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Wstęp

W ramach prac Katedry Etyki od 2008 roku organizujemy konferencje z cy-
klu „Etyka i Życie Publiczne”, w których podejmujemy szczególnie ważne 
i aktualne problemy etyczne współczesnego życia publicznego. Dotychczas 
badaliśmy między innymi wolność i władzę, kłamstwo, autentyczność, rów-
ność, chciwość, zaufanie, nienawiść, wrażliwość i obojętność, prawo oraz 
sprawiedliwość. W jubileuszowym, dziesiątym tomie, zatytułowanym: Soli-
darność w życiu publicznym, chcemy zaproponować Państwu szereg refl eksji 
na temat aktualności idei solidarności w życiu publicznym.

Czterdzieści lat temu powstał w Polsce ruch społeczny „Solidarność”, 
który do dziś fascynuje fi lozofów, socjologów i politologów. Do rozwoju 
zarówno tego ruchu, jak i idei solidarności w znacznej mierze przyczynili 
się dwaj wybitni Profesorowie naszej uczelni: kard. Karol Wojtyła i ks. prof. 
Józef Tischner. Czujemy się zatem zobowiązani do rozwijania ich dzieła. 
Dlatego też Katedra Etyki naszej Uczelni dwadzieścia lat temu opublikowała 
ważną książkę Idea solidarności dzisiaj. Działanie według wartości. W roku 
2018 powołano na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. 
Przygotowując się do symbolicznego jubileuszu czterdziestolecia, staraliśmy 
się włączyć w te wydarzenia poprzez intelektualną refl eksję nad tym, jaki był 
i jest wpływ idei solidarności na kształt polskiego społeczeństwa w ostatnich 
latach. Autorzy zaproszeni do fi lozofi cznej analizy pojęcia solidarności w róż-
nych sferach życia publicznego podjęli się próby zdefi niowania tego pojęcia 
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i uchwycenia go w jego oryginalnym kontekście, jak również wyjaśnienia 
tego, jak je rozumie człowiek współczesny.

W poszczególnych artykułach zastanawiamy się między innymi nad tym, 
czy odeszliśmy od oryginalnego rozumienia solidarności, a jeśli tak, to w któ-
rą stronę i dlaczego. Jak daleko można rozsądnie rozszerzać granice solidar-
ności – czy obejmuje ona wszystkich ludzi, wszystkie byty ożywione, a może 
całość stworzenia? Czy idea solidarności jest wpisana w polską i  europejską 
tożsamość?

Może nie znajdziemy pełnych odpowiedzi na te pytania, ale mamy na-
dzieję, że poszczególny teksty będą zachętą do pogłębionej refl eksji i wspól-
nego poszukiwania zarówno możliwości, jak i potrzeby odświeżenia, a także 
upowszechniania idei solidarności w życiu społeczno-gospodarczym, nie 
tylko w naszych codziennych relacjach społecznych, lecz również w relacjach 
poszczególnych wspólnot i narodów. Chcemy, aby publikacja Solidarność 
w życiu publicznym była ważnym wydarzeniem w rozważaniach dotyczących 
idei solidarności i jej znaczenia we współczesnym świecie.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Autorom, którzy w tej książce podjęli 
się analizy zagadnień dotyczących solidarności. Mamy nadzieję, że ich prze-
myślenia pozwolą rzucić nowe światło na ten wielostronnie już ujmowany, 
a wciąż jeszcze nie w pełni zrozumiany fenomen społeczny.
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