Theo-
retical explanations of the principle of sub-
sidiarity allows - also with reference to the 
Encyclical Letter Quadragesimo anno - to se-
lect two negative and two positive descrip-
tion of individuals as ‘intermediate bodies’ 
and as ‘bigger’ and ‘higher’ communi-
ties. The latter are obliged to ‘help for self 
help’. When it proves effective, they should 
no longer provide help, but are obliged to 

make a ‘subsidiary reduction’. Using the 
language of Caritas in Veritate, it means that 
provided assistance ‘always implies the 
effect of emancipation’. Caritas in Veritate 
contains new elements of understanding 
subsidiarity; among others, the importance 
and meaning of civil society in overcoming 
contemporary social issues.  Appropriate is 
‘the logic of the gift’ that goes beyond ‘the 
logic of the market’ and ‘the political logic’. 
The perspective of subsidiarity seems to be 
useful in the management of globalization; 
this perspective considers the concept of 
development and reform of the social and 
tax systems (the notion of ‘the fi scal subsid-
iarity’). This perspective could be useful for 
those who are looking for solutions of the 
current economic crisis.
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Wprowadzenie

Ważne racje przemawiają za podjęciem określonego w tytule tematu. 
„Porządkujący” potencjał zasady pomocniczości (subsydiarności) da-
leki jest od wyczerpania. Tymczasem zainteresowanie tą zasadą jako 
ideą przewodnią organizacji życia społecznego podlega zmiennym ka-
prysom mód intelektualnych. Owszem, w okresie naszej transformacji 
ustrojowej, a zwłaszcza koncypowania reformy samorządowej, kiedy 
poszukiwaliśmy drogowskazów wiarygodnie wskazujących kierunki 
reform, zaczęliśmy sięgać do tej nieco zapomnianej zasady1. Bardziej 
intensywnie przywoływaliśmy ją w  dyskursie publicznym i  refl eksji 
naukowej po traktacie z Maastricht2 (1992), w którym została zapi-
sana expressis verbis. W kolejnych dziesięcioleciach znów trochę o niej 
zapomniano. Obecnie, w czasach powtarzających się kryzysów i po-
szukiwania dróg ich przezwyciężania, warto odkurzyć starą ideę3. Tym 
bardziej podejmując refl eksję wokół problematyki pomocy .

Nowe impulsy dla rozumienia i „wykorzystania” zasady pomocni-
czości (ZP) wniosła encyklika Benedykta XVI Caritas in veritate (Bene-
dykt XVI 2009). Wobec jej dość skromnej recepcji w Polsce, zamysł na-
świetlenia tematu subsydiarności w perspektywie tej encykliki wydaje 
się uzasadniony.

Przypominając tę starą ideę (w części I), spróbujemy najpierw doszu-
kać się jej źródeł i dokonać eksplikacji jej istoty. Pytając (w części II), czy 

1 Piszą o tym twórcy naszej reformy samorządowej. Por. Regulski 2007 (zwłaszcza podroz-
dział: Zasada pomocniczości i  decentralizacja, s. 32–35), Kulesza 1996: 129–136. Tenże autor 
w  tekstach charakteryzujących koncepcję i  realizację reformy samorządowej w  Polsce pisze 
wprawdzie głównie o decentralizacji i „państwie obywatelskim”, ale idee te są ściśle związane 
z subsydiarnością. Por. Kulesza 2008.
2 W debatach dotyczących kształtu zjednoczonej Europy powoływali się na nią politycy, praw-
nicy, ekonomiści, etycy, co znajdowało wyraz w licznych wystąpieniach i publikacjach. Jak sy-
gnalizował Peter Häberle (1994: 201), w samych tylko Niemczech ukazywało się tyle publikacji 
na ten temat, że trudno było je ogarnąć. Również w Polsce można było wówczas odnotować 
wzrost zainteresowania subsydiarnością. Por. np. Millon-Delsol 1995; Milczarek, red. 1996; 
Łużyński 2001; Dylus 1995.
3 Niedawno ukazała się w Polsce jedna z najbardziej kompleksowych i dojrzałych monografi i 
na temat subsydiarności. Por. Wuwer 2011 (recenzja tej publikacji: Dylus 2012).
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i w jakim sensie jest to idea na nowe czasy, warto wskazać na oryginalne 
akcenty w jej rozumieniu zawarte encyklice Caritas in veritate oraz na 
możliwość wykorzystania subsydiarności w charakterze drogowskazu 
dla zarządzania globalizacją, projektowania pomocy na rzecz rozwoju 
i przezwyciężania kryzysu gospodarczego.

I Stara idea

1. Źródła

Genezy subsydiarności, podobnie jak wielu innych idei zachodniego 
kręgu cywilizacyjnego, można doszukać się w Biblii. Warto w tym miej-
scu przypomnieć zdarzenie opisane w Księdze Wyjścia (18, 13–26). 
Po wyprowadzeniu Izraela z ziemi egipskiej, Mojżesz skupiał w swym 
ręku pełnię władzy, także sądowniczej. Otóż kiedy zasiadł, „aby sądzić 
lud, (...) stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora”. Zbulwer-
sowany tą sytuacją teść Mojżesza, Jetro, przytomnie zauważył: „Nie 
jest dobre to, co czynisz. Zamęczasz siebie i lud, który przy tobie stoi, 
gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam jej nie możesz podołać”. 
Co więcej, ten mądry człowiek nie poprzestał na krytyce, ale – właśnie 
w  duchu pomocniczości – udzielił zięciowi następującej rady: „Sam 
bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem (...) A wyszukaj sobie 
z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, 
którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przeło-
żonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką 
i  nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w  każdym czasie. Ważniejsze 
sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami 
winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą cię-
żar”.

Źródeł idei subsydiarności można się dalej doszukiwać właściwie 
w całej historii myśli politycznej, zwłaszcza w koncepcji praw natural-
nych. Ideę tę rozwijali twórcy federalizmu, przedstawiciele liberalizmu 
(John Locke) i katolickiej myśli społecznej (Wilhelm E. von Ketteler). 
W nauczaniu społecznym Kościoła znana jest ona od Leona XIII (Re-
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rum novarum, 1891), jednak najczęściej przytacza się sformułowanie 
Piusa XI z  encykliki Quadragesimo anno (QA, 1931): „Co jednostka 
z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wol-
no wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, 
szkodą społeczną i  zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym 
i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przeka-
zywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda akcja spo-
łeczna ze swego celu i ze swej istoty ma charakter pomocniczy; win-
na pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub 
wchłaniać” (nr 79).

Wobec komplikowania się stosunków społecznych, gdy cele grup 
nie są jednorodne, określenie: społeczności (grupy) „niższe” i „wyższe” 
okazuje się niejednoznaczne (por. Szpringer 1996: 111). Podobnie 
nieadekwatne do charakterystyki nowoczesnych społeczeństw są ter-
miny „większe” i „mniejsze”. Nie są one przecież zbudowane według 
modelu koncentrycznych kręgów. Ich struktura jest znacznie bardziej 
skomplikowana (por. Sutor 1994: 49). Niezbędna była zatem dalsza 
refl eksja nad subsydiarnością. Prowadzili ją m.in. ordoliberałowie ze 
„szkoły fryburskiej”4, przedstawiciele katolickiej nauki społecznej 
i prawnicy, zwłaszcza specjaliści prawa konstytucyjnego i prawa euro-
pejskiego.

Z tych pobieżnych analiz wynika, że rodowód ZP jest wielowątko-
wy. Nie całkiem słusznie nazywa się ją zatem niekiedy „zasadą kato-
licką”.

2. Teoretyczna eksplikacja zasady pomocniczości

Najogólniej rzecz biorąc, ZP reguluje napięcie, jakie zachodzi między 
jednostką – osobą oraz różnymi formami społeczeństwa. Podejmuje 
problem wzajemnego przyporządkowania osoby i społeczeństwa. To 
samo dotyczy relacji między społecznościami „mniejszymi i  niższy-
mi” a „większymi i wyższymi”, mówiąc językiem QA lub „szczeblami” 

4 Zdaniem Chantal Millon-Delsol (1996: 49), właśnie oni nadali „współczesny wyraz idei sub-
sydiarności”. 



1 5 5

Pr a k s e o l o g i a  n r  1 5 3 / 2 0 1 2

decyzyjnymi „bliższymi” i „dalszymi” obywatelowi, mówiąc językiem 
prawniczym (por. Traktat z Maastricht, Preambuła). Jako specyfi czne 
kryterium tego przyporządkowania przyjmuje, zmieniającą się zależ-
nie od kontekstu, kompetencję osoby oraz bliższych jej (mniejszych 
i niższych) społeczności.

Choć sformułowanie subsydiarności sprzed osiemdziesięciu laty 
rzeczywiście wymaga dziś modyfi kacji, cytowany wyżej tekst encykliki 
pomaga uporządkować – czysto formalnie – powinności poszczegól-
nych podmiotów społecznych. Można się w nim mianowicie doszukać 
czterech powinności. Dwie z nich dotyczą jednostek oraz społeczności 
„mniejszych” (liczebnie) i „niższych” w (hierarchii społecznej), a dwie 
– społeczności „większych” i „wyższych”, przy czym jedna negatywnie 
określa, czego nie należy, a druga – pozytywnie – co należy czynić.

1. Jeśli zrobienie czegoś ważnego pozostaje w zasięgu możliwości 
jednostek oraz mniejszych i niższych społeczności (wychowanie dzie-
ci w rodzinie, rozwiązanie konfl iktu w zakładzie pracy), wówczas nie 
powinny one (powinność negatywna) rezygnować z danego działania 
i przerzucać je, np. z wygodnictwa, bierności, obojętności, małodusz-
ności itp. na barki społeczności większych i wyższych.

2. Powinnością (pozytywną) jednostek oraz mniejszych i niższych 
społeczności jest zaś podejmowanie z własnej inicjatywy tych zadań, 
które są w stanie zrealizować same. ZP zabezpiecza przy tym nie tylko 
uprawnienia już istniejących społeczności, ale poniekąd mobilizuje do 
ich tworzenia. Jeśli dla dobrego wypełnienia jakiegoś zadania koniecz-
ne jest działanie wspólne, należy inicjować tworzenie odpowiednich 
„struktur pośrednich”. Człowiek ma prawo do kształtowania własnego 
środowiska społecznego, do swobodnej inicjatywy w tym zakresie, do 
wkorzenienia się w tkankę społeczną.

3. Jasno też zostały określone powinności negatywne społeczności 
większych i wyższych. Mają one przede wszystkim nie „wydzierać” ani 
„zabierać” społecznościom mniejszym i niższym zadań, z którymi te 
ostatnie z powodzeniem same sobie radzą, a tym bardziej „niszczyć” je 
lub „wchłaniać”. Wszelka nieuzasadniona gigantomania, monopoliza-
cja i centralizacja, w jakiejkolwiek dziedzinie: gospodarki, administra-
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cji, kultury, oświaty czy wychowania jest szkodliwa – niszczy zdrową 
tkankę społeczną.

4. Pozytywne powinności społeczności większych i wyższych spro-
wadzają się natomiast do pomocy społecznościom mniejszym i niż-
szym (stąd nazwa omawianej tu zasady: pomocniczości). Wszelka „ak-
cja społeczna” ma mieć właśnie „charakter pomocniczy”, tzn. stwarzać 
warunki do działania, pobudzać, inspirować i popierać sensowne dzia-
łania i inicjatywy oddolne. „Góra” jest również uprawniona do przeję-
cia w swoje ręce jakiejś sprawy wówczas, gdy „dół”, mimo udzielanej 
pomocy, nie radzi sobie z jej prowadzeniem.5

W  fi lozofi czno-społecznej refl eksji wokół subsydiarności modyfi -
kowano i uzupełniano tę listę powinności. Ciekawą propozycję w tym 
względzie przedłożył niegdyś Lothar Schneider (1990: 27–37). Pozy-
tywne powinności społeczeństwa względem osoby (to samo dotyczy 
relacji między społecznościami osobie dalszymi i  bliższymi lub też 
powinności społeczności większych i  wyższych) nazwał „subsydiar-
nym towarzyszeniem” (subsidiäre Assistenz). Zaznaczył przy tym, że to 
„asystowanie” ma mieć charakter „pomocy dla samopomocy”. Orygi-
nalnym wkładem tego autora jest uzupełnienie pozytywnych powin-
ności społeczeństwa o tzw. subsydiarną redukcję, względnie zezwole-
nie na samodzielność (subsidiäre Reduktion bzw. Mündigkeitsfreigabe). 
Otóż gdy „pomoc dla samopomocy” okaże się skuteczna, gdy osoba 
jest już samodzielna, społeczeństwo nie powinno dłużej świadczyć tej 
pomocy, gdyż szkodzi to całemu porządkowi społecznemu i staje się 
„pomocą alienującą” (przerostem opieki)6. Pomijam w  tym miejscu 
fakt, że ekonomiczna, społeczna i etyczna racjonalność tego postulatu 
pozostaje w sprzeczności z pewną sygnalizowaną przez politykę spo-
łeczną prawidłowością. Otóż raz wywalczone uprawnienia do pomo-
cy bardzo trudno odebrać jej benefi cjentom, nawet jeśli obiektywnie 
rzecz biorąc pomoc nie jest im już potrzebna.

5 Przed laty pisałam już na ten temat. Por. Dylus 1988. 
6 O tych postulatach pisałam wcześniej. Por. Dylus 1994 (zwłaszcza rozdział: Zasada pomocni-
czości a transformacje systemu gospodarczego, s. 63–77). 
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II …na nowe czasy 

1. Caritas in veritate: nowe akcenty w rozumieniu 
subsydiarności

Benedykt XVI w  swej encyklice społecznej wielokrotnie przywołuje 
ZP. Jest ona dla niego „szczególnym przejawem miłości i przewodnim 
kryterium braterskiej współpracy wierzących i  niewierzących” (57)7. 
Ponieważ generalnie cechą nauczania społecznego Kościoła (NSK) jest 
ciągłość i  zmiana, także w  charakterystyce subsydiarności zawartej 
w tej encyklice doszukać się można tych dwóch aspektów.

Podobnie jak w innych dokumentach NSK, tak i w CV subsydiar-
ność nie jest jakąś pragmatyczną receptą na zbudowanie idealnego 
ładu społecznego, ale zasadą antropologiczną, ściśle związaną z kon-
cepcją osoby ludzkiej i  jej godności. Jest mianowicie „wyrazem nie-
zbywalnej ludzkiej wolności”. Będąc „pomocą dla osoby” (świadczoną 
wówczas, „gdy osoba oraz podmioty społeczne nie potrafi ą działać 
samodzielnie”), „sprzyja wolności i partycypacji w podejmowaniu od-
powiedzialności”. Tym samym „szanuje godność osoby”. Encyklika 
traktuje ją jako „podmiot zawsze gotowy do przekazywania czegoś 
innym”. Co więcej, uznaje – w duchu fi lozofi i dialogu – iż wzajemność 
stanowi „wewnętrzną konstytucję istoty ludzkiej” (57).

W omawianej tu charakterystyce ZP można się też doszukać wspo-
mnianego wcześniej elementu „subsydiarnej redukcji”. W  encyklice 
dobitnie zaznacza się bowiem, że pomoc osobie „zakłada zawsze ce-
lowość emancypującą”. Świadomy bezdroży pomocy źle świadczonej, 
ubezwłasnowolniającej, papież wyraża przekonanie, że „pomocniczość 
stanowi najskuteczniejsze antidotum na jakąkolwiek formę pater-
nalistycznego asystencjalizmu” (57). W  tym kontekście przypomina 
o komplementarności zasad społecznych, o nierozerwalnym związku 
zasad: pomocniczości i solidarności, „ponieważ pomocniczość bez so-
lidarności kończy się partykularyzmem społecznym”, zaś „solidarność 

7 Cyfry w nawiasach oznaczają kolejne numery encykliki Caritas in veritate.
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bez pomocniczości staje się asystencjalizmem upokarzającym potrze-
bującego człowieka” (58).

Przy prezentacji ZP w NSK dawno już porzucono organiczną wizję 
społeczeństwa hierarchicznie uporządkowanego. Również w  CV nie 
ma śladu dawnej terminologii. Zamiast o społecznościach „większych” 
i „mniejszych”, „wyższych” i „niższych”, mowa tu o „autonomii ciał po-
średnich”, „wielości podmiotów”, „zróżnicowaniu” i  potrzebie „koor-
dynacji” (57). Dostrzega się tu zatem i wyraźnie artykułuje złożoność, 
pluralizm i wielopłaszczyznowość struktur społecznych. Żaden inny 
dokument NSK tak dobitnie nie akcentował – właśnie w duchu sub-
sydiarności – znaczenia społeczeństwa obywatelskiego dla przezwy-
ciężania pojawiających się dziś nowych kwestii społecznych8. W tym 
trzecim – obok rynku i  państwa – podmiocie tkwi potencjał, który 
trudno przecenić. Jest tak dlatego, że istnienie i funkcjonowanie tego 
sektora wprowadza do sfery publicznej element absolutnie niezbęd-
ny dla prawidłowego funkcjonowania i gospodarki i polityki. Chodzi 
tu o darmowość i bezinteresowność, czyli „logikę daru”, wykraczającą 
poza „logikę rynkową” i „logikę polityczną”. 

Pierwszoplanowym tematem omawianej tu encykliki jest integral-
ny rozwój ludzki w miłości i prawdzie, jak głosi jej podtytuł. W związku 
z  tym sporo uwagi poświęcono w niej zagadnieniom, które ten roz-
wój wspierają lub zakłócają. Chodzi tu między innymi o procesy glo-
balizacji, którymi trzeba odpowiednio zarządzać, w  tym – na nowo 
przemyśleć koncepcję pomocy na rzecz rozwoju. Na kartach encykliki 
doszukać się też można sporo odniesień do kryzysu fi nansowego i go-
spodarczego ostatnich lat9. Właśnie w tych kwestiach stale trzeba się 
odwoływać do subsydiarności.

8 Na oryginalność tego wątku CV wskazuje się w niektórych komentarzach do tej encykliki. 
Por. np. Roos 2010: 41–53, Nothelle-Wildfeuer 2010: 89-106; Szymczak 2010: 107–124.
9 Znamienne jest kilkumiesięczne opóźnienie jej ogłoszenia (29 czerwca 2009). Tłumaczono 
je właśnie chęcią ustosunkowania się przez Benedykta XVI do kryzysowej sytuacji gospodar-
czej.
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2. Znaczenie zasady pomocniczości w zarządzaniu globalizacji

ZP określa się w encyklice jako „zasadę szczególnie stosowną do za-
rządzania globalizacją i do jej ukierunkowania na prawdziwy rozwój 
ludzki”. Jeśli przyjmiemy, że w warunkach globalizacji kategoria dobra 
wspólnego przekracza granice państwa narodowego, jeśli zabiegi dla 
osiągnięcia „globalnego dobra wspólnego” nie są utopijne, to rzeczy-
wiście „globalizacja (...) potrzebuje władzy” (57). Istnienie „pilnej po-
trzeby prawdziwej politycznej władzy światowej” zostało uzasadnione 
długą listą zadań, które ta władza miałaby podjąć. Jest wśród nich „za-
rządzanie ekonomią światową” oraz szereg spraw, których uporządko-
wanie w epoce globalnej przekracza możliwości państwa narodowego, 
chociażby „zapewnienie ochrony środowiska” czy „regulowanie ru-
chów migracyjnych” (67). 

Ten zgłaszany już wcześniej w  NSK postulat powołania „władzy 
światowej” był bodaj najgwałtowniej krytykowanym wątkiem ency-
kliki. Idei tej zarzucano, że jest „oderwana od rzeczywistości” i „poli-
tycznie niebezpieczna”10. Tymczasem papieżowi nie chodziło zapewne 
o tworzenie jakiegoś „państwa światowego”. Wprost przestrzegał, aby 
nie tworzyć „niebezpiecznej władzy uniwersalnej typu monokratycz-
nego” (57). Chodziło mu raczej o umocnienie struktur i zdolności do 
działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego postulat, aby 
dla zarządzania globalizacją „ustanowiono wyższy stopień porząd-
ku międzynarodowego o  charakterze pomocniczości” (67) wcale nie 
jest utopijny. Właśnie pomocnicze zarządzanie globalizacją chroni 
przed wypaczeniami: „nie narusza wolności” i okazuje się „konkretnie 
skuteczne”. Wymaga bowiem istnienia „wielu poziomów” i  „różnych 
płaszczyzn” władzy „nawzajem współpracujących” (57).

W  związku z  przepisami traktatu z  Maastricht i  szukaniem wła-
ściwych kryteriów podziału zadań między państwami członkowskimi 
a Wspólnotą Europejską, zwykło się nazywać zasadę pomocniczości 
„zasadą kompetencji”. Właśnie ten drogowskaz Benedykt XVI wyko-

10 I tak np. według Macieja Zięby brak światowego demos uniemożliwia demokratyczne powo-
ływanie „światowej władzy”. Por. Zięba 2009: 52.
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rzystuje do tego, „by móc nadać kierunek globalizacji ekonomicznej” 
(41). Z  aprobatą pisze bowiem o  „zróżnicowaniu kompetencji” (57) 
i „wyraźnym określeniu władzy politycznej na poziomie lokalnym, na-
rodowym i  międzynarodowym” (41). Papież, włączając się poniekąd 
do debaty wokół sposobu zarządzania globalizacją i przeciwdziałania 
jej negatywnym konsekwencjom, opowiada się nie tyle za global go-
vernment, ale za global governance11.

3. Pomoc (dla samopomocy) na rzecz rozwoju

Skoro jedną z konsekwencji globalizacji gospodarki jest wzrost dys-
proporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami świata, 
to subsydiarne zarządzanie globalizacją musi objąć także pomoc na 
rzecz rozwoju. Zresztą mowa jest o tym expressis verbis w encyklice. 
Wskazując na konieczność kierowania się w  działaniu społecznym 
i  zasadą solidarności, i  pomocniczości, papież dodaje: „tę regułę 
o  charakterze ogólnym trzeba mieć na uwadze także przy zajmo-
waniu się sprawami odnoszącymi się do pomocy międzynarodowej 
i rozwoju” (58). Świadomy ślepych zaułków dotychczasowych dzia-
łań, a nawet fi aska wielu programów pomocowych, Benedykt próbu-
je podać diagnozę niepowodzeń oraz „podpowiedzieć” ramy działań 
pożądanych.

Genezy niepowodzeń dopatruje się w antysubsydiarnym paterna-
lizmie pomocowym. Owszem, procesy globalizacji otworzyły „moż-
liwości wielkiej redystrybucji bogactw w  wymiarze planetarnym, co 
nigdy wcześniej nie miało miejsca”. Co więcej, „dzisiaj siły materialne 
do spożytkowania” dla przezwyciężenia nędzy „są potencjalnie więk-
sze niż niegdyś”. Jednak wskutek „złego zarządzania”, pojawiają się 
„nowe podziały między narodami i w samych narodach”, a redystry-
bucji bogactwa towarzyszy „redystrybucja ubóstwa”, albo wprost „jego 
pogłębienie”. Jest tak dlatego, że obecny styl pomocy rozwojowej nie 
koncentrował się dostatecznie na upodmiotowieniu adresatów pomo-

11 Tak też interpretuje postulat powołania „władzy światowej” Ursula Nothelle-Wildfeuer 
(por. 2010: 100).
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cy. Mieli oni raczej „zadowolić się fi lantropią narodów rozwiniętych”. 
Poza tym efektywna pomoc jest hamowana „przez projekty ego-
istyczne, protekcjonistyczne lub dyktowane przez interesy osobiste”. 
W związku z tym – właśnie w duchu pomocniczości – papież upomina 
się o „uczestnictwo krajów nowych lub będących na drodze rozwoju” 
(42) w zarządzaniu tą sytuacją.

Sprzeczne z  tym duchem pozostaje natomiast zbiurokratyzowa-
nie „organizmów międzynarodowych” świadczących pomoc na rzecz 
rozwoju. W  konsekwencji staje się ona nieskuteczna. Rozrost kosz-
townych aparatów administracyjnych tych organizacji, zużywających 
„zbyt wysoki procent zasobów, które powinny być w istocie przezna-
czone na rozwój” powoduje jakby odwrócenie sytuacji. To adresaci 
pomocy utrzymują tych, którzy mieli im pomagać. W tym kontekście 
oczywisty jest postulat „całkowitej przejrzystości”. Wskazane jest, aby 
organizacje międzynarodowe i pozarządowe informowały „donatorów 
i opinię publiczną o procencie otrzymanych funduszy przeznaczonym 
na programy współpracy, o  prawdziwej zawartości tych programów 
i wreszcie o strukturze kosztów samej instytucji” (47). 

Zgodny z  ZP pozostaje dalej pluralizm podmiotów i  kierunków 
działania. Dotychczasowe negatywne doświadczenia marnotrawienia 
środków pomocowych wskutek defi cytu struktur politycznych w kra-
jach rozwijających się uprawniają do stwierdzenia, że pomocy eko-
nomicznej ma towarzyszyć „umocnienie gwarancji państwa prawa”. 
„Międzynarodowa pomoc (...) powinna raczej wspierać konsolidację 
systemów konstytucjonalnych, prawnych i administracyjnych” w kra-
jach rozwijających się (41). „Autentyczna pomoc gospodarcza” ma przy 
tym angażować „nie tylko rządy zainteresowanych krajów, lecz także 
lokalnych działaczy gospodarczych oraz podmioty społeczeństwa oby-
watelskiego zaangażowane w kulturę, łącznie z Kościołami lokalnymi” 
(58). Jak wielokrotnie podkreśla się w tej encyklice, trudną do przece-
nienia rolę w wychodzeniu z ubóstwa odgrywa właśnie społeczeństwo 
obywatelskie. Dlatego tak ważny jest „rozwój – obok państwa – innych 
podmiotów politycznych, natury kulturowej, społecznej, terytorialnej 
lub religijnej” (41). W epoce „stopniowej integracji planety” potrzeba 
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„faktycznej mobilizacji wszystkich podmiotów społeczeństwa obywa-
telskiego, zarówno osób prawnych, jak i fi zycznych” (47).

Pomoc dla samopomocy oznacza „rozwijanie różnych form przed-
siębiorczości”, również „w krajach skazanych na wykluczenie lub mar-
ginalizację w świecie ekonomii globalnej”. Zalecenie „kontynuowania 
projektów pomocniczości (...) dążących do wzmocnienia praw” zostało 
obwarowane ważnym zastrzeżeniem. Trzeba mianowicie zawsze prze-
widywać podejmowanie przez benefi cjentów „proporcjonalnej odpo-
wiedzialności” (47).

Drogowskaz subsydiarności wskazuje następnie, że „w działaniach 
na rzecz rozwoju trzeba zachować zasadę centralnego charakteru oso-
by ludzkiej, będącej podmiotem, który w pierwszej kolejności powi-
nien podjąć obowiązek rozwoju”. Autor encykliki upomina się o „po-
prawę sytuacji życiowej konkretnych osób danego regionu”. Zdaje 
sobie sprawę, że „troska nie może być nigdy postawą abstrakcyjną”. 
W związku z tym nie da się wymyślić idealnych programów rozwojo-
wych sprawdzających się zawsze i wszędzie czy „recept powszechnie 
obowiązujących”. Przeciwnie, programy te „muszą charakteryzować 
się elastycznością” – aby mogły być przystosowane do różnych sy-
tuacji. Bezcenne w tym kontekście jest przypomnienie jednej z sub-
sydiarnych powinności (w naszej wcześniejszej analizie: nr 2): osoby 
korzystające z programów na rzecz rozwoju „powinny być bezpośred-
nio zaangażowane w ich planowanie i stać się protagonistami ich re-
alizacji”. To samo dotyczy całych „ludów”. To one mają być „twórcami 
własnego rozwoju”. Jak już zauważył Paweł VI (w encyklice Populorum 
progressio, 77), „są pierwszymi odpowiedzialnymi za niego” (47).

Swego rodzaju subsydiarnym słowem – kluczem jest „uczestnictwo”. 
W encyklice czytamy, że „programy pomocowe powinny (...) odznaczać 
się cechami programów zintegrowanych z oddolnym uczestnictwem”. 
Jeśli ich celem jest „zapewnienie krajom najuboższym prawdziwie 
autonomicznej przyszłości”, to powinny się one koncentrować na po-
większaniu „autentycznego kapitału”, jakim jest „bogactwo ludzkie”. 
Krajom rozwijającym się należy też pomóc osiągnąć „pełne uczestnic-
two w  międzynarodowym życiu gospodarczym”. Drogą ku temu jest 
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sprzyjanie „stopniowemu wchodzeniu ich produktów na rynki między-
narodowe”. Będzie to wymagało pomocy tym krajom „w poprawianiu 
jakości ich produktów i w lepszym dostosowaniu ich do popytu”. Zda-
jąc sobie sprawę z blokowania importu produktów, głównie rolniczych, 
pochodzących z krajów ubogich, papież upomina się o „komercjalizację 
takich produktów”, co oznacza często wręcz „gwarancję ich przeży-
cia”. Zresztą „sprawiedliwy i zrównoważony handel międzynarodowy 
w dziedzinie rolniczej może przynieść korzyści wszystkim”. W związku 
z tym konieczne jest nie tylko „nadanie tej produkcji kierunku komer-
cyjnego, ale również ustanowienie wspierających ją międzynarodowych 
reguł handlowych i wzmocnienie fi nansowania rozwoju, by uczynić te 
gospodarki bardziej produktywnymi” (58).

Zawarty w encyklice zarys subsydiarnej pomocy na rzecz rozwoju 
wcale nie grzeszy ogólnikowością. Nie jest pobożnym życzeniem czy 
nierealistycznym apelem. Postulatowi, „aby przeznaczyć większe kwo-
ty swojego produktu krajowego brutto (PKB) na pomoc dla rozwoju”, 
towarzyszy wskazanie źródeł pozyskiwania dodatkowych środków. Co 
ciekawe, zdaniem papieża ogromne rezerwy środków publicznych mo-
głyby zostać uwolnione poprzez reformę krajowych systemów opieki 
społecznej. Chodzi przy tym właśnie o zastosowanie ZP, o tworzenie 
systemów „bardziej zintegrowanych, przy czynnym uczestnictwie 
podmiotów prywatnych oraz społeczeństwa obywatelskiego”. W ten 
sposób nie tylko poprawi się jakość opieki społecznej, ale i zaoszczędzi 
zasoby, które można przeznaczyć „na rzecz solidarności międzynaro-
dowej”. Obiecujący z  punktu widzenia źródeł fi nansowania pomocy 
rozwojowej jest wreszcie postulat zastosowania tzw. „pomocniczości 
fi skalnej”. Chodzi o to, aby w szerszym zakresie pozwolić obywatelom 
„decydować o przeznaczeniu kwot z ich podatków przekazanych pań-
stwu” (60).

Podsumowując: subsydiarny „system solidarności społecznej cha-
rakteryzujący się większym uczestnictwem, bardziej organiczny, mniej 
biurokratyczny, a nie mniej skoordynowany, pozwoliłby dowartościo-
wać te energie, dzisiaj uśpione, z korzyścią również dla solidarności 
między narodami” (60).
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Wskazania encykliki w zakresie pomocy na rzecz rozwoju są jed-
nocześnie próbą podpowiedzi „rozwiązań dla obecnego kryzysu eko-
nomicznego”. Paradoksalnie, choć w zgodzie z poruszanym wcześniej 
wątkiem sprzeciwu wobec fi lantropii upokarzającej adresatów pomo-
cy, powinna ona „być traktowana jako prawdziwe narzędzie wytwarza-
nia bogactw dla wszystkich” (60).

4. Drogowskaz w czasach kryzysu

Zawarte w encyklice propozycje dotyczące subsydiarnego zarządzania 
globalizacją oraz pomocy rozwojowej dotyczą i czasów prosperity, i cza-
sów kryzysu12. Ponieważ jednak kryzysowa sytuacja wymaga poszuki-
wania nowych dróg wychodzenia z  opresji, warto osobno popatrzeć, 
jaki kierunek wskazuje w tych warunkach drogowskaz subsydiarności.

Otóż zgodnie z  nim wiele podmiotów, indywidualnych i  zbioro-
wych – odpowiednio do swych kompetencji – jest odpowiedzialnych 
za wychodzenie z kryzysu. Chodzi tu i o świat biznesu, i o partnerów 
społecznych (większej elastyczności sposobów działania oczekuje się 
zwłaszcza od związków zawodowych, por. 64), i  o  państwo narodo-
we (którego rola „w odniesieniu do rozwiązania obecnego kryzysu [...] 
wydaje się wzrastać”, 41), i o „polityczną władzę światową” o pomoc-
niczym charakterze (67), i o różne podmioty społeczeństwa obywatel-
skiego (41). W ten sposób Benedykt XVI zdecydowanie wykracza poza 
uwarunkowane ideologicznie rozważania: więcej rynku czy państwa? 
Przeświadczenie o  policentrycznym charakterze rozwoju, o  wielora-
kich przyczynach i wspaniałego rozwoju, i zapóźnienia, o zróżnicowa-
niu win i zasług powinno nas chronić od pokusy takiego ideologiczne-
go upraszczania rzeczywistości (por. 22). 

Należy raczej szukać „nowej syntezy humanistycznej” (21), od nowa 
stawiać drogowskazy, niż podawać recepty. Właśnie dlatego encyklika 
nie podaje konkretnych strategii wychodzenia z kryzysu. Przypomina 
jednak o konieczności rehabilitacji tradycyjnych zasad etyki społecz-
nej. Nie moralizuje, ale przede wszystkim domaga się ustanowienia 

12 W tym fragmencie swojej refl eksji nawiązuję do: Dylus 2010.
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sprawiedliwych reguł gry, tak aby podmioty gospodarujące działały 
w obrębie politycznego i moralnego „porządku ramowego”. Co więcej, 
papież dostarczył impulsów do kształtowania ładu etycznego13. 

Przesłanką proponowanych w  encyklice środków zaradczych jest 
przeświadczenie, że wszystkie fazy cyklu ekonomicznego „mają nie-
uchronnie implikacje moralne” (37). Benedykt XVI uważa, że będąca 
w kryzysie „ekonomia zglobalizowana” wymaga podjęcia próby inte-
gracji odizolowanych na razie „logik”. Dominującą w życiu ekonomicz-
nym „logikę wymiany kontraktowej” trzeba mianowicie uzupełnić 
– i  to już w  obrębie rynku – „logiką polityczną” oraz „logiką daru”. 
Przecież życie ekonomiczne potrzebuje sprawiedliwych praw i  „po-
działu dochodu kierowanego przez politykę” (37). Bezinteresowność 
i braterstwo, czyli „logika daru bez rekompensaty”, też nie mogą być 
zarezerwowane wyłącznie dla obszarów pozarynkowych. Właśnie na 
rynku musi się znaleźć miejsce na solidarność i uczestnictwo. Zako-
twiczona w  społeczeństwie obywatelskim sfera tzw. ekonomii spo-
łecznej pokazuje, że jest to możliwe. Liczne podmioty tej sfery (orga-
nizacje religijne i świeckie), kierując się logiką odmienną od czystego 
zysku, wcale nie rezygnują z  wytwarzania wartości ekonomicznych 
(por. 37). Znacznie większym ich wkładem w dobro wspólne jest jed-
nak przekroczenie interesownej „logiki wymiany” (dać, aby mieć) oraz 
wymuszonej przez państwo „logiki zachowań publicznych” (dać z obo-
wiązku). Paradoksalnie etosu obywatelskiego, generowanego przez 
osoby otwarte na bezinteresowną „logikę daru” potrzebuje zarówno 
rynek, jak i polityka (por. 39).

Podsumowując: ponieważ za kryzysem fi nansowym kryje się kry-
zys etyki, w encyklice została nakreślona pewna wizja globalnej etyki. 
Tytułowe miłość i prawda jako komplementarne i uzupełniające się war-
tości będące fundamentem wszystkich norm, występują w charakterze 
powszechnie obowiązującej, uniwersalnej metanormy (Nass 2010).

13 W  języku polskim niezręcznie brzmi dosłowne tłumaczenie przypisanej papieżowi roli 
„dostarczyciela impulsów dla etycznego porządku” (ordnungsethischer Impulsgeber). Por. Gold-
schmidt, Habisch 2010.
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