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„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości.
I narody idą przed siebie. I ludzkość cała.
Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu,
pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia...
Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”.
Jan Paweł II
Cechy, które były właściwe słynnemu uczonemu - encyklopedyście Janowi
Pawłowi II: wszechstronne i głębokie rozumienie człowieka we wszystkich jego
wymiarach, z jego potrzebami i problemami, troską o losy rodziny, Ojczyzny
i całej ludzkości oraz myślenie o charakterze prognostycznym, stanowią fundament jego prac należących do światowego dziedzictwa duchowego.
Studiując dorobek Myśliciela nie przestajemy podziwiać wielostronności jego
spojrzenia. Zwracając się do wszystkich
obywateli świata w szczególny sposób
podkreślał konieczność pobudzenia
przez każdą osobę jej wewnętrznego
„Ja”, wpływania na formowanie przekonań. W jego pracach zauważa się
wielką siłę duchową, ukierunkowaną
na podniesienie godności człowieka,
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pobudzanie jego motywacji do podjęcia
odpowiedzialności - przede wszystkim
za siebie, za skutki własnej działalności.
W centrum uwagi Jana Pawła II znajduje
się człowiek, jego problemy, cierpienia
i radości, bariery i zagrożenia stojące
na drodze jego życia. Według niego cały
proces wychowawczy winien być skierowany na „uczłowieczenie człowieka”.
W swej koncepcji filozoficzno-pedagogicznej uzasadnia on myśl, że zaczynając od pierwszych chwil życia człowiek
na każdym etapie swej drogi uczy się być
człowiekiem. Jest to proces ciągły, permanentny. Jako wielki uczony, pedagog
i psycholog, filozof-prognosta udowadnia, że przyszłość każdej rodziny i całej
ludzkości uwarunkowana jest odpowiednim wychowaniem człowieka.
Prawdziwym skarbem wydają się Pa-
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pieskie listy, które Jan Paweł II kierował
do ludzi całego świata, do rodzin, do kobiet, do dzieci, do artystów - do różnych
grup socjalnych, można powiedzieć: do
każdego żyjącego, tworzącego i chodzącego po ziemi. Uważam, że takie zachowanie to zjawisko wyjątkowe w historii.
Jest to bezcenny skarb, który musimy
wziąć ze sobą na trudne życiowe ścieżki
XXI wieku i całego trzeciego tysiąclecia.
Przekazywana w nich idea, uzasadniona
przez Wielkiego Mędrca – Ojca Świętego, jest ważnym źródłem duchowym
i podstawą metodologiczną pedagogiki,
psychologii, filozofii, socjologii oraz innych nauk, które zajmują się badaniem
człowieka i skierowane są na udzielenie
mu pomocy. Jednocześnie mogą one być
niezastąpioną pomocą dla rodziców oraz
nauczycieli, dyrektorów szkół i innych
ośrodków edukacyjno-wychowawczych
różnego typu a także dla działaczy państwowych i politycznych.
„Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci” – to ostatnia praca Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Została ona wydana w języku włoskim
w Watykanie i Mediolanie, natomiast po
polsku w Krakowie1 a w języku ukraińskim we Lwowie2. Każdy, kto zapozna
się z tą ważną książką, odkrywa głębię
świata wewnętrznego Autora, człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla
innych. Dialog, będący formą przedstawienia rozważań uczonego światowej
miary, pozwala czytelnikom poznać refleksje osobiste Jana Pawła II, bogactwo
jego duszy, dobro serca.
Nie może nie zachwycić głębokość
1

twórczego pomysłu tego współczesnego Myśliciela już na etapie formowania
i strukturyzacji treści pracy. Rozważania
mędrca w ciągu dziesiątków lat stanowią treść pięciu rozdziałów pracy filozoficzno-pedagogicznej. Jest to testament
Wielkiego Człowieka, serdeczne rady dla
obywateli świata zarówno w czasach
teraźniejszych, jak i przyszłych. Tytuły
pięciu rozdziałów trafnie wyrażają najważniejsze zagadnienia:
„Miara wyznaczona złu”;
„Wolność i odpowiedzialność”;
„Myśląc ojczyzna … (Ojczyzna – Naród
– Państwo)”;
„Myśląc Europa …(Polska – Europa
– Kościół)”;
„Demokracja: możliwości i zagrożenia”.
Warto przyjrzeć się treści jednego
z rozdziałów tej niecodziennej pracy
filozoficzno-pedagogicznej. Trzeci, centralny w całym dziele rozdział ukierunkowany jest na wszechstronną analizę
i przemyślenie w duchu wiary zasadniczych kwestii takich jak: ojczyzna, patriotyzm, narodowość, historia, kultura,
naród i kultura.
W celu pełnego ujęcia pojęcia „Ojczyzna” uczony wykorzysta podejście interdyscyplinarne. Zwraca się do etymologii oraz do semantyki logicznej. Swoje
rozważania filozoficzno-pedagogiczne
Jan Paweł II rozpoczyna od konkretnej
analizy historyczno-filozoficznej podstawowych pojęć. Słowo „ojczyzna”
(łac. – patria) związane jest z pojęciem
i istotą „ojca” (pater). W pewnym sensie
ojczyzna wiąże się ze spadkiem, tzn. dobrami otrzymanymi od przodków. Bar-

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2005.
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Iwan Pawło II. Pamjat ta identycznist. Besidy na złami tysiaczolit /Per. Z ital. Marjana

Prokopowycz. Lwów Litopys 2005.
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dzo często o rodzinnym kraju mówiono
też „ojczyzna – matka”. Nasze doświadczenia osobiste potwierdzają wielką rolę
matek w procesie przekazywania spadku duchowego. Wobec tego ojczyzna jest
spadkiem i jednocześnie stanem mienia,
uwarunkowanym tym spadkiem; dotyczy to też ziemi, terytorium. Jednak
w sensie ogólniejszym pojęcie ojczyzna
oznacza wartości i treści duchowe, które
tworzą kulturę narodu [3, s. 61-62].
Swoje idee prognostyczne Ojciec Święty wygłosił 2 czerwca 1980 r. w UNESCO w przemówieniu zatytułowanym
„W imię przyszłości kultury” [7, s.80].
Odwołał się w nim do bezsprzecznych
faktów historycznych: nawet, gdy Polska
nie istniała na mapach jako niepodległe
państwo a naród ciemiężono, Polakom
nie brakowało patriotyzmu i szacunku
dla kultury przodków. Rozwijały się one
właśnie wtedy bardzo dynamicznie.
Ojciec Święty zaznacza: „Z tego widzimy, że w samym pojęciu ojczyzny
założono głęboki związek między aspektem duchowym a materialnym, między
kulturą a terytorium. Terytorium, siłą
odebrane narodowi, staje się w pewnym sensie błaganiem, nawet krzykiem,
zwróconym do „ducha” samego narodu. W takiej sytuacji duch narodu się
rozbudza, zaczyna żyć nowym życiem
i walczy o zwrócenie swoich praw i terytorium. Norwid wyraził to w formie ścisłej, mówiąc o pracy: „Piękno na to jest,
by zachwycało – do pracy, a praca – by
się zmartwychwstało” [3, s. 70].
Głębokie idee społeczne przedstawiono w zdaniach o wartości moralnej patriotyzmu. W rozdziale „Patriotyzm”
czytamy: „Jeśli zapytać siebie, gdzie szukać patriotyzmu w Dziesięciu przekaza-
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niach, odpowiedź szybko się znajdzie:
trzeba go szukać w czwartym przekazaniu, które nakazuje szanować ojca i matkę. W łacinie wyrażono to słowem pietas (szacunek, pietyzm, dobre sumienie)
nadmieniając, że szacunek, który jesteśmy winni rodzicom, ma wymiar religijny”. Przystępnie podano istotę tego pojęcia: „Patriotyzm oznacza umiłowanie
tego, co ojczyste – umiłowanie historii,
tradycji, języka, czy samego krajobrazu
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje też dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się
każde zagrożenie tego dobra, jakim jest
ojczyzna.” [ibidem, s. 19].
Każde słowo, każde zdanie napisane
przez Jana Pawła II o Ojczyźnie ma wielkie znaczenie. Dlaczego nam się tak wydaję? Odpowiedź na to pytanie wydaje
się prosta, leży na powierzchni. Jest tak
dlatego, że Ojciec Święty poświęcił całe
swe życie tej idei. „Ojczyzna jest wspólnym dla wszystkich obywateli dobrem,
i w tym sensie jest ona też wielkim obowiązkiem. Analiza historii dowodzi, że
Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu
heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy
chodziło o obronę ojczyzny jako najwyższego dobra.” [3, s.72].
„Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością. Można powiedzieć, że jest tą
rzeczywistością, w której służbie rozwinęły się i dalej się rozwijają struktury społeczne, poczynając od tradycji
plemiennych” – oto wniosek uczonego.
Jednocześnie uczony stawia następujące pytanie: czy ojczyzna jest najwyższą
formą rozwoju życia społecznego? Przekonany jest, że rodzina oraz naród wraz
z ojczyzną pozostają niezmienne w swo-
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im znaczeniu” [3, s. 72].
Przy tym zaznaczyć trzeba, że Jan
Paweł II bardzo dobrze znał życie, wiedział o poważnych problemach wynikających na różnych jego etapach. Dlatego
jasno dostrzegał i rozumiał trudności
oraz ich przyczyny. Umożliwiało mu to
obiektywną ocenę realnej sytuacji – zarówno w działalności codziennej każdego człowieka, jak i w życiu rodziny
czy całego społeczeństwa na poziomie
państwowym.
Głębokie filozoficzne, psychologiczne
oraz pedagogiczne idee odnajdujemy
w treści Listu Ojca Świętego „Do rodzin”,
wygłoszonego 2 lutego 1994 r.: „W niniejszym Liście do Rodzin pojawiają się
dwa pojęcia, które są sobie bliskie, ale nie
tożsame. Jest to pojęcie „komunii” oraz
pojęcie „wspólnoty”. „Komunia” dotyczy
relacji międzyosobowej pomiędzy „ja”
i „ty”. „Wspólnota” natomiast zdaje się
ten układ przekraczać w kierunku „społeczności”, w kierunku jakiegoś „my”.
Rodzina jako wspólnota osób jest równocześnie pierwszą ludzką „społecznością”.
Rodzina powstaje wówczas, gdy urzeczywistnia się przymierze małżeńskie,
które otwiera małżonków na dozgonną
wspólnotę miłości i życia, dopełniając się
w sposób specyficzny poprzez zrodzenie
potomstwa. W ten sposób „komunia
małżonków daje początek „wspólnocie”,
jaką jest rodzina. Cała ta „wspólnota” rodzinna jest dogłębnie przeniknięta tym,
co stanowi samą istotę „komunii”. Czyż
jakakolwiek inna „komunia” może być
porównana z tą, jaka istnieje pomiędzy
matką a dzieckiem, tym dzieckiem, które
ona naprzód nosi w swym łonie, a potem
wydaje na świat?” [8, s.23].
W podrozdziale „Bezinteresowny dar

z siebie samego” autor odwołuje się do
„najbardziej transcendentnej” definicji
człowieka: „Człowiek jest dobrem wspólnym”. Jest dobrem wspólnym rodziny
i ludzkości, poszczególnych społeczności oraz społeczeństw: trzeba jednak
wprowadzić tutaj znamienną różnicę
stopnia i sposobu. O ile jest on dobrem
wspólnym na przykład narodu (jako
rodak) czy państwa (jako obywatel), to
dobrem wspólnym rodziny jest w sposób najbardziej konkretny, jedyny i niepowtarzalny: nie tylko jako człowiek,
jako jednostka w ludzkiej wielości, lecz
jako „ten człowiek”. Bóg-Stwórca powołuje go do istnienia „dla niego samego”.
Wraz z zaistnieniem rozpoczyna się też
dla niego „wielka przygoda” życia, która korzenie swoje zapuszcza w rodzinie.
„Ten człowiek” — to w każdym przypadku osoba zasługująca na afirmację ze
względu na swą ludzką godność. Godność
właściwa osobie wyznacza jego miejsce
wśród ludzi, przede wszystkim wyznacza jego miejsce w rodzinie. Rodzina jest
bowiem — bardziej niż jakakolwiek inna społeczność — środowiskiem, w którym człowiek może bytować „dla niego
samego” poprzez bezinteresowny dar
z samego siebie. Pod tym względem pozostaje ona społecznością niezastąpioną
i niezastępowalną: jest „sanktuarium
życia” [ibidem, s. 41-42].
Można zatem powiedzieć, że Ojczyzna, rodzina, ojcostwo, macierzyństwo
– są to pojęcia naturalnie powiązane
ze sobą. Wydaje się potrzebne ich rozpatrzenie kompleksowe oraz systemowe rozwiązanie problemów, które
wypływają z idei założonych w ich treści [5]. Myśl ta jest uzasadniona przez
Ojca Świętego z pozycji filozoficznych
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w podrozdziale „Czwarte Boże Przekazanie”: „Szanuj ojca swego i matkę swoją”.
„Nie będzie więc przesadą powiedzieć,
iż życie narodów, państwa, organizacji
międzynarodowych „przebiega” przez
rodzinę. Że „opiera się” ono także na
czwartym przykazaniu Dekalogu. Epoce, w której żyjemy — przy wszystkich
i licznych deklaracjach typu prawnego — grozi w jakiejś mierze „wyobcowanie”. Jest to poniekąd owoc przesłanek
„oświeceniowych”, zgodnie z którymi
człowiek jest „bardziej” człowiekiem,
jeśli jest „tylko” człowiekiem. Otóż trudno nie stwierdzić, iż epoce naszej grozi
wyobcowanie z tego wszystkiego, co na
różne sposoby należy do pełnego bogactwa człowieka. Odnosi się to również do
rodziny. Afirmacja osoby w znacznej bowiem mierze wiąże się z rodziną. Wiąże
się także z czwartym przykazaniem. Rodzina w Bożej myśli jest pierwszą szkołą człowieczeństwa w każdej postaci:
bądź człowiekiem! Jest w tym zawarty
imperatyw: bądź człowiekiem jako syn
twojej ojczyzny, jako obywatel twojego
państwa, jako — w znaczeniu nowożytnym — obywatel świata. Bóg, który dał
ludzkości czwarte przykazanie, jest to
Bóg „przyjazny” człowiekowi ( filanthropos, jak mówili Grecy).” [8, s. 67].
Jako osoba duchowna, obywatel oraz
uczony, Jan Paweł II wypowiada się
o związku między rodziną, narodem
a państwem: „Rodzina, uczestnicząc
w dziedzictwie narodowej kultury, przyczynia się do specyficznej suwerenności,
jaką naród zawdzięcza swojej kulturze
i swemu językowi. Miałem sposobność
mówienia o tym na Zgromadzeniu UNESCO w Paryżu w 1980 roku i nieraz do
tego powracam, albowiem stwierdzenie
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to wydaje mi się niezwykle doniosłe.
Poprzez swą kulturę, swój język, nie tylko naród, ale i każda rodzina odnajduje
swą duchową suwerenność. Trudno bez
tego wytłumaczyć wiele faktów w dziejach narodów, zwłaszcza europejskich,
faktów dawnych i dzisiejszych, faktów
podniosłych, ale i bolesnych, zwycięstw
i klęsk. Widać jak bardzo organicznie rodzina jest zespolona z narodem, a naród
z rodziną” [ibidem, s. 80-81].
Przedstawimy jeszcze jeden fragment
tej ważnej pracy naukowej (właśnie tak
oceniamy papieski „List do rodzin”).
„Gdy chodzi o państwo, ten związek jest
częściowo analogiczny, a częściowo odmienny. Państwo bowiem różni się od
narodu swą wewnętrzną strukturą, samo w sobie jest o wiele mniej „rodzinne”, jest czymś bardziej ustrojowym
i zorganizowanym, „biurokratycznym”.
Niemniej ta struktura państwowa, ten
ustrój ma zawsze swoją „duszę” w takiej mierze, w jakiej odpowiada naturze „wspólnoty politycznej” prawnie
ukierunkowanej ku dobru wspólnemu.
Rodzina, rzec można, należy do duszy
każdego państwa o tyle, o ile stanowi
w stosunku do niego podmiot tak zwanej zasady pomocniczości. Rodzina jest
bowiem takim społeczeństwem, które nie dysponuje wszystkimi środkami
nieodzownymi do realizacji własnych
celów, zwłaszcza w dziedzinie wykształcenia i wychowania. I dlatego trzeba,
aby interweniowało państwo, zgodnie
ze wspomnianą zasadą: wszędzie tam,
gdzie rodzina jest samowystarczalna,
należy ją pozostawić samej sobie; co
więcej, interwencjonalizm państwowy
byłby w tym zakresie szkodliwy, byłby
wyrazem nie poszanowania, a deptania
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praw rodziny. Pomoc państwa zaczyna
się dopiero tam, gdzie rodzina naprawdę
sobie nie wystarcza.” [ibidem, s. 81-82].
Słowa te były napisane przez Jana
Pawła II w 1994 r. Aktualność wymienionych problemów od początku XXI wieku
dynamicznie rośnie. Bezrobocie, migracja zarobkowa rodziców, wzrost liczby
rozwodów, sieroctwo społeczne dzieci,
których rodzice żyją oraz pojawienie się
takiego pojęcia jak „eurosieroty” – to są
poważne problemy i zagrożenia zarówno dla Ukrainy, jak i innych krajów.
„Naprawdę niezależny oraz silny duchowo naród zawsze składa się z silnych
rodzin: rodzin świadomych swego powołania i roli historycznej. Współczesna rodzina znajduje się w środku wszystkich
tych problemów i zadań. Jakiekolwiek
marginalizowanie ich lub odsuwanie ich
rozwiązania stanowi istotne zagrożenie
rozwoju całego społeczeństwa” [ibidem,
s. 83]. Uważamy, że podobne twierdzenie ma znaczenie ogólnopaństwowe
i międzynarodowe, stanowi dobrą radę
człowieka mądrego skierowaną do działaczy państwowych i obywatelskich,
instytucji naukowych, rożnych grup
społecznych niezależnie od ich przynależności narodowej i religijnej.
Współczesne problemy są najściślej
związane z duchowością oraz kulturą
narodu. W „Słowie do uczestników Międzynarodowego Kongresu poświęconego znaczeniu chrztu Rusi Kijowskiej” (12
listopada 1988 roku) Papież uzasadnia
następujące założenie metodologiczne:
„Potrzeba duchowego zrównoważenia narodów – pragnieniem naszej cywilizacji”.
Zwraca uwagę, że słowa „kult” i „kultura” posiadają wspólny rdzeń. Potwierdza
to - jego zdaniem - że kult jest pierwszą

formą kultury.
Uczony filozof, teolog, kulturolog uzasadnia cenną konkluzję, że podstawowy
problem naszego społeczeństwa związany jest z poziomem jego kultury: potrzebne jest duchowe zrównoważenie
narodów, aby gwałtowny postęp technologiczny ostatnich dziesięcioleci nie
obrócił się przeciw ludzkości. Niski poziom kultury wywołuje rozmaite formy
ubóstwa, które można podzielić na ubóstwo krajów rozwiniętych oraz krajów
słabo rozwiniętych [9, s. 107; 6].
Jednocześnie Ojciec Święty przedstawia swoją wizję kierunków rozwiązania
niektórych wyjątkowo ważnych problemów. „Analiza naukowa przeszłości –
jest dużo istotniejsza niż zwykłe zadanie
akademickie. Jest ona niezbędna dla projektowania przyszłości. Analiza ta pokazuje, że nowa, prawdziwa kultura powinna być otwarta najpierw na elementy
duchowe, a dopiero potem – na materialne. Kultura ta musi zwrócić uwagę na
kult, w którym trzeba wreszcie zobaczyć
wbrew ideologiom ostatnich lat niewyczerpane bogactwo, które jest głównym
i pierwszorzędnym źródłem wiedzy i odnowienia [ibidem, s. 107].
Papież radzi w sposób duchowy i naukowy przemyśleć początki historii swego narodu: „Wraz z chrztem zaczyna się
historia kultury narodowej, a kultura
stanowi podstawę życia narodu. Dzięki
niej formuje się tożsamość oraz wyrażają się właściwe cechy narodu [ibidem, s.
161]. Dlatego wydaje się tak potrzebne
przypomnienie historii kultury słowiańskiej, która sięga swymi korzeniami
chrztu Włodzimierza Świętego w Kijowie. Wydarzenie to zapoczątkowało
wielką kulturę, która będąc związana
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z tradycją bizantyjską, przydała jej cechy
duchowości Rusi Kijowskiej... Dlatego,
żeby do końca zrozumieć specyfikę Waszej kultury, trzeba zwrócić się do źródeł
bizantyjskich, które Wasi przodkowie
przekazali Wam w języku ojczystym
oraz pozostawili w wielu zabytkach Waszego bogatego dorobku kulturowego”[ibidem, s. 162].
Swoje głębokie uczucia miłości i szacunku do narodu ukraińskiego Jan Paweł
II wiele razy podkreślał podczas wizyty na Ukrainie w czerwcu 2001 roku.
Podczas spotkania z przedstawicielami
środowisk politycznych, kulturalnych,
naukowych i biznesowych, które odbyło
się w Pałacu Prezydenckim 23 czerwca
2001 r., powiedział: „...Z wielką radością przyjąłem... zaproszenie, żeby odwiedzić Wasz szlachetny kraj, kołyskę
cywilizacji oraz ojczyznę pokojowego
współżycia różnych narodowości i grup
religijnych. Cieszę się, że jestem na ziemi
ukraińskiej. Jest to wielki zaszczyt, że
wreszcie mogę się spotkać z mieszkańcami państwa, które w godny uznania
sposób potrafiło zapewnić pokój swoim
obywatelom” [11, s.17].
Wzruszające jest zwrócenie się Ojca
Świętego do narodu ukraińskiego – narodu mądrego, znękanego cierpieniem,
z wielką historią i kulturą. „Z uczuciem
szczerej przyjaźni obejmuję naród ukraiński, który w przeważającej części jest
chrześcijański, o czym świadczy kultura, obyczaje narodowe, liczne cerkwie
zdobiące krajobraz oraz niezliczone
dzieła sztuki znajdujące się w tym kraju. Witam ziemię znękaną cierpieniem,
która przy tym zachowała niezniszczalne przywiązanie do wolności” [ibidem,
s. 17]. Tak wysoka ocena, naszym zda-

46

niem, ma dla współczesności wielkie
znaczenie historyczne, filozoficzne oraz
pedagogiczne.
Głęboką treść oraz czyste, święte
uczucia zawarto w papieskim posłaniu
do stolicy naszego państwa: „Witam
przepiękny Kijowie, położony nad Dnieprem, kołysko dawnych Słowian i kultury ukraińskiej napełnionej duchem
chrześcijaństwa. Na ziemiach tego kraju, położonego na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu Europy, spotkały się dwie
wielkie tradycje chrześcijańskie – bizantyjska i łacińska, przy czym obydwie zostały zaakceptowane. W ciągu wieków
między nimi nie brakowało napięć powodujących sprzeczności i szkodliwych
dla obu stron. Jednak teraz widzimy gotowość do wzajemnego wybaczenia. Musimy pokonać barierę nieufności po to,
żeby wspólnie w pokoju i harmonii budować państwo, czerpiąc, podobnie jak
w przeszłości, ze źródeł wspólnej wiary
chrześcijańskiej” [ibidem, s. 17-18].
W tych słowach odnajdujemy filozoficzny klucz metodologiczny do zbadania
skomplikowanych problemów historycznych, do obiektywnej, uzasadnionej naukowo polityki państwowej, do rozwoju
oświaty, nauki i kultury w warunkach
globalizacji i integracji.
Zwracając się do Ukraińców Ojciec
Święty zaznacza, że chrześcijaństwo dało znanym postaciom kultury i sztuki natchnienie do obfitego pomnażania moralnych, duchowych i społecznych wartości
kultury ukraińskiej. W związku z tym cytuje on słowa naszego wielkiego rodaka,
filozofa Hryhorija Skoworody: „Wszystko
przemija, ale u kresu wszystkiego pozostaje miłość. Wszystko przemija, ale nie
Bóg i nie miłość” [ibidem, s. 18].
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Wyjątkowo istotne znaczenie dla Ukraińców mają rady, aby być „bardziej wytrwałym w staraniach niezbędnych do
tego, żeby pokonać pozostałe trudności,
zapewniając przy tym pełne poszanowanie praw mniejszości narodowych i religijnych”. Uczony uzasadnia też następną
słuszną prognozę: „Polityka mądrej tolerancyjności nie przeszkodzi wzrostowi
szacunku i sympatii dla narodu ukraińskiego, ale zapewni mu szczególne
miejsce wśród narodów europejskich”
[ibidem]. Wysoko oceniając ten fakt, że
preambuła do Konstytucji Ukrainy przypomina swoim obywatelom o „odpowiedzialności przed Bogiem”, Ojciec Święty
nadmienia, że „podobnego zdania był
też Hryhorij Skoworoda, kiedy zapraszał
swoich współuczestników do stawiania
na pierwszym miejscu zadania „zrozumieć człowieka” [ibidem, s. 19].
Kazanie Ojca Świętego wygłoszone 25
czerwca 2001 roku na terenie kompleksu
sportowego „Czajka” w Kijowie zawiera następujące serdeczne życzenia dla
Ukraińców: „Dzisiaj nowo zdobyta niezależność otworzyła nowy, bardzo obiecujący okres, który zobowiązuje każdego
obywatela do postawienia przed sobą
celu „budować dom ojczysty”, Ukrainę...”
[ibidem, s. 58].
Budując Ukrainę – naszą Ojczyznę,
“nasz dom ojczysty”, powinniśmy w sposób twórczy wykorzystywać dorobek
naszych wielkich poprzedników – Hryhorija Skoworody i Jana Pawła II. Mamy
z niego czerpać postępowe idee człowieczeństwa, wysokiej moralności, miłości
do swej Ojczyzny, odpowiedzialności za
dzień dzisiejszy i za nadchodzące jutro.
W celu głębokiego przemyślenia nauki
Jana Pawła II o młodzieży, jej roli w roz-

woju każdego państwa i całego świata,
niezbędne jest zapoznanie się z unikatową książką wydaną w Polsce – w Lednicy w 2000 r. oraz powtórnie wydaną
w 2008 r. w Poznaniu – „Podręcznik Pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych
świata, Polski i Lednicy”. „Ojciec Święty
nigdy nie przemawiał do młodzieży,
lecz raczej prowadził dialog, rozmowę,
w której wyrażał samego siebie, swoją
wiarę oraz służbę najwyższym wartościom. Niejednokrotnie patrząc w oczy
młodym ludziom, odsuwał wcześniej
przygotowane przemówienie i mówił
od serca do serca” - tak wspominał Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita
krakowski, zwracając się do młodych we
wstępie do tej książki. Usystematyzowano w niej wg kolejności chronologicznej
przemówienia Jana Pawła II do młodzieży zaczynając od 22 listopada 1978 r.
(Watykan, Bazylika św. Piotra) a kończąc
przemówieniem w ONZ z dnia 5 października 1995 r. („Od praw człowieka
do praw narodów”).
Jako wielki człowiek, duchowny, uczony-filozof oraz pedagog, teolog i historyk, Jan Paweł II szczególnie podkreślał
prawo każdego narodu do własnego języka i kultury, poprzez które dany naród wyraża i umacnia to, co papież nazywa jego pierwotną „suwerennością
duchową”. Każdy naród ma także prawo
kształtować swoje życie zgodnie z własnymi tradycjami. Każdy naród ma prawo budować swoją przyszłość zapewniając młodym pokoleniom odpowiednie
wychowanie” [10, s. 823]. Osiemnaście
zasad filozoficznych, przedstawionych
przez Ojca Świętego w tym historycznym przemówieniu – to wielka skarbnica idei, rad i ostrzeżeń dla ludzkości:
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„Staję tutaj przed Wami jako świadek
nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej opatrzności” [ibidem, s. 830].
Jan Paweł II wzywał do pokonania
strachu przed przyszłością. Szczególnie
podkreślał, że odpowiedzią na to zjawisko, które powstało w końcu XX wieku,
jest „praca nad budową cywilizacji miłości na zasadach wartości uniwersalnych
– pokoju, solidarności, sprawiedliwości
oraz wolności. Lecz „duszą cywilizacji
miłości jest kultura wolności: wolności
jednostek i narodów, przeżywanej w duchu ofiarnej solidarności i odpowiedzialności” [ibidem, s. 830]. „Nosimy w sobie
zdolności do osiągnięcia mądrości i cnoty...”, „możemy zbudować ... cywilizację
godną człowieka, prawdziwą kulturę
wolności” [ibidem, s. 830]. „Możemy
i musimy tego dokonać! A czyniąc to,
przekonamy się, że łzy naszego stulecia
przygotowały ziemię na nową wiosnę
ludzkiego ducha” - podobnymi słowami
proroczymi Jan Paweł II kończył to historyczne przemówienie w ONZ.
Wybierając i czyniąc prawdziwe dobro
w życiu osobistym i rodzinnym, w stosunkach gospodarczych i politycznych,
w dziedzinie narodowej i międzynarodowej, człowiek realizuje wolność w prawdzie. Taka postawa daje możliwość uniknięcia w przyszłości niebezpieczeństw,
jakich nie szczędziła nam historia. Podobne filozoficzne wnioski Jana Pawła II
ostrzegają ludzkość przed błędami, które mogą być spowodowane problemem
ignorowania wolności. Uczony udowadnia istotność kwestii wolności człowieka: „Wolność jest dana człowiekowi
przez Stwórcę zarówno w postaci daru,
jak też zadania. Przez wolność człowiek
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jest powołany, aby przyjąć i realizować
prawdę o dobru”.
Filozoficzno-pedagogiczna idea tworzenia dobra dzięki wolności wydaje
się mieć wyjątkowo istotne znaczenie
dla pedagogiki. Naruszenie zasady wzajemnego powiązania wolności i prawdy,
próba jej uzależnienia, powoduje wielką
szkodę dla działalności i życia człowieka, a także rodziny, społeczeństwa i całej ludzkości. Ojciec Święty nadmienia,
że rozmiary owej szkody moralnej, jej
negatywne skutki są trudne do przewidzenia. Zniekształcenie wolności, jej
falsyfikacja czy nadużycie mogą prowadzić do powstawania różnych form reżimu totalitarnego. „Jest to jedną z form
zniszczenia wolności, czego skutki poznaliśmy w XX wieku” – tak brzmi prawdziwa i uzasadniona naukowo konkluzja
uczonego-filozofa, w której odnajdujemy
poważne ostrzeżenie dla ludzkości przed
mylnym rozumieniem wolności w XXI
wieku.
Jan Paweł II nie wspomina o zagrożeniach technologicznych, ekologicznych
oraz innych, które w latach 80-tych XX
wieku były już widoczne, lecz martwi
się o chorobę naszej cywilizacji: możliwość utraty ludzkich cech osobowości,
bez których człowiek nie może wypełnić
swojej szczególnej misji na ziemi. Wzywa zatem do pracy nad otwarciem tej
głębi każdego człowieka, która odkrywa i wzbogaca jego umysł i serce, i jest
ważna dla ludzi z całego świata. „Jest to
właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. Głębia pokoju” [1,
s. 43]. Jeszcze jednym niebezpieczeństwem był zmartwiony Ojciec Święty.
Chodzi tu o niebezpieczeństwo negatywnego wpływu różnych uzależnień
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oraz nieuporządkowanych przywiązań
na rozwój człowieka. Trzeba walczyć
z podobnym niebezpieczeństwem. Do
największych zagrożeń Ojciec Święty
zaliczał też istotne obniżenie poczucia
wartości życia. O tym ze wzruszeniem
mówił on w Zamościu 12 czerwca 1999
roku. Jako osoba duchowna – ksiądz
i człowiek, któremu właściwe były wysokie cechy moralne, Jan Paweł II osądzał zło, które jest promowane przez
„cywilizację śmierci” – „wolną miłość”,
rozpustę.
Ojciec Święty głęboko rozumiał zagrożenia cywilizacyjne i ostrzegał, że negatywne procesy w rozwoju społecznym
będą przyczyną degradacji osobowości.
Encyklopedyczne, historyczno-filozoficzne, pedagogiczne oraz psychologiczne prace Ojca Świętego, jego uogólnione
oceny i założenia uzasadnione teoretycznie mają znaczenie ogólnoludzkie,
międzynarodowe oraz prognostyczne.
Spadek duchowy, idee pedagogiczne,
psychologiczne i filozoficzne Jana Pawła
II są potrzebne każdemu człowiekowi,
każdemu ojcu i matce, każdemu ośrodkowi edukacyjnemu i kulturalnemu,
wszystkim organizacjom obywatelskim
i państwowym. Dzisiaj są one potrzebne zarówno Polsce jak i Ukrainie, a także państwom na różnych kontynentach
świata. Potrzebne są one dla przyszłości
całej ludzkości.
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono nauczanie
Jana Pawła II dotyczące człowieka: jego
wolności i celu życia a także istoty pojęć: rodzina i państwo. Szczególną uwagę poświęcono pojęciu ojczyzny, które
zdaniem autorki pozwala opisać właści-

we relacje między człowiekiem, rodziną
i państwem.
SUMMARY
The paper presents Pope John Paul II’s
teaching on man – his freedom and aim
of life – and defines the concepts of family and body politics. The focus of the article is the notion of motherland, which,
according to the author, helps to properly describe relationships between man,
family and body politics.
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