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Wstęp
Świętowanie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II to doskonała okazja do ponownego namysłu nad jego duchowym dziedzictwem. Sam należąc do wspaniałego pokolenia odrodzonej II Rzeczypospolitej, Jan Paweł II dzielił się doświadczeniami swojej generacji
odbudowy Niepodległej, poprzez tragiczne lata okupacji niemieckiej,
aż po powojenne zmagania z komunizmem. Ojciec Święty wskazywał na tradycję jako źródło inspiracji do pracy dla dobra wspólnego.
Jan Paweł II pozostawił potomnym dziedzictwo ogromne,
trudne wręcz do ogarnięcia. Duchowy testament wielkiego papieża
będzie też, to pewne, anali-zowany i przywoływany przez kolejne
pokolenia wiernych, w tym przez uczonych, zresztą nie tylko chrześcijan, ale i ludzi innych wyznań. Zawiera on bowiem bogactwo
ważnych prawd i myśli, wciąż aktualnych, inspirujących do podejmowania coraz nowych inicjatyw w służbie Bogu i ludziom
Naszym obowiązkiem i przywilejem jest przekazać dziedzictwo św. Jana Pawła II następnym pokoleniom. Niech więc to dziedzictwo utrwala się w naszej świadomości, w naszej kulturze, w
naszej codziennej postawie, w naszej miłości i służbie.
Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest nie tylko
zabezpiecza-na, ale i ożywiana przez to, co mieści się w zakresie
kategorii narodu. Papież Polak aprobując odwoływanie się do aspektów narodowych i patriotyzmu, jednocześnie ostrzegał przed groźbą
przerodzenia się ich w nacjonalizm, któremu nadawał pejoratywne
znaczenie. Znów odwołał się do burzliwych wydarzeń XX stulecia,
które tak dobitnie naznaczały i jego biografię, dostarczając często
dra-matycznych doświadczeń. W jaki sposób można wyzwolić się od
tego zagrożenia?
Patriotyzm w kontekście nauczania papieża Polaka należy zatem rozumieć jako poczucie przywiązania do własnego narodu i
ojczyzny, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych narodów
(zwłaszcza samostanowienia i pomyślne-go rozwoju).Można by
pokusić się o stwierdzenie, że papież Polak dostrzegał szansę obudzenia poczucia własnej tożsamości czy tożsamości narodu poprzez
powrót do pa-mięci indywidualnej bądź zbiorowej, np. narodowej.
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Należy z całą mocą podkreślić, że Jan Paweł II był papieżem
Kościoła powszechnego, wszystkich narodów, a nie tylko Polaków i
jako biskup Rzymu w pełni się w tę uniwersalną, ogólnoświatową
misję wpisywał. Jako Polak i Europejczyk nigdy też nie podcinał
korzeni z których wyrastał – wadowickich, krakowskich, polskich.
Łączył służbę Kościołowi i światu z właściwie rozumianym polskim
patriotyzmem. Często mówimy „nasz papież” czy „papież Polak”, i
nie musi być w tym nic niewłaściwego, jeśli nie oznacza to braku
utożsamiania się z Kościołem powszechnym i braku świadomości, że
biskup Rzymu stoi na czele całego ludu Bożego, a nie tylko wiernych narodu, z którego się wywodzi. Jan Paweł II uczył, jak być
otwartym na różne kultury i narody przy równoległym umiłowaniu
tego, co określamy mianem ojczyzny. Szerokie spojrzenie na świat
wcale nie musi stać w sprzeczności z kochaniem tego, co prowincjonale czy po prostu nasze. Wręcz przeciwnie, te dwa wymiary w
pewnej mierze warunkują siebie nawzajem. Ten międzykontynentalny pielgrzym niejednokrotnie dawał wyraz przywiązania do swych
małych ojczyzn, dlatego nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy
odczytywać nauczanie Jana Pawła II także w perspektywie polskości. Dziedzictwo papieża Polaka staje się dla nas – jego rodaków w
pewnym stopniu dziedzictwem narodowym, polskim, swoistym
świadectwem o Polsce XX i XXI wieku.
Niniejsza monografia podejmuje próbę pochylenia się nad
jednem z istotnych zagadnień także bliskich Janowi Pawłowi II, a
mianowicie przywództwu służebnemu.Oczywiście treść publikacji
nie jest poświęcona wprost temu niemniej podejmuje próbe przywołania nowej rzeczywistości relacji ludzkich jakim jest przywództwo
służebne. Pojęcie przywództwa służebnego (z ang. servant leadership) staje się coraz bardziej popularne nie tylko w dyskusji akademickiej, ale także w rzeczywistości biznesowej. Zmieniające się
warunki ekonomiczne, społeczne i kulturowe wymagają od organizacji oraz managerów zmiany w podejściu do ludzi. Kiedyś nimi
zarządzali, dzisiaj – stają się za nich odpowiedzialni. W ostatnich
latach często podejmowanym tematem był kryzys zarządzania.
Główną przyczyną była i jest potrzeba świeższego podejścia oraz
szukanie alternatywy dla dawnego modelu. Od liderów coraz częściej oczekujemy, aby raczej dawali przykład swoim zachowaniem,
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pobudzając do działania, niż wydawali polecenia. Odpowiedzią na
wyzwania współczesności jest filozofia przywództwa służebnego,
czyli kierowania ludźmi w sposób bardziej moralny i etyczny. Jest
ona wykorzystana przez techniki zwinne, jak na przykład Scrum.
Rzec można, iż nowotestamentowe przywództwo według chrześcijańskiej filozofii opiera się na służbie. Jezus wyrzekł się swojej woli
w imię woli Boga – swojego ojca, mówiąc także: „A kto by chciał
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,
na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” Przywódcą
służebnym był także Nehemiasz, który zajmował wysoką pozycję
społeczną i cieszył się względami króla Persji, ale zaryzykował utratę tego wszystkiego, prosząc go o zgodę na odbudowę swojego ukochanego miasta – Jerozolimy, której chciał służyć. Bez względu na
współczesne postrzeganie postaci i wydarzeń zapisanych w Piśmie
Świętym lub Koranie trzeba przyznać, iż pisma te miały ogromny
wpływ na kształtowanie świadomości przywódczej społeczeństw
przez wiele wieków. Warto jednocześnie wspomnieć o postaciach,
które obecnie postrzegamy zarówno przez pryzmat charyzmy, jak i
oddania się i służenia potrzebom innych.
Choć służebne przywództwo dla niektórych brzmi jak oksymoron, menedżerowie coraz częściej dostrzegają zalety zarządzania
w myśl tej idei. Dobry lider kojarzy się ze stanowczością, zdecydowaniem oraz sprawnym kierowaniem pracą innych. Niektórzy mylą
to jednak z zarządzaniem poprzez kontrolowanie oraz budowanie
autorytetu opartego na strachu i dystansie. Istnieją alternatywy dla
takiego stylu pracy – jedną z nich jest przywództwo poprzez służenie. „Służący” przywódca potrafi wydobyć ze swoich podwładnych
to, co najlepsze. Zmiany, które pomaga im wypracowywać i wdrażać, są dla niego bardzo ważnym osiągnięciem. Warto pamiętać, że
to proces długofalowy i nastawiony na dojrzewanie. Menedżer niejako usuwa się na drugi plan, ale nie przestaje pomagać nie tylko w
codziennych zadaniach, ale i odkrywaniu talentów. Dzięki temu pracownicy wiedzą, że zawsze mogą na niego liczyć i że w każdym
momencie jest gotowy, aby wyciągnąć pomocną dłoń i udzielić cennej rady. Poczucie, że ktoś, kogo się szanuje – na przykład szef –
obdarzył nas swoim zaufaniem, zachęca do zwiększania zaangażo-
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wania. Pracodawca, który wierzy w możliwości i umiejętności swojego zespołu, ufa jego członkom i docenia ich wkład. Nie narzuca im
swojego zdania, a liczy się ze wszystkimi opiniami i daje możliwość
wyboru. Wie bowiem, że jest to dobra droga do osiągnięcia przez
nich samodzielności i odpowiedzialności zarówno za swoje zadania,
jak i całą organizację. Przywódca może wspierać ten proces również
dzieląc się z pracownikami sprawami ważnymi dla firmy. Identyfikacja z wizją i misją organizacji może pozytywnie wpływać na motywację zatrudnionych w niej osób, do tego ma jeszcze jedną bardzo
praktyczną zaletę – dla firmy oznacza również między innymi
zmniejszenie kosztów związanych z rotacją personelu.
Niniejsza monografia podejmuje jakże ważny i aktualny temat
XXI wieku. Czytelnik znajdzie w niniejszej monografii kilka zarysowanych tematów – kwestii a ponadto wiele cennych uwag, treści, spostrzeżeń, refleksji, które mogą posłużyć nie tylko do zrozumienia samego pojęcia autorytetu, przywództwa służebnego co również może
stanowić motywację do budowania własnego autoryteu i pozycji w
sposłeczeństwie. Nie ulega wątpliwości, że lepsza znajomość tego
zagadnienia pozwoli, należy mieć nadzieję, lepiej zrozumieć sesns
lepszego życia, sens budowania autorytetu, sens poszukwania wzorców i szanowania ich.
Ufać też należy, że publikacja stanie się pomocą dla sportowców, trenerów, pedagogów, żołnierzy, duchowieństwa, wychowawców czy rodziców, którzy wychowując winni być autorytetami dla
swoich podopieznych, bliskich, znajomych.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

Autorytet czy przywództwo?
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Ks. Jan Zimny

Autorytet jako istotny element przywództwa służebnego
Wstęp
W procesie wychowawczym biorą udział dwa główne czynniki, a mianowicie wychowawca i wychowanek. Każdy z nich staje się
zarówno wychowawcą jak i wychowankiem. Wychowujemy i jesteśmy wychowywani niezależnie od wieku, pozycji społecznej, pełnionych funkcji, profesji. Wszystkie wysiłki pedagogiczne pójdą na
marne, jeśli nie pobudzą one obu stron do szczerej i wytrwałej
współpracy. Można i wprost należy powiedzieć, że wychowanie do
pełni dojrzałego człowieczeństwa jest ustawicznym pobudzaniem
wychowanka i wychowawcy do kształtowania samego siebie. Owa
permanentność na każdym etapie życia zawiera w sobie dwa wektory
– wychowywać i być wychowywanym. W niniejszym artykule skupimy się jednak na grupie wychowanków będących w okresie młodości, czyli jakiemu literatura poświęca najwięcej uwagi.
1. Wyzwania w zakresie nowego modelu autorytetu
W okresie dojrzewania i dorastania pojawia się potrzeba głębszego zastanowienia się nad sobą i zrozumienia, ocenienia własnej
wartości. Młody człowiek nosi w sobie naturalną potrzebę na dary,
które zaspokoją jego głód w aspekcie pedagogicznym. To właśnie w
wielu młodości człowiek najchętniej i najpilniej podejmuje się edukacji i pedagogii. Ze strony środowiska szeroko pojętego wynika
zadanie zaspokojenia owych potrzeb. Szczególnie zauważa się to w
gremiach ludzi wierzących. Młodzież ma świadomość, że wychowanie chrześcijańskie zmierza ku ich ukształtowaniu jako wewnętrznie
doskonałego człowieka na miarę pełni Chrystusa. Papież Jan Paweł
II w swej pierwszej Encyklice "Redemptor hominis" powiedział, że
człowieka nie można poznać bez Chrystusa. Skoro nasze ziemskie
życie zmierza do Boga, to droga wychowania nie może realizować

się bez wpatrywania się w Tego, który jest Mistrzem, Nauczycielem
i Przewodnikiem1.
Co prawda powszechnie słyszy się narzekanie na upadek autorytetów, na brak ludzi, na których można by polegać, którzy by
umieli budzić szacunek dla siebie i dla wartości, jakie reprezentują,
ku którym prowadzą. Obok tak bardzo potrzebnych autorytetów
politycznych, społecznych, filozoficznych, religijnych, moralnych
odczuwamy pilną potrzebę autorytetów pedagogicznych – wychowawczych. Nikt nie wątpi, że takim autorytetem był i pozostanie Jan
Paweł II. Wielu wprost zastanawia się, jak osiągnąć ów autorytet,
rozumiejąc, że jest on szczególnie potrzebny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, duszpasterzom. O ile w czasach
dawniejszych istniał autorytet tradycyjny, oparty głównie na patriarchalizmie, o tyle w czasach współczesnych, autorytet to nie tylko
kwestia cech wrodzonych, ale to konsekwencja wyjątkowych walorów wybitnej osobowości, a nie jej urzędu2. Pozostaje zatem kwestia
budowy autorytetu. Rodzi się zatem pytanie: jak go budować, w
oparciu o jakie wartości i cechy osobowe należy go budować?
Oczywiście należy tu dodać, że w tej chwili zmiany obyczajowości,
a idącej za tym może i głębszej świadomości, są duże szybsze, trudniej za nimi nadążyć. Wydaje się, że tu pojawia się problem coraz
bardziej narastający a dotyczący umiejętności rozróżniania co
zmienne, a co trwałe, co dobre i szlachetne, a co prowadzi ku zniszczeniu. Tak naprawdę narzędziem nauczyciela-wychowawcy przecież nie jest ani podręcznik, ani komputer, czy tablica, tylko jego
osoba, jego osobowość - to jest istotne i najważniejsze narzędzie.
Przy wykorzystywaniu tego narzędzia naprawdę możliwe jest budowanie właściwego i trwałego autorytetu.
Uważam, że to w przywództwu powinno być takie nadzwyczajne
połączenie – z jednej strony pokory wobec tych różnych wyzwań, poczucie niedoskonałości, a z drugiej strony potrzeba ciągłego wzrastania
ku trwałym wartościom. Można postawić tezę w formie pytania: co
1

K. Lewandowski, Samowychowanie - owoc aktywności i kontemplacji, [w:] „Trzeźwymi bądźcie”, 4:2000 s.4.
2
Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997, s.36.

12

należy zrobić by wychowawca posiadał autorytet i jaki ten autorytet
winien być? Oczywiście tu nie ma jednej złotej recepty. To tak, jakby
ktoś kogoś poprosił, żeby w paragrafach napisał, jak to zrobić, by wszyscy byli uczciwi. Nie wymyślono tego. Zdrowy rozsądek, wzajemna
życzliwość, zaufanie, lubienie się - są ważniejsze niż paragrafy.
Wbrew pojawiającym się dziś poglądom obniżającym znaczenie autorytetu w wychowaniu, istnieje duże zapotrzebowanie na autorytet osoby wychowawcy. Tę potrzebę wyznaczają racje, znane od
dawna w pedagogice, mówiące o tym, że gdy mamy do czynienia z
wychowankiem, z osobowością, która się dopiero kształtuje, nieodzowny jest punkt odniesienia w postaci autorytetu osoby nauczyciela. Zwiększają tę potrzebę negatywne zjawiska życia społecznego.
Należy do nich przede wszystkim obserwowany obecnie kryzys
wszelkich autorytetów, w tym głównie autorytet rodziny. To wszystko sprawia, że młody człowiek potrzebuje dzisiaj autorytetu, który
pomoże mu zrozumieć świat i odnaleźć w nim swoje miejsce.
Rzeczywistość jednak potwierdza, że pedagodzy nie potrafią
odpowiedzieć na oczekiwania wychowanków, co w dużym stopniu
stanowi o kryzysie wychowawczego autorytetu. Następstwem kryzysu autorytetu wychowawcy jest zakłócony przekaz wartości, dzieci i
młodzież tracą poczucie bezpieczeństwa, zaś w mniej odpornych
środowiskach rodzi się bunt i odrzucenie wszelkich norm.
Ponadto istnieje pewien paradoks, polegający na tym, że wielokrotnie wśród społeczeństwa chrześcijańskiego wielu mieszkańców nie ma jednoznacznej świadomości, na czym polegają wartości
chrześcijańskie i dlaczego mają ich przestrzegać także niewierzący.
Można skrótowo odpowiedzieć, że przyczyna tkwi w wieloletniej
propagandzie liberalnej. Rdzeniem nieporozumienia jest zagubienie
świadomości i przekonania, że wartości chrześcijańskie mają charakter uniwersalny, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka,
a nie jedynie z wiary. A jeśli tak, to odrzucenie lub fałszowanie wartości chrześcijańskich jest działaniem przeciwko człowiekowi i
zdrowym prawom rządzącym życiem ludzkiej społeczności3. U podstaw sporu o wartości leży koncepcja osoby ludzkiej. Wartości
chrześcijańskie mają swe źródło w prawdzie, że Bóg z miłości stwa3

K. Mroczek, Wychowawca na czasy próby, Marki-Struga (brw)
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rza, kocha i powołuje każdego człowieka do wspólnoty życia z sobą.
I to jest powód, który daje tytuł do tego, że każdy człowiek posiada
taką samą wartość i godność.
Warto też zwrócić uwagę na choćby ten fakt, że jeśli wychowwca przestał już poszukiwać wartości, zamknął swoje życie w
praktycznym i ideologicznym materializmie, może być jako wychowawca niebezpieczny. Szybko staje się niejasna odpowiedzialność za
własne życie i za życie drugiego człowieka. Chrześcijańska prawda o
godności i wartości osoby ludzkiej jest fundamentem, na którym
spoczywa cały gmach kultury i demokracji europejskiej.
Przed kilkoma laty Aleksander Sołżenicyn zwrócił się z dramatycznym ostrzeżeniem do intelektualistów zachodnioeuropejskich,
w którym przypomina, że jeżeli Europa odrzuci chrześcijańskie wartości, to grozi jej gorszy rodzaj totalitaryzmu, aniżeli faszyzm i komunizm4. Tak więc wartością często zapomnianą w dzisiejszym wychowaniu, są wartości chrześcijańskie, które mają charakter uniwersalny, wynikają z natury człowieka, a istotę tej natury wyraża prawda
o godności i wartości osoby ludzkiej. To z kolei ma ścisły związek z
autorytetem pedagogicznym – wychowawcy. A wiemy też, że upadek autorytetu wychowawcy wiąże się niekiedy z obniżonymi aspiracjami przełożonych do bycia osobą znaczącą. Można też wnioskować, że chcą być osobami znaczącymi, ale nie potrafią nimi być. Nie
stać ich na to, by być liderem, przywódcą. Do tego potrzeba pewnej
etyki charakteru, która opiera się na fundamentalnym założeniu, że
ludzką efektywnością rządzą konkretne zasady5.
W kontekście powyższej refleksji nasuwa się oczywisty wniosek, iż istnieje potrzeba autorytetu, określenia jego charakteru, rodzaju, struktury i składowych wartości, na których należy budować
współczesny autorytet. Zmieniająca się sytuacja społecznopolityczna i nie tylko, uświadamia nam, że istnieje potrzeba nowego
modelu autorytetu. Tak jak zmieniają się uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, gospodarcze, zmieniają się również uwarunkowania pedagogiczne. Uwarunkowania te obligują nas do zastanowie4
5

s.11.
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Tamże, s.49.
Por. W. Kołodziejczyk, Jakość - oświata – wartości, [w:] EiD 6:2000

nia się nad współczesnym kształtem autorytetu wychowawcy, przywódzcy.
2. Oczekiwania współczesnej młodzieży
Najpierw musimy uświadomić sobie fakt, że młodzież daje
wiele oznak autentycznego chrześcijaństwa. Nie chcą już żyć półprawdami, nie chcą być katolikami tylko dlatego, że urodzili się w
rodzinie katolickiej. Wielu chce po prostu żyć treścią Ewangelii i być
znakiem nadziei dla innych. Dowodem na to były liczne spotkania
młodych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II czy obecnym Franciszkiem, pielgrzymki piesze do sanktuariów, miejsca kultu religijnego.
Nie zawsze dostrzegamy ogromne rzesze młodych, którzy ten sposób
myślenia wyrażają swoim życiem, zaangażowaniem, postawą. Zwykle oceniamy młodych przez pryzmat pewnych grup, które swoim
szumnym i niejednokrotnie negatywnym zachowaniem dają znak
swej obecności, stylu życia, wyboru jego form.
Młodzi wbrew wcześniejszym, często sceptycznym zapowiedziom, prognozom, garnęli się do Ojca Świętego Jana Pawła II, a
dziś czynią to wobec Ojca Świętego Franciszka, jako wyraz oczekiwań, potrzeby, głodu wartości ludzkich i chrześcijańskich. Młodzi
chcą czerpać, ze świadectwa ich życia, siłę i nową nadzieję na lepsze
jutro. Młodzież nigdy się nie zawiodła na Janie Pawle II, ale też nigdy nie zawiódł się na młodzieży Jan Paweł II, który na łożu śmierci
wypowiedział słowa: „Ja zawsze Was szukałem, teraz wy przyszliście do mnie”. Przyszli do swego Nauczyciela i Wychowawcy, przyszli do swego Ojca i Przyjaciela. Zadziwiała wielu, młodzież gromadząca się wokół Papieża. Stawała się odzwierciedleniem swego Nauczyciela i Mistrza. Ale jeżeli nauczyciel jest dobry – dobry jest
uczeń. Jeżeli uczeń jest dobry – dobry jest nauczyciel. Jak światło
lampy zależy od oleju, tak mądrość ucznia zależy od nauczyciela.
a. Świadek wartości
Jednym z czynników kształtujących postawę człowieka są
wartości6. K. Chałas mówiąc o wartościach pisze: „Urzeczywistnia6

A. Wierzbicki, Uniwersalizm wartości chrześcijańskich, [w:] Wych
1:2000 s.6.
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nie wartości jest bogactwem osobowym człowieka i stanowi warunek ubogacania drugiego, a wspieranie tej umiejętności przez wychowanie stanowi jedno z najdonioślejszych zadań– wychowawcy”7.
Kontynuując tę myśl podkreśla, że „Nie ma wychowania bez wartości. Wychowanie bez wartości staje się pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozkołysania nie wyda oczekiwanych dźwięków”8.
We współczesnym świecie, pełnym sprzecznych ze sobą teorii
i światopoglądów, młodzi ludzie szczególnie potrzebują wartości,
aby życie ich i innych ludzi nie straciło ludzkiego charakteru. Wartości chronią człowieka przed iluzją łatwego szczęścia, łatwego życia.
Dają wskazówki, co robić, by nie wpaść w pułapkę zagrażającą rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu (uzależnienia, sekty itp.)9.
Koniecznym staje się więc powrót do wartości naczelnych nie
tylko w programach wychowawczych, ale w języku i metodach ich
realizacji np. ukazywanie wartości na konkretnych przykładach.
Oznacza to również powrót wychowawców do używania z pełną
odpowiedzialnością „wielkich słów” oznaczających wartości. Nauczyciel winien być w jakimś stopniu źródłem a przede wszystkim
normą wartości dla wychowanka. Wartości mogą być (i są) odwzorowywane, kopiowane zwykle od dorosłych. Aby tak się stało wcześniej muszą być odkryte i rozpoznane. Rozróżnianie tego, co jest
właściwe, a co nie - jest długim procesem trwającym od wczesnego
dzieciństwa do dorosłości.
Oparcie życia na wartościach jest zdecydowanie lepszą formułą niż opieranie go na przyjemnościach. Ponadto sens systemowi
wartości nadaje nadrzędny punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia jest Bóg10. Każde wychowanie musi mieć jasno określony cel
oraz musi być oparte o pewien spójny system wartości.
Krzyżujące się dziś systemy wartości lub wręcz antywartości
pogłębiają u części społeczeństwa poczucie zagubienia, braku oparcia w kryteriach pozwalających odróżnić dobro od zła. Mówi się
7

Por. K. Chałas, Wychowanie ku wartości, Lublin 2006.

8

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/profilaktyka/z_konferencji
/MODM_w (20.03.2019)
9
Tamże
10
J. Kopeczek, Wychowanie w szkole. [w:] Wych 4:2000 s.18.
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wprawdzie o tolerancji jako jednej z najwyższych wartości, ale rozumie się ją najczęściej jako obojętność dla poszukiwania prawdy i
zakaz krytyki, chociażby najbardziej kulturalnej, cudzych poglądów.
Tymczasem młodzież potrzebuje i poszukuje oparcia, jasnych prawd,
wyraźnych postaw moralnych, jednoznacznych kryteriów dobra i zła.
Poszukuje też wiarygodnych autorytetów nauczyciela. Stąd niezwykle gorący stosunek młodych ludzi do Jana Pawła II mimo stawianych przez niego bardzo wysokich wymagań moralnych - dla wielu
dorosłych „nie z tego świata"11. Wymagań tak sprzecznych z lansowanym szeroko poglądem, że dla uniknięcia cierpienia i trudu wolno
jest wszystko. W tych warunkach potrzeba wychowawców, przywódców wyrażających prawdy, zasady i wartości chrześcijańskie jest
oczywista.
Dziś młode pokolenie potrzebuje szkoły wymagającej, wzywającej do pracy nad sobą, pracy tak wyśmianej lub zapomnianej,
szkoły pozwalającej znaleźć sens życia, własną tożsamość, grupującej nauczycieli służących tym samym ideałom i starających się je
realizować w swoim życiu. Młodzi potrzebują wzorców, którre uczą
krytycyzmu wobec siebie i lansowanej mody, która wychowuje do
pełnej ludzkiej dojrzałości, odpowiedzialności za siebie i innych, a
równocześnie nie jest szkołą przygotowującą do „wyścigu szczurów", wychowującą osobników nastawionych wyłącznie na sukces
zawodowy, zysk, udział we władzy dla własnej korzyści12.
Problematyka wartości, od dłuższego czasu, coraz częściej daje o sobie znać w dyskusjach toczonych nie tylko w gronach przedstawicieli różnych dyscyplin nauki oraz w wypowiedziach wielu
polityków, ale również w rozmowach ludzi, nie związanych z tymi
dwoma obszarami aktywności. Także wśród przedstawicieli pedagogiki odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania problematyką
aksjologiczną. Gwoli prawdy trzeba bowiem stwierdzić, że zagadnienia statusu wartości w całej sferze postaw i zachowań człowieka,
nigdy nie zniknęło z pola refleksji tych, którzy zajmowali się kon-

11

J. Góra, Od kultury winy do kultury wstydu. Młodzi wobec autorytetów, [w:] Ethos 1997 nr 1:37, s.144-149.
12
Tamże.
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struowaniem celów i zadań wychowania i edukacji13. Mimo to okres
ostatniej dekady XX wieku należy uznać za szczególnie obfitujący
nie tylko w wypowiedzi polemiczne, ale i w poważne opracowania
poświęcone problematyce aksjologicznej. Na ten widoczny wzrost
zainteresowania wpłynęło co najmniej kilka przyczyn. Wydaje się, iż
jedną z fundamentalnych jest, najogólniej mówiąc, nie najlepsza
kondycja moralno-społeczna współczesnego człowieka. Stworzona
przez niego cywilizacja i dokonania - obok niewątpliwych udogodnień i postępu - przynosi coraz więcej zjawisk i procesów wzbudzających niepokój i stawiających pod znakiem zapytania sens niektórych przedsięwzięć cywilizacyjno-kulturowych. Lista tych negatywnych zjawisk uległa w ostatnim czasie znacznemu wydłużeniu, toteż
ograniczeni ramami tego opracowania trudno by je szczegółowo
omówić14.
b/. Wartości drogą ku integralnemu rozwojowi człowieka
Warto jeszcze na jedno zwrócić uwagę, a mianowicie wartości
chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jedynie jako ideały, są one wartościami wcielonymi w kulturę, zarówno w jej wymiarze podmiotowo-osobowym jak w wymiarze przedmiotowym15. Wywołująca niepokój wybitnych umysłów kondycja
moralno-społeczna człowieka końca XX wieku, stanowiąca główny
powód narastającego zainteresowania problematyką aksjologiczną,
zdaje się dobrze komponować z realiami nowej epoki, a może raczej
nowych trendów cywilizacyjno-kulturowych zwanych dość powszechnie postmodernizmem16. Istotę tych obecnie zachodzących
zmian niezwykle trafnie ujmuje K. Obuchowski, gdy pisze:
„...cywilizacja współczesna przedstawia obszerny i zmienny zestaw
propozycji, z których każda, z założenia, ma tę samą wartość. Różnią
13

J. Semków, Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się człowieka, [w:] KiE nr 3-4:2000, s.97; J. Zielińska, Jak się odnaleźć w chaosie wartości?. [w:] EiD 2:2002, s.3.
14
W. Herman, Nauka a problem odpowiedzialności w perspektywie egzystencjalnej. [w:] Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną
współczesności, Warszawa 1996, s. 6.
15
Wierzbicki., jw. 2:2000, s.33.
16
Por. Herman., jw.
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się one tylko przydatnością, a akceptacja którejkolwiek z nich nie
wyklucza akceptacji innej, całkowicie różnej. Zjawisko to nazywa
się postmodernizmem”17. Tak więc mówiąc inaczej, postmodernistyczny styl myślenia charakteryzuje uprawomocnienie wielości
prawd18. Przedstawiciele postmodernizmu rezygnują z poszukiwania
prawdziwego obrazu świata i absolutnych wartości. Wynika to z
założenia, że nie istnieją absolutne kryteria prawdy i dobra 19. Czy
jest to jednak równoznaczne z odrzuceniem (wszystkich) wartości
jako zbędnego balastu, który jest przeszkodą na drodze do uznania
każdej indywidualnej prawdy jako równej sobie? Trudno w kilku
zdaniach odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jednak przyjmiemy, że
wartość jako podstawowa kategoria aksjologiczna oznacza wszystko
to, co cenne i godne zabiegów oraz dążeń ludzi, dla których jest celem ich działalności, i w tym rozumieniu jest cechą przysługującą
przedmiotowi (zjawisku) niezależnie od jego subiektywnej oceny
dokonanej przez określony podmiot, to wówczas trudno nie zauważyć, że przedstawicielom postmodernizmu bliskie są takie wartości
jak wolność, otwartość czy różnorodność20.
Człowiek dojrzewając i wzrastając rozwija się ku czemuś lub
komuś, tworzy hierarchię celów, wartości. Wychowanie stanowi
jeden z czynników wspomagających ten proces, bowiem w wychowaniu zawsze zostają przekazywane wartości. Kształtowanie się
hierarchii wartości, a także jej przekazywanie nie zawsze jest uświadamiane przez podmiot. Nie zawsze też cele życiowe i hierarchia
wartości są ze sobą spójne, harmonijne. Niespójny i nieuporządkowany system wartości powoduje, że człowiek przeżywa wewnętrzny
niepokój. Istnieją różne metody poznawania wartości, jakie wyznają
i jakimi kierują się ludzie w życiu. Jedną z nich może być obserwacja zachowania w różnych sytuacjach. Wiele informacji możemy

17

K. Obuchowski, Rewolucja podmiotów i nowy indywidualizm, [w:] Humanistyka przełomu wieków. J. Kozielecki (red.). Warszawa 1999, s. 144.
18
Semków., jw. s.98.
19
Por. J. Giedymin, Czy warto przejąć propozycje tekstualizmu? [w:]
Dokąd zmierza współczesna humanistyka? Warszawa 1994, s. 41 in.
20
Semków., jw. s.99.
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uzyskać bezpośrednio od osoby, pytając ją i skłaniając do refleksji
nad tym, co jest dla niej najważniejsze21.
c/. Zagrożenia wobec wartości
Współczesne systemy edukacyjne przeżywają swoisty kryzys
tożsamości. Dotyczy to w szczególności zinstytucjonalizowanego
jego członu w postaci różnego rodzaju szkolnych form kształcenia,
który do dzisiaj nie potrafi uwolnić się z gorsetu twardego, klasycznego paradygmatu encyklopedyzmu. To dramatyczne zderzenie systemu edukacji, opartej na twardych regułach doktryny encyklopedycznej, z realiami w coraz szybszym tempie zmieniającej się rzeczywistości doprowadziło z początkiem XXI wieku do niepokojącego podważenia, a często i załamania autorytetu szkoły i uczącego w
niej nauczyciela22.
Kryzysowe zjawiska zachodzące w sferze edukacji są pochodną opisanych na wstępie poważnych problemów, z jakimi boryka się
współczesna cywilizacja i kultura23. Czy system edukacyjny, wychowawczy przeżywający tak wyraźny kryzys, a mimo to zakotwiczony we współczesnym świecie, może pozwolić sobie na luksus
rezygnacji z nieustannego budowania swego statusu w oparciu o
pewien zespół stałych, uniwersalnych wartości? Wiąże się to z pytaniem ogólniejszym o rolę edukacji we współczesności; czy może ona
być zwolniona ze współtworzenia świata człowieka? Pytania te tylko
z pozoru wydają się retoryczne. Sądzić można, że kryzys współczesnego systemu kształcenia wywołany jest z jednej strony trudnościami z przystosowaniem się starej struktury instytucjonalnej szkoły
oraz uczącego w niej nauczyciela do wymagań współczesności, z
drugiej zaś odejściem w zbyt wielu przypadkach od pewnych dość
jasno określonych reguł postępowania znaczonych takimi wartościami, jak uczciwość, sprawiedliwość, czy poszanowanie godności
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B. Zachara, Świat wartości młodzieży, [w:] Wych 6:2001, s.29.
Tamże.
23
Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:]
Humanistyka przełomu wieków, J. Kozielecki (red.), Warszawa 1999, s. 63.
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człowieka pragnącego zdobyć wiedzę24. Wartości bowiem nadają
naszemu myśleniu sens pełni życia25.
Ludzie konstruujący współczesne systemy edukacyjne, czy też
wpływający na kształt edukacji na małej nawet, podległej im przestrzeni, z reguły świadomie odwołują się do pewnych, centralnych
wartości, których ważność jest wypadkową zarówno ich osobistych
preferencji, jak też przekonań dużych grup społecznych 26. Trzeba
przy tym dodać, że osobiste preferencje jednostek odpowiedzialnych
za kształt systemu edukacyjnego w różnych jego wymiarach na ogół
mają swoje zakorzenienie w mniej lub bardziej uzasadnionych koncepcjach wychowania i kształcenia, obowiązujących lub tylko modnych w danym czasie. Wartości sterujące myśleniem i działaniem
ludzi będących użytkownikami systemu edukacji niekiedy pozostają
w pewnej rozbieżności z wartościami uznawanymi przez organizatorów tegoż systemu. Występujący w tej sytuacji konflikt często bywa
źródłem ożywczego fermentu intelektualnego, który może prowadzić
bądź do modyfikacji systemu edukacyjnego, bądź do zmiany poglądów jego użytkowników27.
W szkołach katolickich, placówkach i instytucjach których celem jest wychowanie służebne oparte na wartościach chrześcijańskich, które są wynikiem realizowania przykazania miłości Boga i
bliźniego, czymś nieodzownym pozostaje sefra wartości duchowej
do właściwego zagospodarowania. Natomiast w instytucjach publicznych sprawa nie jest tak oczywista, ponieważ ci, od których w
dużej mierze zależy wychowanie, tzn. przywódcy, nauczyciele, są
niekiedy obojętni religijnie i nie życzą sobie łączenia nauki i wychowania z jakąkolwiek religią.
Co więc należy robić? Przede wszystkim trzeba to uszanować!
Bóg, stwarzając świat, zapewne przewidział współistnienie obok
siebie katolików, ateistów i ludzi obojętnych religijnie. Próby narzu24

Z. Melonik, Edukacja i przemiany kultury współczesnej (czyli czy
teoria ponowoczesna jest pedagogice potrzebna), [w:] „Teraźniejszość Człowiek - Edukacja". Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 1999 nr
3 s. 35; Zielińska., jw. s.4-5.
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Semków., jw. s.101.
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cania jakiegokolwiek światopoglądu jednej ze stron są bezcelowe,
gdyż nauczyciele o światopoglądzie chrześcijańskim nie chcą być
zdominowani przez innych o poglądzie laickim i odwrotnie. Gdyby
do tego doszło, byłoby to zaprzeczeniem zasad demokracji. Należy
się tu odwoływać do praw, które przysługują każdemu człowiekowi
bez względu na jego poglądy społeczne i religijne, pochodzenie,
kolor skóry, poziom wykształcenia, płeć etc. Są to prawa, z których
wynikają takie wartości ogólnoludzkie, jak: tolerancja, szacunek dla
godności człowieka i jego poglądów28.
Prowadząc rozważania o wartościach, należałoby przywołać
Ottona Willmana, który po raz pierwszy użył określenia „pedagogika
wartości”29. „Nauczanie" wartości wydaje się nabierać szczególnego
znaczenia w momencie (czasie), gdy udział rodziny, szkoły i innych
instytucji wychowawczych w przekazywaniu (transmisji) wiedzy i
wartości systematycznie maleje. Kulturotwórcza rola środków masowego przekazu też znacznie się ograniczyła. Stąd pojawia się zainteresowanie podjętą problematyką i rozpatrywanie jej w kategoriach
poszukiwania warunków wspomagających społeczne funkcjonowanie młodego pokolenia w otaczającej rzeczywistości30.
Mówiąc o przywódcy jako świadku wartości, uzasadnionym
wydaje się przypomnieć definicje dotyczące „systemu wartości”. Otóż
przez system wartości rozumiemy zbiór wartości oraz określony typ
powiązań między nimi. Powiązania między wartościami wchodzącymi
w skład określonego systemu stanowią jego strukturę31.
Współczesna polityka edukacyjno-wychowawcza odwołuje
się zasadniczo do wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, humanistycznych. Takie wartości, jak: dobroć, miłość, odpowiedzialność,
podmiotowość, piękno, prawda, przyjaźń, samorealizacja, szczęście,
tolerancja, wolność - stanowią również podstawowe pojęcia dla
dydaktyki. Edukacja efektywnie służy wielostronnemu rozwojowi
ucznia, gdy staje się procesem integracji jego wokół wartości. Jest to
28
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możliwe, gdy wartości przenikają cały proces kształcenia i wychowania młodego człowieka32. „Urzeczywistnianie wartości jest bogactwem osobowym człowieka i stanowi warunek ubogacania drugiego, a wspieranie tej umiejętności przez wychowanie, stanowi
jedno z najdonośniejszych zadań wychowawcy”33. Wartości, które
chcemy przekazać młodemu człowiekowi, powinny być określone w
oparciu o doświadczenie pedagogiczne. Jest to możliwe, gdyż nie
wszystkie sposoby postępowania ze strony wychowawców prowadzą do rozwoju młodego człowieka i do osiągnięcia satysfakcji.
Doświadczenie pedagogiczne w sposób rzeczywisty potwierdza, że
człowiek, zwłaszcza młody, potrafi krzywdzić samego siebie. Potrzebuje on określonego systemu norm i zasad postępowania, zwanych wartościami. Wartości te sprzyjają rozwojowi młodzieży, a
jednocześnie chronią przed błędnymi postawami, przed wyrządzaniem krzywdy sobie i innym34. Potrzeba więc wychowania ku wartościom, a to wiąże się z potrzebą udzielania takiej pomocy, by wychowankowie mogli odkryć i respektować wartości35. Szczególne
znaczenie wartości uwydatnia się w dziedzinie życia moralnego i w
jego wychowawczym kształtowaniu osobowości, charakteru36.
Istnienie, a nawet konieczność istnienia wartości w wychowaniu
nie jest już dziś podważana jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat
temu. Słowo wartość występuje zarówno w wielu tytułach prac o wychowaniu, jak i w programach wychowawczych. Jednak praktyka wychowania, tak w instytucjach, jak i w środowiskach naturalnych pokazuje, że mamy do czynienia ze specyficznym oporem, dystansem wobec
działań wprost związanych z wartościami. Ten opór może zniweczyć
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zarówno nadzieje, jak i intencje powrotu do wartości w wychowaniu37.
Przywódcy, wychowawcy, szczególnie nauczyciele, przeczuwają pewne
trudności wiążące się z wprowadzaniem w świat wartości. Przeczucia te
są generalnie słuszne i jeśli nie zostaną wyjaśnione nieporozumienia,
które stoją u ich podstaw, opór będzie się pogłębiał, a jego charakter
będzie w pełni uzasadniony38.
d/. Trudności w lansowaniu wartości
Warto może zapytać, co stanowi przeszkodę w lansowaniu
wartości chrześcijańskich w wychowaniu młodego pokolenia w
szkole i bycia świadkiem wartości? Otóż wydaje się, przyczyn jest
kilka. Do najważniejszych należą:
• Obawa przed niekonkretnością, sloganem, pustosłowiem, ideologizacją. Wynika ona z braku edukacji aksjologicznej. Równie uzasadniony jest opór przeciw operowaniu słowami, których sens nie jest
do końca jasny, tak jak to jest w przypadku wielu nazw wartości39.
• Obawa przed bliżej nieokreślonym charakterem duchowym,
oddalającym od poznania i argumentów rozumowych. Wyraża ona
zasadne przeczucie duchowego charakteru wartości. Zrozumienie ich
związku ze światem człowieka wymaga integralnego rozumienia
człowieka jako osoby, istoty psycho-fizyczno-duchowej. Stosunek
do wartości jest właśnie tym wymiarem, który stanowi specyfikę
człowieczeństwa, budując ludzką duchowość. Bez zrozumienia
człowieka jako osoby duchowy charakter wartości może wywoływać
lęk przed oddalaniem się od rzeczywistości.
• Problem zastosowania powagi. Kulturowo została ona w
znacznym stopniu ośmieszona i przeciwstawiona postawie zabawy,
która zajmuje bardzo ważną pozycję w motywowaniu współczesnego człowieka do aktywności. Powodów można by szukać we wpływach postmodernizmu, ale także w niskiej kulturze uczuć. Powadze
przypisano smutek i nudę, brak dystansu i poczucia humoru. W konsekwencji kontakt z wartościami wyższymi nie rodzi według tych
37
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założeń poczucia radości, ponieważ nie kojarzy się - i słusznie - z
zabawą. Ujawnia się tu kolejne nieporozumienie - staranie o to, by
wartości podawać w formie zabawowej, rozrywkowej.
• Przeczucie ograniczeń, potrzeby rezygnacji. Jest ono wywołane niezrozumieniem istoty sytuacji wyboru, która zawsze jest równocześnie sytuacją wyrzeczenia się tego, czego się nie wybrało. Im
ważniejsze wartości, a w związku z tym - wybory, tym trudniejsze
rezygnowanie z nich. Im wyższa jest pozycja wartości, tym więcej
wartości niższych trzeba pozostawić za sobą.
• Przeczucie odpowiedzialności za własną wiarygodność jako
nauczyciela - pedagoga, lęk przed znalezieniem się w sytuacji bycia
wzorem osobowym, a przynajmniej źródłem niechcianych nawet i
nieuświadamianych przykładów. Przeczucie to, podobnie jak poprzednie, jest w pełni uzasadnione i wiąże się ze stopniem świadomości w pełnieniu roli pedagoga.
• Ostatnim przeczuciem towarzyszącym nauczycielom przywołującym wartości jest przeczucie przerastających ich wartości, wielkości
celów. Ich świadome podjęcie oznacza zgodę na przekraczanie siebie,
przerastanie swoich racjonalnie ocenianych możliwości40.
Nie będziemy tu rozwijać wątku obaw i przeczuć wiążących
się z dociekaniem zakorzenienia wartości, racji ich takiego a nie
innego hierarchizowania. Nie jest to celem niniejszego opracowania.
Sygnał ten stanowi poważny przyczynek w podejmowaniu dyskusji
nad formami kształcenia i formacją nauczycieli.
Wartości w swej strukturze posiadają między innymi stronę
intelektualną i emocjonalną. Poznane i uznane przez rozum, zostają
przyjęte przez serce. Wszystko może stać się dla człowieka wartością, zarówno to, co dobre, jak i złe. To, co staje się celem jego dążenia i pożądania, przyjmuje całym sobą. Rozumienie wartości i ich
roli w aksjologicznej budowie człowieka stanowi podstawę realizacji
zasadniczego zadania pedagogiki, jakim jest nie tylko bezpośrednie
kształtowanie wychowanków, lecz również przygotowanie ich do
dalszego samodzielnego rozwijania i doskonalenia własnej osobowości41. Przyjęte wartości kształtują jego postawę wewnętrzną i ze40
41
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wnętrzną, całą jego osobowość. Zależnie od tego, jakich wartości
będzie pożądał i jakie przyjmie - będą one budować lub rujnować
jego wnętrze, a także uzasadniać sposób postępowania, życia i wychowania. Przyjęta przez człowieka wartość zaczyna w nim rosnąć i
coraz bardziej go pochłaniać. Aby przyjąć jakąkolwiek wartość,
człowiek musi ją odkryć w swoim wnętrzu, odpowiedzieć sobie na
pytanie: co dla mnie jest najważniejsze? To, co dla danej osoby będzie ważne stanie się środkiem oddziaływania na innych, by również
przyjęli tę wartość42.
Paweł VI uważał, że w rozwoju człowieka należy mieć na
uwadze właściwą hierarchię wartości. Wartości zhierarchizowane i
zharmonizowane w procesie ludzkiego sposobu bycia określają kierunek indywidualnego stawania się jednostki. Utrata poczucia hierarchii wartości może być przyczyną skłonności do depresji, zagubienia
miary w ocenie faktów czy konfliktu sumienia. Człowiek, będąc
podmiotem osobowym, odkrywa wartości, żyje nimi i uczestniczy w
nich. One kształtują jego egzystencję w procesie aktywności „ku". Są
potrzebą, podmiotem dążenia i odniesienia ludzkiego życia. Realizacja wartości łączy się z wolnością, odpowiedzialnością, wyborem
czy decyzją43.
2. Nowe wyzwania i zobowiązania
By wartości mogły zaistnieć w życiu człowieka, musi się on
na nie otworzyć i je zaakceptować. Wartości motywują życie człowieka. To na nich kształtują się cechy, właściwości i zachowania
określające sposób życia. Wpływają na kierunek rozwoju i dojrzewania osobowości44. „Dobro i zło dane jest człowiekowi po to, by
uczył wartości, by się uczył wybierać - po prostu - by się uczył, co
znaczy być dobrym"45.
42
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Współczesny świat dotknięty i ogarnięty wieloma kryzysami
stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla rodziców, ale wszystkich
nas, każdego z osobna. Dziś potrzeba być świadomym, że XXI wiek
to wiek ogromnych wyzwań i oczekiwań wobec lansowania wartości
chrześcijańskich. Mówiąc o wartościach zwykle mamy na uwadze
podstawowe wartości, wśród których głównie wymieniamy: dobro,
piękno, sprawiedliwość, pokój, miłość, szczęście. Te podstawowe
wartości określane są jako wartości autoteliczne. Autor głównie na
nie zwrócił uwagę, gdyż nie sposób omówić wszystkie wartości,
które są konieczne w wychowaniu młodego człowieka. Zapewne
każdy z nas zgodzi się z tezą, że człowiek normalnie się rozwijający
nie może się obejść bez prawdy, piękna, dobra, sprawiedliwości,
szczęścia – jako naczelnych wartości. Jednym z trzech podstawowych warunków kształtowania charakteru wychowanka jest poznanie i zrozumienie wartości konstytuujących ideał wychowawczy 46.
Pedagogika, a szczególnie pedagogika chrześcijańska jest ukierunkowana aksjologicznie. Mówi o tym, co ma wartość, jaka jest ta wartość i jak ją można osiągnąć w życiu ludzkim. Ponadto pedagogika
wskazuje, że są różne wartości, różne co do hierarchii, że niektóre są
autentyczne, inne pozorne, bądź tylko względne47.
Wychowanie zmierza do osiągnięcia sztuki dokonywania wyboru między różnie pojętymi wartościami oraz do ich harmonijnego
zintegrowania w życiu osobistym. Starożytni Grecy za naczelną wartość przyjęli ideał doskonałości człowieka scalający piękno duchowe
z dzielnością fizyczną, które należy sobie przyswajać przez wychowanie i samowychowanie.
Młody człowiek często kwestionuje owe wartości, twierdząc,
że są one czymś subiektywnym. Nie będzie ochoczo przyjmował też
nawet wielkich autorytetów takich jak: Renė Descartes (Kartezjusza)
filozofa i matematyka, który głosił, że wartości są wieczne, że to nie
człowiek jest ich autorem, lecz że tylko je odkrywa 48. Gdybyśmy
przyjęli, że wartości są względne i zmienne, zależne od ludzkiej sa46
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mowoli, straciłyby moc obowiązującą, byłyby śmiertelne. Przeciwnie, gdy uznamy, że ich źródłem jest Boży autorytet, zapewniamy im
autentyzm i trwałość. Zatem przyjmujemy, że źródłem wartości jest
sam Bóg a nie człowiek. Ale ze względu na to, że Bóg stworzył
człowieka wolnym, stąd jest on za te wartości odpowiedzialny. Wychowanie do autentycznego uniwersalizmu, do postawy otwartej na
wartości powszechne czyli wartości autoteliczne, do miłości bezinteresownej, pozwoli ustrzec człowieka od tej choroby, którą nazywamy chorobą aksjologiczną.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim wyraźnie podkreśla, że młodzież ma prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości
moralnych i ich wyboru. „Prawdziwe wychowanie – czytamy w
tymże dokumencie – zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności,
których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział”49.
Ponadto trzeba podkreślić, że wartości naturalne i nadprzyrodzone, ludzkie i religijne, doczesne i duchowe, ziemskie i eschatologiczne wzajemnie się dopełniają zgodnie z trzema podstawowymi
potrzebami: pewność, wzrost i uznanie. Oceniając obiektywnie trzeba powiedzieć, że wartości, które ukształtowały kulturę europejską,
dalej są uznawane. Co więcej, współczesny wychowawca, aby mógł
być autorytetem dla młodego pokolenia, musi być sam przeświadczony do wartości, musi nimi żyć i w umiejętny sposób je przekazywać. Przekazywanie to przede wszystkim świadectwo życia.
Podstawą wychowania aksjologicznego jest raczej formacja
osób niż realizowanie konkretnego programu. Należy zrobić wszystko, aby pomóc młodemu człowiekowi w powierzeniu jego życia
ustalonemu systemowi wartości. Natomiast świadectwo wychowawcy oparte na przyjętych wartościach chrześcijańskich pomoże wychowankowi poznać, ugruntować te wartości a w dalszej konsekwencji gruntownie przeobrazić jego życie. W ten sposób każdy
człowiek, a szczególnie młody, będzie w stanie przeciwstawić się
kryzysowi wartości. Chrześcijańskie wychowanie bazuje na Ewangelii, a tym samym na zawartych w niej uniwersalnych wartościach.
49
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Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. Nr 1.

Wartości są podstawą życia duchowego człowieka. Człowiek dostrzega je, klasyfikuje i realizuje. W zależności od tego, jakie wybierze wartości, będą one decydować o jego godności lub degradacji.
Chrześcijańska aksjologia jest teocentryczna i antropologiczna. Bóg
uważany jest za wartość najwyższą, cel i źródło wszelkich wartości.
Proces wychowawczy - obok aspektu pedagogicznego, psychologicznego i socjologicznego - posiada aspekt aksjologiczny, ponieważ
jest procesem realizowania wartości.
W aspekcie pedagogicznym chodzi o wychowanie do wyboru
wartości, ich dowartościowania w codziennym życiu, umiłowania i
propagowania innym. Wówczas wartości te staną się źródłem wciąż
wzrastającej energii i dynamizmu 50.
Według autora niniejszego opracowania „nowy” człowiek, to
taki, który świadomie będzie pragnął wartości, będzie nimi autentycznie żył, będzie ich świadkiem. Być świadkiem wartości to znaczy być człowiekiem inspirującym, motywującym do pewnego stylu
życia, utwierdzającym w konkretnej postawie życiowej. Taki autorytet nie tylko – wydawać by się mogło – cechuje się kreatywnością
pomysłów, inspiracją określonych działań, ale winien na co dzień
nimi żyć. To z kolei da wychowawcy szansę na skuteczne osiągnięcie wyników w jego pracy edukacyjno-wychowawczej. Wychowawca bez wartości nie może liczyć na skuteczność i efektywność swojej
pedagogii. Wychowawca bez wartości nie może zbudować prawdziwego, autentycznego autorytetu.
Ponadto trzeba powiedzieć, że wychowawca prowadzący wychowanie aksjologiczne musi być świadomy jego trudności wdrażania w życie ucznia. W dzisiejszym świecie medialnym, lansującym
zbyt liberalny styl życia, istnieje potrzeba działań przeciwstawnych
uwodzącej propagandzie, kapryśnej modzie, demagogicznym hasłom
fałszywych proroków i idoli, by nie stać się ich niewolnikiem.
W 1980 roku Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą
skierował słowa ostrzeżenia: „Demaskujcie slogany, pozorne wartości, ułudy, drogi donikąd”51. W przeciwnym wypadku człowiek przestaje być sobą. Jeśli zatem nauczyciel, jako świadek wartości, sam
50
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nie podejmie owej walki, działania demaskowania szeroko pojętego
zła, przestanie być świadkiem wartości, przestanie być sobą.
Dziś każdy wychowawca winien być świadomy podejmowania dialogu wartościującego, by wychowanek osobiście rozpoznał
taki czy inny ideał, taki czy inny cel i by świadomie dokonał wyboru.
To zadanie należy do wychowawcy, który chce być autorytetem dla
młodego człowieka. Jest rzeczą oczywistą, że wartościowanie – to
proces, to droga, a wartość jest celem, metą. Idzie więc o to, aby
doprowadzić wychowanka do takiej sytuacji, by bez przymusu był
gotów dla nabycia najwyższej wartości, ewangelicznej perły, „sprzedać wszystko” i iść na Chrystusem. Wychowawca winien zatem
najpierw znać sam wartości, posiadać je, by innych w tym duchu
kształtować. Bez znajomości wartości nie można w pełni rozumieć
ani „znormalizowanego”, takiego, jaki powinien być, procesu wychowawczego, ani też nie można mówić o znajomości struktur postępowania52.
Wydaje się, że w sercach młodych, rodzi się coraz większy
głód na wartości chrześcijańskie, które są podstawą, a także świadczą o pewnym dynamizmie wychowania. Zatem wychowawca nie
może być osobą nie znającą i nieżyjącą wartościami, w których i ku
którym ma wychowywać młode pokolenie.
Podsumowanie
Na koniec warto postawić jedno zasadnicze pytanie: czy zespolenie wartości uniwersalnych z wartościami utylitarnymi jako
fundament aksjologiczny nowego systemu edukacyjnego może być
impulsem do zmiany myślenia kolejnych pokoleń o swojej roli w
świecie w tym nauczycieli? Wartości obecne w autorytecie nauczyciela, to także zbiór podstawowych wewnętrznych zasad ludzkiej
jednostki53. Autorytet jest bardzo ważnym czynnikiem, który skupia
społeczeństwo wokół określonych wartości i celów. Autorytet, nie
jest nigdy wartością samą w sobie, ale stanowi on wartość zależną od
innych osób. Wychowanie bez odniesienia się do autorytetu jest bar52
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dzo ubogie i poniekąd niemożliwe. Należy przy tym dodać, że nie
każdy autorytet ma jednakową moc oddziaływania na młodzież.
W literaturze pedagogicznej wyróżnić można trzy ujęcia autorytetu:
• autorytet jako zjawisko społeczne - w tym przypadku łączy
się go z faktem posiadania władzy przez nauczyciela. Władzę, tą
rozumie się jako prawo i obowiązek decydowania, pełni ona bardzo
ważną rolę w relacji z uczniami;
• autorytet jako właściwość osoby - przyznajemy autorytet
tym osobom, które kompetentnie działają, (nauczycielowi za jego
wiedzę), ten rodzaj autorytetu ma niestopniowany charakter;
• autorytet jako relacja społeczna - rozumiany jest on jako
pełnienie pewnej roli. Jest to szczególny związek pomiędzy osobą
znaczącą, a jej naśladowaniem (związek istniejący między rodzicami
a dziećmi, nauczycielem a uczniem).
Należy pamiętać, że przejmowanie postaw od innych osób,
dokonuje się pod wpływem obserwacji ich zachowania i poprzez
percepcję słownych informacji. W procesie tym ogromną rolę odgrywają wzmocnienia pozytywne i negatywne. Postawy te można
przejmować poprzez:
1. Empatię, która oznacza wczuwanie się w stan psychiczny
innych osób i jest jednocześnie czynnikiem zbliżającym ludzi do
siebie. Kształtuje więzi psychiczne i postaw wobec innych osób
szczególnie członków rodziny, grupy zawodowej, narodu. W bezpośredni sposób empatia wpływa na kształtowanie się uczuciowego
składnika postaw.
2. Naśladowanie występuje wówczas, gdy podmiot obserwuje
zachowanie modela w określonej sytuacji i sam zachowuje się w
podobny sposób. W ten sposób kształtują się postawy moralne, religijne, uprzedzenia rasowe.
3. Modelowanie jest formą socjalizacji bardziej złożoną niż
proste imitowanie zachowań innych ludzi. W przypadku modelowania podmiot przejmuje od modelu nie tylko określone formy zachowania, lecz również tendencje uczuciowo motywacyjne np. skłonność do agresji czy współdziałania.
4. Identyfikacja następuje wtedy, gdy podmiot przejawia
względnie stałą tendencję do przejmowania od innych zewnętrznych
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zachowań i wewnętrznych właściwości. Jest to więc trwała tendencja
do modelowania.
5. Przyswajanie opinii jest wtedy, gdy podmiot przejmuje od
określonych osób lub społeczności pewne opinie, względnie przekonania. Opinie te utrwalając się prowadzą do uformowania nowej
postawy.
Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na
zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się wyobrazić. Są to rodzina i
szkoła. Można powiedzieć, że w obu działanie autorytetu redukuje
się stopniowo do wieku dzieci; to jednak sprawy nie zmienia.
Dziś istnieje wielka potrzeba ukazywania nowych autorytetów, nowych przywódców których postawa oparta będzie na postawie służebnej. Dotyczy to nie tylko gremiów typowo duchowych, ale
także wszelkich formacji służebnych obejmujących również sfery
życia patriotycznego, medycznego.
Moja teza w tej mierze brzmi: obecny kryzys autorytetów zdeprecjonował (prawdopodobnie w sposób nieodwołalny) tylko ten
rodzaj autorytetu, jaki był dostosowany do społeczeństwa osiadłego,
stabilnego i statycznego. Wykształciło ono sobie adekwatny typ autorytetu, taki, który raz posiadłszy racje moralne i zdobywszy dla
nich szacunek, ma je „na zawsze”. Nie muszą być one coraz to testowane i sprawdzane, wystarczy w nie uwierzyć i dochować im
wierności. Ten typ autorytetu jego wyznawcy chętnie windują na
pomniki, cokoły i ołtarze. Niekiedy podmioty autorytetu są zmuszane wbrew sobie, by zastygnąć tam w sztywnych, monumentalnych
pozach Niestety, gdy zawirowania historii dezawuują owe „wieczne
racje”, rozczarowanie kieruje się także przeciwko nim. Społeczeństwo wędrowne, dynamiczne, ruchliwe potrzebuje dostosowanego do
nowego trybu życia i myślenia - także nowego typu autorytetu. Jedno
z pewnością o nim wiadomo, iż nie może to być spiżowy pomnik.
Streszczenie:
W XXI wieku, w warunkach rewolucji informacyjnotechnicznej, dynamicznych zmian w rozwoju społecznoekonomicznym różnych państw, poszukiwaniu dróg postępu w warunkach procesów globalizacyjnych i integracyjnych, rola nauczyciela odgrywa istotną rolę.
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Właśnie nauczyciel jest nie tylko kluczową postacią we
współczesnych procesach edukacyjnych, ale też swoistym
,,kierownikiem duchowym” młodzieży szkolnej i studenckiej oraz
innych kategorii społeczeństwa. Od jego przygotowania zawodowego, psychologiczno-pedagogicznego a także od jego autorytetu, zależy poziom kultury duchowej społeczeństwa oraz umocnienie wartości demokratycznych i humanistycznych. Od niego to zależy więc w
dużym stopniu przyszłość każdego państwa i społeczeństwa.
„Bez odniesienia do Boga”, jak stwierdza Jana Paweł II, cały
świat wartości stworzonych, (w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość
oraz wyrazistość. Wtedy zło przedstawia się często jako dobro, a
dobro zostaje zdyskwalifikowane. W zawodzie nauczycielskim nadal
nie straciła na aktualności myśl Seneki: „Najmniej działa się tym, co
się mówi, więcej tym, co się robi, a najwięcej tym, kim się jest".
Słowa kluczowe: autorytet, wychowanie, wartości, wychowawca, wychowanej, uczeń
Summary:
Authority as an important element of effective upbringing of
young people
The teacher plays a vital role in the XXI century which is the
age of an information and technological revolution, the age of dynamic changes in social and economic patterns of various countries,
the age of searching for new ways for progress amidst globalization
and integrative processes.
The teacher turns out to be not only a key figure in contemporary educational processes but also a kind of "spiritual guru" for
school pupils, students and other social groups. The level of spiritual
culture and strength of democratic and humanistic values in a society
depends on her professional preparation ( including psychological
preparation) and her authority. Consequently, the future of each
country and society depends on the teacher.
According to John Paul II, the whole world of established values (including the 'world" of authorities) seems to be in a void "without reference to God". Hence it loses its transparency and clarity.
And then evil is portrayed as goodness and goodness is disqualified.
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The Seneca's thought ,' What you say affects students the least, what
you do affects them more but who you are affects them the most' has
not lost its relevance for teachers.
Keyword: authority, upbringing, values, educator, raised,
student
Zusammenfassung:
Autorität als wichtiges Element für eine wirksame Erziehung
junger Menschen
Im 21. Jahrhundert, in der Zeit der informations-technischen
Revolution, der dynamischen Veränderungen in der gesellschaftlichökonomischen Entwicklung verschiedener Länder, der Suche nach
Fortschrittswegen bei gleichzeitigen Globalisierungs- und Integrationsprozessen, spielt die Gestalt des Lehrers eine wesentliche Rolle.
Eben der Lehrer ist nicht nur eine Schlüsselgestalt in den gegenwärtigen Erziehungsprozessen, sondern auch ein spezieller „seelischer Leiter“ der Schul- und Hochschuljugend sowie anderer Gruppen der Gesellschaft. Von seiner beruflichen und psychologischpädagogischen Vorbereitung sowie von seiner Autorität hängen das
Niveau der geistlichen Kultur der Gesellschaft und die Stärkung der
demokratischen und humanistischen Werte ab. Von ihm hängt also in
einem großen Ausmaß die Zukunft jedes Staates und jeder Gesellschaft ab.
„Ohne einen Bezug auf Gott“, wie Johannes Paul II. erklärt,
hängt die ganze Welt der künstlichen Werte (darunter auch die
„Welt“ der Autoritäten) wie in einer endgültigen Leere. Sie verliert
auch ihre Transparenz und ihre Deutlichkeit. Dann zeigt sich das
Böse oft als das Gute, und das Gute wird disqualifiziert. Im Lehrerberuf verliert der Gedanke von Seneka immer noch nicht an Aktualität: „Am wenigsten wirkt man dadurch, was man sagt, mehr dadurch,
was man tut, und am meisten dadurch, wer man ist“.
Schlüsselwörter: Autorität, Erziehung, Werte, Erzieher, angehoben, Student
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Összefoglalás:
A hatóság a fiatalok hatékony nevelésének fontos eleme
A XXI. században, az információs és technikai forradalom,
különböző országok társadalmi és gazdasági fejlődése dinamikus
változásainak feltételrendszerében, a globalizációs és integrációs
folyamatok alatti fejlődési utak keresése közben, az tanár fontos szerepet kap.
Hiszen a tanár nem csak kulcsszereplő a mai tanítási folyamatokban, hanem egyben sajátos „lelkivezetője” is az iskolás és egyetemi ifjúságnak és a társadalom további kategóriáinak. Az ő szakmai,
pszichológiai és pedagódiai felkészültségétől, illetve tekintélyétől is
függ a társadalom lelki kultúrájának színvonala, illetve a demokratikus es humanista értékek megerősödése. Tőle függ tehát jelentős
mértékben minden állam és társadalom jövője.
Ahogy II. János Pál mondja, „az Istenre való hivatkozás nélkül” a teremtett értékek világa (beleértve a tekintélyek világát is) mintegy végzetes vákumba kerül. Elveszti egyben átláthatóságát és egyértelműségét. Akkor a rossz sokszor jóként jelenik meg, a jót viszont
kizárja. A tanári szakmában Seneca gondolata továbbra sem vesztett
érvényéből: „Legkevésbbé az lehet eredményes, aki beszél, többet ér
az el, aki teszi is, de legtöbbet a példa maga”.
Kulcsszavak: hatóság, nevelés, értékek, oktató, felvetett, diák
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Stanisław Białek

Osoba i wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II
Wstęp
Pochylając się nad człowiekiem oraz sensem jego istnienia i
funkcjonowania zawsze nasuwa się na myśl piszczącego w tym odniesieniu ranga godności osoby ludzkiej oraz jej formacja, jako bardzo złożony proces dojrzewaniaosobowego trwający przez jego całe
życie, od urodzenia, aż o śmierci. Chodzi w niej w sposób szczególny o możliwie pełne, wielopłaszyznowe ukształtowanie osobowe,
zarazem stopniowe i stałedoskonalenie się człowieka w całej jego
prawdzie i w pełnym jego indywidualnym wymiarze, człowieka
prawdziwego, rzeczywistego, tego indywidualnego, konkretnego a
nieuogólnionego.
Nie byłoby jednak człowieka bez rodziny, dlatego też łącznie
z tym postawieniem osoby ludzkiej w centrum uwagi na myślprzychodzi zawsze rodzina, bez której trudno sobie w ogóle wyobrazić
życie ludzkie.To w niej rodzi się z natury swej życie, to w niej ma
możliwość wzrastać wielopłaszczyznowo człowiek wnajlepszych, bo
naturalnych warunkach. Człowiek zawsze będzie z nią ściśle powiązany i od niej zależny, ona zaś będzie finalną jakością osób ją tworzących we wzajemnych stosunkach, więziach, relacjach, atmosferze.Dlatego też tak bardzo ważna jest jej funkcjonalność, innymi
słowy prawidłowość jej funkcjonowania. Jej istota, rola i znaczenie
dla człowieka, dla społeczeństwa ma swoje w pełni uzasadnione
ogromne zainteresowanie społeczne i naukowe, ale i poważanie,
zarówno w praktyce, jak i świecie nauki w wielu jej dziedzinach.
Bardzo często ludzie odnosząc się do rozwoju i formacji człowiekamają na myśli szeroko rozumianą jego edukację bądź jej bezpośrednie powiązanie uszczegółowione wyrażające się m.
in.wychowaniem i samowychowaniem, kształceniem i samokształceniem. Myślą zarazem o skonkretyzowanych celach do realizacji i
osiągnięcia przez wychowawcę w osobie wychowanka,odnoszących
się jednocześnie do panującego w danej społeczności ideału osobo-

wego, ideału wspólnot i grup, w których człowiek funkcjonuje podczas swojego przeważnie długiegożycia.
Kiedy zatem odniesiemy się do dotychczasowej bardzo bogatej a zarazem wieloletniej historii wychowania i myśli pedagogicznej
potwierdzimy powyższe kwestie, i nie tylko co do wartości człowieka, ważności jego formacji zarówno dla jej samej, ale także dla rodziny i społeczeństwa oraz jednocześnie niepodważalnego udziału
rodziny w tym procesie. Zarazem uświadomimy sobie, że istnieje
wiele koncepcji i propozycji sprawowania pedagogii, które w swoich
zamierzeniach podsuwają różne jej style, bardzo liczne zespoły metod wychowania i nauczania, wielość jego form oraz ukazują środki
do osiągnięcia tego celu. Mimo wielości tych propozycji formacji
człowieka, często bardzo zróżnicowanych względem siebie, zależnych bowiem również od wielu różnych czynników wydaje się, że
ich cechą wspólną są i powinny być w ujęciu globalnym słowa Jana
Pawła II, który zauważa, że„fundamentem wszystkich programów,
systemów i ustrojów jest dobro człowieka – osoby we wspólnocie,
które jako podstawowy wyznacznik dobra wspólnego musi stanowić
istotne kryterium wszystkich programów, systemów czy ustrojów”1.
Pośród nich bardzo ważne miejsce w poważaniu wielu ludzi
zajmuje katolicka koncepcja formacji człowieka, która dąży do osiągnięcia ideału osobowego na wzór Jezusa Chrystusa w każdej osobie
ludzkiej, będącjednocześnie zgodną z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Mówi o tym w sposób doniosły pedagogika katolicka, jako
dyscyplina naukowa i zarazem droga do prawdy o człowieku i jego
odwiecznemu przeznaczeniu odnosząc się do jego powołania, formacji i uświęcenia.Tym samym ma ona swoje podstawy w teologicznofilozoficznym wymiarze pedagogii, u podstaw którego stoi jasno
określona, katolicka koncepcja człowieka i wszelkiej otaczającej go
rzeczywistości. Jako „system naukowy wychowania i nauczania jest
nie tylko zupełnie zgodny z teologią i filozofią chrześcijańską, ale
ściśle z nimi związany i wysnuwający w ich świetle z doświadczenia

1

Jan Paweł II., Redemptor Hominis. Odkupiciel człowieka. (RH). 1979,
s. 17.
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wychowawczego swe zasady”2. To też w pełni świadomie, w ścisłym
odniesieniu do teologii i filozofii ukazuje ową rzeczywistość Kościół
katolicki, który zarazem pełnemu poznaniu służy, poznanie to wspiera i dąży w swoich działaniach do jak najpełniejszego jego wyrażenia. W sensie pedagogicznym to wartość najwyższej wagi oraz cel w
licznych oddziaływaniach mający swoje praktyczne odzwierciedlenie. To właśnie w katolickiej metodzie wychowania: „widzieć – oceniać – działać” osiągnięcie poznania Boga, człowieka i świata, a tym
samym rozumienia wszelkich możliwych zjawisk i procesów związanych z życiem ludzkim w katolickim wychowaniu wyraża się w
osiągniętej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
Urzeczywistnienie jej w człowieku, oznaczające osiągnięcie
dojrzałości można by sprowadzić do kategorii„sensus catholicus”,
która oznacza„głębokie i całkowite przejęcie się zasadami katolickimi, sprawiające, że człowiek w każdej niemal sytuacji życiowej bez
długich wahań i namysłów znajduje od razu (…) katolicki punkt
widzenia i katolickie rozwiązanie w każdej problemowej sytuacji” 3.
Podczas swojego życia wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł
II poprzez żywe świadectwo samym sobą w codziennym funkcjonowaniu oraz poprzez nauczanie, które kierował do ludzi, jako Papież
w latach 1978-2005poświęcał szczególną uwagę osobie,rodzinie i
Kościołowi, wychowaniu chrześcijańskiemu, katolickiemu i czynił to
zawsze w prawdzie o człowieku i jego Stwórcy oraz bezwarunkowej
miłości do nich.
1. Zarys osoby w nauczaniu Jana Pawła II
Nie trudno zauważyć, że u podstaw rozważania o człowieku
Papież stawia bez wątpienia własne bardzo bogate poznaniepraktyczne, doświadczenie życiowe (przede wszystkim z kontaktu z drugim człowiekiem),poznanie naukowe z dotychczasowego dorobku
ludzkości z różnych dziedzin oraz Pismo Święte, jako podstawowe
2

J. Woroniecki., Program pedagogiki katolickiej. [w:] Pedagogika katolicka.Zagadnienia wybrane. RYNIO, A. (red). Oficyna Wydawnicza, Stalowa Wola 2004, s. 18.
3
J. Kostkiewicz., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce
1918-1939. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 63.
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źródło wiedzy o nim samym. Zawsze popierał to w swoim czynie na
jego rzecz i wyrażałsłowie szacunkiem dlakażdego człowieka, do
jego wolności, do jego samostanowienia, zgłęboką wiarą w Boga i
człowieka. Czynił to w pełni świadomie w odniesieniu do ważności
jego formacji zarazem podkreślał jego istotę dla wspólnoty kościoła
z pełnym przekonaniem w sens ludzkiego życia ziemskiego oraz
jego uświęcenie (naturalny i transcendentny jego wymiar). Wymiary
te są nierozłączne, tak samo jak sfery rozwoju i funkcjonowania
człowieka, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają stanowiąc
jedność w osobie.
Punktem wyjścia wydaje się być dla Papieża Polaka akt stworzenia człowieka, akt pełny miłości Stwórcy do Stworzonego, w
wyniku czego doskonały Stwórca daje możliwość dobrowolnego,
nigdy nie przymuszonego osiągnięcia doskonałości człowiekowi.
Świadomość tego sprawia, że wielokrotnie w swojej nauce przypomina nam Ojciec Święty,że człowiek został stworzony na obraz i
podobieństwo samego Boga, który podczas tego pełnego miłości
aktu stwórczego stworzył mężczyznę i niewiastę4. Fakt ten nieraz
przywołuje Jan Paweł II, stawiającpowołanie człowieka do życia
przez Boga za fundament jego godności.Dopełniając stworzenie
człowieka w dziele Bożym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej Papież przypomina nam jeszcze o bardzo ważnej kwestii, która
jest uzupełnieniem zamysłu Stwórcy względem każdej osoby. Jest
nią zbawienie, które przychodzi dzięki odkupicielowi człowieka –
Jezusowi Chrystusowi, a „człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciałdla siebie samego. (…) chodzi więc tutaj o
człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym wymiarze. Chodzi o
człowieka każdego – każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia, z każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze sięzjednoczył”5. Zawsze musi się on jawić, jako konkretny człowiek w aspekcie indywidualnym i społecznym, byt cielesno – duchowy, jedyny i

4

Zob. Rdz. 1, 27-28.
RH. 13; Zob. Paweł VI., Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o
Kościele w świecie współczesnym. 1965. 24.
5
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niepowtarzalny, aktualizujący się tak w sferze przyrodzonej, jak i
nadprzyrodzonej6.
Dzięki powołaniu do życia i odkupieniu człowiek uzyskałniepowtarzalną godność, którą w sposób doniosły i szczególny podkreśla Ojciec Święty w swojej pierwszej i bardzo istotnej encyklice
Redemptor Hominis, poświęconej Jezusowi Chrystusowi, jako Odkupicielowi, który w sposób niepowtarzalny dotknął tajemnicy człowieczeństwa, jak nikt inny.Uchodzi ona za swoisty traktat o ludzkiej
godności, gdzie Papież wyraża w niej plan Bożej miłości, dzięki
której człowiek otrzymał zarówno swoje istnienie, jak i swoją godność. Zrozumienie istoty tego objawienia daje nam świadomość swojej godności, nadanej tylko człowiekowi, zarazem sensu ludzkiej
egzystencji w wymiarze ziemskiego życia i jego transcendentnego
wymiaru – zbawienia7. Zachęca nas tym samym do wspólnej komunii z Bogiem, do życia i postepowania zgodnie z jego nauką wedle
własnej wolności w poszukiwaniu prawdy oraz poszanowania
wszystkich ludzi w miłości i prawdzie, w trosce o wspólne dobro.Ta
ludzka godność powstaje dzięki miłości i tylko przez nią się spełnia.
Tylko przez nią jesteśmy w stanie dostrzec i ją zrozumieć, kiedy
dzięki miłości dostrzeżemy ją w bliźnich, dostrzeżemy ją w drugim
człowieku.
Człowiek zatem to, „osoba – to ktoś”8, to podmiot, a przede
wszystkim sprawca czynu, który obiektywizuje się przez czyn i poprzez czyny można ją poznać. Czyn natomiast jest szczególnym
momentem danym w oglądzie, doświadczeniu osoby9. Ten czyn to z
koleidziałanie, poprzez które ukazuje się istnienie osoby w sposób
szczególny w kontakcie z Bogiem oraz drugim człowiekiem na
gruncie relacji „ja” – „ty”, gdzie rośnie jednocześnie odpowiedzialność osoby za osobę. W relacji tej kształtuje się faktyczna między6

Zob. S. CHROBAK., Koncepcja wychowania personalistycznego w
nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. Salezjańskie, Warszawa
1999, s. 55.
7
Zob. RH.
8
Zob. K. Wojtyła., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne (red.),
T. Styczeń, W. Chudy, J. Gałkowski, J. Rodziński, J., Gałkowski, Lublin
1994, s. 123
9
Tamże, s. 57-58.
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osobowa wspólnota, która może zasługiwać na miano tzw.„komunii
osób”10. Jest ona nie tylko zadaniem człowieka, ale i obowiązkiem
wynikającym z jego społecznej natury, której pełnym wyrazem jest
dopiero „my”, jako najściślejsza wspólnota, stanowiąca podstawę nie
tylko małżeństwa i rodziny, ale także szerszych grup społecznych i
całej społeczności – ludzkości.
Czyn to działanie świadome, gdzie człowiek jawi się,jako
podmiot i sprawca.Jest on finalnym skutkiem sprawczości człowieka
i wynikiem jego działania.To ujęcie konkretnego – indywidualnego
człowieka w jego aktywności, personalnym przeżyciu i doświadczaniu wartości i stanowi myśl Ojca Świętego w nurcie personalizmu
chrześcijańskiego.Osoba zatem to podmiot wielu działań, które ją
uzewnętrzniają, posiada przy tym naturę rozumną, zdolną do
twórczego myślenia, a tym samym zdolną do rozumnego, świadomego i niezależnego działania, co czyni ją w pełni wolną.
Zważywszy na relacje „ja – ty” nie można rozpatrywać równieżosoby bez wspólnoty i uczestnictwa oraz współdziałania.Osoba –
człowiek, jest bowiem członkiem różnych wspólnotpodczas swojego
życia i obok wspólnego w nich bytowania i uczestnictwa wspólnie
również w nich działa i współdziała dla dobra wspólnego ogółu,
gdzie dba się zarówno o człowieka w sensie indywidualnym, jak i
dobro, interes ogółu. Dba się więc w tym rozumieniu zarówno o
jednostkę w sensie indywidualnym, jak i społeczeństwo w sensie
grupowym. Kiedy zatem mówimy o formacji osoby w kierunku dobra musimy pamiętać, że nie może ono dokonywać się inaczej niż
poprzez współdziałanie, czyli czynny jego udział we własnym rozwoju i we wspólnocie. Bowiem „człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny”11. Zatem
„osoba i społeczeństwo pozostają ze sobą w relacji współzależności i
wzajemności. Wszystko, cokolwiek się czyni na rzecz osoby, jest
10

Zob. S. Kowalczyk., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku. Wyd. Michalineum, Warszawa 1990. s.437.
11
Jan Paweł II., Solidarność to brzemię niesione razem, we wspólnocie.
Homilia podczas Mszy św. dla świata pracy, Gdańsk. 12 czerwca 1987
roku.
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także dobrem wyświadczonym społeczeństwu, wszystko zaś, co się
czyni na rzecz społeczeństwa, obraca się na pożytek osoby” 12.
Papieska koncepcja osoby ukazuje nam, że kluczową kwestią
w rozumieniu osoby ludzkiej wydaje się być przede wszystkim samaosoba oraz jej świadomość istnienia, która stale wzbogaca sięi
uszlachetnia poprzez doświadczenia przeżywania przez nią życia (w
sposób dynamiczny i ciągły) wraz ze wzrostem na różnych etapach
wielopłaszczyznowego rozwoju osobowego z uwzględnieniem jej
autonomiczności i wolności w samostanowieniu, gdzie kluczem wydaje się być ostatecznie w indywidualnej jej formacji: osobowe działanie człowieka i działanie we wspólnocie – doświadczanie prawdy –
rozumienie.
Jest to w pełni zgodne z metodą wychowania katolickiego
opartej na zasadzie kierunkowej zależności: widzieć – oceniać –
działać, która obok osoby formowanej – wychowanka, wymaga
czynnego uczestnictwa osoby wychowującej – wychowawcy. Wychowanek w tym odniesieniu jest nie tylko postrzegany jako podmiot
wychowania, ale także i cel działań pedagogicznych. Wychowawca
natomiast jawi się jako osoba uformowana i dojrzała, w znacznej
mierze odpowiedzialna za formację pokoleń wychowywanych.Formacja osoby w tym odniesieniu, o którą zabiega Jan Paweł
II powinna zdążać do jej doskonałości na wzór osobowy Jezusa
Chrystusa a jej ostateczne urzeczywistnienie w człowieku stanowi o
jakości tej osoby, o relacjach „ja – ty”, co dalej przekłada sięna przyszłość i jakość rodziny, społeczeństwa i narody, oraz w sensie ogólnym całą ludzkość. Trzeba zdać sobie przy tym sprawę, że przyszłość ta będzie taka właśnie, jakie wychowanie dzieci i młodzieży
współcześnie. Od ich formacji zależy bowiem w pierwszym rzędzie
ostatecznie wspomniana jakość kształtowanego indywidualnego
życia ludzkiego. Dalej idąc, od owej osiągniętej pożądanej dojrzałości ludzkiej uzyskanej tylko tą drogą zależna jest dalej jakość teraźniejszych i przyszłych rodzin, równocześnie kształt licznych społeczeństw, narodów oraz współczesny i dalszy obraz całego świata.
Świadomość Papieża Polaka, co do ważności tego procesu sprawiła,
12

Jan Paweł II., Christifideles laici. Posynodalna adhortacja apostolska
o powołaniu i misji świeckich w kościele i świecie. 1988. 40.
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że stale poświęcał on wiele uwagi osobie, obok niej zawsze rodzinie
i wychowaniu.
2. Jan Paweł II o wychowaniu.
Podejmując wszelkie rozważania i nauczanie w odniesieniu do
osoby JanaPawła II trzeba podkreślić, że zarówno jako Karol Wojtyła, a więc przede wszystkim człowiek, wychowawca, nauczyciel
akademicki, ale i w sposób szczególny jako kapłan i Papież – Ojciec
Świętyodnosi się on do wszelkiego bytu, który towarzyszy człowiekowi i wszelkiemu ludzkiemu poznaniu. Można łatwo zauważyć, że
w jego centrum stawia Boga – Stwórcę wszystkiego, Jezusa Chrystusa – Zbawiciela i Odkupiciela oraz człowieka, bez wzajemnej relacji
których nie możnarozpatrywać w ogóle sensu ludzkiego istnienia
komplementarnie.
U podstaw rozumienia wielopłaszczyznowego życia i rozwoju
osoby – człowieka, wspomnianej komplementarności stoi pewna
zależność. Kościół katolicki słusznie ujmuje ją w kierunkowości
wychowania człowieka, jako jego cel przyrodzony – ludzki (naturalny, ziemski), oraz nadprzyrodzony – Boski (transcendentny, ponadczasowy). Dotyczy to zarówno relacji w sensie człowiek – człowiek
(„ja” – „ty” i razem „my”), człowiek – wszystko co go otaczaoraz
przede wszystkim człowiek – Bóg. Jest to koniecznością zarazem,
którą cechuje jedność i nierozerwalność. Wychowanie w tychże
kwestiach jest kluczowe. To w tym bardzo ważnym procesie poprzez
liczne oddziaływania wychowawcze należy ukazać prawdę oraz istotę ludzkiego życia po to, aby każdy młody człowiek mógł to „dobro i
prawdę” ujrzeć, widzieć i rzeczywiście ją dostrzec, aby mógł dalej to
w pełni zrozumieć, świadomie oceniać i rzeczywiście działać.
Tej świadomości i istoty bytu osoby ludzkiej należy upatrywać
w papieskim nauczaniu w sposób szczególny w jego formacji, która
jest procesem stopniowego doskonalenia się osoby od poczęcia do
jego naturalnej śmierci. Niektórzy odniosą ją w potocznym rozumieniu do ewangelizacji i katechizacji, inni do socjalizacji, jeszcze inni
do edukacji czy też do wychowania, które w nurcie papieskiego personalizmu jest bardzo istotnym wspieraniem wychowanka w codziennym odkrywaniu prawdy o Bogu, o świecie i samym sobie w
odniesieniu do wielopłaszczyznowego rozwoju i funkcjonowania
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człowieka (jako bycie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym). Tylko i wyłącznie w takim ujęciu możemy mówić o osobie, która stanowi integralną całość, innymi słowy jedność (nierozłączną i nierozerwalną).W tych rozważaniach jednak skupmy się na
podkreśleniu istoty wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, które
piszącemu zawsze będzie się kojarzyć z bardzo ważnym procesem
najwyższej wagi dla człowieka, charakteryzującym się w sposób
szczególny m. in.:złożonością, intencjonalnością, interakcyjnością,
relatywnością i długotrwałością13, doświadczanym w łasce Bożej i
przeżywanym w bogatym życiu sakramentalnym.
Trzeba podkreślić, że Ojciec Święty Jan Paweł II, jako
zwierzchnikkościoła katolickiego stale udowadniał nam i podkreślał,
że wspólnota ta (Kościół) jest w pełni świadoma swojej roli w wychowaniu. Rzeczywiście ma to w pełni potwierdzenie zarówno w
praktycznym działaniu wspólnoty kościoła w tej dziedzinie oraz
wielu innych, ale i znajduje odzwierciedlenie w licznych dokumentach teoretycznych, na łamach których w sposób szczególny Kościół
dostrzega i wyraża swoje zdaniem o wychowaniu, ukazuje jego istotę
i ważność w życiu każdego człowieka niosąc równocześnie praktyczną propozycję komplementarnego systemu jego sprawowania,
najbardziej pełnego i nierozłącznego, zawierającego w sobie troskę o
wszystkie sfery rozwoju i życia każdego człowieka, w którym czynnie uczestniczy. W ujęciu teoretycznym chodzi o liczneencykliki i
adhortacje, listy (szczególnie do młodych i do rodzin), orędzia, homilie, wystąpienia, publikacje.
Wychowanie w ujęciu Papieża „służy w szczególnym słowa
tego znaczeniu uczłowieczeniu człowieka. Człowiek, będąc człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki, stopniowo
uczy się być człowiekiem – i ta podstawowa wiedza utożsamia się
właśnie z wychowaniem”14.
Święty Jan Paweł II osobiście wychowanie sprowadza do istoty
procesu, której podstawą jest osoba wychowanka i osoba wychowują13

Zob. M. Łobocki., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 31-34.
14
S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. salezjańskie, Warszawa 1999, s. 54.
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ca, dając do zrozumienia, że obaj są zależnością, która musi zaistnieć
w procesie wychowania. Od strony wychowanka osoba jest celem
procesu formacyjnego15, jest jego podmiotem16, wychowawcy zaś
spełnia rolę pomocniczą i umożliwia korzystne warunki rozwoju osoby wychowywanej przybliżając mu dotychczasowy dorobek wartości
społeczeństwa, które wywierają decydujący wpływ na życie ludzkie.Wartości te są pewnym układem odniesienia, motywują do działania i jednocześnie ukierunkowują to działanie. Ojciec Święty podkreśla wartość każdej osoby wychowywanej, która musi odczytać siebie,
ukazując ją jako podmiot myślący i zdolny do samostanowienia, oraz
wyróżnia i podnosi do wysokiej rangi osobę wychowującą, która ma
za zadanie urzeczywistnienie dojrzałości w osobie wychowanka.
Wychowanie sprowadza do twórczości o przedmiocie najbardziej osobowym – wychowuje się bowiem zawsze i tylko osobę (…)
– a równocześnie twórczość w tworzywie całkowicie ludzkim:
wszystko, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku,
stanowi tworzywo dla wychowawców, (…). Do całokształtu tego
tworzywa należy także to, co daje Bóg w porządku nadnatury, czyli
łaski. Nie pozostawia On bowiem dzieła wychowania, które jest
poniekąd ciągłym stwarzaniem osobowości, całkowicie i wyłącznie
rodzicom, ale sam osobiście również bierze w nim udział” 17. Obok
daru łaski czyni to za pośrednictwem osoby Jezusa Chrystusa, stawiając go człowiekowi za ideał, który sam może i powinien osiągnąć
– urzeczywistnić tym samym w sobie katolicką dojrzałość. Jest ona
podstawowym jego celem i wymaga każdorazowo uwzględniania
szeregu aspektów wychowania związanych z dziedzinami ludzkiego
rozwoju: fizycznego, umysłowego, moralnego, społecznego i religijnego, gdzie Jezus Chrystus jest Mistrzem i wzorem18. Ten kierunek
15

Zob. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. salezjańskie, Warszawa
1999, s. 53
16
K. Wojtyła., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubin 1986, s. 23.
17
S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. salezjańskie, Warszawa 1999, s. 53-54.
18
Zob. Pius XI., Divini illius magistri. O chrześcijańskim wychowaniu
młodzieży, 1929.
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musi jednak zawsze uwzględniać wychowanie do prawdy, ale i wolności, a przy tym nigdy nie może być nakazem i przymusem, tylko
wypływać ze wnętrza – świadomej potrzeby każdego człowieka
opartej na zrozumieniu intencjonalności tego celu.
Odnosi je do człowieka nie tylko jako osoby w sposób ogólny,
ale także własnego „ja” z uwzględnieniem m. in. jako kobiety i mężczyzny, jako męża i żony, jako ojca i matki, jako siostry i brata, jako
bliźniego dla drugiego. W tym odniesieniu mówi nam o tym że „w
osobowym wychowaniu odkrycie własnego „ja” łączy się z odkryciem męskości i kobiecości, ową szczególną dwoistość przy całkowitej równości, gdy chodzi o godność osobową oraz zdumiewające
komplementarności, gdy chodzi o podział przymiotów, właściwości i
zadań, związanych z męskością i kobiecością istoty ludzkiej”19.
Podejmuje także refleksję o naturze i nadnaturze w sensie jedności i nierozerwalności udowadniając, że „byłoby zbyt mało wzrastać jedynie w ciele (dba w gruncie rzeczy o to sama natura); potrzebne jest przede wszystkim wzrastanie duchowe, i to osiąga się
ćwicząc te zdolności, które Pan – są to różne Jego dary – złożył wewnątrz nas (…) aby móc osiągnąć autentyczną i pozytywną dojrzałość, odpowiadającą we wszystkim waszej ludzkiej godności i godności chrześcijan”20. Można wyraźnie odczuć, że jest to swoistego
rodzaju definicja wychowania ku świętości, odnosząca się do pełnego wymiaru człowieka, które nasz rodak kieruje bezpośrednio w
sposób szczególny do ludzi młodych. Uwiadamia im jednocześnie,
że „są przyszłością świata, są przyszłością Narodu i Kościoła, są tą
przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o
szkołę, o Kościół, o cały Naród”21.
Wiele uwagi w wychowaniu Papież poświęca rodzinie, którą
uznaje za wspólnotę życia i miłości, pierwszą ludzką społeczność,
gdzie rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami, ale potrzebują pomocy całej społeczności. To oni – rodzice, w jego ocenie
19

Jan Paweł II., List do młodych, Nr 10.
Jan Paweł II., Szkoła iparafia – dwa „warsztaty” pracy. Przemówienie do dzieci w bazylice św. Piotra w dniu 05 marca 1980 roku.
21
S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wyd. salezjańskie, Warszawa 1999, s. 85
20
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wypełniają misję powołania. Odnosi się zarazem w swoim nauczaniu
z szacunkiem do macierzyństwa i ojcostwa, które wzajemnie sprowadza do świadomego rodzicielstwa, gdzie młody człowiek ma możliwość wzrastania w tradycji, w wartościach i cnotach. Nie pozostawia jej jednak w swoim nauczaniu samej sobie i podkreśla, że musi
być ona wspierana, zarówno przez Kościół, jak i ze strony państwa,
szczególnie przez szkołę22. Nie umniejsza on tym jednak znaczeniu i
roli rodziny w wychowaniu, ale wskazuje ważność niesienia jej pomocy na każdym etapie tego procesu, który jest bardzo złożony i
bardzo wymagający dla każdej ze stron, która w nim uczestniczy. To
wsparcie i współpraca stwarza zawsze lepsze możliwości rozwoju
osobowego, a jego wszechstronność leży w naturze człowieka i jest
celem ogólnym jego formacji.
Podsumowanie
Praktyczna i teoretyczna spuścizna Ojca Świętego Jana Pawła
II jest przepełniona troską o osobę i jej możliwie komplementarny
rozwój na każdym etapie formacji człowieka. Ta troska o dojrzałe
wychowanie w nauce Papieża to w pełni odpowiedzialna edukacja i
formacja młodych pokoleń, która odbywa się przez pokolenia dorosłych, w zamierzeniu dojrzałych wychowawców. Przy tym pełna
miłości troska o drugiego człowieka w Chrystusie to nie przeszłość
ani teoria, lecz bardzo konkretna i aktualna rzeczywistość, w której
żyjemy współcześnie.
To personalistyczne i zarazem chrystocentryczne spojrzenie na
kwestię wychowania stawia przed jego realizatorami szczególne
zadanie i misję, która jest podejmowana stale przez pokolenia ludzi
dorosłych. Jego niezmienny cel to świętość człowieka, pewna doskonałość na wzór samego Stwórcy, o którą troszczy się Kościół
katolicki w szczególności poprzez człowieka i rodzinę. Wychowanienależy bez wątpienia do głównych zadań duszpasterskich Kościoła. Jednakże nie chodzi tylko i wyłącznie o to, ażeby wychowanie
powierzać Kościołowi, ale żeby wspólnie z nim wychowywać. Idąc
dalej, chodzi o to, ażeby rodzina wychowująca czyniła to właśnie w
22
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Kościele, biorąc w ten sposób udział w życiu i jednocześnie w misji
Kościoła.
Ostatecznie, jak podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II „w wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem, o to, aby coraz bardziej był, a nie tylko więcej
miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i
pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”23. Drogę ziemską w jej osiąganiu stanowi Osoba Jezusa Chrystusa, jako wzór ideału, dekalog jest
podstawowym zbiorem obowiązującego prawa, a w pełni człowieczeństwo dokonuje się w obliczu wiary poprzez sakramenty. Nie
można pominąć przy tym „dwóch fundamentalnych prawd: po
pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości;
po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z
siebie samego. Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują,
jak i do tych, którzy są wychowywani”24.
Z biegiem czasu, w trwającym procesie formacji stawać się
coraz bardziej człowiekiem, jednocześnie być z drugimi i dla drugich, gdzie celem jest to, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi stanowi istotę ludzkiego życia, do której pragnie się przygotować od wieków kolejne pokolenia właśnie poprzez
wychowanie katolickie. Daje ono rękojmię możliwej wielopłaszczyznowej dojrzałości ludzkiej osiągniętej w wyniku wszelkich działań
ze strony osoby wychowywanej, ale i oddziaływań wychowawczych
ze strony osoby wychowującej. Wpierwej jednak jest ono dziełem
samej osoby, która jest kształtowana, formowana, ale i niezbędny
jest udział, różnego rodzaju pomocniczość osoby wychowawcy oraz
dar łaski Stwórcy.
Streszczenie:
Bez wątpienia wychowanie jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i towarzyszy mu od niepamiętnych czasów
23
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historii ludzkiej egzystencji. Wiele jest przy tym jego metod i form
sprawowania. Trzeba jednak pamiętać i stale przypominać, a szczególnie współcześnie, iż tylko jedna droga prowadzi do prawidłowego
wychowania, a więc ukształtowania w pełni człowieka, jako dojrzałej osoby, której osiągnięcie jest podstawowym celem wychowania.
To wychowanie katolickie. Katolickie wychowanie w swoich działaniach od zawsze dąży do osiągnięcia ideału osobowego na wzór Jezusa Chrystusa. W zakresie swoich najważniejszych wartości, ideałów, wszelkich norm i zasad oraz metod i środków stanowi najwyższą wartość, która ma charakter ponadczasowy, jest godne nie tylko
poznania, ale i wykorzystania, o czym piszący pragnie przypomnieć
swym wystąpieniemw koncepcji nauki Jana Pawła II.
Kluczowe słowa: osoba, wychowanie, katolickie wychowanie, ważność wychowania w życiu człowieka, Jan Paweł II.
Summary:
The person and education in the teaching of John Paul II
Without a doubt, education is an integral part of every human
life and has accompaniedus since time immemorial as far as the history of human existence is concerned.Upbringning plays an important role in every person’s life. You must keep it always in mind and
constantly remind, especially nowadays that only one road is proper
to get good education, thus shaping a fully human being, as a mature
person whose achievement is the primary goal of education. It’s the
catholic education. Catholic education in its actions always strives to
achieve the ideal model imitating Jesus Christ. In terms of its core
values, ideals, all norms ,principles and methods it has the highest
value which is timeless, and it’s worthy not only to get it known, but
also to put it into life, about what the writer wishes to remind the
leader of by this presentation in the concept of the teachings of John
Paul II.
Keywodrs: education, catholic education, the importance of
education in human life, John Paul II.
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Monika Bujewska

Wpływ środowiska rodzinnego na wychowanie człowieka
w ujęciu Jana Pawła II
Wprowadzenie
Rok 2020 jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 100 rocznicę
urodzin Ojca Św. Jana Pawła II. W nieznanej dotąd nikomu ziemi
wadowickiej przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła. Z powodu
panującej epidemii Koronawirusa uroczyste obchody zostały zmienione. Tego dnia wierni połączyli się w swoich domach zapalając w
oknach świece. Jest wiele filmów i książek autobiograficznych. Zauważono, że należy przekazywać młodemu pokoleniu treść nieustannie aktualnego nauczania Papieża Jana Pawła II. Pomimo zakończenia wielkiego Pontyfikatu w 2005 roku jest ono nadal aktualne i każdy człowiek powinien znać papieskie nauczanie.
1. Communio Personarum
Zgłębiając się w terminologie dwóch pojęć zauważono, że w
wojtyłowej interpretacji communio rozumiane jest jako eucharystia i
komunia. Z kolei personarum zdefiniowane jest jako wspólnota.
Papieskie CommunioPersonarum zakłada spoiwo pomiędzy eucharystią a wspólnotą. Ojciec Św. nie rozgranicza tych dwóch pojęć do
jednostkowego rozważania. CommunioPersonarum można zobrazować i dostrzec nie tylko i wyłącznie w rodzinie, która wspólnie
uczestniczy na niedzielnej Mszy Św. Spoiwo i dogłębność spotkania
z eucharystycznym Chrystusem uwypukla się podczas Mszy pielgrzymkowych. Pielgrzymi wspólnie jednoczą się, razem śpiewają,
pomagają i wspierają się na szlaku pielgrzymim. Tworzą się wzajemne relacje w grupie25. Zjednoczenie zostało przedstawione przez
Ojca Św. w dwóch kontekstach: horyzontalnym i wertykalnym.
Pierwszy aspekt odnosi się do więzi i kontaktów międzyludzkich. Na
25

J. Nadgórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II Encyklopedia nauczania moralnego, Polskie Wyd. Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 121
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pierwszy plan wysuwa się nie ,,ja", nie ,,ty" a ,,my". Znaczenie
,,my"26 płynnie przenosi do kontekstu wertykalnego w którym
wspólnie grupa łączy się i uczestniczy w praktykach religijnych.
Wspólne nabożeństwa i modlitwa mogą być siłą do zmagania się z
przeciwnościami losu. Katechizacja dzieci i młodzieży jest bardzo
ważna. Rangi powagi wychowania nie można spychać na margines27.
Ojciec Św. mocno i dobitnie powiedział, że dziecko nie jest intruzem, natrętem i pasożytem. Jest darem Boga, które należy otoczyć
miłością. Papież bezprecedensowo stwierdził, że świat byłby koszmarem zdeptanym z ziemią, gdyby ludzie zamykali się na nowe życie28. Z katechizacją i wychowaniem nie spotyka się tylko i wyłącznie w środowisku rodzinnym lub szkolnym. Kwestie wychowania i
próby dostrzeżenia człowieczeństwa można odszukać na każdej
płaszczyźnie. W szpitalach na oddziałach pediatrycznych, na oddziałach onkologicznych nie raz należy wykazać się empatią i dać siły do
walki z chorobą. Do szpitala dziecięcego Ojciec Św. ofiarował ultrasonograf do badań. Papież Jan Paweł II jest pierwszym Papieżem,
który napisał list kierowany do dzieci29.
W nauczaniu papieskim czasownik miłować wielokrotnie był
przedstawiony i akcentowany wiernym na różne sposoby. Kochać
nie odnosi się tylko i wyłącznie do miłości małżeńskiej. Miłować to
być przy kimś, kogo się kocha oraz trwać przy nim do samego końca. Miłować to również spędzać czas wolny. Jan Paweł II przekazał,
że kochać oznacza również być człowiekiem sumienia i postępować
zgodnie z wewnętrznym głosem30. W szczególny sposób Ojciec Św.
26
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interpretował Dzień Zaduszny. Z jednej strony jest dniem zadumy i
refleksji. Z drugiej strony jest dniem bardzo rodzinnym, ponieważ
wtedy wspominamy naszych bliskich zmarłych. Odżywają wspomnienia i wszystkie miłe spędzone chwile. Bardzo często nad grobową pustką wspólnie z rodzinami ludzie zaczynają doceniać obecność siebie nawzajem. Drugi listopada został nazwany przez Jana
Pawła II dniem rodzin. Ojciec Św. bardzo czule mówił o swoich
rodzicach. Doceniał trud wychowania. Pomimo, iż wychowywał się
bez matki to zawsze była ona jego sercu31.
2. Człowieczeństwo w koncepcji papieskiej
Uświadomienie Creda Personalizmu jest możliwe tylko i wyłącznie po zdefiniowaniu człowieczeństwa i odszukania dobra w
człowieku. Fenomenem Ojca Św. było to, że garnęły i lgnęły do
niego tłumy osób wierzących jak i niewierzących. Papież potrafił
dobitnie podnieść głos, gdy nie podobało mu się postępowanie człowieka. Często podkreślał, że nie można zedrzeć z człowieka moralności a do wspomnianej moralności i godności ma prawo każdy
człowiek bez względu na wyznanie, kolor skóry czy wyznawane
ideologie32. Każdy człowiek bez względu na wszystko zbudowany
jest z bytu materialnego i duchowego. Wspomniane byty składają się
ciała i z duszy. Ojciec Św. pokazywał, że wiara w żaden sposób nie
przeszkadza człowiekowi kształtować dobre postawy. Kościół uczy,
pokazuje i ułatwia wykonywanie tego zadania w wychowaniu młodego człowieka jak również na każdej płaszczyźnie bytu i istnienia
ludzkiego. Wojtyłowa koncepcja personalistyczna i terminologia
człowieczeństwa miała swój początek podczas, gdy Karol Wojtyła
pracował ciężko fizycznie w kamieniołomach na Zakrzówku.To
właśnie podczas czytania tekstów Św. Jana od Krzyża w myślach
młodego myśliciela zaczęła powstawać ideologia człowieczeństwa.
Koncepcja osoby jako podmiotu przedstawia teoria esse i fieri, ozna31
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czająca być i stawać się. W obrębie stawania się człowiek poznaje
swoją wartość. Dostrzega, że stawanie się człowiekiem, bycie pomocnym, otwieranie się na bliźniego buduje ludzką tożsamość, która
we współczesnym świecie coraz bardziej ulega zniszczeniu 33. Zdeptanie poczucia tożsamości, niepewność w kontekście swojego bytu i
powołania doprowadza do całkowitej zgnilizny i demoralizacji społeczeństwa. Ojciec Św. przedstawił dwie typologie człowieczeństwa
a mianowicie człowiek ad intra i człowiek ad extra. Pierwsze założenie człowieka ad intra postrzegane jest jako negatywne odrzucenie
Bytu Niebieskiego z życia człowieka. Ojciec Św. zauważył, że konsumpcjonizm świata, zabieganie tylko i wyłącznie o przedmioty
materialne doprowadza człowieka do zguby. Na przeciwnym biegunie Papież przedstawił człowieka ad extra. Człowiek ad extra żyje
wiarą, nie odrzuca bliźniego. Wszelkie podejmowane działania i
aktywności dążą do wzrostu moralnego jednostki oraz wprowadzania
dobra i piękna do otaczających osób34.
Myśl Pascala przedstawiona została jako trzcina, która jest wiotka. Zdarza się, że inne siły próbują zmiażdżyć i zniszczyć trzcinę. Papież wykazał w tej koncepcji, że jeżeli nawet ktoś zniszczy trzcinę to
trzcina i tak będzie ponad nim. Nikt nie jest wstanie zabić ludzkiego
ducha. Nawet podczas wojny, gdy Niemcom wydawało się, że uda im
się zabić Polaków i Żydów, to udało im się zabić ciało ludzkie. Nikomu
nie uda się zabić ducha, który jest ponad wszystko35.
Karol Wojtyła odniósł się również do filozoficznej jaskini Platona. Platon zauważył jaskinię i cienie. Dla filozofa najważniejsze
jest słońce interpretowane jako prawda. Duchowny myśliciel zmienił
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koncepcję i wprowadził, że słońcem jest Chrystus. Żaden świat cieni
nie ma racji bytu bez słońca, czyli bez Boga36.
Pełne zrozumienie wojtyłowej filozofii umożliwia pełne zrozumie definicji wychowania. ,,A w wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a
nie tylko więcej miał - ażeby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, żeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale także dla drugich”37. W przedstawionej definicji znajduje się cała kwintesencja filozofii człowieczeństwa.
Jest podkreślone stawanie się człowiekiem i bycie dla drugiego człowieka. Wykazana definicja nie jest tylko i wyłącznie definicją wychowania, którą powinni być zainteresowani rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Zauważono, że podlegająca refleksji terminologia wychowania wykazuje, w jaki sposób żyć i postępować. Z kolei samowychowanie jest procesem, który trwa przez całe życie jednostki38. Dbanie o
nieustanny rozwój fizyczny, intelektualny, rodzinny przejawia się w
samowychowaniu. Ojciec Św. niejednokrotnie zachęcał do podejmowania aktywności fizycznej. Następca Stolicy Piotrowej uwielbiał wspinaczki i spacery górskie. Uważał, że wtedy można oddać się refleksji i
być bliżej Stwórcy39.
Na samowychowanie wpływ ma praca ludzka, która uszlachetnia. Wzruszający jest fragment wiersza napisanego przez Wojtyłę, który powstał w czasie, gdy pracował w Zakrzówku. „Dłonie są
krajobrazem. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból,
rwący swobodnie jak strumień. Ale człowiek nie myśli o bólu… po
36
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prostu nazwać nie umie”40. Ojciec Św. podkreślał, że praca powoduje, że człowiek szanuje swoją pracę, która jest wpisana w swoiste
sacrum. Praca nie może być traktowana jako zła konieczność, ale
jako przywilej i zaszczyt. W cytowanym fragmencie zauważono,
krajobraz, strumień i ból. Oznacza to, żepraca jest piękna i powoduje, że człowiek zna swoją wartość41.
Należy zwrócić jeszcze uwagę na zasadę synergii, zakładającej synergiczność i działanie Bożej łaski: bytu absolutnego i nieograniczonego. Ojciec Św. w Castelgandolfo 27 lipca 1980 r. przedstawił wiernym co oznacza modlić się. Zaznaczył, że modlitwa nie
oznacza wyrecytowania znanego tekstu. Modlić oznacza być blisko
Boga, ufać i rozmieć ludzką niewystarczalność. Modlić się oznacza
rozumieć Ojca i mieć pewność, że człowiek nie pozostanie pozostawiony. Są sytuacje, że człowiek nie uświadamia sobie Bożego działania i pomocy. Ojciec Św. zapewnił, że Pan Bóg zawsze wysłuchuje
człowieka w potrzebie i zsyła potrzebne Dary Ducha Św42.
3. Zaangażowanie do poszanowania godności
Ojciec Św. podczas całego życia zabiegał o poszanowanie
godności dla drugiego człowieka. Bez względu na wyzwaną wiarę i
narodowość. W jednym z wierszy wzruszająco wypowiadał się o
czarnym lądzie. Dostrzegał w osobach czarnoskórych ludzi i nawoływał, do tego, by nie musieli cierpieć z głodu. „To właśnie ty, Drogi
Mój Bracie, czuję w tobie olbrzymi ląd, …a słońce wypala organizm
jak rudę hutniczy piec… czuję w tobie podobną myśl, które inaczej
błyskają w twoich oczach i w moich, choć tę samą zawierają
treść…”43.
Prawo do poszanowania godności ludzkiego życia Papież
mocno zaakcentował w encyklice Evangelium Vitae z dnia 25 marca
40

K. Wojtyła., Poezje i dramaty, Wiersz: Kamieniołom- I. Tworzywo,
Wyd. Znak, Kraków 1998, s. 53
41
Homilia w Saint- Denis, 31 maja 1980,s. 78, 79 [w:] Jan Paweł II we
Francji i w Siedzibie Unesco- Homilie, Przemówienia, Orędzia, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, op. cit., s. 76-84
42
P. Oleś., M. Ledzińska., Był z nami Psychologowie Janowi Pawłowi
II, Wyd. Difin, Warszawa 2015 op. cit., s. 79
43
K. Wojtyła., Poezje i dramaty, Wyd. Znak, Kraków 1998, s. 74
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1995r. Nawoływał w niej do przestrzegania przykazania Nie zabijaj!
Podkreślał, że lekarze powinni do samego końca brać odpowiedzialność za ludzkie życie i być wiernymi przysiędze Hipokratesa, ponieważ każdy człowiek ma prawo żyć od naturalnego poczęcia do
naturalnej śmierci. Nikt nie ma żadnego prawa zabijać żadnego życia44. Ojciec Św. był przeciwnikiem zabijania i stawał na straży słabszych i uciemiężonych. Dlatego tak bardzo Papież ubolewał, że coraz więcej krajów zmierza legalizacji aborcji i eutanazji. Podczas
jednego z wystąpień zauważył, że jeżeli matka byłaby wstanie zabić
własne dziecko, to świat dojdzie do takiej ściany, że nie będzie już
żadnej moralnej bariery uniemożliwiającej to, by wszyscy ludzie
wzajemnie się pozabijali45. Jeżeli w środowiskach rodzinnych młode
pokolenie nie dostrzeże, że należy zaopiekować się dziadkami to
nigdy w przyszłości nie podejmą się wyzwania zaopiekowania się
swoimi rodzicami. Ludziom towarzyszy brak szacunku za trud wychowania. Coraz częściej uważa się, że starsze pokolenie jest mało
ważne. Takie podejście należy zmieniać wśród społeczeństwa46.
4. Media szansą na rozwój i zagrożeniem
Papież zauważył, że media mogą pomnażać wartości kulturalne. Pozytywnym aspektem telewizji jest możliwość łączności podczas niedzielnej Mszy Św. Telewizja i Internet umożliwiają dostęp
do ważnych wydarzeń. Transmisja na żywo- podczas spotkań z władzami państwowymi, papieskie pielgrzymki powodują, że osoby,
które nie maja możliwości realnego spotkania nie pozostają wykluczeni47. Obecnie trwający czas epidemii spowodował, że obostrzenia
44

Jan Paweł II., Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o
wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Wyd. M, Kraków 1995, s. 164.
45
G. Piotrowicz., J. Kowalski., Pielgrzym w Ojczyźnie- Jan Paweł II
1920-2005, Wyd. Bochnia, Kraków 2005, s. 238.
46
Przemówienie papieża Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku w Katedrze pw. NMP w Monachium, s. 250, [w:] Jan Paweł II w Kraju Reformacji:
przemówienia i homilie wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej
Niemiec, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, s. 248-255
47
A. Baczyński., M. Drożdż., Nie lękajcie się - Jan Paweł II i media, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Kraków 2011, s.48,
51, 26
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sanitarne w Kościołach nieustannie ulegają zmianie. Jest to czas, by
media mogły okazać się szansą na rozwój. Można obejrzeć niedzielną Mszę, obejrzeć rodzinne filmy religijne i seriale. Ważne, by w
tym wszystkim znaleźć umiar48.
Ojciec Św. dostrzegł również wiele zagrożeń wynikających z
długotrwałego korzystania z technologii. Podkreślał, że rodzice powinni uważać, ponieważ ich dzieci bardzo szybko mogą uzależnić
się od komputera49. Bardzo niebezpieczne jest również to, że młodzież ma nieogra.niczony dostęp do komputera. Dzieci i młodzież
mogą mieć dostęp do źródeł pornograficznych. Papież prosił, by
rodzice byli czujni i kontrolowali elektroniczną zawartość swoich
dzieci, ponieważ niemoralne materiały zdeptałyby poczucie godności
i ludzkiej cielesności50.
5. Jan Paweł II o patriotyzmie
Duch patriotyzmu był bardzo mocno zakorzeniony w sercu
Papieża Polaka. Swoimi pięknymi, mocnymi, dobitnymi homiliami
Jan Paweł II dawał narodowi siłę i moc do przetrwania trudnych
czasów. Był aktorem, więc wiedział w jaki sposób modulować głosem, by trafiło ono do drugiego człowieka. Jego głos miał moc tak,
że rozbrzmiewając kruszył mur berliński. Naród przestawał się bać i
lękać. Do patriotyzmu bardzo często odwoływał się Ojciec Św. w
którym nawoływał ludzi, by dbali o wolność. Prosił, by nie zatracali i
nie doprowadzali do rozlewu krwi. Papież, który jako młody człowiek doświadczył wojny i po kolei tracił wszystkich swoich znajomych i przyjaciół doskonale wiedział co to znaczy wojna. Ojcu Św.
zależało, by na całym świecie zapanował pokój i zgoda, by już nikt
nie musiał oddawać życia w imię wolności. Przedstawił, że Chrystusa nie można wykreślić z dziejów ludzkości. Papież podkreślał, że
nie ma istnienia człowieka bez Boga. W trudnych czasach terroru,
48

https://dziennikbaltycki.pl/transmisja-mszy-swietej-na-zywo-jak-siezachowac-ogladajac-liturgie-w-internecie-i-telewizji-czym-jest-duchowakomunia-swieta/ar/c1-14903233, data dostępu: 10.11.2020r.
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Jan Paweł II., Nauczanie moralne- Społeczeństwo, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006, s. 42.
50
P. Słabek., Jan Paweł II naucza o rodzinie, Wyd. M., Kraków 2011, s.
226-232
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prześladowań i wojny modlitwa i wiara dawały ukojenie i siłę na
lepsze jutro51.
Jan Paweł II dostrzegł pewną wielkość w słowotwórstwie. W
pojęciu ojcowizny, ojczyny zauważył, że jest zlepek nasuwający
ojca, czyli kogoś bardzo ważnego w życiu człowieka. Z kolei niemieckie pojęcie Muttersprache, czyli mowy ojczystej wyraźnie
wskazuje na matczyną mowę, czyli mowę w której się wychowujemy52. Wzruszające są słowa Papieża- Słowianina, który wypowiadał
się swojej Ojczyźnie. „Ojczyzna- kiedy myślę- wówczas wyrażam
siebiei zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
która ze mną przebiega ku innym,… Ojczyzna – kiedy myślę- słyszę
jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, …gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb…53. W nauczaniu patriotyzmu zauważono papieską głęboką więź z Ojczyzną. Papież- Polak
zawsze sercem wracał do swojego kraju.
Podsumowanie
Ważne jest uzmysłowienie, że Papież nie zamknął człowieka
tylko i wyłącznie w rozważaniach, koncepcjach filozoficznych i
papieskim nauczaniu. Zważywszy na sprawowany urząd Papieski
przez Karola Wojtyłę, nie można pominąć chrystocentryzmu i mariologicznego nauczania. Nieustannie zabiegał o losy każdego człowieka. Wychowany w trudnych latach wojny mocno akcentował i nawoływał, by już nigdy więcej nie dochodziło do wojny i przemocy. Jan
Paweł II chcą być bliżej ludzi łamał utarte schematy. Odwiedził
wszystkie kontynenty. Niestrudzony pielgrzym ziemi podchodził do
każdego, nie bał się dotyku osób trędowatych. Był wielkim poliglotą.
Ewenementem było pobłogosławienie zebranego tłumu wiernych w
62 językach. Nie chciał tłumacza, uczył się języków, by w ten sposób móc samodzielnie porozmawiać z bliźnim w jego narodowym
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G. Turowski., Jan Paweł II- Dzień po dniu, Ilustrowane Kalendarium
Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2005, T.2, s. 887.
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Papież Benedykt XVI., Kard. Sordano A., Kard. Ruini C., Kard. Meisner J., Przekroczony próg nadziei i- Czas pamięci, Wyd. Petrus, Kraków
2010, s. 75.
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języku. Władała biegle ośmioma językami. Nie odmawiając nikomu
przyjazdu nie zamykał się w Stolicy Piotrowej. Wyliczono, że ilość
pokonanych km. Przez Ojca Św. jest równa z trzydziestojednokrotnym okrążeniem całej Ziemi 54. Ojciec Św. całując ziemię, zawsze
oddał szacunek do kraju, który odwiedzał. Pozwalał na to, by różne
narodowości przywitały go wg. ich panującego obyczaju i kultury.
Jan Paweł II podczas pielgrzymek w szczególny sposób do
Polski powtarzał: Bóg – Honor - Ojczyzna. W tych trzech słowach
zawiera się moralność, patriotyzm, czyli wszystko to na czym opiera
się bycie dobrym człowiekiem.
Streszczenie:
Podjęto temat nauczania Papieża Jana Pawła II, by uświadomić,
że po wielu latach nauczanie jest nadal aktualne. Ojciec Św. poruszał
tematy z którymi na obecne czasy ludzie mają problem. Należy przypominać papieskie nauczanie. Nauczanie do wolności, patriotyzmu,
poszanowania do życia, i tolerancji do wiary. Współczesny świat zapomina, czym jest człowieczeństwo i jaka jest jego istota.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Papież, moralność, godność,
człowiek, patriotyzm, wiara, modlitwa
Summary:
The influence of the family environment on human upbringing
in terms of John Paul II
The subject of Pope John Paul II's teaching was taken up to
realise that after many years, teaching is still relevant. The Holy
Father raised the subjects with which people have a problem at the
present time. Papal teaching should be recalled. Teaching to
freedom, patriotism, respect for life, and tolerance for faith. The
modern world forgets what humanity is and what its essence is.
Keywords: John Paul II, Pope, morality, dignity, man,
patriotism, faith, prayer
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A. Mazurek., Miasta słuchajcie!...doniosłe przesłania Jana Pawła II
w polskich miastach głoszone, Wyd. Adam, Warszawa 2014, podsumowanie na tylnej okładce.
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Antoni Magdoń

Ekonomia personalistyczna

Wstęp
Personalizm można wywodzić z chrześcijaństwa, które stworzyło ów koncept człowieka rozumiejącego samego siebie jako
«osobę». Można też wywodzić z tradycji oświeceniowej, w której
precyzyjnie został zapisany przez Immanuela Kanta. Tym, co łączy
Europejczyków jest przekonanie o niezbywalnej godności każdej
istoty ludzkiej. I to zgodnie z tym przekonaniem musimy budować
całą edukację i prawodawstwo, formować życie gospodarcze i instytucje. To wokół personalizmu musimy dzisiaj budować jak najszerszą, mającą globalny zasięg, swoistą «koalicję antropologiczną»,
uznającą prymat osoby ludzkiej.
10 września 2014 roku po raz pierwszy w historii, Prezydent Polski wystąpił w Niemieckim Bundestagu (Deutscher Bundestag) w Berlinie. W historycznym Wystąpieniu Prezydent powiedział: „Rdzeniem
kultury europejskiej jest bowiem personalizm. To podstawowe przesłanie, które winno dziś płynąć z Europy i dla Europy. I to tego konceptu
człowieka jako osoby – istoty rozumnej, wolnej, społecznej i obdarzonej
nieskończoną godnością – musimy bronić, mając potwierdzoną przez
historię świadomość, że gdy godność ludzka jest zagrożona, kompromis
przestaje być samoistną wartością”1.
Albert Cornelius Knudson, który należy do Bostońskiej Szkoły Personalizmu amerykańskiego, napisał w książce The Philosophy
of Personalism (1927), że „personalizm reprezentuje jeden z najstarszych i najszerszych nurtów historii ludzkiej myśli, odnosi się on
organicznie i strukturalnie do duchowej filozofii wszystkich wieków.
Jest on dojrzałym owocem ponad dwóch tysiącleci intelektualnego
wysiłku, zmagania; stanowi szczyt piramidy, której podstawa opiera

1

B. Komorowski, Wystąpienie Prezydenta RP w Bundestagu, Berlin, 10
września 2014, s. 5.

się na Platonie i Arystotelesie”2. Personalizm w ekonomii stanowi
wielkie wyzwanie w ludzkiej historii, ponieważ ekonomia personalistyczna jest oparta na równej godności każdej osoby ludzkiej. Obraz
Boga w każdym człowieku (Wj 1,27) jest źródłem naturalnej godności każdej osoby ludzkiej. Dlatego osoba ludzka jest podmiotem i
celem wszelkich instytucji: społecznych,ekonomicznych i przemysłowych. Dla personalizmu osoba jest najwyższą wartością. Społeczeństwo zatem „powinno być tak zorganizowane, aby umożliwić
każdej osobie najlepsze warunki dla własnego rozwoju fizycznego,
umysłowego i duchowego, skoro osoba stanowi najwyższą istotę
demokracji i obca jest jej wszelka forma totalitaryzmu” 3.
1. Epoka ekonomii globalnej
Nasze czasy charakteryzują się złożonym zjawiskiem globalizacji ekonomiczno-finansowej, czyli procesem rosnącej integracji
ekonomii różnych krajów na płaszczyźnie wymiany dóbr i usług oraz
transakcji finansowych, w którym coraz większa ilość przedsiębiorstw przyjmuje kierunek globalny w swoich decyzjach podejmowanych ze względu na możliwości rozwoju i zysków. Nowy horyzont społeczeństwa globalnego stanowią nie tylko więzy ekonomiczne i finansowe pomiędzy podmiotami działającymi w różnych krajach, które zresztą zawsze istniały, lecz także system stosunków,
rozwijający się z niespotykaną dotąd intensywnością. Daje się zauważyć coraz bardziej centralna i znacząca rola rynków finansowych, których rozmiary, w wyniku liberalizacji wymiany kapitałów,
szybko powiększyły się do tego stopnia, iż umożliwiły podmiotom
przemieszczanie „w czasie rzeczywistym” wielkich kapitałów z jednego krańca świata na drugi (por. Kompendium nauki społecznej
Kościoła, 361).
2

A. C. Knudson, The Philosophy of Personalism, Abingdon, New York
1927,
3
R. T. Flewelling, Personalism, [w:] Twentieh Century Philosophy, D.
D. Runes (ed.), New York 1943, s. 325: „To Personalism, personality is the
supreme value. Society then should be so organised as to present every
person the best possible opportunity for self-development, physically, mentally, and spiritually since the person is the supreme essence of democracy
and hostile to totalitarianisms of every sort”.
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Globalizacja daje zatem nowe nadzieje, ale również wywołuje
niepokojące pytania. Mogą z niej wynikać potencjalnie pozytywne
efekty dla całej ludzkości: rozwój systemu stosunków ekonomicznych i finansowych, w parze z szybkim rozwojem telekomunikacji,
umożliwił jednocześnie znaczne obniżenie kosztów komunikacji i
nowych technologii, a także przyspieszył na skalę światową proces
rozszerzenia wymiany handlowej i transakcji finansowych. Innymi
słowy, globalizacja ekonomiczno-finansowa i rozwój technologiczny
wzajemnie się umocniły.
„Analizując aktualną sytuację, oprócz określenia możliwości,
które się otwierają w erze ekonomii globalnej, dostrzega się również
zagrożenia związane z rozmiarami nowych stosunków handlowych i
finansowych. Nie brak bowiem przejawów powiększania się nierówności, zarówno pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się,
jak też wewnątrz krajów uprzemysłowionych. Rosnącemu bogactwu
ekonomicznemu, umożliwionemu przez opisane procesy, towarzyszy
relatywny wzrost nędzy” (Kompendium nauki społecznej Kościoła,
362). Jest rzeczą ewidentną, że w obliczu wielkiej nierówności pomiędzy państwami w dostępie do wiedzy techniczno-naukowej i do
najnowszych produktów technologicznych, proces globalizacji powiększa zamiast zmniejszać różnice w rozwoju ekonomicznym i społecznym państw. Ze względu na naturę tych przemian wolny obrót
kapitałów sam w sobie jest niewystarczający, aby zbliżać państwa na
drodze rozwoju do krajów już uprzemysłowionych.
Według Kompendium nauki społecznej Kościoła „rozprzestrzenianiu się globalizacji musi towarzyszyć dojrzałe uświadomienie
sobie ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego nowych
zadań, do których są one powołane w skali światowej” (nr 366).
Również dzięki zdecydowanemu działaniu tych organizacji możliwe
będzie umieszczenie aktualnego wzrostu ekonomii i finansów na
skalę ogólno-światową w sposób gwarantujący prawdziwe poszanowanie praw człowieka i narodów oraz równy podział dóbr wewnątrz
każdego z państw i między różnymi państwami. „Dlatego wolność
wymiany handlowej tylko wtedy może być nazwana słuszną, gdy
odpowiada wymaganiom sprawiedliwości społecznej” (Paweł VI,
Encyklika Populorum progressio (1967), 59).
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Ze szczególną uwagą należy podchodzić do lokalnych uwarunkowań i różnic kulturowych, które mogą być zniszczone przez dokonujące się procesy ekonomiczno-finansowe: „Globalizacja nie może być
nową postacią kolonializmu. Musi respektować wielość kultur, które
w ramach powszechnej harmonii narodów są jakby różnymi kluczami
interpretacyjnymi ludzkiego życia. W szczególności zaś nie może
odbierać ubogim tego, co pozostaje dla nich najcenniejsze, w tym ich
wierzeń i praktyk religijnych, ponieważ autentyczne przekonania religijne są najbardziej wyrazistym przejawem ludzkiej wolności”4.
W czasach globalizacji należy podkreślić znaczenie solidarności pomiędzy pokoleniami. W przeszłości solidarność między pokoleniami była w wielu krajach naturalną postawą w rodzinach. Dzisiaj
stała się także obowiązkiem całej wspólnoty. Dobrze by było, aby ta
solidarność była podtrzymywana przez narodowe wspólnotypolityczne, ale dziś problem ten dotyczy również globalnej wspólnoty politycznej, aby globalizacja nie była realizowana kosztem najbardziej
potrzebujących i najsłabszych.
Solidarność pomiędzy pokoleniami wymaga, aby w globalnym
planowaniu działać, kierując się zasadą uniwersalnego przeznaczenia
dóbr, według której moralnie zakazane i ekonomicznie niekorzystne
jest przerzucanie aktualnych kosztów na przyszłe pokolenia: moralnie zakazane, ponieważ oznacza nieponoszenie koniecznej odpowiedzialności; ekonomicznie niekorzystne, ponieważ poprawianie błędów jest bardziej kosztowne od ich zapobiegania. Ta zasada musi
być stosowana przede wszystkim, ale nie tylko, w zakresie zasobów
ziemi i ochrony środowiska, które stało się wyjątkowo wrażliwe z
powodu globalizacji, dotyczącej całej planety, jako jednego wielkiego ekosystemu (por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, 367).
Zdaniem Benedykta XVI globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym i poliwalentnym, dlatego trzeba ją pojmować w różnorodności i jedności wszystkich jego wymiarów, włącznie z wymiarem teologicznym. Pozwoli to nadać kierunek ludzkości w duchu
4

Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Papieskiej Akademii
Nauk Społecznych: Prawo do pracy w świetle Magisterium Kościoła (27
kwietnia 2001), 4: AAS 93 (2001) 600: „L’Osservatore Romano” (ed. pol.)
2001, nr 6, s. 43.
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personalizmu relacyjnego, czyli komunii i wzajemnego dzielenia się
osób i narodów. Zdaniem Benedykta XVI różne formy ubóstwa,
łącznie z materialnym, rodzą się z izolacji, z braku relacji do Boga i
bliźnich. Rozwój osób i narodów zależy przede wszystkim od uznania, że stanowią jedną rodzinęludzką, która współpracuje w prawdziwej komunii i składa się z podmiotów, które nie żyją po prostu
jeden obok drugiego, ale jeden dla drugiego. Stąd potrzebny jest
nowy rozmach w myśleniu, aby integracja rodziny ludzkiej odbywała się pod znakiem solidarności, to znaczy nie jeden przeciw drugiemu, ale jeden drugiego brzemiona noście (Ga 6,2).
Benedykt XVI uważa, że w obecnej dobie globalizacji, kiedy
cała ludzkość stała się o wiele bardziej interaktywna, należy pogłębić
kategorię relacji (por. Caritas in veritate, nr 53), aby większa bliskość osób i narodów przemieniła się w prawdziwą komunię osób i
narodów. „Chodzi o zadanie – pisze Ojciec Święty – którego nie
można spełnić tylko z pomocą nauk społecznych, ponieważ wymaga
wkładu takich dyscyplin, jak metafizyka i teologia, aby w sposób
jasny pojąć transcendentną godność człowieka” (nr 53).
Według Benedykta XVI niekiedy w odniesieniu do globalizacji zauważa się postawy fatalistyczne, tak jakby procesy globalizacji
były wynikiem anonimowych sił bezosobowych oraz struktur niezależnych od wolnej woli osoby ludzkiej. W związku z tym Ojciec
Święty przypomina, że globalizację trzeba pojmować jako proces
społeczno–ekonomiczny (Caritas in veritate, nr 42), ale nie jest to jej
jedyny wymiar. W głębi wciąż wyraźniej dostrzeganego procesu
mamy rzeczywistość ludzkości, która staje się coraz bardziej połączona wzajemnymi odniesieniami. Tworzą ją osoby i narody, dla
których ten proces powinien być pożyteczny i przynosić rozwój, dzięki wzięciu odpowiedzialności ze strony zarówno poszczególnych
osób, jak i zbiorowisk. Przekraczanie granic jest nie tylko faktem
materialnym, ale także kulturowym co do jego przyczyn i skutków.
Jeśli odczytujemy globalizację deterministycznie – ostrzega Benedykt
XVI – tracimy kryteria do jej oceny i nadania jej kierunku. Jest ona
rzeczywistością ludzką i może mieć wiele różnych orientacji kulturowych, nad którymi trzeba przeprowadzić rozeznanie (nr 42).
Zatem Benedykt XVI uważa, że nie powinniśmy być ofiarami
globalizacji, lecz jej rozumnymi protagonistami, prowadzeni przez
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miłość i prawdę. Ślepe sprzeciwianie się jej oznaczałoby błędną postawę, uprzedzenie, ignorowanie procesu zawierającego również
aspekty pozytywne, co niosłoby ryzyko utraty wielkiej okazji do skorzystania z wielu oferowanych przez nią sposobności rozwoju. Benedykt XVI przypomina, że świat jest policentryczny i dlatego potrzebuje współpracy na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach.
Chociaż ponad połowa ludzkości dokonała w ostatnich dekadach
wielkiego rozwoju, to jednak pozostają wciąż kraje, nie tylko w
Afryce, które nie potrafią się włączyć w proces globalnej wymiany.
Kieruje globalizację w stronę solidarnej humanizacji. Niestety,
dusza ta jest często zdominowana i stłumiona przez perspektywy
etyczno–kulturalne o charakterze indywidualistycznym i utylitarystycznym” (Caritas in veritate, 42).
Wobec tych współczesnych wyzwań związanych z globalizacją trzeba jednoznacznie stwierdzić, że personalizacja stanowi szczytowy proces rozwoju osoby ludzkiej w relacji do Boga i bliźnich.
Podobieństwo człowieka do Boga (imago Dei) wyraźnie wskazuje na
to, że sama osoba i egzystencja ludzka są konstytutywnie w najgłębszy sposób związane z Bogiem. Relacja zaś między Bogiem a człowiekiem znajduje swoje odbicie w zdolności osoby ludzkiej do relacji społecznych. Osoby ludzkie w relacjach wertykalnych ze Stwórcą
i w relacjach społecznych z bliźnimi personalizują się, czyli spełniają
się, realizują się osobowo, np. w małżeństwie w relacji do Boga i w
relacji wzajemnej komunii mężczyzna i kobieta realizują do głębi
samych siebie, odnajdując się jako osoby poprzez szczery dar z siebie. Osoba ludzka afirmuje siebie, dając siebie Bogu i bliźniemu z
pomocą zbawczego Ducha Chrystusa. Dlatego według rozeznania
Benedykta XVI globalizacja jest podporządkowana procesowi personalizacji. Globalizacja ma służyć, wspierać, pomagać rozwojowi
osoby ludzkiej na miarę Osoby Jezusa Chrystusa i relacjom prawdziwie osobowym, czyli personalizacji.
2. Personalizm w ekonomii
Ekonomia personalistyczna jest oparta na równej godności
każdej osoby ludzkiej. Osoba ludzka jest podmiotem i celem wszelkich instytucji społecznych i każda osoba stanowi obraz Boga (Wj
1,27), który jest źródłem naturalnej godności każdej istoty ludzkiej.
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W epoce ekonomii globalnej jest ważne, aby respektować jasną zasadę personalizmu (według wyrażenia Jana Pawła II), która
oznacza, że wymiar ekonomiczny jest podporządkowany wymiarowi
moralnemu osoby ludzkiej, a ten z kolei wymiarowi ontologicznemu
osoby ludzkiej, który rozeznaje kim jest człowiek – obrazem Boga i
dzieckiem Boga w Jezusie Chrystusie.
Termin personalizacja użyty jest w 6 numerze Konstytucji pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
(1965), którą przygotował przede wszystkim Kard. Karol Wojtyła
iodnosi się najpierw do procesu socjalizacji (termin użyty przez Jana
XXIII w Encyklice Mater et Magistra). Na proces socjalizacji, czyli
zbliżenia się ludzi i narodów, składa się proces urbanizacji (wielkie
skupiska miejskie, metropolie, miasta), następnie proces komunikacji
(samoloty międzykontynentalne, samochody, autostrady, statki oceaniczne) oraz proces mass–mediów, czyli środków społecznego
przekazu (radio, telewizja, telefon, obecnie komputery, Internet,
komórki). Dokument Soboru w sposób profetyczny podejmuje proces socjalizacji (urbanizacja, komunikacja, mass–media) i z wyraźną
inspiracją Ducha Świętego, mądrości Bożej stwierdza, że jednak nie
zawsze proces socjalizacji (socialisatio) prowadzi człowieka do
rozwoju dojrzałego na miarę Osoby Jezusa Chrystusa i do relacji
prawdziwie osobowych – personalizacji (personalisatio).
Personalizacja stanowi zatem koronny proces rozwoju osoby
ludzkiej w relacji do Boga i bliźniego w wymiarze indywidualnym i
społecznym, któremu są przyporządkowane procesy ekonomii, socjalizacji i globalizacji. Proces personalizacji wspomaga szczególnie
Jezus Chrystus i Kościół.
Benedykt XVI, poświęcił dużo uwagi procesowi globalizacji
zwłaszcza w Encyklice Caritas in veritate (2009). Benedykt XVI,
powołując się na autorytet Jana Pawła II, zdefiniował mianowicie
globalizację w sposób następujący: „Globalizacja a priori, nie jest
ani dobra ani zła. Będzie tym, co czynią z niej osoby” 5. To ujęcie
ustanawia właściwy porządek personalizacji wobec globalizacji.

5

Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
(27 kwietnia 2001): Insegnamenti XXIV 1(2001), s. 800.
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Według Benedykta XVI prawda globalizacji jako procesu i jej
fundamentalne kryterium etyczne wywodzą się z jedności rodziny
ludzkiej i jej rozwoju w sferze dobra. Trzeba więc nieustannie angażować się, aby wspierać kierunek kulturowy personalistyczny i
wspólnotowy procesu integracji planetarnej, otwarty na transcendencję (por. Encyklika Caritas in veritate, 42).
Jan Paweł II w Encyklice Laborem exercens (nr 6, 14 – 16)
podkreślił godność pracy ludzkiej i przypomniał, że praca jest prawem i obowiązkiem człowieka. Liberalizm kapitalistyczny milczeniem pomija prawo człowieka do pracy, dlatego marginalizuje problem bezrobocia i wynikające z tego faktu szkody indywidualne i
społeczne, ekonomiczne i moralne. Marksizm akcentował obowiązek
pracy, a nawet stosował przymus pracy.
Encyklika Laborem exercens (nr 12) w pracy widzi klucz do
całej problematyki ekonomiczno – społecznej, dlatego stwierdza:
„Trzeba podkreślać i uwydatniać pierwszeństwo człowieka w procesie produkcji – prymat człowieka wobec rzeczy”. Człowiek nie jest
automatem – maszyną, ale osobą – podmiotem pracy. Oto jasna zasada personalizmu chrześcijańskiego. Praca jest istotnym elementem
kształtowania osobowości i charakteru człowieka. Dzięki niej człowiek czuje się potrzebny społeczeństwu, tworzy wartości służące
dobru wspólnemu, jest współgospodarzem zakładu pracy i całego
kraju. Praca jest także spotkaniem ludzi, których łączy trud wymagający partnerstwa i solidarności. Społeczno – integrujący charakter
pracy możliwy jest jedynie wówczas, gdy jest to praca rozumna,
dobrowolna i należycie doceniona, również w wymiarze finansowo –
ekonomicznym.
Benedykt XVI zachęca, aby w procesie globalizacji, który
wywodzi się z jedności rodziny ludzkiej, wspierać kierunek kulturowy personalistyczny i wspólnotowy integracji planetarnej, otwarty na
relację z Bogiem (personalizacja), por. Encyklika Caritas in veritate,
42. Personalizm chrześcijański podkreśla godność osoby ludzkiej i
godność narodów, rolę wspólnoty międzynarodowej w epoce ekonomii globalnej i widzi instytucje ekonomiczne w służbie człowieka.
Jak słusznie zauważył Robert Reich, profesor Harvardu, w książce
The Work of Nations (Toronto 1992, Praca narodów) globalizacja
łamie granice państw, dlatego jest ważne w dobie globalizacji cenić
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rzeczywistość narodu – język, stroje, zwyczaje, tradycje narodowe.
Stwórca nieustannie tworząc komunię osób i narodów zachowuje
autentyczną, oryginalną godność osób i narodów, czyniąc jedność w
różnorodności.
Zakończenie
Według Ralpha Tylera Flewellinga, amerykańskiego personalisty, który rozwijał personalizm demokratyczny i personalizm w
ekonomii „jedynie trwałą [taką, która wytrzyma] podstawą dla demokracji (democracy) jest respekt dla świętości osoby (respect for
the sanctity of the person). To nie oznacza respektu tylko dla niektórych osób (somepersons), lecz respekt dla tych możliwości, które
znajdują się w różnym stopniu w każdej osobie (every person). Osobowości (personalities) bowiem są unikalne w tym, co mogą zaoferować dla wspólnego dobra (the commonweal). Zorganizowane i
postępowe społeczeństwo (anorganized and progressive society) nie
jest w stanie uprzedzić możliwego udziału w postępie żadnemu z jej
członków. Z tego powodu demokracja (democracy) będzie szukała
tego, aby przewidzieć [dostarczyć] takie warunki [okoliczności] w
edukacji (education), wolności (freedom) i pracy (work), aby w nich
każda osoba (each person) mogła najlepiej zrealizować (realizm)
swoje własne i wspólne dobro. To oznacza uznanie osobowości (personality) za wartość istotną, najcenniejszy dar [własność] społeczeństwa i największe źródło społecznego «postępu i dobrobytu»” 6.
Personalizm chrześcijański, który polega na afirmowaniu nienaruszalnej godności osoby ludzkiej (por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, 107) wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej
być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego
przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością.
Personalizm w ekonomii to zasadnicze wyzwanie: osoba wobec pieniądza. Według Jana Pawła II godność osoby ludzkiej stanowi
wartość transcendentną, którą uznają wszyscy szczerze poszukujący
prawdy. Dlatego „każdy system, według którego stosunki społeczne
6

R. T. Flewelling, Personalism, [w:] Twentieh Century Philosophy, D.
D. Runes (ed.), New York 1943, s. 340
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byłyby całkowicie określane przez czynniki ekonomiczne, jest
sprzeczny z naturą osoby ludzkiej i jej czynów” (Encyklika Centesimus annus, 24).
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego ( por. nr 2424) teoria,
która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności gospodarczej, jest moralnie nie do przyjęcia. Nieuporządkowana żądza
pieniędzy pociąga za sobą zgubne skutki. Stanowi jedną z przyczyn
wielu konfliktów zakłócających porządek społeczny. „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tym 6, 10).
System, który lekceważy podstawowe prawa jednostek i zrzeszeń na rzecz organizacji kolektywnej (produkcji), jest sprzeczny z
godnością człowieka. Wszelka praktyka, która sprowadza osoby
jedynie do tego, by były zwykłymi środkami do osiągnięcia zysku,
zniewala człowieka, prowadzi do bałwochwalczego stosunku do
pieniądza i przyczynia się do szerzenia ateizmu. „Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie” (Mt 6, 24; Łk 16, 13).
Przedsiębiorstwo jest zrzeszeniem osób, zatem powinno respektować moralne aspekty ekonomii, zwłaszcza w odniesieniu personalizacji wobec globalizacji. Praca ludzka ma wartość etyczną,
ponieważ wykonuje ją osoba ludzka, która jest świadomym, wolnym
i samorealizującym się podmiotem (aspekty moralne ekonomii).
Praca ludzka posiada również wymiar społeczny, relacyjny, ponieważ dotyczy osoby, która jest zawsze subsystencją w relacji, podmiotem w relacji.
W procesie zjednoczenia Europy Joseph Ratzinger – Benedykt
XVI widzi jako zasadnicze filary: godność osoby ludzkiej i prawa
człowieka, małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety oraz rodzinę jako sanktuarium życia, a nade wszystko respekt do świętości
Boga. „Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawą społeczności ludzkiej”, rodzina stała się
„pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa” (Sobór Wat. II, Dekret
o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem, 11). Według
Jana Pawła II „rodzina stanowi kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie
humanizacji i personalizacji społeczeństwa: współpracuje w pełni i w
sposób sobie tylko właściwy w budowaniu świata, czyniąc życie
naprawdę ludzkim, zwłaszcza przez to, że strzeże, zachowuje i przekazuje cnoty oraz «wartości». W rodzinie – stwierdza Sobór Waty-
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kański II - «różne pokolenia spotykają się i pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu praw
poszczególnych osób z wymaganiami życia społecznego» (Gaudium
et spes, 52).
Dzięki temu, w obliczu społeczeństwa zagrożonego coraz
większą depersonalizacją i umasowieniem, a stąd odczłowieczeniem
i tym, że samo będzie działać odczłowieczająco, co w efekcie przynosi negatywne skutki w tak licznych formach «ucieczki», jakimi na
przykład są alkoholizm, narkomania, a nawet terroryzm – rodzina
jeszcze dzisiaj posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne
wyrwać człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim świadomość
godności własnej osoby, wzbogacić go głębokim człowieczeństwem
i włączyć, zachowując jego odrębność i niepowtarzalność, w tkankę
społeczeństwa” (Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 43).
Nauka społeczna Kościoła szczególny nacisk kładzie na konieczność zaangażowania się przedsiębiorcy i kierownika w taką
organizację pracy w swoich przedsiębiorstwach, która by promowała
rodzinę, a zwłaszcza matki, w spełnianiu ich zadań, która by wspierała w świetle całościowej wizji człowieka i rozwoju zapotrzebowanie na jakość: jakość towarów produkowanych i konsumowanych,
jakość usług, z których się korzysta, jakość środowiska naturalnego i
życia w ogóle; która by inwestowała, jeżeli sprzyjają ku temu warunki ekonomiczne i stabilność polityczna, w tych miejscach i na
tych obszarach produkcyjnych, które stwarzają jednostkom i narodom okazje do dowartościowania ich pracy (por. Kompendium nauki
społecznej Kościoła, 345).
Nawet w najbardziej sprawiedliwym systemie społeczno –
ekonomicznym człowiek zawsze potrzebuje miłości. Miłość bowiem
jest znamieniem osoby ludzkiej, odblaskiem Boskiej Miłości, bowiem człowiek jest obrazem Boga i dlatego największym wymiarem
osobowym człowieka jest miłować i być miłowanym. Miłość i jedność stanowią Naturę Osób Boskich: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył –
stworzył mężczyznę i niewiastę i powiedział: „Bądźcie płodni” (por.
Rdz 1, 27-28). Człowieczeństwo zatem oznacza miłość i jedność
osób ludzkich w relacji do Stwórcy. Odniesienie do miłości wskazuje
na Osobowego Boga, bowiem żeby była możliwa miłość, potrzebne
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są relacje osób. Bóg, który jest Jednością w Trzech Osobach i stanowi najwyższą Jedność w realnej Inności, Różności Osób Boskich –
ten Bóg jest Miłością (1 J 4, 8. 16).
Osoby ludzkie zawsze potrzebują miłości, która ma znamię
Boskie, osoby chore, ubogie, cierpiące, konające zawsze potrzebują
czegoś więcej niż technicznie poprawnej opieki, potrzebują człowieczeństwa, serdecznej uwagi, gestu miłości, obecności drugiej osoby.
Działanie praktyczne, nawet profesjonalne, pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do osoby ludzkiej, która
się karmi spotkaniem z Osobą Chrystusa. Głęboki, osobisty udział w
potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób dawaniem samego siebie, aby zaś dar nie upokarzał drugiego, powinienem mu
dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego, muszę być obecny w
darze jako osoba. Jak zawsze podkreślał Błogosławiony John Henry
Newman, Chrystus przyszedł osobiście, aby nas zbawić, daje Swoją
Osobę. Według personalistycznej koncepcji człowieka człowiek cierpiący – każdy człowiek – potrzebuje pełnego miłości osobistego
oddania. Opinie, ideologie według których sprawiedliwe struktury
społeczno – ekonomiczne czyniłyby zbytecznymi dzieła charytatywne, faktycznie kryją w sobie materialistyczną koncepcję człowieka.
Streszczenie:
Obecne czasy charakteryzują się złożonym zjawiskiem globalizacji ekonomiczno-finansowej, czyli procesem rosnącej integracji
ekonomii różnych krajów na płaszczyźnie wymiany dóbr i usług oraz
transakcji finansowych, w którym coraz większa ilość przedsiębiorstw przyjmuje kierunek globalny w swoich decyzjach podejmowanych ze względu na możliwości rozwoju i zysków.
Benedykt XVI uważa, że w obecnej dobie globalizacji, kiedy
cała ludzkość stała się o wiele bardziej interaktywna, należy pogłębić
kategorię relacji, aby większa bliskość osób i narodów przemieniła
się w prawdziwą komunię osób i narodów.
Personalizacja stanowi szczytowy proces rozwoju osoby ludzkiej w relacji do Boga i bliźnich. Podobieństwo człowieka do Boga
wyraźnie wskazuje na to, że sama osoba i egzystencja ludzka są konstytutywnie w najgłębszy sposób związane z Bogiem. Relacja zaś
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między Bogiem, a człowiekiem znajduje swoje odbicie w zdolności
osoby ludzkiej do relacji społecznych.
Globalizacja ma służyć, wspierać, pomagać rozwojowi osoby
ludzkiej na miarę Osoby Jezusa Chrystusa i relacjom prawdziwie
osobowym, czyli personalizacji.W epoce ekonomii globalnej jest
ważne, aby respektować jasną zasadę personalizmu (według wyrażenia Jana Pawła II), która oznacza, że wymiar ekonomiczny jest podporządkowany wymiarowi moralnemu osoby ludzkiej, a ten z kolei
wymiarowi ontologicznemu osoby ludzkiej, który rozeznaje kim jest
człowiek – obrazem Boga i dzieckiem Boga w Jezusie Chrystusie.
Personalizacja stanowi zatem koronny proces rozwoju osoby
ludzkiej w relacji do Boga i bliźniego w wymiarze indywidualnym i
społecznym, któremu są przyporządkowane procesy ekonomii, socjalizacji i globalizacji. Proces personalizacji wspomaga szczególnie
Jezus Chrystus i Kościół.
Słowa kluczowe: ekonomia, społeczeństwo, wartości, personalizm,
Summary:
Personalistic economics
Present times are characterized by the complex phenomenon
of economic and financial globalization, i.e. the process of increasing
integration of the economies of different countries on the level of the
exchange of goods and services and financial transactions, in which
an increasing number of enterprises adopt a global direction in their
decisions taken for the sake of development and profit opportunities.
Benedict XVI believes that in the present age of globalization,
when all mankind has become much more interactive, the category
of relations should be deepened so that greater closeness of persons
and nations becomes a true communion of persons and nations.
Personalization is the apex of the development of the human
person in relation to God and neighbor. The likeness of man to God
clearly shows that the person himself and human existence are
constitutively related most profoundly to God. The relationship
between God and man is reflected in the human person's capacity for
social relations.
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Globalization is to serve, support and help the development of
the human person according to the Person of Jesus Christ and truly
personal relationships, i.e. personalization. In the age of global
economy, it is important to respect the clear principle of personalism
(as expressed by John Paul II), which means that the economic
dimension is subordinated to the moral dimension of the human
person, and this in turn to the ontological dimension of the human
person, which discerns who man is - the image of God and a child of
God in Jesus Christ.
Personalization is therefore the crowning process of the
development of the human person in relation to God and neighbor in
the individual and social dimension, to which the processes of
economy, socialization and globalization are subordinated. The
personalization process is especially supported by Jesus Christ and
the Church.
Kayword: economy, society, values, personalism,
Bibliografia:
Flewelling R. T., Personalism, [w:] Twentieh Century Philosophy, D. D. Runes (ed.), New York 1943, s. 325: „To Personalism, personality is the supreme value. Society then should be so organised as to present every person the best possible opportunity for
self-development, physically, mentally, and spiritually since the person is the supreme essence of democracy and hostile to totalitarianisms of every sort”.
Flewelling R. T., Personalism, [w:] Twentieh Century Philosophy, D. D. Runes (ed.), New York 1943, s. 340
Jan Paweł II, Przemówienie do członków Papieskiej Akademii
Nauk Społecznych: Prawo do pracy w świetle Magisterium Kościoła
(27 kwietnia 2001), 4: AAS 93 (2001) 600: „L’Osservatore Romano”
(ed. pol.) 2001, nr 6, s. 43.
Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (27 kwietnia 2001): Insegnamenti XXIV 1(2001), s. 800.
Knudson A. C., The Philosophy of Personalism, Abingdon,
New York 1927,
Komorowski B., Wystąpienie Prezydenta RP w Bundestagu,
Berlin, 10 września 2014, s. 5.

78

Małgorzata Golik

Pomost między dwoma religiami. Budowa dialogu chrześcijańsko-żydowskiego przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Karol Wojtyła – syn swojej ziemi
Małopolska i sam Kraków to miejsca, gdzie splatają się najważniejsze aspekty niemal tysiącletniej historii polskich Żydów. Z
Krakowem, który może poszczycić się długą historią relacji polskożydowskich, z całym ich bogactwem i dramatyzmem, związany był
też Karol Wojtyła, czynny zwolennik pojednania katolickożydowskiego, który znał Żydów niejako od środka, z własnego doświadczenia7. Zawarte w dzieciństwie przyjaźnie z przedstawicielami
społeczności żydowskiej w rodzinnych Wadowicach miały bowiem
na niego wpływ zanim jeszcze zdecydował się zostać duchownym.
W wywiadzie-rzece Przekroczyć próg nadziei opublikowanym w
1994 roku, papież stwierdzał: Przez wieki swojej tysiącletniej historii
Polska była państwem wielu narodów i wielu wyznań chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich. Tradycja ta sprawiła i chyba nadal
sprawia, że właściwa umysłowości Polaków jest raczej tolerancja i
otwartość na ludzi inaczej myślących, mówiących innymi językami,
czy też inaczej wierzących i inaczej modlących się, inaczej sprawujących te same tajemnice wiary8.
Dwudziestokilkuletni Wojtyła w czasie okupacji niemieckiej
czynnie pomagał krakowskim Żydom, aktywnie uczestniczył też w
działalności
konspiracyjnej
organizacji
chrześcijańskodemokratycznej „Unia”. Dodatkowo po zakończeniu wojny, kiedy w
Krakowie żyła stosunkowo niewielka grupa Żydów, biskup Wojtyła
pomógł w odbudowie i utrzymaniu cmentarza żydowskiego, a w
7

S. Dziwisz, D. Rosen, Brothers reunited: Catholic-Jewish Dialogue
– Bracia odnalezieni: dialog katolicko-żydowski, Wyd. WAM, Kraków
2009, s. 83.
8
Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, s. 116.
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roku 1968, będąc od czterech lat arcybiskupem metropolitą krakowskim, stanowczo zaprotestował przeciw rozpętanej przez komunistów tzw. kampanii antysyjonistycznej i hasłom wypędzenia Żydów
z Polski9. Te osobiste doświadczenia wpłynęły niewątpliwie także na
politykę dialogu i zrozumienia, jaką prowadzić miał w przyszłości
już jako papież.
Wydarzenia z młodości bardzo silnie odcisnęły się na obrazie
świata Wojtyły. Widać to wyraźnie w wydanej niedługo przed
śmiercią książce Pamięć i tożsamość, w której Jan Paweł II napisał:
Dane mi było doświadczyć osobiście „ideologii zła”. To jest coś,
czego się nie da zatrzeć w pamięci. Najpierw nazizm. To, co się widziało w tamtych latach, było okropne. A wielu wymiarów nazizmu w
tamtym okresie przecież się nie widziało. Rzeczywisty wymiar zła,
które przeszło przez Europę, nie wszystkim nam był znany, nawet tym
spośród nas, którzy żyli w samym jego środku. Żyliśmy pogrążeni w
jakimś wielkim „wybuchu” zła i dopiero stopniowo zaczęliśmy sobie
zdawać sprawę z jego rzeczywistych wymiarów10. Ów syn narodu
polskiego, osobiście doświadczony dyskryminacją i nienawiścią,
został 16 października 1978 roku wybrany na biskupa Rzymu i głowę Kościoła powszechnego.
Papież podjął bardzo szybko dwutorowe działania, jednocześnie na płaszczyźnie religijnej i politycznej, zarówno w kierunku
samych Żydów, jak i państwa Izrael. W pierwszych latach pontyfikatu relacje Kościoła z Żydami i judaizmem przebiegały według wcześniej wyznaczonych ram, choć widoczne było wyraźne przyspieszenie. Dostrzegł on jednak nową ich jakość po 1983 roku: Nie chodzi o
narastanie liczby spotkań, przemówień, kontaktów – przede wszystkim wzmaga się ich ładunek religijno-intelektualny, teologiczny,
biblijny, historyczny, moralny, kulturalny i bratersko-dialogowy.
Niedopowiedzenia Nostra aetate utraciły wszelkie znaczenie: deklaracja pozostaje czcigodnym kamieniem węgielnym jako punkt odnie-

9

L. Gulli, Jan Paweł II i starsi bracia, Dom Wydawniczy „Rafael”,
Kraków 2008, s. 113.
10
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci,
Znak, Kraków 2015, s. 22.
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sienia, ale już bez realnego wpływu na aktualną, tym bardziej przyszłą, ewolucję stosunków11.
Działania papieża w ogromnym stopniu przyczyniły się do
usunięcia wielu problemów i zmniejszenia licznych nieporozumień
między katolikami i Żydami. Warto jednak mieć na uwadze fakt, z
którego zdawał sobie sprawę Wojtyła, że pewnych zagadnień nie da
się uzgodnić, gdyż znajdujące się u ich źródeł rozbieżności historyczne i teologiczne są nie do pokonania.
Trudne początki
Przełom, jaki miał miejsce po Soborze Watykańskim II w relacjach żydowsko-chrześcijańskich spowodowany był także wstrząsem, jakim była dla całego świata II wojna światowa i Holokaust.
Mając na uwadze pragnienie dogłębnej przemiany stosunku chrześcijan do Żydów i w celu budowy braterskich relacji między dwiema
religiami 28 października 1965 roku ogłoszono deklarację Kościoła o
stosunku do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Inicjatorem
objętościowo najmniejszego, ale bardzo znaczącego dokumentu soborowego był papież Jan XXIII. Czytamy w niej: Skoro więc tak
wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom,
święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie
się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia
biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy12. Deklaracja, a
zwłaszcza cytowany wyżej we fragmencie jej czwarty punkt, miała
być początkiem nowej drogi Kościoła opartej na dialogu z Żydami i
zachęcającej do niego wiernych. Kardynał Dziwisz zwracał uwagę
na to, że głęboka przemiana miała objąć umysły i serca wyznawców
katolicyzmu na poziomie teologii i katechezy, na szczeblu lokalnych
wspólnot i każdej parafii13. Warto odnotować, że społeczność żydowska śledziła przebieg obrad, a jej przedstawiciele byli zaangażo-

11

M. Horoszewicz, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi: szkice o
ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, Wyd.
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001, s. 390.
12
Tamże, s. 337.
13
S. Dziwisz, D. Rosen, dz. cyt., s. 74.
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wani w poszczególne istotne wątki debat przez cały czas trwania
soboru.
Grunt, na którym Kościół katolicki w 1965 roku zaczął budowę silniejszych więzi z judaizmem, opartych na zrozumieniu i szacunku, nie był jednak neutralny. Na początku musiano się skonfrontować z historią i przyznać do obecnej od wieków postawy antysemityzmu, a następnie określić, w jaki sposób planowano zmienić znajdujące się u jego podstaw aspekty tradycji chrześcijańskich. Kościół
musiał uznać i naprawić postawę negatywną, zanim mógł zainicjować pozytywną14.
Po ogłoszeniu deklaracji Kościół wielokrotnie powtarzał jej
postanowienia i stopniowo je pogłębiał. 22 października 1974 roku
papież Paweł VI powołał Komisję do Spraw Kontaktów Religijnych
z Judaizmem, utworzoną przy ówczesnym Sekretariacie Jedności
Chrześcijan (obecnie Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan). Komisja już w czasie pontyfikatu Jana Pawła II
wypełniała i wprowadzała także w życie nowe wytyczne i idee Ojca
Świętego oparte na soborowym nauczaniu. Droga, jaką miał do
przebycia papież w tym względzie miała być długa i pełna pułapek,
jednak powoli zmieniała negatywny stan rzeczy, poprawiając wzajemne stosunki chrześcijan i Żydów.
Analizując na początku lat dziewięćdziesiątych relacje chrześcijańsko-żydowskie arcybiskup Henryk Muszyński zauważył, że
mimo iż można poszczycić się w tym względzie dużymi osiągnięciami, to dialog ten obejmował jednak prawie wyłącznie wąskie kręgi specjalistów i osoby, dla których stosunki Żydów z chrześcijanami
były tematem ich osobistych zainteresowań15. Z kolei na bogactwo
lokalnych i regionalnych inicjatyw w relacjach żydowskochrześcijańskich, dużą liczbę wspólnych działań i wypowiedzi dotyczących stosunków między wspólnotami w latach, które upłynęły od
Nostra aetate, zwracał uwagę rabin Elliot N. Dorff. Dostrzegał on
14

E. N. Dorff, Watykańskie dokumenty na temat dialogu z perspektywy
żydowskiej, [w:] Żydzi i chrześcijanie w dialogu: materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu, 24-27 IV 1988, red.
W. Chrostowski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1992, s. 88.
15
A. Kowalski, Wspólne korzenie: dialog chrześcijańsko-żydowski,
Wyd. WAM, Kraków 1994, s. 8.
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jednak, że dla katolików to w głównej mierze działania Watykanu i
stanowisko Stolicy Apostolskiej były punktem ogniskującym ich
poglądy religijne i określającym ich katolicyzm w najbardziej odczuwalny sposób. Uzmysławia to, jak ogromne znaczenie miały
działania, nauki i gesty Jana Pawła II, które w trakcie swojego długiego pontyfikatu kierował do Żydów i państwa Izrael.
Jan Paweł II pokazał nam, jak powinno wyglądać nauczanie i zaangażowanie w szerzenie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Akcentował wagę odbudowy wzajemnego szacunku, pokojowego współżycia
oraz współpracy, a także zaszczepionego w wiernych nawyku, aby żyć
zgodnie z wielkim duchowym dziedzictwem, które jest wspólne Żydom
i chrześcijanom. Przestrzegał także, aby nie podkreślać dialogu jako idei
per se, ale prowadzić go, aby uczynić człowieka lepszym, społeczeństwo sprawiedliwszym, a pokój bliższym16.
Widać wyraźnie, że inicjatywa zapoczątkowana przez papieża
Jana XXIII przyniosła wyraźne rezultaty za czasów pontyfikatu Jana
Pawła II. Jednak rzeczywistą skalę przekształcenia posoborowego sposobu myślenia chrześcijan ujawniono opinii publicznej dopiero 10 marca 1985 roku. Wyniki prac Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłosił jej ówczesny przewodniczący,
kardynał Johannes Willebrands, określając naród żydowski mianem
narodu w tajemniczy sposób wybranego przez Boga, aby utrzymywał
niepowtarzalne stosunki z Kościołem, podobnie jak Kościół został wybrany, by utrzymywać niepowtarzalne stosunki z Izraelem17. Stanowisko
to, poza kilkoma wyjątkami, zostało poparte przez różne Kościoły i
nurty protestanckie oraz Kościół prawosławny.
Podstawą w prowadzeniu dialogu Żydów i chrześcijan powinna
być wiedza, że chrześcijaństwo narodziło się we wspólnocie żydowskiej
– zarówno religijnej, jak i etnicznej. I mimo że Żydzi nie uznali za
oczekiwanego Mesjasza Jezusa z Nazaretu, to nauki soborowe słusznie
podkreślają, że (…) choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas
Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom
16

L. Gulli, dz. cyt., s. 9.
Historia antysemityzmu. 1945–1993, t. 3, red. L. Poliakov, Universitas, Kraków 2010, s. 320.
17
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wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym18. W deklaracji dodano, iż
Kościół: Pamięta także, iż z narodu żydowskiego pochodzili Apostołowie, będący fundamentami i kolumnami Kościoła, oraz bardzo wielu
spośród owych pierwszych uczniów, którzy ogłosili światu Ewangelię
Chrystusową19. Świadectwem reorientacji teologicznej Kościoła katolickiego w nastawieniu do judaizmu i Żydów był także według arcybiskupa Muszyńskiego ogłoszony w 1992 roku nowy Katechizm Kościoła
Katolickiego zatwierdzony przez Jana Pawła II, a sporządzony przez
specjalną komisję przy papieskiej Komisji Nauki i Wiary. Życie i nauczanie Jezusa ujęte jest w nim z uwzględnieniem szerokiego tła historyczno-kulturowego. Nie pomijając istotnych wątków polemicznych dla
obu religii, które znajdują się na kartach Nowego Testamentu, pozwala
jednak dostrzec, w jak dużym stopniu życie, działalność i nauki Chrystusa oparte są na zwyczajach i wierzeniach religii mozaistycznej tamtego czasu20.
Zatem zarówno dla chrześcijan, jak i Żydów wspólnym celem
powinno być wypracowanie programu opartego na dialogu, który umożliwi wzajemne uznanie i zrozumienie, zbudowane na wspólnych korzeniach, przy jednoczesnym szacunku dla istniejących różnic. Relacje
powinny więc zasadzać się nie na próbie zmian, ale na życzliwości,
wyrozumiałości i akceptacji odmienności drugiej strony. Katolików i
Żydów łączą bowiem nie tylko wspólne korzenie i wymogi etycznospołeczne jakie wynikają z monoteistycznej wiary, lecz również zasada
braterstwa między ludźmi. W dialogu obie strony uznają prawo innych
do swej własnej religii i nie żądają żadnej formy synkretyzmu. Przyjmują bowiem za zasadę równość między obiema religiami, będącą warunkiem prawdziwego spotkania21. Nauki te trzeba cały czas przypominać,
gdyż jak konstatuje Michał Horoszewicz, mimo upływających lat od
ogłoszenia deklaracji Nostra aetate wciąż trzeba walczyć z ignorancją,
wykorzeniać karykaturalne wyobrażenia i piętnować antysemickie wypowiedzi. Podkreśla on, że świadomość przeciętnego katolika niezwy18

Deklaracja o stosunku do religii niechrześcijańskich, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallotinum, Poznań 1967, s. 337.
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A. Kowalski, dz. cyt., s. 7.
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kle dogłębnie przepoił negatywny wizerunek religijno-społeczny Żyda
oparty na wyobrażeniach nagromadzonych w ciągu co najmniej szesnastu wieków22.
Kamienie milowe pontyfikatu
1. Próg rzymskiej synagogi
Ojciec Święty poza wielokrotnie komunikowanym pragnieniem pojednania między obiema religiami czy wniesieniem widocznego wkładu w zdefiniowanie na nowo teologicznych relacji judeochrześcijańskich, zrobił niemało, aby napiętnować zło wynikające z
antysemityzmu. Przesłanie to stało się najlepiej słyszalne i przemówiło do wiernych obu religii z największą siłą i nieporównywalną
mocą w trakcie dwóch, symbolicznych już dziś spotkań. Pierwszym
była wizyta papieża w Wielkiej Synagodze w Rzymie 13 kwietnia
1986 roku, drugim pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach 20–26
marca 2000 roku. Do tej pory wystąpienie Ojca Świętego w synagodze w Rzymie jest uważane za jeden z najistotniejszych manifestów
na drodze przełomu relacji między obiema religiami. W pamięci
wielu ludzi, którzy nie mieli sposobności albo czasu na zapoznanie
się ze słowami papieża, został przede wszystkim obraz Jana Pawła II,
który w przyjacielskim geście obejmuje naczelnego rabina Rzymu
Elio Toaffa, okazując w ten sposób zarówno jemu, jak i całej wspólnocie żydowskiej, braterską miłość. Gdy padli sobie w ramiona papież powiedział: Jesteśmy jak bracia, którzy po bardzo długim czasie
się odnaleźli23.
Kardynał Dziwisz zauważa, że nieprzypadkowo papież uczynił swoim własnym określenie Żydów jako starszych braci, podkreślając w ten sposób historyczną i teologiczną wizję stosunków żydowsko-chrześcijańskich, jaką się kierował. Wchodząc do synagogi
rzymskiej był pierwszym papieżem – głową Kościoła katolickiego –
od dwóch tysięcy lat, czyli od czasów świętego Piotra, który przekroczył próg żydowskiej świątyni.
W czasie wizyty papież wskazywał też, że obie religie znajdują się dopiero na początku ścieżki, na którą wkroczyły, i jeszcze wie22
23
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le trzeba w tej kwestii przedsięwziąć. Mówił, że są one na dobrej
drodze, gdyż świadome łączących je licznych więzów, mogą być
każda we własnej tożsamości szanowane, bez niejednoznacznego
narzucania im elementów obcych: To nie dlatego przyszedłem do
was, jakby różnice między nami zostały już przezwyciężone. Wiemy
dobrze, że tak nie jest24. Ojciec Święty w swoim przemówieniu potępił także Holokaust i tragiczne wydarzenia, jakie spotkały naród
żydowski w Europie.
2. Teshuva – akt pokuty
16 marca 1998 roku ówczesny przewodniczący watykańskiej
Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, pochodzący z
Australii kardynał Edward Cassidy, zwołał oczekiwaną od długiego
czasu konferencję prasową, na której miał ogłosić raport z prowadzonych przez zespół badań. Jej celem było udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej przez Jana Pawła II pytanie o to, czy Kościół katolicki
ponosi odpowiedzialność za Holokaust oraz śmierć milionów Żydów w
czasie II wojny światowej. Papież apelował wcześniej do Komisji o
niezłomność i odwagę w ocenie wydarzeń z przeszłości.
Raport uznał Szoa za najważniejsze wydarzenie historyczne
XX wieku i zapraszał wszystkich chrześcijan do wspólnego rozważenia tragedii ludobójstwa narodu żydowskiego, przy jednoczesnej
zachęcie do wysłuchania owych refleksji przez Żydów. Dokument
podkreślał, że relacja między obiema religiami jest pełna cierpień,
braku zaufania a nawet wrogości. Zawierał informacje o antyżydowskich przekonaniach części chrześcijan i błędach, jakich się na ich
podstawie dopuścili. Zauważał, że silne uprzedzenia i antysemityzm
powodowały niekiedy u chrześcijan brak odpowiedniej refleksji wobec wyrządzonego Żydom zła. Podkreślał jednak, że na zadane w
tekście pytanie: Czy antyżydowskie postawy wśród chrześcijan sprawiły, że stali się oni mniej wrażliwi, a może nawet obojętni na prześladowania rozpętane przeciw Żydom przez narodowy socjalizm po
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jego dojściu do władzy?25, udzielenie odpowiedzi wymaga rozpatrzenia każdego przypadku osobno.
Ojciec Święty wskazując na ważność i doniosłość dokumentu
Pamiętamy: refleksje nad Szoa, będącego dziełem Komisji, napisał
do jej przewodniczącego list. Podkreślił w nim ogromną wagę, jaką
dla przyszłego dialogu obu religii ma ów raport: Niech Pan historii
kieruje wysiłkami katolików, Żydów i wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy wspólnie budują świat oparty na prawdziwym poszanowaniu
życia i godności każdego człowieka, świadomi, że wszyscy zostali
stworzeni na obraz i podobieństwo Boże26. Przed zbliżającym się
jubileuszem milenijnym zaprosił też wszystkich chrześcijan do rozważenia tragedii Szoa i wezwał ich do dokonania rachunku sumienia
i zmierzenia się z grzechami przeszłości. Wyraził nadzieję, że konfrontacja z dawnymi winami przyczyni się do tego, że ludzki egoizm
i nienawiść nie będą się już rozprzestrzeniać w takim stopniu, jak
kiedyś, i dzięki temu zbrodnie tak potworne jak Holokaust nigdy się
już nie powtórzą27.
Także w trakcie obchodów 25. rocznicy powstania deklaracji
Nostra aetate Ojciec Święty jeszcze raz skonfrontował się z rolą,
jaką odegrali chrześcijanie w tragicznych wydarzeniach z historii
narodu żydowskiego i uznał również za własne odważne słowa kardynała Cassidy’ego, który stwierdził wówczas: (...) fakt, że antysemityzm znalazł swoje miejsce w myśli chrześcijańskiej i w nauczaniu
Kościoła domaga się aktu pokuty, „teshuva”28. Niedługo później, w
listopadzie 1990 roku, papież przy okazji przyjęcia na audiencji nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej powiedział:
(…) dla chrześcijan, wielki ciężar winy za mord dokonany na narodzie żydowskim, musi pozostać głosem nawołującym do pokuty: w
ten sposób możemy przezwyciężyć każdą formę antysemityzmu i na25
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wiązać nowe relacje z drogim nam Ludem pierwszego Przymierza29.
W takim duchowym klimacie 16 marca 2000 roku został wydany
ważny dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej pod przewodnictwem kardynała Josepha Ratzingera, zatytułowany Pamięć i
pojednanie: Kościół i błędy przeszłości. Wiele miejsca zajmuje w
nim dalsza praca nad właściwą oceną wydarzeń w ich aspekcie historycznym i teologicznym. W tekście podkreślono raz jeszcze, że popełnione błędy domagają się aktu pokuty30.
3. Wizyta w Jerozolimie
Ogromne znaczenie dla dialogu między obiema religiami miała także wizyta w Izraelu. Odegrała ona przede wszystkim ważną
rolę w postrzeganiu chrześcijan przez izraelskich Żydów, gdyż większość z nich, wcześniej nie stykała się z nowoczesnym chrześcijaństwem. Przybycie papieża niejako otworzyło im oczy na zmieniającą
się rzeczywistość, w której Kościół przestał być postrzegany jako
wrogo nastawiony do narodu żydowskiego, a jego przywódca zaprezentował się jako szczery przyjaciel Żydów – oddający szacunek
żydowskiej tradycji i solidaryzujący się z wiekami cierpień narodu, a
szczególnie z Zagładą. Plan pielgrzymki i gesty uczynione przez
głowę Kościoła katolickiego wywarły niemałe wrażenie na znacznej
części izraelskiego społeczeństwa. Przesłanie, jakie głosił papież,
oddziaływało podwójnie. Nie tylko wpłynęło na to, jak Żydzi zaczęli
postrzegać Kościół, ale także na sposób, w jaki sami chrześcijanie, a
w szczególności katolicy, zobaczyli judaizm, Żydów oraz Izrael.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej była długo oczekiwana i o pragnieniu papieża, zanim jednak do tego doszło wiele pracy kosztowało ustanowienie stosunków dyplomatycznych i współpracy między
Izraelem a Stolicą Apostolską. W 1992 roku udało się powołać stałą
dwustronną komisję współpracy, ale droga, którą w międzyczasie
przebyto nie należała do łatwych. Rok później, 30 grudnia 1993 roku, podpisany został przez obie strony traktat międzynarodowy nazwany Fundamental agreement, który był zwieńczeniem podjętych
rozmów i wysiłku zmierzającego do otwarcia nowej ery dialogu na
29
30
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tematy istotne dla obu stron. Najważniejsze omawiane zagadnienia
dotyczyły wolności religijnych, relacji między Kościołem a państwem, oraz przede wszystkim między obiema religiami.
Pielgrzymka papieża obfitowała w symboliczne spotkania, deklaracje i gesty. Jan Paweł II mówił: Moja podróż jest zatem pielgrzymką do źródeł naszej historii religijnej, podjętą w duchu pokornej wdzięczności i nadziei31. Rankiem 23 marca Jan Paweł II odprawił mszę w Wieczerniku, miejscu gdzie miała miejsce pierwsza Eucharystia w historii świata. Gulli zwraca uwagę, iż apostołowie Piotr
i Jan znaleźli to miejsce dwa tysiące lat temu i przygotowali je na
wieczernik, w którym miano celebrować Paschę. Pascha żydowska
od tego momentu stała się także Paschą chrześcijańską32.
Z kolei składając wizytę prezydentowi Ezerowi Weizmanowi
papież zadeklarował: Musimy pracować, aby nadeszła nowa era
pojednania i pokoju między Żydami i chrześcijanami. Przez moją
wizytę składam przyrzeczenie, że Kościół katolicki uczyni wszystko,
co możliwe, aby ta wizja nie pozostała jedynie marzeniem, ale stała
się rzeczywistością33. Za odpowiedź na tę deklarację mogą posłużyć
słowa urodzonego już po wojnie premiera Izraela, Ehudy Baraka,
który witając papieża w jerozolimskim Namiocie Pamięci, gdzie
przy prochach zebranych z miejsc kaźni narodu żydowskiego pali się
wieczny ogień, powiedział: Wasza Świątobliwość! Cykl historii trwający dwa tysiące lat, powraca w tym momencie do punktu wyjścia.
(…) Rany czasu nie zaleczą się w jednej chwili, ale ścieżka, która
doprowadziła Cię do tego miejsca, prowadzi ku nowym horyzontom.
Ten moment będzie wyryty w annałach historii jako moment dobrej
woli, moment prawdy, moment triumfu sprawiedliwości i nadziei34.
Ogromne wrażenie wywarła też wizyta Ojca Świętego pod
Ścianą Płaczu 26 marca. Żydzi przychodzą tu zazwyczaj na modlitwę i chwilę skupienia oraz aby, zgodnie z tradycją, włożyć w szczeliny między kamienie karteczkę z prośbą do Boga. Papież także położył w tym miejscu modlitwę, w której najistotniejsze miejsce zaj31
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mowało słowo „przebaczenie”: Boże naszych ojców, który wybrałeś
Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu
dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o
przebaczenie, pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza35.
Istotna była też wizyta w Instytucie Pamięci Męczenników i
Bohaterów Holokaustu Jad Waszem. Pamięć, zobowiązanie i milczenie były przewodnią myślą wygłoszonego tam przez papieża
przemówienia: Przybywam do Yad Vashem, aby złożyć hołd milionom Żydów, którzy ogołoceni z wszystkiego, przede wszystkim zaś z
ludzkiej godności, zostali wymordowani w latach Holokaustu. Od
tamtego czasu minęło ponad pół wieku, ale wspomnienia pozostały.
(…) Żydzi i chrześcijanie posiadają wspólnie ogromne dziedzictwo
duchowe, którego źródłem jest samoobjawienie się Boga. Nasze nauczanie religijne i doświadczenie duchowe nakazują nam zwyciężyć
zło dobrem. Pamiętamy, ale nie dlatego, że pragniemy zemsty, i nie
po to, aby nienawidzić. Dla nas pamiętać znaczy modlić się o pokój i
sprawiedliwość i poświęcić się czynnie tej sprawie. Tylko świat żyjący w pokoju, zapewniający sprawiedliwość wszystkim, może uniknąć
ponowienia błędów i straszliwych zbrodni przeszłości36. Ojciec Święty modlił się żarliwie, aby smutek z powodu tragedii, jakiej doświadczył naród żydowski w dwudziestym stuleciu, nie był przeszkodą do
zbudowania nowych relacji między Żydami i chrześcijanami. Chciał,
by powstały więzi pozbawione negatywnych uczuć i animozji, oparte
na wzajemnym szacunku wiernych oddających część jednemu
Stwórcy i Panu oraz odwołujących się do Abrahama jako wspólnego
w wierze ojca.
Przemówienie Ojca Świętego poprzedzone było istotnymi
słowami premiera Baraka: (…) Tuż przed swoją pielgrzymką Wasza
Świątobliwość prosił o wybaczenie za błędy uczynione przez wyznawców Kościoła katolickiego względem wszystkich innych, a
szczególnie względem narodu żydowskiego. Chcemy wyrazić głęboki
szacunek za dokonanie tego znaczącego gestu. Wielokrotnie podej35
36
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mowałeś Ojcze, rozmowy dotyczące przeróżnych problemów w stosunkach między chrześcijanami i Żydami. Naszym pragnieniem jest
rozwijać ten dialog, który przynosi wiele dobrego, i działać razem,
aby pokonać plagę rasizmu i antysemityzmu37. Ważne dla kreowania
wspólnego dialogu wypowiedzi miały być kolejnym kamieniem
węgielnym do budowania nowej przyszłości i relacji, w której ani
chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi
uczuć antychrześcijańskich.
4. Auschwitz
W czasie wizyty w Rzymie i Jerozolimie Ojciec Święty wypowiadał płynące z głębi serca przeprosiny za wszystkie grzechy
przeszłości, a jego szczerość i poczucie dziejowej misji, jaką realizował, poruszyły głęboko nie tylko katolicki, ale cały nowoczesny
świat. Owe historyczne spotkania okazały się ogromnym wkładem w
nowopowstające pozytywne relacje katolicko-żydowskie, ukazujące
te motywy nauczania Jana Pawła II, których ewolucję można prześledzić cofając się aż do wydarzeń z jego dzieciństwa. Jednym z
najważniejszych było wspominane już doświadczenie antysemityzmu i jego stanowcze potępienie. Ta kwestia poruszana była przez
papieża na przestrzeni lat stosunkowo często.
Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski papież odwiedzając 7 czerwca 1979 roku niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau określił go mianem Golgoty
naszych czasów38 i dodał: Nie mogłem tu nie przybyć, jako papież39.
Odwołując się do swojego polskiego pochodzenia, pokazał, że dzięki
wydarzeniom, których był świadkiem i uczestnikiem we wczesnej
młodości, dane mu było, w jakimś sensie, doświadczyć tragedii ludu
żydowskiego. Jan Paweł II powiedział, że Auschwitz, jako najbardziej wymowny symbol Holokaustu, mówi jak daleko może posunąć
37
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się system zbudowany na przesłankach nienawiści rasowej i żądzy
panowania jednego narodu. Oświęcim nie przestaje ostrzegać także i
dzisiaj. Oświęcim mówi, iż antysemityzm jest wielkim grzechem przeciwko ludzkości. Mówi, że wielkim grzechem przeciwko ludzkości jest
wszelka nienawiść rasowa, która niechybnie prowadzi do podeptania
człowieczeństwa40. Głębię odczuwania doświadczenia losu Żydów
podkreślał w swoich przemowach do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej wielokrotnie. 14 czerwca 1987 roku w Warszawie, w czasie trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, przyjął przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce, którym powiedział: Bądźcie przekonani,
o tym, drodzy Bracia, że Polacy, Kościół w Polsce, który z bliska
patrzył na tę potworną rzeczywistość zagłady, bezwzględnej zagłady
Waszego narodu, zamierzonej i realizowanej, przeżywał to w duchu
głębokiej solidarności z Wami. Wasze zagrożenie było i naszym zagrożeniem. To nasze się nie zrealizowało w takiej mierze, nie zdążyło
się zrealizować w takiej mierze. Tę straszliwą ofiarę wyniszczenia
ponieśliście Wy, można powiedzieć, ponieśliście za innych, którzy
także mieli być wyniszczeni41. Zawsze przypominał też, z jaką siłą
doświadczał zagłady narodu żydowskiego jako młody Polak. W
czerwcu 1991 roku, także w Warszawie, zwrócił uwagę, że człowiek
przeżywa otaczającą go rzeczywistość i ocenia wydarzenia, których
jest świadkiem, przez pryzmat własnych doświadczeń z przeszłości i
akcentował, że należy do pokolenia, dla którego współżycie z Żydami było codziennością42.
W rocznicę powstania w getcie warszawskim 6 kwietnia 1993
roku Ojciec Święty skierował do jego ostatnich świadków przesłanie
kończące się rodzajem podsumowania: Dziękuję Bogu za wszystko,
co udało się osiągnąć katolikom i Żydom na drodze dialogu i współpracy i gorąco modlę się za powodzenie powierzonej nam misji.
Niech Bóg dalej nas prowadzi zgodnie z Jego wolą43. W pamięci
Żydów pozostanie też obraz papieża, który 11 czerwca 1999 roku
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przybył pod pomnik na warszawskim Umschlagplatzu, i w miejscu
wywózki ponad trzystu tysięcy Żydów oddał cześć pomordowanym.
Pielgrzym dialogu
Jan Paweł II podkreślał ważność wspólnego dziedzictwa duchowego Żydów i chrześcijan na płaszczyźnie wiary w Boga. Wskazując wielokrotnie wspólne korzenie, narzucał w ten sposób właściwą religijną rangę judaizmu, który nie jest dla naszej religijności
rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym44. 17 listopada
1980 roku wyjaśniał w Moguncji przedstawicielom wspólnoty żydowskiej dwa istotne wymiary dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Pierwszym jest spotkanie Ludu Bożego Starego Przymierza – nigdy
nieodwołanego przez Boga – z Ludem Nowego Przymierza, a zarazem dialog wewnątrz naszego Kościoła, jakby między pierwszą i
drugą częścią jego Biblii45. Niezwykłym przykładem spotkania
dwóch religii była też dla papieża osoba Edyty Stein, którą 1 maja
1987 roku Jan Paweł II beatyfikował w katedrze w Kolonii. Urodzona jako Żydówka, podczas prześladowań nazistów została wierna –
poprzez wiarę i miłość – swojemu ludowi, a jako katoliczka ukrzyżowanemu Chrystusowi. 11 października 1998 roku siostra Teresa
Benedykta od Krzyża – dla świata Edyta Stein – została świętą Kościoła powszechnego.
Na kilka miesięcy przed śmiercią, 18 stycznia 2005 roku, dokładnie w 40. rocznicę ogłoszenia deklaracji Nostra aetate, Jan Paweł II spotkał się z delegacją 160 rabinów i żydowskich kantorów z
całego świata. W spotkaniu w Watykanie, zorganizowanym na prośbę Fundacji Pave the Way (Torujcie Drogę). Warto przytoczyć słowa
rabina Jacka Bemporada, dyrektora Centrum Porozumienia Międzyreligijnego, który powiedział wówczas: (...) ostatnie 40 lat zostaną
zapamiętane w historii świata jako najbardziej rewolucyjne i znaczące, jeśli chodzi o progres w relacjach żydowsko-chrześcijańskich.
Myślę, że Jan Paweł II powinien być uznany za wielkiego lekarza i
uzdrowiciela tychże relacji. Przybywając z całego świata do Rzymu,
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Tamże, s. 378.
Tamże, s. 379.
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my, rabini, mówimy razem: Dziękujemy!46. Podziękowania złożył
także założyciel i przewodniczący fundacji, Gary L. Krupp. Wyraził
wdzięczność za to, że papież zawsze był obrońcą narodu żydowskiego, zarówno jako duchowny w Polsce, jak i podczas 26 lat swojego
pontyfikatu. Z wdzięcznością wspominał także jego wizytę w Jad
Waszem, która dogłębnie poruszyła serca Żydów na całym świecie.
Dodawał, że nie sposób wyrazić tego, jakie wrażenie wywarły te
wydarzenia i jak czuli się wówczas wszyscy Żydzi. Mówił także o
tym, że papież nie ustawał w aktach miłości, ciągłym poszukiwaniu
pokoju i pojednania pomiędzy różnymi wiarami. Stwierdzał, że właśnie dzięki temu chrześcijanie oraz Żydzi mogą wspólnie sprostać
historycznemu wyzwaniu uzdrawiania, oczyszczania i transformacji
pamięci, przeciwstawiając się jednocześnie czynieniu z religii instrumentu szerzenia nienawiści. Mogą też wreszcie uczynić z religii
główne narzędzie wprowadzenia harmonii i pokoju między ludźmi,
wyznaniami i narodami.
Warto zwrócić uwagę na to, że nauczanie Ojca Świętego na
temat judaizmu i narodu żydowskiego pojawia się w bardzo licznych
wypowiedziach papieża i opracowanych przez niego dokumentach. Z
tego też względu poszczególne wystąpienia zawierają zbliżone myśli
i sformułowania, a także, co jest nieuniknione, wiele powtórzeń. Po
części dzieje się tak także dlatego, że papież w swoich przemówieniach często powiela sformułowania deklaracji Nostra aetate i po raz
kolejny tłumaczy ich znaczenie wiernym. Jerzy Turowicz zaznaczał
jednak: Niemniej uważna lektura tekstów pozwoli znaleźć ciągle
nowe akcenty i stale pogłębiane ujmowanie ich tematyki. (…) Dialog
prowadzony dziś między katolikami a Żydami nie jest dialogiem między przeszłością (judaizm) a teraźniejszością (chrześcijaństwo), lecz
dialogiem między dwiema żywymi religiami47. Wciąż na nowo chrześcijanie muszą podejmować wysiłek przemiany odzyskanej pamięci,
aby odkryć w obcych, w wyznawcach odmiennej religii bliźniego lub
brata i dzięki temu móc uczynić własnym fragment pamięci innego
46

L. Gulli, dz. cyt., s. 237.
J. Turowicz, Wprowadzenie, [w:] Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II: (1965–1989), red. W. Chrostowski, R.
Rubinkiewicz, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 89.
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człowieka lub nawet narodu. Aleksander Kowalski, autor książki
Wspólne korzenie: dialog chrześcijańsko-żydowski, zachęca: Jeśli
więc dialog chrześcijańsko-żydowski przeżywa czasem trudności, nie
wolno nam się tym zrażać, ale przeciwnie, powinno nas to skłaniać
do większych wysiłków w celu wzajemnego poznania i zrozumienia48.
Należy wciąż dążyć do całkowitej szczerości w dialogu i walczyć z
zatruwającą go niechęcią i uprzedzeniami. Kardynał Dziwisz wspierając działania Ojca Świętego podkreślał, iż wykorzenienie przesądów, pokonanie awersji i przeciwstawianie się nawet ich pojedynczym przejawom, jednostkowym incydentom, jest jednym z warunków całkowitego pojednania. Wzywał przy tym do wielkiej odwagi,
determinacji i mądrości w budowaniu mimo przeszkód nowej wizji
relacji między chrześcijaństwem a judaizmem. Wyrażał także nadzieję, że tworzony dialog będzie się nadal pogłębiał dzięki wyrozumiałości obu stron49.
Potrzebujemy jednak wielkiej odwagi, determinacji i mądrości, aby nie powstrzymywały nas w budowaniu nowego braterstwa
uchybienia jednostek czy grup, których jeszcze, pomimo podejmowanych prób, nie udało się przekonać do pokojowego współistnienia
i zbliżenia. Nie można zapominać o powtarzanych w czasie licznych
spotkań z przedstawicielami społeczności żydowskiej przez Jana
Pawła II słowach, że we wspólnym dążeniu ku pojednaniu jesteśmy
dopiero na początku drogi. Nie łatwo bowiem w ciągu pół wieku
usunąć skutki błędnego i negatywnego myślenia obecnego przez
niemal dwa tysiąclecia. Waldemar Chrostowski wciąż dostrzega, że
papieskie oczyszczania pamięci jest bolesnym i trudnym procesem
nie pozbawionym pułapek, szczególnie tych wynikających z prób
ideologizacji oraz instrumentalizacji religii, a także z ludzkiej skłonności do czynienia rachunku sumienia innym, a nie sobie50. Pełne
wiary w przyszłość i nadziei jest zatem zdanie rabina Davida Rosena
na temat dialogu obu religii: Jednakże przyjmując właściwą historyczną perspektywę, nie można nie być optymistą51.
48
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Streszczenie:
Najważniejszym dokumentem, który przyczynił się do budowy dwudziestowiecznego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego była
uchwalona w czasie Soboru Watykańskiego II deklaracja Nostra
aetate. Dokument ten, określając stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich, stał się od momentu ogłoszenia fundamentem nauczania chrześcijan na temat religii mojżeszowej i kierunkowskazem
przyszłych działań w tworzeniu wzajemnych relacji opartych na
szacunku, tolerancji i zrozumieniu. Z kolei za głównego ambasadora
zacieśnienia dialogu między obiema religiami można uznać Ojca
Świętego Jana Pawła II. Jego osobiste doświadczenia i kontakty ze
społecznością żydowską, a także otwartość na rozmowy i dynamiczna osobowość pozwoliły przekuć soborowe postanowienia w konkretne czyny i gesty.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, dialog, Żydzi, Holokaust
Summary:
A bridge between two religions. Building a Christian-Jewish
dialogue by the Holy Father John Paul II
The most important document that contributed to the
construction of the twentieth-century Christian-Jewish dialogue was
the declaration Nostra aetate adopted during the Second Vatican
Council. This document, defining the attitude of the Church towards
non-Christian religions, has become, from the moment it was
announced, the foundation of Christian teachings on the Mosaic
religion and a guide for future activities for creating mutual relations
based on respect, tolerance and understanding. On the other hand, the
Holy Father John Paul II can be considered the main ambassador of
strengthening the dialogue between the two religions. His personal
experiences and contacts with the Jewish community, as well as his
openness to conversations and dynamic personality, made it possible
to translate the conciliar decisions into concrete actions and gestures.
Kayword: John Paul II, dialogue, Jews, Holocaust
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Rodzina jako wspólnota osób w świetle adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio
Wstęp
Rodzina stanowi pierwotną komórkę, w której dokonuje się
wychowanie człowieka. We współczesnym świecie w coraz większym stopniu potwierdza się twierdzenie, iż nic nie zastąpi braków
pedagogicznych spowodowanych defektem w jej funkcjonowaniu.
W zamyśle Bożym rodzina została utworzona jako głęboka wspólnota życia i miłości1. Jej wzorem jest miłość panująca w Trójcy Świętej. Sam Bóg, który jest miłością (1 J 4,8) przeżywa w sobie tajemnicę osobowej komunii miłości trzech osób. Wagę rodziny w wychowaniu podkreśla także fakt, iż Chrystus wzrastał w tej wspólnocie.
Miał ziemską matkę – Maryję i opiekuna św. Józefa. Lata dziecięctwa i młodości spędził w atmosferze rodzinnego domu, który był dla
niego miejscem wychowania.
Adhoratcja apostolska,papieża Jana Pawła II Familiaris consortio zawiera szeroką wykładnię dotyczącą zadań rodziny we
współczesnym świecie. Choć od wydania tego niezwykle ważnego
dokumentu mija niespełna czterdzieści lat to zawarte w nim treści i
wskazania dotyczącerodziny są nadal bardzo aktualne. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rodziny jako wspólnoty osób w świetle
adhortacji Familiaris consortio.
Zasadą i mocą komunii rodzinnej według papieża Jana Pawła
II jest promieniująca na dzieci miłość małżonków. W prawidłowym
funkcjonowaniu wspólnoty rodzinnej ważne są także nierozerwalność i niepodzielna jedność sakramentalnego związku. Oparte na
tych filarach małżeństwo może tworzyć szerszy zakres komunii, w
skład której wchodzą dzieci oraz inni członkowie rodziny. W tej
części adhortacji zostały także opisane prawa i obowiązki kobiety
oraz jej relacje do społeczeństwa. Jan Paweł II przestrzega również
1

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym „Gaudium et spes”, nr. 48.

przed tym co jest obrazą godności kobiety. Ważne miejsce zajmują
teżtreści podkreślające rolę mężczyzny w rodzinie, którego powołaniem jest bycie mężem i ojcem. W ostatnich akapitach części dotyczącej komunii rodzinnej w Familiaris consortio poruszono zagadnienia dotyczące praw dziecka oraz miejsca i zadań osób starszych.
1. Miłość i jedność w komunii rodzinnej
Punkt wyjścia w rozważaniach dotyczących rodziny stanowi
małżeństwo mężczyzny i kobiety. Ich istnienie odnosi się do bycia
obrazem Boga: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na
obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz, 1,
26-28). W myśl zamysłu stwórcy mężczyzna i kobieta są stworzeni
jedno dla drugiego, stworzeni do wspólnoty osób, w której jedno ma
być „pomocą” dla drugiego2, ponieważ są równocześnie równi jako
osoby i wzajemnie uzupełniają się3. Naturalną konsekwencją bożego
podobieństwa w człowieku jest zdolność do kochania, która powinna
być realizowana w małżeństwie.
Bez miłości rodzina nie może żyć, wzrastać i doskonalić się
jako wspólnota osób4. Na niej ma się opierać relacja między małżonkami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem oraz krewnymi. Wszyscy
członkowie rodziny o własnych siłach nie są w stanie obdarzać się
wzajemną miłością. Konieczne zatem jest budowanie tej wspólnoty
na Bogu i Jego miłości do człowieka. W adhortacji Familiaris consortio papież Jan Paweł II mówiąc o zdolności kochania będącej
zasadą komunii rodzinnej nawiązuje do Encykliki Redemptor hominis,w której to wyjaśnia, że człowiek nie może żyć bez miłości. Czytamy tam, iż „człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
2

W Rdz. 2,20 autor natchniony pisze, iż mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale
nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Jest nią dopiero stworzona z
żebra mężczyzny kobieta. Zob. Rdz 2,20-23.
3
M. Brzeziński, Biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin,
[w:] R. Kamiński (red.), Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013,s. 84-85.
4
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”,Wrocław
1981, nr 18.
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jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w
jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”5.
Jedynie spotkanie z Bogiem – Miłością daje siłę do wzajemnego
przekazywania tej miłości w rodzinie.
Zalążkiem wspólnoty rodzinnej jest komunia pomiędzy małżonkami. Małżeństwo mężczyzny i kobiety wynika z ich naturalnego
uzupełniania się, dlatego też ich wzajemne zjednoczenie jest owocem i znakiem głęboko ludzkich potrzeb6.Nie to jednak stanowi o
jedności wspólnoty małżeńskiej. Mówiąc o sakramentalności związku małżeńskiego za punkt wyjścia przyjmuje się, iż to sam Bóg jest
„twórcą małżeństwa”7, a uświęcony związek mężczyzny i kobiety
wyłania się z głębi Jego istoty, którą jest miłość (1 J 4,8). Sakrament
małżeństwa włącza miłość małżeńską w miłość Boga do człowieka,
która ma odwzorowanie w miłości Chrystusa do Kościoła8. W adhortacji Jan Paweł II wskazuje, iż małżonkowie zawierając sakramentalny związek otrzymują bezcenny dar Ducha Świętego. To On, BógDuch Święty użycza mężowi i żonie daru nowej komunii, komunii
miłości i jedności na wzór jedności Chrystusa z Kościołem9. Ten dar
jest także zadaniem i zachętą dla małżonków chrześcijańskich, aby
każdego dnia pogłębiali więź pomiędzy sobą zarówno na poziomie
cielesnym jak i duchowym. W budowaniu jedności małżeńskiej nieodzowne miejsce zajmuje życie sakramentalne członków wspólnoty
rodzinnej. Bardzo ważny jest tu udział w coniedzielnej Mszy świętej.
Życie sakramentem Eucharystii uzdalnia do wytrwania w sakramencie małżeństwa: kto w sakramencie Eucharystii staje się jednym
ciałem z Chrystusem, może być przekonany, że powiedzie mu się
również małżeńskie bycie jednym ciałem, że nie zaprowadzi go ono

5

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Wrocław 1994, nr 10.
Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 19.
7
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
Tekst polski, Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, nr 48.
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Por. W. Wieczorek, Sakramentalność małżeństwa, [w:] R. Kamiński
(red.), Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna,
Lublin 2013,s. 98.
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do zatraty ani samego siebie ani w pustkę, lecz do spełnienia w
wiecznym szczęściu10.
W całkowitej sprzeczności z tak ukazaną komunią stoją inne
poglądy na temat małżeństwa. Papież negatywnie wyróżnia tutaj
poligamię, która przekreśla zamysł Boży mówiący o równej godności mężczyzny i kobiety oraz ich jedynej i wyłącznej miłości.
2. Szerszy zakres komunii rodziny
Miłość i jedność małżonków dają początek większej wspólnocie, jaką jest rodzina. Mąż i żona są dogłębnie przeniknięci jednością
co stanowi samą istotę komunii11. Związek małżeński jest podstawą
dla szerszej wspólnoty rodzinnej, którą tworzą pomiędzy sobą rodzice i dzieci, bracia i siostry, domownicy i inni krewni. Szczególne
miejsce w komunii rodzinnej zajmuje także wymiana wychowawcza
między rodzicami i dziećmi. Czyż jakakolwiek inna komunia może
być porównana z tą, jaka istnieje pomiędzy matką a dzieckiem, tym
dzieckiem, które ona na przód nosi w swym łonie, a potem wydaje
na świat?”12. Doświadczenie komunii rodzinnej jest czynnikiem
najmocniej kształtującym świat wartości w dzieciach i młodzieży.
Korzeniem wszystkich tych relacji są naturalne więzy krwi. Międzyosobowe stosunki poszczególnych członków rodziny ożywiane przez
miłość, stanowią siłę wewnętrzną, kształtującą i wzmacniającą komunię i wspólnotę rodzinną13. Poprzez obecne w rodzinie relacje
dzieci z rodzicami, jak i rodzeństwa między sobą – człowiek odkrywa z jednej strony głębię bezinteresownej miłości, jak też wymiary
odpowiedzialności za innych w imię wspólnego dobra14. Papież
wskazuje, że ponad tą naturalną i ludzką komunią rodzina tworzy
10

R. N. Martinowie, Sakrament Małżeństwa jako trójprzymierze a Eucharystia, [w:] O Jana Pawła II teologii ciała, Wydawnictwo KUL, Lublin
2009, s. 197.
11
K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, zamysł Boży o małżeństwie i
rodzinie, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2001, s. 92.
12
Jan Paweł II, List do Rodzin„Gratissimam sane”, Wrocław 1998, nr 7.
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komunię nadprzyrodzoną. Sprawowane w rodzinie sakramenty począwszy od małżeństwa rodziców są udzielaniem się Ducha Świętego. Jego obecność stanowi żywe źródło i niewyczerpany pokarm
nadprzyrodzonej Bosko-ludzkiej komunii15.
Urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie
chrześcijańskiej, która może i powinna nazywać się „Kościołem
domowym”16. Wspólnota ta budowana jest przez wszystkich członków rodziny stosownie do ich stanu i obowiązków. Na wzór Chrystusa, który oddał życie za Wspólnotę Kościoła członkowie rodziny
są wezwani do ofiarowania swego życia poprzez wzajemną miłość i
służbę. Idea małżeństwa i rodziny obejmuje każdą sferę życia człowieka, jest koncepcją całościową17. Świadomość bycia Kościołem
pomaga małżonkom w coraz głębszym rozumieniu odpowiedzialności przed Bogiem za zbawienie najbliższych osób. Małżonkowie i ich
dzieci mogą tworzyć komunię personalną, wziąć udział w kreacji
nowych istnień ludzkich, zaangażować się w ulepszanie życia społecznego i w życie Kościoła18.
Rodzina jako Kościół domowy ma przywilej w wychowaniu.
To w niej dokonuje się przekaz wiary, uczenie modlitwy, wychowanie sumienia, formacja chrześcijańskiego zmysłu miłości i odpowiedzialności za siebie oraz innych. Czyni to przede wszystkim przez
świadectwo kochających i wierzących rodziców19. Adhortacja ukazuje niezastąpiony wkład w budowanie rodziny chrześcijańskiej, którym jest miłość, szacunek i posłuszeństwo dzieci wobec rodziców.
Rodzina jest najlepszym i pierwszym miejscem życia i rozwoju
człowieka. Spełnia fundamentalną potrzebę każdej osoby, gdyż jest
miejscem realizowania ludzkiej miłości i zarazem otwarcia się na
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Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 21.
Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”,[w:] Sobór Watykański II. Konsytucje, Dekrety, Deklaracje,Tekst Polski, Poznań
2002, nr 11.
17
B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości, studium z duszpasterstwa
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przyjmowanie życia20. Komunia rodziny jest zagrożona poprzez
różnego rodzaju napięcia i konflikty, które często są przyczyną rozbicia życia członków tej wspólnoty. Jan Paweł II podkreśla, że każda
zraniona rodzina jest powołana do radosnego i odnawiającego pojednania, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej jedności21. W
procesie tym niezastąpioną rolę pełni sakrament pokuty i pojednania
oraz udział w sakramencie eucharystii.
3. Prawa i obowiązki kobiety
W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio papież wyszczególnia rolę wszystkich osób należących do rodziny. Podkreśla przede
wszystkim, iż godność i odpowiedzialność kobiety jest równa tym samym cechom mężczyzny. Przestrzeń, w której dokonuje się realizacja
owej godności osób stanowi sakramentalny związek małżeński. Teologicznych podstaw mówiących o wartości osoby należy doszukiwać się
już w Piśmie Świętym. Tam to odnajdujemy niepodważalny dowód
potwierdzający równość kobiety i mężczyzny. Księga Rodzaju ukazuje
prawdę, że człowiek został stworzony na obraz Boga jako mężczyzna i
niewiasta (Rdz 1, 27). W nauczaniu Kościoła zaś czytamy, iż Bóg wykreował ich do budowania wspólnoty osób, aby na równi jako osoby,
pomagali sobie i uzupełniali się wzajemnie22.
Podstawę godności kobiety należy upatrywać, nie tylko w
dziele stworzenia, ale również w godności Maryi, która rzuca światło
na piękno każdej kobiety, pozwalając w Niej odnaleźć wzór zgodny
z zamysłem Boga23. Osadzone w kulturze judaistycznej, w której
kobieta pełniła podrzędną rolę wcielenie Jezusa Chrystusa jest ukazaniem godności kobiety w najwyższym stopniu. Sam Jezus uczynił
wiele znaków potwierdzających Jego szczególne uznanie dla kobiet.
Nauczając tłumy kierował swoje orędzie także do niewiast, przyjaź20

Por. W. Przygoda, Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła ukierunkowana na rodzinę, [w:] R. Kamiński (red.), Duszpasterstwo
rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013, s. 227.
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Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 21.
22
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Z. Zarembski, Kobieta Jako żona i matka, [w:] R. Kamiński (red.),
Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin
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nił się z Marią i Martą siostrami Łazarza, a po zmartwychwstaniu
jako pierwszej, jeszcze przed innymi uczniami ukazał się kobiecie.
Papież Jan Paweł II w swojej adhortacji zwraca także uwagę
na rolę kobiety w społeczeństwie. Dotychczas była ona utożsamiana
jedynie z małżonką i matką. W wielu kulturach nawet w XXw. kobiety nie miały dostępu do zadań społecznych. Funkcja ta przysługiwała jedynie mężczyznom. W adhortacji znajdujemy zachętę by
kobiety miały dostęp do zadań publicznych. Powinno dziać się to w
oparciu o wyraźne uznanie wartości obowiązków macierzyńskich i
rodzinnych w odniesieniu do wszystkich innych funkcji publicznych
i wszystkich innych zawodów24. Jan Paweł II przestrzega przed sytuacją, w której dla kobiety większym zaszczytem jest praca poza domem niż posługa na rzecz wspólnoty rodzinnej. Aby nie dopuścić do
takiego postępowania, konieczne jest by całe społeczeństwo troszczyło się o warunki domowe, w których kobiety realizują swoje macierzyństwo.
W adhortacji umieszczone zostały słowa napomnienia odnoszące się do nadużyć wobec godności i roli kobiety w życiu rodzinnym i społecznym. Błędne pojmowanie kobiecości nie bierze pod
uwagę faktu, że kobieta w stopniu nie mniejszym niż mężczyzna
nosi w sobie podobieństwo do Boga. Niewiasta została stworzona na
obraz Boży w tym, co jest specyficzne dla niej jako kobiety, a nie
tylko w tym, co ma wspólnego z mężczyzną25. Na koniec części dotyczącej roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie w adhortacji znajdujemy przestrogę, aby człowieka nie traktować jako rzecz, przedmiot, który ma zaspokajać egoistyczne potrzeby, lecz jako osobę.
Kobiety ze względu na swą naturalną wrażliwość i delikatność są w
pierwszej kolejności narażone na takie postępowanie. Zadaniem
Kościoła jest podkreślanie równości praw i godności zarówno mężczyzny jak i kobiety. Choć na różne sposoby to jednak obydwoje są
powołani do służby dla dobra rodziny, społeczeństwa i Kościoła26.
24
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4. Mężczyzna jako mąż i ojciec
W rodzinie szczególne miejsce zajmuje mężczyzna. Pierwsze
słowa adhortacji odnoszące się do roli mężczyzny nawiązują do istoty jego powołania. Czytamy tam, iż wewnątrz komunii-wspólnoty
małżeńskiej i rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca27. Nie chodzi tu o wyższość mężczyzny nad kobietą, ale o specyfikę powołania, którym
obdarzył go Bóg. Powołanie to podobnie jak w przypadku samego
małżeństwa wynika z aktu stworzenia. Żona dla męża stanowi realizację zamysłu Bożego. Tylko kobieta może wypełnić pustkę w życiu
mężczyzny, uwolnić go od poczucia niespełnienia i samotności.
Mężczyzna zaś afirmuje siebie jako mąż i ojciec, czyli akcentuje
swoją tożsamość przez odniesienie do kobiety jako żony i matki 28.
Jan Paweł II mówiąc o relacji między mężczyzną i kobietą przywołuje encyklikę Humanae vitae, w której to papież Paweł VI wskazuje,
że mężczyzna winien żyć ze swoją żoną w szczególnej formie przyjaźni osób29. Sens powołania mężczyzny może być zrozumiany tylko
w kontekście relacji, mężczyzna-kobieta, mąż-żona, ojciec-matka.
Powołanie to ma własny kształt i własną wartość a jednocześnie
wspólne zadania w powołaniu dwojga30. Mężowie w związkach sakramentalnych są zachęcani do rozwijania szczególnej postawy subtelnej i mocnej miłości na wzór tej jaką Chrystus nieustannie obdarowuje Kościół. Miłość ta stanowi fundament głębokiego szacunku
dla swojej żony. Jan Paweł II cytuje słowa św. Ambrożego, które
mogłyby stać się dewizą życiową każdego mężczyzny: „Nie jesteś
jej panem, lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę … Odpłać
życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”31. Małżonkowie wspólnym i nieustannym wysiłkiem tworzą razem związek
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miłości. Mąż jako głowa rodziny jest wezwany do szczególnej troski
i szacunku wobec swojej żony.
W adhortacja apostolskiej Familiaris consortio papież mocno
podkreśla, że miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają
wagę jedyną i niezastąpioną32. Zdrowe stosunki międzyosobowe u
dzieci mogą się rozwijać tylko tam, gdzie jest obecny ojciec. Jego
brak staje się przyczyną zachwiania równowagi całego systemu rodzinnego. Skutkuje to licznymi defektami funkcjonowania komunii
rodzinnej. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci a zwłaszcza
ich rozwoju psychicznego i moralnego. Drogą do zrozumienia i
urzeczywistniania swego ojcostwa dla mężczyzny jest miłość do
małżonki, która została matką i miłość do dzieci. Mężczyzna jako
ojciec ukazuje i przeżywa na ziemi ojcostwo samego Boga33. Ojciec
przedwieczny – od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na ziemi(Ef
3,14) – powołując mężczyznę do ojcostwa, udzielając mu tego daru
w momencie poczęcia dziecka, stawia przed nim istotne zadania do
spełnienia wobec wspólnoty rodzinnej34.
Wśród zadań ojca na pierwszym miejscu Jan Paweł II wymienia
odpowiedzialność za życie. Odnosi się to do samego momentu poczęcia
jak i troski o życie dziecka pod sercem matki. Popieranie aborcji jest
także krzywdą wyrządzaną mężczyźnie, gdyż wyłączne prawo decydowania o losie wspólnie poczętego dziecka przyznaje się kobiecie. Ponadto takie postępowanie uczy mężczyznę nieodpowiedzialnej postawy:
chcę zaspokoić swój popęd seksualny jako mąż mam do tego prawo i
nic mnie nie obchodzi, co z tego wyniknie35. Ojcostwo Boga realizowane jest przez mężczyznę także wówczas, gdy troskliwie wypełnienia on
dzieloną z małżonką posługę wychowania dzieci. Zadanie tonależy do
podstawowych praw i obowiązków rodziców, aż do chwili całkowitego
usamodzielnienia się młodego pokolenia. Ich udział w tym procesie jest
konieczny i niezastąpiony. Autorytet ojca winien być podtrzymywany i
32
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popierany przez matkę, gdyż tylko wtedy możliwe jest właściwe wychowanie dziecka.
Kolejnym zadaniem mężczyzny jako ojca w adhortacji Familiaris consortio jest praca. Papież zwraca uwagę na to, że nigdy nie
może ona rozbijać życia rodziny, ale ma utwierdzać ją w spójni i
całości. Dzieje się to przez dawanie świadectwa dojrzałego życia
chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła36. Temat pracy Jan Paweł II podjął
w innej encyklice Laboreme xercens. Tam to znajduje się dokładne
wyjaśnienie czym jest praca ludzka. Papież podkreśla godność każdego wysiłku i jego znaczenie w życiu rodziny. Człowiek nie żyje po
to, aby pracować, ale pracuje po to, by żyć i przekształcać oblicze
ziemi panując nad stworzonym światem zgodnie z wola Bożą (por.
Rdz. 1, 28). Refleksja ta dotyczy szczególnie mężczyzny, którego
zadaniem jest utrzymanie rodziny37.
5. Dzieci i osoby starsze w rodzinie.
W rodzinie, wspólnocie osób szczególną troską należy objąć
każde dziecko. Szacunek ten należy się ze względu na osobistą godność każdego człowieka. Papież podkreśla, iż wyjątkowa uwaga
przysługuje dzieciom małym, wymagającym całkowitej opieki, chorym, cierpiącym lub upośledzonym38. Opieka nad każdym przychodzącym na świat dzieckiem należy do podstawowych zadań Kościoła. Sam Jezus za przykład dojścia do Królestwa Bożego postawił
właśnie dziecko. W ewangeliach znajdujemy także obecnie aktualne
wezwanie Chrystusa: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im
przyjść do mnie, do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Ł
18.16; por. Mt 19,14; Mk 10,14). Ponadto papież podkreśla, iż dzieci
stanowią radość dla każdego z nas, gdyż są one wiosną życia i zadatkiem przyszłości każdego społeczeństwa. Troska o dziecko jeszcze
przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia a potem w
36
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latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka39. Przyjęcie z miłością, szacunkiem i służbą nowego życia powinno stanowić charakterystyczną cechę chrześcijańskich rodzin.
Ostatnia część fragmentu adhortacji o tworzeniu wspólnoty
osób w rodzinie została poświęcona osobom starszym. W tym punkcie znajdujemy podkreślenie ich roli jako świadków przeszłości oraz
inspiratorów mądrości dla młodych pokoleń. Papież przestrzega
przed kulturami, które spychają starszych na margines życia. Często
jest to przyczyną wielkiego cierpienia takich osób a równocześnie
duchowym zubożeniem wielu rodzin. Duszpasterska troska Kościoła
powinna pobudzać wszystkich do odkrycia i docenienia zadania osób
starszych we wspólnocie świeckiej i kościelnej, zwłaszcza w rodzinie40. Obserwacja przemijającego życia na ich przykładzie ułatwia
dokonanie odpowiedniej hierarchii wartości ludzkich. Docenienie
roli osób starszych w rodzinie pozwala także na przekraczanie barier
między pokoleniami.
Posumowanie
Choć od wydania adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
mija prawie czterdzieści lat to jednak także dziś widzimy, że nauczanie o rodzinie jest niezwykle aktualne. Jan Paweł II mówiąc o
wspólnocie osób ukazał wzór, do którego winny dążyć wszystkie
rodziny katolickie. Dokładna wykładnia czym jest miłość i jedność
małżeńska pomaga zrozumieć prawidłowy sposób funkcjonowania
tej najmniejszej komórki społecznej. Ukazane w adhortacji zadania
kobiet jako żon i matek wskazują na ich podstawowe obowiązki.
Podobnie podkreślenie roli mężczyzny jako męża i ojca,a także
przedstawienie jego zadań daje szansę na prawidłowe funkcjonowanie rodzin. Niezwykle ważne w rodzinnej wspólnocie osób jest odniesienie do Boga i praktyk religijnych. Świadomość tego, iż każdy
człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże pomaga z
szacunkiem traktować siebie i pozostałe osoby tworzące komunię
rodzinną. Jakakolwiek troska o małżeństwa i rodziny jest podtrzy39
40
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mywaniem dziedzictwa papieża Jana Pawła II. W Jego nauczaniu,
zwłaszcza adhortacji apostolskiej Familiaris consortio widać, że
podstawowym zadaniem Kościoła jest dbanie o najmniejsze wspólnoty osób jakimi są rodziny.
Streszczenie:
W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio rodzina została
ukazana jako wspólnota osób. Relacje w niej panujące Jan Paweł II
określił terminem komunii. Podstawę w tak ujętym funkcjonowaniu
rodziny stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety, w którym naczelne miejsce zajmuje miłość. Jej źródłem jest sam Bóg, a małżonkowie
mogą prawdziwie kochać siebie tylko wówczas, gdy naśladują Jego
miłość. Wielką pomocą w tym zadaniu jest łaska sakramentu. Cechą
charakteryzującą wzajemną miłość małżonków jest jedność, której
wzór również stanowi sam Bóg. Małżeństwo daje zalążek dla szerszej wspólnoty rodzinnej. Składają się na nią dzieci, wnuki, dalsi
krewni oraz relacje panujące pomiędzy nimi. Każda osoba w rodzinie ma swoje jedyne i niepowtarzalne miejsce. Jan Paweł II precyzuje jaką rolę i zadania w komunii rodzinnej ma kobieta, mężczyzna,
dzieci i osoby starsze. Rola kobiety jako żony i matki oraz rola mężczyzny jako męża i ojca są fundamentalne w odpowiednim funkcjonowaniu rodziny i wychowaniu młodego pokolenia.Kobieta ze
względu na swoją delikatność i godność zasługuje na szczególną
opiekę, ale ma także swoje zadania w trosce o męża i rodzinę. Mężczyzna zaś realizuje swoje życiowe powołanie przez troskę o życie,
opiekę nad żoną i dziećmi, obecność, oraz pracę. Dzieci stanowią
wielkie bogactwo rodziny i przyszłość każdego społeczeństwa. Osoby starsze zaś są świadkami przeszłości i inspiratorami mądrości dla
młodych pokoleń.
Słowa klucz: rodzina, wspólnota, małżeństwo, miłość, wychowanie,
Summary:
The family as community of persons according to the Apostolic Exhortation Familiaris consortio
In the Apostolic Exhortation FamiliarisConsortio, the family
is presented as a community of persons. John Paul II described the
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reigning relations with the term communion. The basis for the functioning of the family understood in this way is the marriage of a man
and a woman, in which love is at the forefront. Its source is God
himself, and spouses can truly love each other only when they imitate his love. The grace of the sacrament is of great help in this task. A
feature that characterizes the mutual love of spouses is unity, the
model of which is also set by God himself. Marriage gives birth to a
wider family community. It consists of children, grandchildren, distant relatives and the relations between them. Each person in the
family has their own unique and unique place. John Paul II specifies
the role and tasks of women, men, children and the elderly in family
communion. The role of the woman as wife and mother and the role
of the man as husband and father are fundamental to the proper functioning of the family and the upbringing of the young generation.
Due to her delicacy and dignity, a woman deserves special care, but
also has her own responsibilities in the care of her husband and family. A man, on the other hand, realizes his vocation through concern
for life, taking care of his wife and children, presence and work.
Children are a great wealth for the family and the future of every
society. Older people, on the other hand, are witnesses to the past
and inspire wisdom for younger generations.
Keywords: family, community, marriage, love, education,
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Rozdział II

O NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ
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Artur Lis

Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Studium prawno-historyczne
Wstęp
W prawie kanonizacyjnym od wieków sprawy beatyfikacyjne i
kanonizacyjne były prowadzone drogą kultu (via cultus) utożsamiane
ze sprawami dawnymi i drogą braku kultu zwane zwyczajnymi (via
non cultus). Według ustawodawstwa Jana Pawła II, z uwagi na sposób udowodnienia heroiczności cnót lub męczeństwa, występują dwa
rodzaje spraw kanonizacyjnych: nowe (recentes), w których środkiem dowodowym są zeznania świadków i dawne (antiquae), w których dowodzenie opiera się na dokumentacji pisanej. Można twierdzić, iż istotą podziału na sprawy nowe i dawne nie są ani kryteria
czasowe, ani kryteria środków dowodowych w postępowaniu, ale
sposób dowodzenia istotnego przedmiotu tych spraw, tj. albo heroiczności cnót (wyznawcy) albo faktu męczeństwa (męczennicy) 1.
Termin sprawy historyczne (causae historicae) w odróżnieniu
od spraw zwyczajnych (causae ordinariae) obejmuje te wszystkie
sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, w których ze względu na
dużą odległość czasową od śmierci kandydata na ołtarze do rozpoczęcia procesu nie jest tu możliwe uzyskanie zeznań świadków naocznych i dlatego podstawowym środkiem dowodowym staje się
dokument2.
Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI zwanych historycznymi, a
od Jana Pawła II na nowo dawnymi, od momentu pojawienia się ich
w postępowaniu kanonizacyjnym, podlegało pewnym ewolucjom3.
1

H. Misz ta l, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego,
zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 197-199.
2
Tenże, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981, s. 11.
3
B . W yso c ka , Dowodzenie w sprawach historycznych polskich kandydatów na ołtarze, Lublin 2000, s. 9 (mps Archiwum Uniwersyteckie
KUL).
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Nomenklatura sprawy dawne i historyczne w swej istocie stanowi to
samo i będą one używane zamiennie. W niniejszym artykule analizie
historyczno-prawnej w szczególności zostanie poddana procedura
spraw dawnych (historycznych).
1. Zarys historyczny spraw dawnych
Od początku istnienia Kościoła świętym oddawany był kult
publiczny4. W okresie kultu męczenników (I-IV wiek) nie było żadnego dochodzenia przed przyznaniem męczennikowi kultu publicznego5. Powstawał on wśród chrześcijan spontanicznie. Kult męczenników zawierał w sobie następujące elementy, które stanowiły pierwotną formę kanonizacji: 1) pogrzeb, będący początkiem kultu, 2)
4

Tamże, s. 10; H. M is zta l , Kanonizacja, [w:] Encyklopedia Katolicka,
t. VIII, Lublin 2000, kol. 607-610.
5
Męczeństwo w prawie kanonizacyjnym jest rozumiane, jako dobrowolne przyjęcie śmierci za wiarę w Chrystusa lub za jakąś cnotę, która się
odnosi do Boga. Zob. B ened i ct u s XIV [P . La mb eri n i ], De Servorum
beatificatione et Beatorum canonizatione, 7 voll, Prati 1839-1842, III,16, 5.
Zob. H. M i szt al, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II.
W pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, [w:] Świętość kanonizowana
według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, oprac. H. Mi sz ta l, W .
B ar , Lublin 2006, s. 9-34, tu szczególnie: s. 15. Z literatury na temat prawno-kanonicznego pojęcia męczeństwa, godne polecenia są: M. C. P é rez
T ej era , Elementos constitutivos del concepto teologio-canonico del martirio, Roma 1993; A. G. F i lip a zzi , La prova del martirio nella prassi
recente della Congregazione delle Causae dei Santi; J . Liso ws k i , Koncepcja męczeństwa w praktyce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Wrocław-Rzym 1992; tenże, Nowe teologiczno-prawne aspekty męczeństwa i
praktyka Kongregacji, [w:] Elementy prawne świętości kanonizowanej
według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26 IX 1992, red. H.
Mi sz tal , Lublin 1993, s. 113-145; E. P iace nt i ni , Il martirio nelle causae dei Santi. Concetto teologio-giuridico. Morte psicologica e martirio
blanco. Procedura antica a moderna. Riforma paolina. Fermenti per ulteriori aggiornamenti, Roma 1979; W . B ar , Na krwawym szlaku. Sendero
Luminoso – prześladowca, Lublin 1999; tenże, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Lublin
2003, s. 135-190.
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zebranie gminy przy grobie męczennika, która z radością sprawowała pogrzeb, ciesząc się z chwały męczennika w niebie, 3) w pogrzebie brał udział biskup, który stał na czele gminy i był jednocześnie
urzędowym świadkiem kultu, 4) obchodzenie w sposób uroczysty
rocznicy śmierci (dies natalis), które stawało się świętem tego męczennika6. Od Benedykta XIV (1740-1758) rozpowszechnił pogląd,
że pierwotną formą kanonizacji było tzw. uznanie męczennika (vindicatio martyris) przez kompetentną władzę kościelną. Podstawą do
takiego poglądu stał się tekst opata Milewitańskiego, z którego wynikało, iż oddawanie kultu publicznego męczennikowi nie uznanemu
(non vindicati) było zabronione7. Właściwym wydaje się jednak pogląd, że dochodzenie dowodowe w sprawach męczenników, poprzedzające uznanie, miało miejsce w sprawach wątpliwych, zwłaszcza
gdy chodziło o męczennika, od którego śmierci upłynął dłuższy czas
i w związku z tym okoliczności, w jakich zginął, wymagały wyjaśnienia8. Prawdopodobnie to były pierwsze sprawy dawne, choć
jeszcze się tak nie nazywały9. Warto też zauważyć, iż powstał nowy
rodzaj literatury hagiograficznej, tzw. akta męczenników (acta martyrum) i zbiory cudów (raccoltae miraculorum). Te pierwsze stanowią niemal jedyne źródło poznania życia, męczeńskiej śmierci i drogi na ołtarze. I jeżeli przyjąć uznanie męczenników za pierwszą formę procesu historycznego, to wspomniane akta spełniałby rolę środka dowodowego w tym procesie10.

6

A. A mo re , Culto e canonizzazione dei santi antichita cristiana, „Antonianum” 52(1977), s. 39-43; H. M is zt al , Prawo kanonizacyjne, s. 144.
7
H. M is zt al , Causae historicae, s. 16.
8
Tamże, s. 17. Zob. A. Sta n ki e wi cz , Uprawnienia biskupów przy
kanonizacji świętych przed XIII w., „Prawo Kanoniczne” 9(1966) nr 3-4, s.
230, tenże, Analiza dekretu Aleksandra III (1171 - 1181), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 10(1963) z. 3, s. 87-97.
9
H. Mi sz tal , Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145-157; W Pad acz , Sprawy
historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8(1965), nr 1-2, s. 91-100.
10
Tenże, Causae historicae..., s. 20.
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Umownie przyjmuje się, iż, edykt mediolański (313 r.) zakończył tzw. wielką epokę męczenników11. Pojawili się nowi święci,
których później nazwano wyznawcami. Jak słusznie zauważył H.
Misztal: „jak męczennik był świadkiem Chrystusa przez swoją
śmierć, tak wyznawca przez prowadzenie życia według wskazań
Ewangelii dawał pełne świadectwo Chrystusowi”12. Wyznawcy rekrutowali się głównie spośród biskupów i ascetów. Ci pierwsi z racji
swojego urzędu często byli narażeni na cierpienia dla obrony wiary,
asceci zaś swoim życiem pełnym pokuty wzbudzali podziw u wiernych13. W tym też czasie powstaje literatura hagiograficzna: żywoty
(vitae), biografie (biografie), historie (historiae)14. W ten sposób
kształtuje się wartość dokumentu w sprawach kanonizacyjnych15.
Podstawową formą kanonizacji od IV wieku do czasu rezerwacji papieskiej było przeniesienie ciała, czyli translacja (translatio)
i podwyższenie, czyli elewacja (elevatio)16. Są to metody postępowania kanonizacyjnego poprzedzone pewną formą postępowania dowodowego17. Przeniesienie i wyniesienie to wznowiona ceremonia pogrzebowa, podczas której wyjęte z grobu ciało umieszcza się w miejscu odpowiednim do odprawiania mszy świętej. O ile translatio odnosi się głównie do samego faktu złożenia ciała w odpowiednim
miejscu przy asystencji szczególnych uroczystości, o tyle elevatio
bardziej dotyczy samego wyjęcia ciała z grobu i umieszczenia go

11

B . W yso c ka , dz. cyt., s. 11. Zob. J. B en ke ., Proces kanonizacyjny
w rozwoju historycznym do czasów obecnych, Lublin 1957 (mps Archiwum
Uniwersyteckie KUL).
12
H. Mi sz ta l , Prawo kanonizacyjne, s. 147.
13
A. Amo re , Culto e canonizzazione dei santi nell’antichità cristiana,
„Antonianum” 52(1977), s. 49-56.
14
B . W yso c k a , dz. cyt., s. 12.
15
H. M is zt al , Prawo kanonizacyjne, s. 148 i n.
16
Tenże, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 21(1978) nr
3-4, s. 189-190.
17
Domagano się, aby sylwetka kandydata na ołtarze była dostatecznie
znana. W tym też celu należało przedstawić jego życiorys oraz wykaz cudów dokonanych za jego przyczyno - dokumenty te były badane przez biskupa lub synod. Zob. H. Mi sz tal , Prawo kanonizacyjne, s. 153.
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ponad ziemią18. Przeniesienie miało w średniowieczu wartość kanonizacji, dlatego jego sprawowanie było uroczyste, często z udziałem
sąsiedniego duchowieństwa19. Zdarzały się przykłady przeniesień,
dokonywane po dłuższym okresie po śmierci kandydata na ołtarze,
wokół którego rozwijał się kult. Przykładem może być przeniesienie
relikwii św. Marcina z Tours (zmarł w 461 roku), które odbyło się w
525 roku i zgromadziło licznych duchownych20. Translacja relikwii
św. Marcina miała miejsce w 64 lata po jego śmierci, możemy więc
tu mówić o sprawie dawnej.
Nie istnieje ścisła granica oddzielająca dokonywania kanonizacji przez translatio i elevatio, a kanonizacją ogłaszaną dekretami
papieskimi, ponieważ obie te formy przez pewien czas istniały równocześnie21. Papież Aleksander III (1159–1181) z powodu nadużyć,
do jakich dochodziło w kościele katolickim wydał w 1181 roku dekret Audivimus, w którym stwierdził, iż: „nikogo nie wolno czcić
publicznie jako świętego bez zgody papieża (non licet vobis pro
sancto absque auctoritate Romanae Ecclesiae, eum publice venerari)”22. Promulgacja wspomnianego dekretu miała miejsce wraz z
włączeniem go do Dekretów Grzegorza IX w 1234 r23. Pierwszym
18

L. Her tl i n g, Materiali per la storia del processo di canonizzazione,
„Gregorianum” 16(1935), s. 171-173.
19
J . Liso ws k i , Kanonizacja św. Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dawniej i dzisiaj, Rzym 1953, s. 94.
20
H. Mi sz ta l , Causae historicae, s. 23.
21
B . W yso c k a , dz. cyt., s. 14. Zob. S. R ył ko , Historia praktyki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych, [w:] Postępowanie kanonizacyjne, t. 1: Świętość kanonizowana, red. Sz. T . P raśk i e wi c z , Kraków 2008, s. 63-71.
22
A.P etra n i , Wsprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne” 16(1969), z. 5, s. 5-10. Zob. F. G a g na , De
processu canonizationes a primis Ecclesiae saeculis usque ad Codicem
Iuris Canonici, Romae 1940.
23
W decyzjach papieskich w odniesieniu do kultu publicznego świętych
obok aktów definitywnych i ostatecznych (kanonizacja) były akty nie ostateczne i nie definitywne, które możemy uważać za pierwsze beatyfikacje.
Dopiero jednak papież Leon X w 1515 r. zastrzegł beatyfikację Stolicy
Apostolskiej w dekrecie aprobującym kult Konrada z Piacency, gdzie napisał: „nikogo nie można czcić jako błogosławionego bez zgody Stolicy Apo-
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znanym przykładem przeniesienia relikwii dokonanym przez autorytet papieski (auctoritate apostolica) jest sprawa kanonizacji w 978
roku św. Celsa, za pontyfikatu papieża Benedykta XII (974–983).
Natomiast pierwsza bulla papieska, która się zachowała pochodzi z
kanonizacji św. Udalryka z Augsburga w 993 roku przez papieża
Jana XV (985–996)24. Warto zwrócić szerszą uwagę na opis procedury kanonizacyjnej z XIV wieku autorstwa Jakuba z Gaetani. Niniejszy opis pod nazwą Ordo romanus znany jest z dzieła Museum
Italicum seu collectio veterum scriptorum J. Mabillona. W piśmie
tym można przeczytać, że proces kanonizacyjny w XIV wieku obejmował: 1) skierowanie listów postulacyjnych do papieża, 2) podjęcie
przez papieża na tajnym konsystorzu decyzji delegowania biskupów
sąsiadujących, z miejscem śmierci sługi Bożego do przeprowadzenia
dochodzeń odnośnie do opinii świętości życia, o cnotach oraz do
sporządzenia pisemnej relacji w wymienionej sprawie, 3) zasięgnięcie rady na tajnym konsystorzu w sprawie rozpoczęcia procesu, 4)
wyznaczenie trybunału do procesu na temat życia, cnót, cudów według papieskiej instrukcji, 5) zbadanie akt przeprowadzonego procesu przez rzeczoznawców rzymskich, wyznaczonych przez papieża,
6) sekretne ogłoszenie decyzji papieskiej na tajnym konsystorzu, 7)
prawne postępowanie kończyło się odczytaniem akt procesu na jawnym konsystorzu i ogłoszeniem decyzji papieskiej25. Już wówczas
stolskiej” (cum nulli liceat quemquam pro beato absque auctoritatis Sedis
Apostolicae venerari). Zob. F. Ver aj a , La beatificazione storia problemi
prospettive, Sussidi per lo Studio della Cause dei Santi, S. Congregazione
per le Cause dei Santi 1983, s. 18-19, 28-33.
24
B . W yso c ka , dz. cyt., s. 15.
25
H. Mi sz tal , Prawo kanonizacyjne, s. 157. (autor ten wykorzystuje:
J. Mab il lo n., M. G er ma i n s ., Museum Italicum seu collectio veterum
scriptorium, Lutetiae Parisiorum 1687; J. Mab illo n., Praefationes in acta
sanctorum S. Benedicti, Lutetiae Parisiorum 1688).
Na temat cudów zob. szerzej: W. P ad acz ., Problem badania cudownych uzdrowień w prawie beatyfikacyjnym, „Roczniki TeologicznoKanoniczne” 12(1965), z. 5, s. 33-45; S. Ko ś n i k, Dowód z cudów w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, Lublin 1972 (mps w Archiwum
Uniwersyteckie KUL); E. Ko p eć , Cud w teologii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 652-657; M. Mach ej ek , Dowód z cudów
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znane było nie tylko dowodzenie na podstawie zeznań świadków, ale
także oparte na dokumentach26. Dla przykładu przytoczyć można
proces dwóch spraw polskich: kanonizacji św. Stanisława Szczepanowskiego i św. Jacka Odrowąża27. Podkreślić należy, że doceniono
rolę dokumentu, jako pierwszorzędnego środka dowodowego w
sprawach dawnych. Wraz z listami odsyłającymi sprawę do diecezji
(litterae remissoriales) posyłano pisma przynaglające w celu zebrania
odpowiednich dokumentów, zrobienia odpisów i włączenia do akt
nie tylko dyplomów, ale wszelkich świadectw pisanych. Pisma te
zawierały instrukcję dla postulacji odnośnie do gromadzenia i włączania zebranych dokumentów28. Ogromne znaczenie dla udoskonalenia procedury kanonizacyjnej miało utworzenie w 1588 r. Kongregacji Obrzędów (Sacra Rituum Congregatio) przez papieża Sykstusa
V (1585-1521)29.
W procedurze kanonizacyjnej od zarania dziejów kanonizacji
istotnym problemem były sprawy dawne, gdzie od śmierci kandydata
na ołtarze do chwili rozpoczęcia procesu minęło tak dużo czasu, że
nie można było zebrać dowodów na temat życia, cnót, kultu starożytnego, gdyż świadkowie wymarli. W okresie przed reformą papiewymaganych do beatyfikacji i kanonizacji w perspektywie aktualnych potrzeb Kościoła, „Kościół i Prawo” 4(1985), s. 235-244; M. R u sec k i , Funkcje cudu, Sandomierz-Lublin 1997; S. R ył ko S, Problem uznania cudu
dawnego (na przykładzie spraw św. Jadwigi Królowej i bł. Stanisława Kazimierczyka), [w:] Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały z IV
Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, KUL, Lublin 22 –
23 maja 1998, red. H. Mi szt al, W . B ar , Lublin-Tarnów 1999, s. 47–51;
Cuda w sprawach kanonizacyjnych, red. W . B ar , Lublin 2006.
26 C. De Mat ta , Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus,
Romae 1678, s. 12 (korzystam za Henrykiem Misztalem: Causae historicae,
s. 28).
27 H. M is zt al , Causae historicae, s. 28. Zob. J . Li so ws k i , Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła
dzisiaj i dawniej, Rzym 1953, s. 211-216.
28 F. Co n telo r u s , Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum,
Lugduni 1634, s. 291 (korzystam za Henrykiem Misztalem: Causae historicae, s. 28).
29 Konsytucja Apostolska „Immensa Aeterni Dei“ z 22 I 1588, Bullarium Romanum, wyd. Tauriensis, t. VIII, s. 985-999.
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ża Urbana VIII zajęli się tymi sprawami dwaj prawnicy Feliks Contelorus w swoim dziele Praxis de canonizacione Sanctorum30 oraz
Piotr Franciszek de Rubeis, który jako pierwszy podał określenie
spraw dawnych (causae antiquae)31. Za kryterium zaliczenia danej
sprawy do dawnej P. F. de Rubeis uznał czas, jaki minął od śmierci
danej osoby do chwili rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego32. Ten
czas miał być nie dłuższy niż życie jednego, przeciętnego człowieka
–czyli więcej niż 100 lat. W braku zeznań świadków naocznych,
badacz ten proponował oprzeć dowodzenie na presumpcjach, opinii
publicznej i poszlakach. Dodatkowo P. F. de Rubeis uznał, iż pełną
wartość dowodową do udowodnienia świętości życia, cnoty i cudów
posiadają źródła narracyjne, jak kroniki, historie, pisma różnych
autorów, których sędzia dokonawszy pełnego badania uzna za wiarygodne33.
2. Pojęcie i dowodzenie spraw dawnych
Mimo istotnej roli jurysprudencji rotalnej i kanonistycznej w
XVII wieku można zauważyć pomieszanie pojęć w sprawach kanonizacji34. Nie rozróżniano kultu publicznego z kultem prywatnym
oddawanym zmarłym w opinii świętości. Biskupi nadal uważali, że
prawo wynoszenia na ołtarze jest w ich władzy i często wydawali
sądy o kanonizacji mając za podstawę tylko kult wiernych i cuda
zdziałane za przyczyną sługi Bożego. Już Klemens VIII (1592-1605)
i Paweł V (1605-1621), próbowali uregulować prawnie te zagadnie30

F. Contelorus, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni
1634 (korzystam za Henrykiem Misztalem: Causae historicae, s. 28).
31
Tractatus de fide historiarum, [w:] C. De Mat ta , Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus, Romae 1678, s. 415 – 424 (korzystam za
Henrykiem Misztalem: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, s. 159 i nn).
32
H. Mi sz ta l , Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145.
33
C. De Mat ta , Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus,
Romae 1678, s. 422.
34
Zob. G. Lö w, La canonizzazione nella storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569-607; tenże, Canonizzazione.
La C. nella Storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, kol. 569-607.
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nia, ale ich dekrety nie zostały wystarczająco rozpowszechnione i
zastosowane w życiu. Niepewność odnośnie do różnicy między beatyfikowanym a kanonizowanym objawiała się w literaturze i sztuce
kościelnej. Brakowało rozeznania w formach kanonizacji35. Wychodząc tym potrzebom niejako naprzeciw papież Urban VIII (1623 –
1644) stworzył jasną i ściśle określoną procedurę kanonizacyjną. 13
marca 1625 r. został wydany Dekret Kongregacji Inkwizycji36, 12
marca 1631 r. encyklika skierowana do patriarchów, arcybiskupów i
biskupów De processibus rite conficiendis37 (określenie przebiegu
procesu kanonizacyjnego w diecezji), oraz 5 lipca 1634 r. konstytucja apostolska Caelestis Hierusalem cives38.
Reasumując, według ustawodawstwa Urbana VIII należało
przeprowadzić następujące procesy zwyczajne: 1) na terenie diecezji
– proces ten miał dotyczyć opinii świętości życia i cnót heroicznych,
2) proces dotyczący zachowania dekretów Urbana VIII, 3) proces
apostolski z delegacji Stolicy Apostolskiej, a dotyczący heroiczności
cnót i cudów39. Należy powiedzieć, że papież swoimi epokowymi
dekretami odwrócił dotychczasową praktykę postępowania kanonizacyjnego. Dotychczas największe szanse powodzenia miała sprawa,
w której istniał kult publiczny – droga kultu (via cultus), rzadko kiedy przeprowadzano sprawy, w których sługa Boży nie cieszył się
35

F. Co nt elo r u s , Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum,
Lugduni 1634, s. 16-39; Zob. L. Ca ste ll i n u s , Elucidarium theologicum
de certitudine gloriae Sanctorum canonizatorum, Romae 1628.
36
Urbani VIII pontificis optimi (...) Decreta servanda in canonizatione et
beatificatione Sanctorum, Accedunt instructiones et declarationes E. mi et
R. mi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt, Romae ex Typographia Re. Cam. Apostolica. Treść dokumentu
zamieszczona również: Codex pro postulatoribus, Ed. Lauri-FornariSantarelli, Ed. 4. Roma 1929, s. 283-286.
37
Urbanus VIII, Litterae enciclicae: De processibus rite conficiendis,
12.3.1631, [w:] Codex pro postulatoribus., s. 293.
38
Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives,
5.7.1634, [w:] Codex pro postulatoribus., s. 286-292. Zob. G. Dal la
T o rre , Santità e diritto. Sondaggi della storia del diritto canonico, Torino
1999.
39
H. Mi sz ta l , Prawo kanonizacyjne..., s. 161.
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kultem publicznym – droga braku kultu (via non cultus). Papież
Urban VIII wprowadził postępowanie odwrotne, od tej pory droga
braku kultu stała się zwyczajną drogą postępowania (via ordinaria),
zaś droga kultu postępowaniem nadzwyczajnym (via extraordinaria)40. Dla dobra spraw prowadzonych drogą kultu, które z pewnością
były sprawami dawnymi, Urban VIII uczynił wyjątek w swoich dekretach – zwany wypadkiem wyjętym (casus exceptus). Wypadek
wyjęty obejmował pozostawienie kultu publicznego w odniesieniu
do tych zmarłych, którzy: 1) odbierali go od niepamiętnych czasów
(per immemorabilem temporis cursum) lub 2) na podstawie ogólnej
zgody Kościoła (per communem Ecclesiae consensum), albo 3) kult
ich wynikał z pism Ojców Kościoła i pisarzy świętych (per patrum
virorumque sanctorum scripta), 4) bądź też byli czczeni za wiedzą i
tolerancją Stolicy Apostolskiej lub 5) ordynariuszy (scientia ac tolerantia Sedis Apostolicae vel ordinarii)41. Czas powstania kultu musiał
sięgać swoim początkiem przynajmniej 100 lat przed wydaniem
konstytucji Caelestis Hierusalem cives, czyli przed rok 153442.
Ordynariusz często poprzestawał na stwierdzeniu legalności
kultu, ale najczęściej akta procesu super casu excepto wysyłano do
Rzymu celem uzyskania papieskiego zatwierdzenia kultu (confirmatio cultus)43. Jeżeli potwierdzenie legalności kultu było wydane
40

J . B ro sc h, Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma
1938, s. 12 i n.
41
Codex pro postulatoribus, s. 284.
42
H. M i szt al , Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjnego, Częstochowa 1983, s. 201-204.
43
H. Fo k ci ń s ki , Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, [w:] Religioni et scientiae. Materiały V
Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. P .
Sta n i sz , Lublin 2001, s. 95 – 103; tenże, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status Causarum”, [w:]
Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin
ks. prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 465-479.
Idąc za Hieronimem Fokcińskim, warto przybliżyć szesnaste wydanie
Index ac status causarum, Città del Vaticano 1999, ss. 76 + 731. Publikacja
została podzielona na cztery części: Pars Prima – Servi Dei
et Venerabiles (s. 1-402); Pars secunda – Beati (s. 471-546); Pars quarta –
Sancti (s. 547-596). Cztery appendiksy zawierają przypadki, gdy jednym
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przez Stolicę Apostolską, to akt ten był uważany za akt równoznaczny z beatyfikacją (później nazwany beatyfikacją równoznaczną –
beatficatio aequipollens). Dekret Urbana VIII nazywał przeprowadzenie procesu zwyczajnego na temat opinii świętości, heroiczności
cnót i cudów, ale często postulacje zadowalały się na stwierdzeniu
legalności i papieskiej konfirmacji (tzw. beatyfikacja równoznaczna
w starej formie – zatwierdzenie legalności kultu bez uprzedniej
aprobaty cnót heroicznych). Wówczas, kiedy sprawa miała być prowadzona do kanonizacji, wtedy wysyłano listy odsyłające (litterae
remissoriales) czyli delegację do prowadzenia procesu apostolskiego
o cnotach44.
Papież Benedykt XIV (1740-1758) rozwinął reformę Urbana
VIII zajmując się dowodzeniem w postępowaniu kanonizacyjnym45.
Benedykt XIV jeszcze przed wyborem na papieża, jako Prosper
Lambertini stworzył swoje wielkie dzieło De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, które stało się podręcznikiem do
procesu kanonizacyjnego46. Następnie w dekrecie z 23 kwietnia 1741
roku De probationibus iudiciariis et de numero miraculorum ad beaktem było objętych więcej osób: I – świętych i błogosławionych, których
kult został potwierdzony, czyli tzw. „dawnych błogosławionych i świętych”
(s. 597-599); błogosławionych męczenników (s. 601-629); III – świętych
męczenników (s. 631-638); IV – wykaz doktorów Kościoła (s. 639-641). Na
końcu znajdują się spisy: pierwszy według nazwisk lub miejsc urodzenia (s.
643-694) – obejmuje tylko błogosławionych i świętych; drugi spis błogosławionych i świętych według imion (s. 695-710) oraz spis diecezji i zakonników, do których należały poszczególne osoby (s. 711- 729).
44
A. Lis, Kodyfikacja prawa kanonizacyjnego Urbana VIII, [w:] Prawo
w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 119133. Zob. tegoż, Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego, Stalowa Wola 2015.
45
Warto jeszcze zauważyć, iż papież Innocenty XI (1676-1689) dekretem De processibus aliisque z 15 paaździernika 1678 r. zaaprobował 14
reguł procesowych przygotowanych przez Kongregację Obrzędów. Ustawodawstwo Innocentego XI preferowało sprawy zwyczajne, natomiast
sprawy dawne prowadzone drogą kultu nadal nie były doprecyzowane. Zob.
Codex pro postulatoribus, s. 295-300.
46
Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canizatione. Prati 1839 – 1842, voll. I-VII.
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atificationem et canonizationem assequendam zmierzał do zaostrzenia przepisów dotyczących środków dowodowych i dowodzenia w
sprawach kanonizacyjnych47. Papież ten wprowadził oryginalne koncepcje naukowe odnośnie spraw dawnych, wokół których nabrzmiały
problemy prawne nierozwiązane przez Urbana VIII i Innocentego
XI, którzy to preferowali sprawy zwyczajne oparte na zeznaniach
świadków48. Za główne kryterium odróżnienia spraw dawnych od
zwyczajnych przyjął Benedykt XIV kryterium czasowe, tj. precyzując termin dawność jurysprudencja określiła upływ 60, 70 lub 100 lat
od śmierci danej osoby do momentu wprowadzenia sprawy na forum
Kongregacji. Niestety mimo ogromnej postępowości swych prac nie
udało się Benedyktynowi XIV przełamać nieufności do dokumentu
jako podstawowego środka dowodowego w sprawach dawnych. Papież omówił dowodzenie pomocnicze (probatio subsidiaria), które
polegało na połączeniu zeznań świadków ze słyszenia od naocznych,
a niekiedy w ogóle ze słyszenia (de auditu quandocumque a videntibus quandocumque non), z różnymi źródłami pisanymi 49. Dowodzenie pomocnicze powinno dostarczyć sędziemu odpowiedniej pewności moralnej w tych sprawach. Idąc dalej, Benedykt XIV uważał, że
na podstawie dowodzenia pomocniczego cnoty można na tyle udowodnić by móc przejść do dowodzenia cudów50. Tu z kolej w wspominanym dekrecie z 1741 roku postanowił, że cuda mogą być weryfikowane tylko na podstawie zeznań świadków naocznych, co eliminowało je z przedmiotu spraw dawnych51. Należy podnieść, iż istotnym novum w dowodzeniu spraw dawnych w nauce Benedykta XIV

47

Benedictus XIV, Decretum: De probationibus iudiciaris et de numero
miraculorum ad beatificationem et canonizationem assequendam,
23.4.1741, [w:] Codex pro postulatoribus, s. 301- 303.
48
C. De Mat ta , dz. cyt., s. 424.
49
J . L. G ut iérre z , Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione
(Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), [w:] Ius
Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università
della Santa Croce, Giuffrè Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545-594.
50
C. De Mat ta , dz. cyt., s. 16.
51
Codex pro postulatoribus, s. 302.
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było twierdzenie, że jeśli źródła pomocnicze są kompletne to też
prowadzą do pełnego dowodu (constare)52.
Kolejni papieże zajęli się doskonaleniem procedury kanonizacyjnej. Papież Klemens XIII (1758-1769) wydał dekret, na mocy
którego ordynariusz mógł restytuować starożytny kult legalny, który
z jakichkolwiek przyczyn poszedł w zapomnienie53. Leon XII (18231829) chcąc przeciwdziałać nadużyciom w odniesieniu do przepisów
Urbana VIII dotyczących wypadku wyjętego, wydał 20 grudnia 1826
r. dekret Ad tollendos et eliminandos abusus54. Papież nakazał, aby w
sprawie otrzymywania indultów na odprawianie mszy o danym błogosławionym i odmawiania oficjum, zachować porządek sądowy 55.
Nieprawidłowości w sprawie obowiązku zachowania postępowania
sądowego w procesie o wypadku wyjętym skłoniły Piusa IX (18461878) do wydania 10 grudnia dekretu Subinde tamen56. Papież zwrócił uwagę na obowiązek prowadzenia osobnego procesu dotyczącego
podstawy, początków i nieprzerwanego trwania kultu aż do czasu
potwierdzenia go przez Stolicę Apostolską. Dekret pomijał jednak
proces informacyjny w odniesieniu do świętości życia czy męczeństwa oraz wprowadzenie sprawy do Kongregacji57.
Ważnym krokiem w kierunku rozwiązania różnych trudności
w zakresie hagiografii i liturgii było udostępnienie badaczom Tajnego Archiwum Watykańskiego i utworzenie Kongregacji Obrzędów
Komisji Historyczno-Liturgicznej w 1881 roku przez papieża Leona
52

H. M is zta l , Prawo kanonizacyjne..., s. 169. Zob. Benedictus XIV,
Costitucione: Ad Sepulcra, 23.11.1741, [w:] Codicis Iuris Canonici Fontes,
red. P. Gasparii, vol. I, Romae 1926, s. 705-708; Benedictus XIV, Decretum: Cum ex relatione, 17.7.1744, [w:] Codex pro postulatoribus, s. 303.
53
Codex pro postulatoribus, s. 306. Bezpośrednią przyczyną wydania
dekretu z 16 sierpnia 1768 r. była sprawa Fryderyka Campisano, którego
dawny kult na Sycylii popadał w niepamięć. Za: H. Mi s zta l , Prawo kanonizacyjne..., s. 169.
54
Codex pro postulatoribus, s. 306-310.
55
F. Veraj a , La beatificazione storia problemi prospettive, Sussidi per
lo Studio della Cause dei Santi, S. Congregazione per le Cause dei Santi
1983, s. 132-134.
56
Codex pro postulatoribus, s. 310.
57
J . B ro sc h, dz. cyt., s. 117.
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XIII (1878-1903)58. Walkę z nadużyciami w kwestii postępowania
kanonizacyjnego podjął również Pius X (1903-1914). Swoimi unormowaniami i Kodeksem Prawa Kanonicznego, wydanym po jego
śmierci pragnął całą dyscyplinę zmienić, ułatwić i uprościć 59. Pius X
w dekrecie Cum in agendis60 z 11 listopada 1912 roku ustanowił
nowe postępowanie w sprawach wypadku wyjętego, które miało
następujący przebieg: 1) zebranie pism sługi Bożego; 2) przeprowadzenie procesu na temat opinii świętości życia, cnót, cudów lub starożytnego kultu; 3) przesłanie akt do Kongregacji Obrzędów, gdzie
dokonywano otwarcia procesów diecezjalnych i dyskutowano wprowadzenie sprawy (introductio causae); 4) wyznaczenie komisji, wysyłającej delegację do przeprowadzenia procesu apostolskiego super
casu excepto, zakończonego dekretem sędziego delegowanego. Do
procesu należało włączyć wszelkie dokumenty dotyczące kultu, które
były badane w Kongregacji; 5) po zapoznaniu się z uwagami generalnego promotora wiary i odpowiedzi adwokatów następowało zatwierdzenie dekretu sędziego delegowanego; 6) po zatwierdzeniu
decyzji Kongregacji przez papieża wysyłano upoważnienie do przeprowadzenia procesu apostolskiego w diecezji na temat cnót heroicznych lub męczeństwa i jego przyczyny. Po zakończeniu tegoż
procesu jego akta wysyłano do Kongregacji, gdzie po otwarciu i
stwierdzeniu ich ważności przystępowano na trzech kolejnych zebraniach (antepraeparatoria – przedprzygotowawczym, praeparatoria
– przygotowawczym i generale – generalnym) do odpowiedzi na
pytanie, czy cnoty w stopniu heroicznym lub męczeństwo i jego
przyczyna zostały udowodnione na podobieństwo spraw zwyczajnych; 7) jeśli uzyskano aprobatę cnót heroicznych i konfirmację
kultu starożytnego, Stolica Apostolska wydawała dekret tzw. beatyfikacji równoznacznej upoważniający do starania się o pozwolenie
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Warto także zaznaczyć iż Leon XIII starając się udoskonalić procedurę wydał dekrety: Plerumque accidit (8 kwietnia 1889) oraz De divisione
munerum (12 maja 1897 r.). Za: Codex pro postulatoribus, s. 312-319. Zob.
P . A. Fr u taz , La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti, Ed.
2. Città del Vaticano 1964, s. 10, 36.
59
B . W yso c ka , dz. cyt., s. 24-26.
60
„Acta Apostolicae Sedis” 4(1912), s. 705-707.

128

na mszę i oficjum własne61. Ponadto Pius X 26 marca 1913 roku
wydał dekret De Servis Dei62 dotyczący dokumentu w sprawach
kanonizacyjnych. Papież nakazał, aby w procesie informacyjnym
postulacja gromadziła wszystkie dokumenty zarówno w sprawach
dawnych, jak i historycznych. Warto jednak zaznaczyć, że przypomnienie wymogów do beatyfikacji formalnej i tzw. równoznacznej
przez Piusa X, przełamało nieufność do dokumentu, jako podstawowego środka dowodowego w sprawach, które papież nazwał historycznymi63. Tak istotne postanowienia dekretów w praktyce napotkały na trudności w realizacji, gdyż po zniesieniu Komisji HistorycznoLiturgicznej i powierzeniu jej funkcji dwóm grupom konsultorów,
którzy weszli w skład Kongregacji Obrzędów, nie było de facto organu, który fachowo przygotowywałby te sprawy64.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 1999-2141 zawarł wszystkie wymogi dotyczące beatyfikacji i kanonizacji, ale nie
w pełni zastosował przepisy dekretu Piusa X De servis Dei w odnie-

61

Późniejszym dekretem Editio decreto cum in agendis z 31 stycznia
1913 r. Pius X złagodził wymagania odnośnie wypadku wyjętego. Za: H.
Mi sz tal , Prawo kanonizacyjne..., s. 173-174. Wśród projektów zmian
ustawodawczych P. Ojetti postawił inicjatywę zniesienia w ogóle instytucji
tzw. beatyfikacji równoznacznej, co zostało odrzucone przez Piusa X. Por.
F. Veraj a , La beatificazione, s. 139, 171.
62
Pii Papa X, Decretum: De Servis Dei, 26.8.1813, „Acta Apostolicae
Sedis” 5(1813), s. 436-438.
63
Zob. szerzej: A. B at ta nd ier , La canonisation équipollente, [w:]
Annuaire Pontifical, Paris 1903, s. 420; A. Cr ni ca , De canonizatione
aequipollenti, „Monitor ecclesiasticus”, series VII, 13(1961), s. 258-280;
F. Ver aj a , La canonizazzione equipolente e la questione dei miracoli nelle
cause di canonizzazione, Roma 1975; H. Mis zta l , Kanonizacja
równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 21(1978) nr 3-4 s. 189-216.
64
Pius X dokonał reorganizacji Kongregacji rzymskich według norm
konstytucji Sapienti consilio, specjalnym dekretem Quanta semper cura z 16
stycznia 1914 r. Zob. „Acta Apostolicae Sedis” 6(1914), s. 25-27; H.
Mi sz tal , Causae historicae..., s. 46; tenże, Prawo kanonizacyjne..., s. 175
przypis 460.
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sieniu do dokumentu, jako środka dowodowego65. Postępowanie
kanonizacyjne miało dwa etapy: w diecezji i na forum Kongregacji.
Postępowanie w diecezji obejmowało trzy części: 1) proces informacyjny na temat opinii świętości życia, cnót i cudów w ogólności lub
męczeństwa (processus informativus); 2) proces zbierania pism sługi
Bożego (processus super scriptis); 3) proces braku kultu (processus
de non cultu)66. Akta tych procesów wysłane do Kongregacji oraz
przeprowadzano cenzurę pism sługi Bożego. Następnie adwokat
przygotowywał pozycję na wprowadzenie sprawy (positio super
introductione causae). Całość pozycji z uwagami i odpowiedziami
promotora sprawiedliwości była dyskutowana na posiedzeniu kongregacji. Jeśli rezultat dyskusji był pozytywny, papież wyznaczał
komisję do wprowadzenia sprawy67. Po sprawdzeniu procesu de non
cultu wysyłano listy remisorialne (litterae remissoriales), odsyłające
do przeprowadzenia procesu apostolskiego w diecezji68. Następnie
akta wracały do kongregacji, która badała ważność tego procesu69.
Po tym następowało opracowanie pozycji na temat cnót heroicznych
(positio super virtutibus) przez adwokata sprawy. Po uwagach promotora wiary i odpowiedziach adwokata pozycja była dyskutowana
na trzech zebraniach. Jeśli głosy były przychylne sprawie, papież
wydawał dekret aprobujący cnoty w stopniu heroicznym. Sługa Boży
od tej pory mógł być nazywany czcigodnym70. W przypadku męczeństwa proces dotyczył faktu męczeństwa oraz jego przyczyn. Po
udowodnieniu cnót lub męczeństwa przechodzono do udowodnienia
cudu. Jeśli zostały udowodnione cuda papież przystępował do ogłoszenia dekretu beatyfikacyjnego. Aby mogła być dokonana kanonizacja należało przedstawić nowe cuda do aprobaty.
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Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti
Papae XV-auctoritatae promulgatus, „Acta Apostolicae Sedis” 9(1917), s.
3-521.
66
B . W yso c ka , dz. cyt., s. 27; H. Mi sz ta l , Causae historicae..., s. 47
i nn; tenże, Prawo kanonizacyjne..., s. 176.
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Kan. 2065-2086.
68
Kan. 2087-2097.
69
Kan. 2098-2100.
70
Kan. 2101-2115.
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Henryk Misztal słusznie zauważył, iż w Kodeksie pominięto
dwa podstawowe dla dowodzenia postanowienia: 1) że nie tylko w
sprawach dawnych, ale także w nowych należy gromadzić i posługiwać się, jako środkami dowodowymi wszystkimi dokumentami wydanymi drukiem oraz rękopisami; 2) że we wszystkich sprawach w
toku postępowania, zanim się je dokończy, należy zbadać całą dokumentację pisaną71.
Najwięcej uwagi dokumentowi jako środkowi dowodowemu
w sprawach dawnych z dotychczasowych papieży poświęcił Pius XI
(1922-1939). Papież ten zreformował postępowanie kanonizacyjne w
sprawach dawnych, zwanych historycznymi, a także ustalił zakres
pojęciowy spraw historycznych. Pius XI 6 lutego 1930 r. wydał motu
proprio Già da qualche tempo72, w którym zdefiniował sprawy historyczne. W myśl motu proprio przez historyczne rozumie się takie
sprawy dotyczące życia, cnót, męczeństwa lub starożytnego kultu
sługi Bożego, w których występuje niemożliwość zgromadzenia
świadków współczesnych czy też dokumentów zawierających takie
zeznania w dawniej prowadzonym procesie73. Można wnioskować, iż
wtedy sprawa może być uznana za historyczną, gdy jest pozbawiona
zeznań świadków zebranych w sądzie. Pius XI w odróżnieniu od
Benedykta XIV, na pierwszym miejscu postawił kryterium dowodowe, podczas gdy jego poprzednik preferował kryterium czasowe.
Papież określił również przedmiot dowodzenia w sprawach historycznych. Dotyczy on cnót, męczeństwa, dawnej opinii świętości lub
opinii męczeństwa, lub też starożytnego kultu. Uproszczeniu uległa
także procedura spraw historycznych poprzez opuszczenie procesu
apostolskiego w odniesieniu do udowodnienia heroiczności cnót lub
męczeństwa i starożytnego kultu. We wspominanym motu proprio
Già da qualche tempo, papież ustanowił Sekcję Historyczną w Kongregacji Obrzedów, której celem było przygotowanie pozycji histo71

H. Mi sz ta l , Prawo kanonizacyjne..., s. 178. Por W . P ad acz :
Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, „Polonia Sacra” 8(1956), s. 165-172; J . Zub ka, Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, Warszawa 1969.
72
Pii Papa XI, Motu Proprio: Già da qualche tempo, 6.2.1930, „Acta
Apostolicae Sedis” 22(1930), s. 87-88.
73
Za: H. Mi sz ta l , Prawo kanonizacyjne..., s. 179 i n.
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rycznych przy zastosowaniu metody naukowej. Pomocą dla Sekcji
Historycznej w konkretnej sprawie było ustanowienie Diecezjalnej
Komisji Historycznej, która miała zbierać dokumenty i inne źródła
pisane w trakcie prowadzenia procesu w diecezji74.
3. Pojęcie i procedura spraw dawnych w ustawodawstwie
Jana Pawła II
W dniu 25 stycznia papież Jan Paweł II promulgował nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego75. Kanon 1403 § 1 KPK stanowi, że
sprawy kanonizacyjne sług Bożych należy prowadzić według szczególnego prawa papieskiego. Tego samego dnia, co Kodeks, została
opublikowana konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister
na nowo regulująca postanowienie kanonizacyjne: „Po zebraniu najnowszych doświadczeń znowu wydaje się nam rzeczą pożądaną na
nowo rozpatrzyć drogę prowadzenia spraw i ich porządek a Kongregację Spraw Kanonizacyjnych tak uporządkować, aby wyjść naprzeciw wymaganiom uczonych i zaradzić pragnieniom Braci Naszych w
Biskupstwie, którzy domagali się większej szybkości postępowania
przy równoczesnym zachowaniu solidności dochodzenia w sprawach
tak ważnych. Poza tym oświeceni nauką Soboru Watykańskiego II o
kolegialności ze wszech miar wypada, aby sami Biskupi więcej
współpracowali ze Stolicą Apostolską w prowadzeniu spraw kanoni74

H. Mi sz ta l , Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145-156.
Kolejne kroki reformy realizujące postulaty Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II zmierzające do usprawnienia, skrócenia i dostosowania do
czasów współczesnych procedur kanonizacyjnych podjął Paweł VI (19631978). Papież ten 19 marca 1969 roku wydał motu proprio Sanctitas clarior
a 28 maja tegoż roku konstytucję apostolską Sacra Rituum Congregatio.
Reformując dykasterie podzielono Kongregację Obrzędów na Kongregację
Kultu Bożego i Kongregację Spraw Kanonizacyjnych – posiadającą trzy
urzędy: 1) Urząd Sądowy, 2) Urząd Generalnego Promotora Wiary, 3)
Urząd Historyczno-Hagiograficzny.
75
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
„Acta Apostolicae Sedis” 85(1983), II, 1 - 3l7; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski,
Poznań 1984.
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zacyjnych”76. Za osobnym uregulowaniem instytucji spraw kanonizacyjnych przemawiała specyfika tych spraw odróżniająca je od
kanonicznych procesów spornych. Dnia 7 lutego 1983 r. zostały
wydane Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy
zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych (Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum.
Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis
Sanctorum)77 oraz Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat sług Bożych, których sprawy aktualnie są rozpatrywane w Kongregacji (Decretum generale de Servorum Dei in
Causis quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem
pendent)78. Do aktów reformujących postępowanie kanonizacyjne
należy pozostający do wewnętrznego użytku Regulamin Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych (Regolamento della Sacra Congregazione
pre le Cause dei Santi)79. Nowe ustawodawstwo zostało oparte na
następujących zasadach: 1) maksymalne zaangażowanie biskupów
diecezjalnych w prowadzeniu spraw kanonizacyjnych; 2) podnoszenie znaczenia naukowego studium spraw przez dodanie kongregacji
odpowiedniego organu do realizacji tego celu - Kolegium Relatorów;
3) usunięcie z postępowania bezużytecznego formalizmu przez lepsze rozdzielenie kompetencji personalnej w kongregacji. Postępowa76

Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica „Divinus perfectionis Magister”. Modus procedendi in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordination (25. I 1983), „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 349 – 355; tł. w.
j. pol.: H. Mi sz ta l , Prawo kanonizacyjne, s. 506-515, cyt. s. 509 i n.
77
„Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H.
Mi sz tal , Prawo kanonizacyjne..., s. 541-551.
78
„Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 403-404; tł. w. j. pol.: H .
Mi sz tal , Prawo kanonizacyjne..., s. 552-553.
79
H. Mi sz ta l , Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Città
del Vaticano 2005, s. 406-428; tenże, La Congregazione della Cause dei
Santi. Competenza e struttura, [w:] Ecclesia et Status, red. A. D ęb i ń s ki,
K. Or ze sz yn a, M. Si tarz , Lublin 2004, s. 485-506; E. No wa k, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Struktury, kompetencje, [w:] Elementy
prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II.
Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego. KUL
Lublin 24 – 26. IX. 1992, red. H. M i sz tal , Lublin 1992, s. 13-42.
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nie kanonizacyjne w sprawach dawnych przebiega podobnie jak
postępowanie w sprawach nowych w trzech etapach: 1) dochodzenie
diecezjalne mające na celu zebranie wszystkich środków dowodowych odnoszących się do życia, działalności, śmierci, opinii świętości lub męczeństwa oraz do fundamentu tej opinii, tj. cnót heroicznych lub męczeństwa sługi Bożego, starożytnego kultu i cudów; 2)
studium w kongregacji materiału dokumentalnego i przygotowanie
wyczerpujących pozycji; 3) dyskusja na posiedzeniu teologicznym,
najpierw ze strony konsultorów pod przewodnictwem promotora
wiary (prałata -teologa) a następnie dyskusja i głosowanie kardynałów i biskupów - członków kongregacji. Nowe prawo akcentuje, by
we wszystkich sprawach zebrać i poddać krytyce wszystkie źródła
pisane, a nie tylko zeznania ustne dotyczące sprawy80.
Warto także podkreślić, iż postanowienia nowego prawa przyczyniły się do ułatwienia, skrócenia postępowania oraz zagwarantowania łatwiejszej drogi do uzyskania pewności moralnej co do świętości kandydatów na ołtarze81.
Jan Paweł II ogłosił świętymi dziewięć osób narodowości polskiej i dwie związane z Polską. Byli to: o. Maksymilian Maria Kolbe
(1982), br. Albert Chmielowski (1989), o. Rafał Kalinowski (1991),
Jadwiga, królowa Polski (1997), o. Jan z Dukli (1997), Kinga, księżna i klaryska (1999), s. Faustyna Kowalska (2000), abp Józef Pelczar
(2003), s. Urszula Ledóchowska (2003), Melchior Grodziecki - kanonizowany razem Markiem Kriżem (Chorwatem) i Stefanem Pongraczem (Węgrem) - oraz Jan Sarkander (1995). Natomiast w akcie
beatyfikacji papież wyniósł na ołtarze 155 Polaków oraz jednego
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Zob. H. Mis zt a l, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana
Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997. Na szczególna uwagę zasługuje: H.
Mi sz tal , Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. F ie j d asz , Lublin 2009.
81
Tenże, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. W
pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, [w: ] H. Mi sz tal, W . B ar ,
Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI,
Lublin 2006, s. 9-34, tu szczególnie: s. 27-28.
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Litwina, Jerzego Matulewicza, który wiele lat działalności duszpasterskiej poświęcił Kościołowi w Polsce (1987)82.
Ustawodawstwo dotyczące procedury kanonizacyjnej podlegało także zmianom wprowadzanym przez papieża Benedykta XVI
(2005-2013)83. W 2007 roku papież zaaprobował Instrukcję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych84. 17 maja
2007 roku dokument podpisali kardynała José Saraiva Martins, prefekt i abp Michele Di Ruberto, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych85.
Summary:
From the very beginning of the Church’s history the saints
were worshiped in the public cult. It deadline the canonization the
moral perfection - was defined was as official acknowledgement
through Apostolic Capital of holiness of life concrete human person
with right of achievement by her in heroic degree or the devotion his
lives for Christ, depending on acknowledgement her by pope for
stately person of public cult in general Church the and inscription to
catalogue of saints. The canonization concerns the life of moral
Church, saint he be worshiped not only, as this, who with whole
certainty be saved but also, as stately the imitation the example of
Christian life (the ecclesial value of canonization process). Former
matters were an important issue in the canonization proceeding.
These matters are especially significant when the evidences concerning the virtues, especially those of God’s servant martyrdom, are
82

Zob. Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fi ej d as z -B uc ze k, Lublin
2016.
83
L. F iej d as z -B ucz e k, Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża
Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lublin 2019.
84
„Acta Apostolicae Sedis” 99(2007), s. 465-517; „Communicationes”
39(2007), nr 2, s. 221-268.
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H. M is zta l , L. F iej d as z - B uc z e k, Postępowanie kanonizacyjne w
diecezji lub eparchii, Lublin 2017; zob. Świętość kanonizowana, t. VII:
Sprawy dawne, red. Sz. T . P raś ki e wi cz , Kraków 2011; Przygotowanie
sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W . B ar, L. Fi e j d asz , Lublin 2010.
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strictly based on the written sources and when there is a lack of the
eye-witnesses who can confirm heroism of virtues or God’s servant
martyrdom. In this article, the analysis of historical and legal matters
will be subject to the procedure of old (historical).
Słowa klucze: prawo kanonizacyjne, prawo kanoniczne,
sprawy dawne, beatyfikacja, kanonizacja
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Nikol Volková

Vplyv médií na spoločnosť a rodinu

Úvod
Žijeme vo svete, v ktorom sú tradičné a nové médiá čoraz viac
prepojené. V súčasnosti sa kladú na každého jednotlivca mimoriadne
nároky a bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie. Každý z nás
do istej miery je v centre pozornosti a pôsobenia širokéhospektra
komunikačnýchtechnológií a rôznorodých mediálnych obsahov. Je
potrebné cielené formovanie, udržiavanie dôležitých kompetencií a
je jedným z hlavných cieľov mediálnej gramotnosti, ktorú chápeme
ako výsledok procesu rôznych foriem mediálneho vzdelávania. Tento
aspekt nemusíme obmedzovať len na deti a dospievajúcu mládež, ale
jeho pôsobenie by sa malo staťsúčasťou procesu celoživotného
vzdelávania1.
Dar slova a médiá
Dejiny spásy sú vlastne radom Božích zásahov do ľudskej histórie, ktoré vyznačujú dejiny a kladú si za cieľ spásu človeka. Božie
zásahy sa dejú na základe slobodných Božích rozhodnutí, ktoré určuje Boh, Pán časov, a koná tak podľa svojho večného plánu. Počiatkom dejín spásy je vlastne stvorenie.
Slovo je zázrak, pretože je v skutočnosti malé, ale schopné
spôsobiť veľa. Ako málo energie človek naň vynaloží a ako veľa
slovom môže zmeniť. Určite si každý z nás spomenie na situáciu,
keď mu pomohli vľúdne a povzbudivé slová priateľa. Alebo na
moment, keď sme my rozjasnili zarmútenú tvár spolužiaka či
priateľa „len“ na základe jednoduchých viet vyjadrujúcich

1

Porov. VRABEC, N.: Mediálna výchova: teoretické východiská a
trendy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. s. 13.
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spoluúčasť a porozumenie. Niekedy stačí jediné slovo a hlboké
nedorozumenie sa zrazu vyrieši, vysvetlí2.
Cirkev sa k využívaniu médií vyjadruje prostredníctvom
mnohých dokumentov pápežov, komisií, rád a ostatných cirkevných
inštitúcií. Dokumenty týkajúce sa využívania a vplyvu médií sú
ucelene spracované na mnohých miestach3.
Cez slová knihy kníh „cez Bibliu“sa dozvedáme o Bohu a
skúsenostiach ľudí s ním. Cez slovo života „evanjelium“ sa
dostávame bližšie k Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Boh
nechce, aby slováboli použité deštruktívnym spôsobom. Ako s
každým darom od Pána je spojená sloboda zaobchádzania s ním, aj s
darom slova je spojená sloboda – sloboda slova.
Ján Pavol II. uviedol, že „morálna veľkosť človeka závisí od
slov, ktoré hovorí a od posolstiev, ktoré sa rozhodol počúvať“.4 V
posolstve k 35. svetovému dňu masmédií poukazuje na „prorockú
úlohu a poslanie tých, ktorí pracujú v oblasti masmédií: vyslovovať
sa proti falošným bôžikom a idolom dneška – materializmu,
pôžitkárstvu,
konzumizmu,
úzkoprsému
nacionalizmu.“
Predovšetkým majú povinnosť a výsadu hlásať pravdu, nádhernú
pravdu o živote a o cieli človeka, zjavenú vo vtelenom Slove.
Posolstvo k 36. svetovému dňu spoločenských komunikačných
prostriedkov bolo zamerané konkrétne na internet ako nové fórum na
ohlasovanie evanjelia. Posolstvo sa nieslo v duchu Kristovho
príkazu– „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Sv. otec upozorňoval na
nebezpečenstvo informačného veku, v ktorom sa môže ľahko stať, že
informácie budú dôležitejšie ako hodnoty. „Navyše, internet ako
fórum, na ktorom je v skutočnosti všetko prípustné a takmer nič nie
je trvalé, uprednostňuje spôsob relativistického myslenia a niekedy
napomáha úniku od osobnej zodpovednosti a angažovanosti“.

2

Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 3, 11.
3
Porov. PAĽA, G.: Mediálna problematika v katolíckej náboženskej
výchove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. s. 87.
4
Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 11.
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Zodpovednosť, úctu k pravde a službe k pravde vyzdvihuje v
posolstve k 37. dňu masmédií ako základné morálne požiadavky
každej komunikácie. Zároveň povzbudzuje pracovníkov v médiách,
aby sa postavili na odpor tlakom, ktoré vedú prostriedky
spoločenskej komunikácie na nesprávnu cestu zameranú proti pravde
a slobode človeka. Média majú jednoznačnú povinnosť podporovať
spravodlivosť a solidaritu vo vzťahoch na všetkých úrovniach
spoločnosti, a to verným informovaním o udalostiach, správnym
objasňovaním jednotlivých tém a nestranným prezentovaním
rôznych uhlov pohľadu na tieto témy.
Sloboda médií je predpokladom služby slobode, ktorá je
zárukou skutočného pokoja, tak potrebného pre dnešný svet plný
emócií. Pretože „tam, kde vládne nenávisť a smäd po pomste, kde
vojna prináša utrpenie a smrť nevinných, je nevyhnutná milosť
milosrdenstva, aby utíšila mysle a srdcia ľudí a priniesla pokoj“5.
Svätý otec Benedikt XVI. nás vyzýval, že deti nesmú ostať
samé zoči – voči silnej príťažlivosti médií, ktorej sú vystavené,
niekedy až tak, že si začnú zamieňať realitu s fikciou. V prvom rade
my, rodičia a vychovávatelia, musíme rozumieť mediálnemu jazyku,
aby sme vedeli vyberať z mediálnej ponuky správne posolstvá, dobré
programy či videohry sú pre deti najlepšie, a tak ich učili múdremu
výberu. Cieľom je, aby deti nelákali témy a vyjadrenia, ktoré ich
ochudobňujú a zavádzajú, a pod zdanlivou zástavou slobody ich
vedú k nenásytnému vyhľadávaniu noviniek, ktoré ich natrvalo
vyčerpajú a oberú o skutočné šťastie. Preto sa od nás vyžaduje
múdrosť a schopnosť kritického rozlišovania dobrých posolstiev od
zlých, aby sme to potom mohli učiť deti. Zároveň sa navzájom učíme
zodpovednosti za vypovedané slovo6.
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 41. svetovému dňu
spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorého témou bola

5

PAĽA, G.: Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove.
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. s. 103 – 104.
6
Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 11.
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„Deti a komunikačné prostriedky: výzva pre výchovu7. Zdôrazňoval,
že je potrebné mať túžbu vychovávať deti v súlade s hodnotami
krásy, pravdy a dobra, vychádzajúcu rodičom i učiteľom priamo zo
srdca, môže mediálny priemysel podporiť iba v tej miere, v akej
podporuje fundamentálnu dôstojnosť ľudskej bytosti, pravú hodnotu
manželstva a rodinnej lásky, ako aj pozitívne výdobytky a ciele
ľudstva.
Sme ľudia a niekedy sa nám ťažko hľadá pravda, čo je správne
a čo nie. Lákajú nás mnohé veci, chceme veľa zažiť, skúsiť. Aj v
starom zákone nájdeme mnoho zmienok o bojoch, či zákon typu„
oko za oko, zub za zub“, čo Ježiš jednoznačne odsúdil a Zákon
doplnil a vylepšil, naplnil. Aj keď sa snažíme kráčať po kľukatej
ceste, stretávame sa so zlom, niekedy možno ani nevieme rozoznať,
čo vedie na dobrú a čo na zlú cestu, pretože sme ovplyvnení
mnohými názormi, médiami a rôznymi ľuďmi 8.
V každej dobe Cirkev pokračuje v diele, ktoré sa začalo v deň
Turíc, keď sa apoštoli naplnení Duchom Svätým rozišli do jeruzalemských ulíc, aby v mnohých jazykoch ohlasovali evanjelium Ježiša
Krista. Radostná zvesť sa rozšírila do celého sveta. Cirkev prekročila
mnohé hranice krajín, kultúr a rôzne obdobia si vyžiadali nové formy
evanjelizácie. A tak sa internet stáva novým fórom na ohlasovanie
evanjelia. Cirkev využíva internet na ohlasovanie radostnej zvesti.
No je len prostriedkom, niecieľom. Internet nikdy nedokáže nahradiť
hlboký zážitok vzťahu s Bohom, ktorý môže poskytnúť len sviatočný
a liturgický život Cirkvi. Napriek tomu môže ponúknuť skvelé možnosti evanjelizácie, byť jedinečným doplnkom a pomocou, napríklad ako príprava na stretnutie s Kristom v spoločenstve9. Masovokomunikačné prostriedky sú dnes významnými slobodnými šíriteľmi

7

Porov. PAĽA, G.: Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. s. 5.
8
HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 22.
9
Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 81.
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posolstiev. I o nich platí, že veľa môžu zmeniť k dobrému, ale i narobiť veľa zla, nepravdy a pohoršenia10.
Podľa „mediálneho pápeža“ Jána Pavla II „spravodajcovia, a
najmä komentátori, majú vážnu povinnosť počúvať hlas svojho svedomia a odolať tlakom, ktoré ich nútiaprispôsobovať pravdu, aby
vyhovela požiadavkám bohatých či politickej moci“. Len vtedy média slúžia človeku a dobru.
Dokument Pápežskej rady z roku 1997 Etika reklamy podáva
definíciu reklamy podľa katolíckej sociálnej náuky, a síce, žereklama
v podstate predstavuje verejné oznámenie, ktoré má sprostredkovať
informácie, získavať záujemcov alebo vyvolať nejakú inú reakciu. Z
toho vyplýva, že reklama má dva základné ciele „informovať a presviedčať“ a že často sú tieto ciele prítomné naraz. Druhy reklamy sú
komerčná reklama výrobkov, verejnoprospešná reklama a politická
reklama. Sociálna náuka Cirkvi nesúhlasí s názorom, že reklama len
odráža postoje či hodnoty vlastné danej spoločnosti. Reklama nie je
ani dobrá ani zlá. Je len nástrojom, ktorý môže človek dobre alebo
zle využívať.
Z dokumentu Communio et progressio (Spoločenstvo a
rozvoj), čl. 60: „Ak reklama ponúka ľuďom škodlivý, neužitočný
tovar, alebo keď tovaru nepravdivo pripisuje vlastnosti, ktoré nemá,
alebo chce slúžiť zlým sklonom človeka, tak tí, ktorí za to nesú
zodpovednosť, krivdia spoločnosti a strácajú pred ňou autoritu a
dôveru. Okrem toho takto poškodzujú jednotlivcov i celé rodiny, keď
sa im reklamou dotieravo vnucujú falošné potreby, ktoré ich
zvádzajú na kupovanie tovaru len kvôli pôžitku, a nie na úžitok, čo
obmedzuje schopnosť kupujúceho uspokojovať vlastné základné
potreby. Predovšetkým je potrebné vyhýbať sa takej reklame, ktorá
uráža skromnosť, ktorá sa kvôli hmotnému zisku zahráva s ľudskou
zmyselnosťou, alebo tak cielene účinkuje na podvedomie človeka, že
ohrozuje slobodu výberu kupujúceho. Preto tvorcovia reklamy, ktorí
nesú zodpovednosť za jej tvorbu, majú vytvoriť také normy a

10

Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 11.
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pravidlá, ktoré by ponukou tovaru neurážali ľudskú dôstojnosť a
nepáchali krivdu na spoločnosti“11.
Škodlivý vplyv reklamy sa prejavuje tiež v šírení konzumu.
Ján Pavol II. hovorí, že „túžba lepšie žiť nie je zlom. Ale pomýlený je
taký spôsob života, ktorý sa zameriava nie na byť, ale na mať – keď
chce mať človek viac nie preto, aby bol sám viac, ale aby život mohol
tráviť v prázdnom pôžitkárstve“12.
Ján Pavol II. neustále zdôrazňoval, že „média majú veľkú
schopnosť formovať myslenie a správanie ľudí. Transformujú život
rodín, pretože ony sú tie, ktoré denne vstupujú do mnohých domovov a
rodín ako pravidelní hostia (MR 6). V domoch sa nachádzajú nové
média: internet, elektronická pošta, mobilný telefón, ktoré sa stali pre
dospievajúcu mládež a tiež pre mnohé deti pevným príveskom tela. Dnes
mnohé rodiny vo svojich domovoch majú prístup k bohatšej a pestrej
ponuke spoločenských komunikačných prostriedkov (MR 2)“13. No
napriek tomu existujú nielen výhody médií, ale aj nebezpečenstvá, ako
pre jednotlivcov, ak aj pre rodiny. Pápež explicitne hovoril, o „nových
výzvach“, ktoré pochádzajú z posolstiev (MR 1) a implicitne spomenul
tie, ktoré pochádzali zo samotného používania médií. V skutočnosti sú
médiá silnými prostriedkami, či pri výchove alebo pri zápornom vplyve,
podmieňujú k dobru alebo k zlu, podmieňujú zvlášť nedospelých, u
ktorých sa osobnosť ešte len formuje. Zároveň upozorňoval, že majú
schopnosť spôsobovať veľkú škodu rodinám, keď prezentujú
neprimeraný alebo dokonca skreslený život, rodinu, náboženstvo a
morálku.
Trh obsadil a deformoval spoločenskú komunikáciu a tiež
interpersonálnu a rodinnú komunikáciu. Vzťahy trhu sú vzťahmi
peňažnej výmeny, nástrojové vzťahy založené na zhode záujmov.
Avšak vzťahy komunikácie, keďže sú vyjadreniami pravdy a
11

HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 53.
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Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 55.
13
ANNTONELLI, E.: Veľká úloha rodiny. In: RONČÁKOVÁ, T. a
kol.: Rodina a média. XXIII. Medzinárodný kongres rodiny. Zborník zo
svetovej vedeckej konferencie. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. s.
47 – 49.
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kontaktu medzi osobami, majú hodnotu sami v sebe, ako poznanie,
láska, umenie, modlitba, šport a iné. Predovšetkým rodinné vzťahy
sa riadia nezištnosťou a vzájomným uznaním hodnoty osôb;
manželské priateľstvo je veľké dobro, deti sú veľkým darom. „A
keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, veľmi
by ním opovrhli“ (Pies 8,7). Každá komunikácia musí mať svoj
morálny rozmer14.
Je potrebné, aby média boli spojencami rodiny, ak chcú
pravdivo napĺňať podstatu svojho poslania, ktorým je služba
verejnosti a dôstojnosti v plnom rešpektovaní pravdy. Cez svoje
vysielacie kanály, cez noviny, televízne obrazovky a
prostredníctvom internetu, majú podporovať rodinné hodnoty a
verejné programy v službe rodine na jednej strane a na druhej
zjednocovať ľudí a budovať mosty všade, kde sa stále týčia múry
nenávisti, nepriateľstva a nedôvery15.
Média
Mnohí odborníci sa zjednocujú v názore, že vývoj komunikácie prechádzal troma obdobiami–obdobie ústnej a živej komunikácie,
obdobie písma a tlače, obdobie elektronickej komunikácie, v ktorej
teraz žijeme16. Svet médií vstúpil do nášho života, usadil sa v ňom a
zdá sa, že na dlhú dobu tomu nebude inak. Súčasnosť na sebe nesie
stopy ako prvej, tak predovšetkým druhej moderny a nemožno zatiaľ
povedať, že by následný vplyv postmoderny nezmenil naše tradičné
chápanie vplyvu kultúry a chápania komunikácie17.
Náš svet a každodenný život je preniknutý najrôznejšími
komunikačnými prostriedkami, ktoré nám uľahčujú kontakt s ľuďmi aj s
14
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inštitúciami. Ponúkajú informácie zo všetkých strán sveta a umožňujú
nám nachádzať zábavu pre chvíle voľného času, niekedy dokonca
provokujú k hľadaniu nového výrazu v umení. Zvykli sme si týmto
komunikačným prostriedkom hovoriť média. Často si ani
neuvedomujeme, ako hlboko do nášho života zasahujú, ako formulujú
naše jednanie a podieľajú sa na úspešnej i neúspešnej osobnej aj
pracovnej povahe. Médiású tak významnou súčasťou našich životov a
sú do nich tak zložito zapojené, že je takpovediac nemožné rozpoznať
ich pôsobenie a rolu bez predchádzajúcej prípravy – tieto je efektívne
využívať k prospechu svojmu i celej spoločnosti18.
Termín „médiá“ je mnohoznačný. Je to súhrn všetkých masovokomunikačných prostriedkov,tlačených, auditívnych, audiovizuálnych, vizuálnych a on-line.Médiá predstavujú verejnú formu komunikácie, ktorá smeruje od jedného informačného zdroja k veľkému
množstvu prijímateľov. V tomto kontexte sa využíva výraz „masové
média“, na zvýraznenie faktu, že cieľom masovokomunikačných
prostriedkov je šírenie informácií a zábavy smerom k veľkému rozptýlenému publiku, respektíve k množstvu jednotlivcov, ktorí nie sú
sústredení na jednom mieste, t.j. k „mase“. Slovo „masa“ v danom
spojení nemá negatívny význam19. Slovo „masmédium“ je skratkou
výrazu „masové médium“ vzťahujúceho sa na organizované spôsoby
šírenia faktov, názorov, zábavy a iných informácií20. V súlade s nemeckým bádateľom UlrichomSaxerom chápeme médiá nielen ako
komunikačné kanály schopné transportovať systém znakov, ale takto
ako organizácie –„účelné sociálne systémy“. Ide o komplexné systémy, ktoré majú vplyv na všetky mysliace vrstvy spoločného bytia a
ako inštitucionalizované zariadenia zohrávajú veľkú úlohu aj „v systéme usporiadania spoločnosti“21.
Masmédiá alebo masovokomunikačné prostriedky sú
hromadné oznamovacie prostriedky, teda prostriedky hromadnej
18
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20
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komunikácie, a spravidla aj príslušné zariadenia, inštitúcia či
organizácia. Masmédiá sú tá časť, skupina médií, ktoré sú špecificky
navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké obecenstvo (typicky aspoň
tak veľké, ako celé obyvateľstvo štátu)22.
Mediálny systém je jeden zo subsystémov spoločnosti. Výrazom „mediálny systém“ sa označuje svojou podstatou spoločenská
sústava, ktorá zahŕňa okrem činnosti všetkých masovokomunikačných prostriedkov a ich produktov určených masovému zákazníkovi, aj systém mediálnych podnikov s ich sociálnymi, vlastníckymi, ekonomickými, kultúrnymi a politickými štruktúrami a
väzbami vrátane väzieb na iné spoločenské subsystémy – ekonomický, politický, kultúrny, vzdelávací a pod. Takto ponímaný mediálny spoločenský systém má veľký vplyv na myslenie a správanie
širokých vrstiev obyvateľstva a kvalitu celého spoločenského systému. Zvláštnosť mediálneho systému tkvie v jeho spojení s verejným
záujmom. Spoločenskou úlohou mediálneho systému je poskytovanie služby verejnosti vo verejnom záujme.
Mediálnym podnikom sa nazýva ekonomický subjekt, ktorý
pôsobí ako samostatná ekonomická organizačná jednotka v mediálnom priemysle. Mediálnym podnikom sú napríklad vydavateľské
domy, rozhlasové stanice, televízne stanice a pod23.
V najširšom slova zmysle je médium to, čo niečo sprostredkováva, čo stojí medzi dvoma aktérmi,resp. aktérom a prostredím,
teda prostredník, sprostredkovateľ. S výrazom „médium“ sa stretávame v rôznych súvislostiach, našim prednostným záujmom je spoločnosť a jej kultúra. Sústredíme sa na médiá komunikačné. Prostredníkov, sprostredkovateľov komunikácie je veľké množstvo:
- Patrí medzi nich jazyk, ktorým komunikujeme a
komunikačné možnosti nášho tela (neverbálne kódy). Jazyk a
neverbálne kódy bývajú označované ako primárne média, čo
odkazuje k skutočnosti, že sú univerzálne, komunikácia sa bez nich
neobíde, používame ich v každej komunikačnej situácii.
22
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- Použitie jazyka a neverbálnych kódov je ale obmedzené na
situácie, keď sa komunikujúci vidia a počujú; kde nedokríkneme a
nedovidíme, tam komunikácia končí. Ten, kto nie je prítomní, sa
nedozvie, čo sa hovorilo, pretože komunikácia zaniká v okamihu,
keď sa deje. To je pochopiteľne veľké obmedzenie, a tak si ľudská
spoločnosť vytvorila a dodnes vytvára prostriedky, s ktorých
pomocou je možné komunikovať na veľké vzdialenosti priestoru a
času – teda oznámenie prenášať a ukladať, archivovať. Takéto
komunikačné prostriedky, ktoré slúžia ako technická podpora
komunikácie, sa niekedy označujú ako sekundárne média. Asi
najvýznamnejším sekundárnym médiom je písmo, ktoré spôsobilo,
že sme svoje oznámenie začali vidieť (vieme si predstaviť nielen to,
čo slovo znamená, ale i samotné slovo) . Prekonávanie vzdialenosti
podporuje pošta či telefón.
- Sekundárne média významným spôsobom zväčšujú
komunikačné schopnosti človeka, majú taktiež svoje obmedzenia.
Tým najvýznamnejším je skutočnosť, že podporujú predovšetkým
komunikáciu medzi dvoma ľuďmi, či v malej skupine (ako je
viditeľné z povahy korešpondencie alebo telefonického hovoru).
Ľudská spoločnosť je ale veľmi zložitý celok, pre jeho fungovanie je
potrebné komunikovať nielen na interpersonálnej, ale aj
celospoločenskej úrovni – je predsa celý rad oznámení, ktoré sa
musia dostať pokiaľ možno ku všetkým členom spoločnosti (napr.
znenie zákona, základnej sumy všeobecného vzdelania, predpisy a
nariadenia, varovania a pod.), alebo k členom spoločnosti, ktorí chcú,
aby sa k nim dostali (pre poučenie, informovanosť, propagáciu,
vzdelanie, zábavu, a pod.). Túto úlohu plnia terciárne médiá, teda
tlač (knihy, noviny a časopisy, ale taktiež plagáty, billboardy a pod.)
a vysielacie médiá (rozhlas a televízia). Terciárne médiá sú teda tie,
ktorým často hovoríme masové, pretože dovoľujú osloviť veľký
počet ľudí, teda ako masu.
- Posledná dekáda 20. storočia zaznamenala prudký rozvoj
ďalšieho typu komunikačných prostriedkov, ktoré sú založené na
sieťovom
pripojovaní
počítačov,
digitalizácii
dát
a
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telekomunikačných prenosov.24 Medzi rokmi 2005 a 2013 bol
celosvetový nárast zmlúv na mobilné služby – nákup mobilných
telefónov.25 Mobilný telefón slúži hlavne ako prostriedok
komunikácie, či už ide o obyčajný hovor alebo videohovor, textovú
alebo multimediálnu správu. Mobilné telefóny získavajú postupne
ďalšie funkcie, ktoré sa neustále zlepšujú, a tak telefóny môžeme
prirovnať k malým počítačom26.
- Títo prostredníci komunikácie sa niekedy označujú ako sieťové
médiá a ich typickým rysom je, že v jednom technologickom celku
prepojujú možnosti médií sekundárnych a terciárnych. Spravodajské
webové stránky či úložisko (digitálne sklady) filmov či televíznych
relácii, ktoré sú svojou podstatou najviac blízke masovým médiám, je
možné ovládať a užívať na rovnakej platforme ako komunikáciu s
priateľom pomocou e-mailu, či Skype, čo je pre zmenu blízke
sekundárnym médiám. Facebook či iná tzv. „sociálna sieť“ môže slúžiť
pre dôverné komunikácie vo dvojici alebo skupine, rovnako ako
väčšiemu šíreniu reklamných či informačných oznámení.
Venovať sa môžeme médiám, ktoré umožňujú komunikáciu na
úrovni spoločnosti, teda predovšetkým terciárnym a čiastočne kvartálnym médiám. Aj tak je zrejmé, že ide o veľký a vnútorne nesúrodý
súbor – od najviditeľnejších plôch billboardu alebo bigboardu, cez
dennú tlač a televízne relácie, až po sponzorský odkaz na vstupenku
do kina. Sústreďujeme sa na médiá tlačené (noviny a časopisy), vysielanie (rozhlas a televízia) a, do istej miery, na média sieťové (sociálne siete a ekvivalenty tlačených a vysielacích médií v prostredí
internetu). Ostrý rez medzi týmito skupinami by sme hľadali márne.
Tlačené i elektronické médiá dnes bohato využívajú najrôznejšie
internetové aplikácie, čiastočne z jednoduchého pudu sebazáchovy.
Vždy je potrebné dávať si dobrý pozor na to, akú cieľovú skupinu
oslovuje vydavateľ vo svojich marketingových materiáloch podporujúcich predaj jeho reklamy, a akou v skutočnosti disponuje.
24

Porov. JEŽEK, V. – JIRÁK, J.: Média a my. Praha : Management
umění – umění managementu, 2014. s. 10.
25
Porov. UHLS, Y.T.: Mediálnímámy a digitálnítátové. Praha : Portál,
2018. s. 13.
26
Porov. ZASEPA, T. a kol.: Mediálna výchova. Bratislava : Orbis PictusIstropolitsns, 2014. s. 15.

150

Okrem toho sa stále významnejším komunikačným prostriedkom a priestorom stávajú práve sociálne siete (niekedy tiež sociálne
médiá, čo odkazuje k ich interaktivite či kooperatívnosti). Sociálne
siete nie sú médiá v zmysle, ako sme si ich vymedzili. No vzhľadom
na ich schopnosti poskytovať výrazne priestor reprezentácie na jednej strane a okamžite reagovať na mediálny obsah na strane druhej je
preto nemožné úplne ich pominúť. Pokiaľ všeobecne platí, že internetové médiá integrovali do vlastného obsahu – na rozdiel od
svojich predchodcov bez zveličenia masových spôsobov – reakcie
(komentáre) užívateľov, u internetových sociálnych sietí sú
príspevky ich užívateľov (členov) priamo základom ich obsahu. Obsah tradičných médií je až druhotný a objavuje sa vo väčších odkazoch alebo priamo ako oznámenie jednotlivých príspevkov.
Vďaka internetu a sociálnym sieťam je napríklad každá časť
novinárskej práce (ale taktiež akýkoľvek iný mediálny produkt) prvý
krát v dejinách okamžite konfrontovaná s názormi a postoji miliónov
užívateľov internetu, ktorí svojim verejným zdieľaním, hodnotením
najrôznejším spôsobom dosah obsahu médií prostredníctvom (najmä)
sociálnych sieti modifikujú.
Najpoužívanejšími sociálnymi sieťami dnešnej doby sú Facebook, v polovici roku 2013 s takmer miliardou registrovaných užívateľov (budovaný od roku 2004 na tzv. statusoch užívateľov), Twitter (od roku 2006, využíva „tweety“ – mikroblogys obmedzeným
počtom znakov, ktoré sú veľmi blízke novinárskemu glosovaniu),
Linkedln (od roku 2003, prepojuje profesijné životopisy s pracovným trhom), MySpace (od roku 2003, s profilmi jednotlivých
osobností i skupín je druhou najpoužívanejšou sociálnou sieťou sveta) a Google+ (od roku 2011, so špecifickou metódou zdieľania a
prepojovania). V rámci skúmania internetových médií a sociálnych
sietí je potrebné pripomenúť publicistické blogy (slovo log vzniklo
spojením slov web a log), a aj zaujímavé weby typu „wiki“ (slovo
pochádza z havajčiny a znamená „veľmi rýchly“), ktoré užívateľom
umožňujú editovať a pridávať obsah a vytvárať tak čisté internetové
encyklopédie (Wikipedie)27.
27
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Sociálne siete majú významný informačný a mobilizačný potenciál. Ich možnosti už objavili marketingoví špecialisti, politici aj
občianski aktivisti. Pre úplne doplnenie pojmov, ktoré v tomto kontexte alternujú nami používané výrazy, ako sú periodická tlač, rozhlas a televízia (a s nimi i film a časť knižnej produkcie), sa často
označujú ako masové médiá. Pre vysielacie média sa často používa
výraz elektronické či audiovizuálne médiá, sieťové médiá sa pre
svoju pomerne krátku existenciu označujú ako nové médiá (dnes už
skôr zo zotrvačnosti ich „novosť“ môže byť diskutabilná), poprípade
pre svoj výskyt v prostredí internetu ako internetové médiá a pre
svoju výrazovú bohatosť taktiež multimédiá. Za charakteristické rysy
tlačených médií považujeme periodicitu (pravidelnosť) ich vychádzania, relatívne neobmedzenú dostupnosť a všeobecne zrozumiteľný a prijateľný obsah, poprípade obsah prijateľný a zrozumiteľný pre skupiny záujemcov.
Rozdiel medzi „všeobecným“ a „skupinovým“ je dôležitý preto, aby sme si uvedomili, že je celý rad periodík, ktoré oslovujú zaujímavé či profesijne definované cieľové skupiny odberateľov, u ktorých predpokladajú základné znalosti terminológie a problematiky
daných oborov či oblastí záujmu, zatiaľ čo u titulov určených širokej
verejnosti tomu tak nie je.U vysielacích médií nahrádza periodicitu
prítomnosť, avšak také v podobe rozhlasových alebo televíznych
týždenníkoch a mesačníkoch, ich priebežnosť či dokonca nepretržitosť. Tieto médiá taktiež ponúkajú všeobecne zrozumiteľný
obsah určený širokej verejnosti či spoločnými záujmami definovaným skupinám28.
Základné charakteristiky sociálnych médií
- Sociálne médiá spájajú prednosti blogu, chatu, emailu,
zdieľania webových liniek, videa, zvukových a iných súborov,
obsahov a aplikácií.
- Sociálne médiá sú základnou platformou pre vzájomnú online komunikáciu, spoluprácu a zdieľanie medzi obrovským a
prakticky neobmedzeným počtom užívateľov.
28
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- Sociálne médiá síce využíva obrovská masa ľudí, no napriek
tomu nejde o masové médium alebo masovú komunikáciu ako v
prípade tradičných médií (tlač, televízia, rozhlas a pod.).
Komunikácia prostredníctvom sociálnych médií využíva rozsiahlu
sieť interakcií (prepojení) medzi jednotlivými skupinami užívateľov.
Tí majú na výber, s kým, o čom, kedy a ako chcú komunikovať.
Zároveň môžu voľne prezentovať svoje názory, presvedčenia,
myšlienky, pocity a nálady, a to formou vytvárania vlastného obsahu
(text, video, zvuk, multimédiá a podobne) alebo komentovania
príspevkov druhých ľudí zapojených do tohto druhu komunikácie.
- Sociálne médiá sú už od svojho počiatku mimoriadne
populárne predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ich obľúbenosť
však prudko rastie aj u strednej a staršej generácie.
- Sociálne médiá sú jedným z najafektovanejších nástrojov na
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov. Ak chcete udržať kontakt so
starými priateľmi, spolužiakmi, kamarátmi či obchodnými partnermi,
sú sociálne siete pre vás veľmi užitočnou platformou. Zároveň sú
zaujímavou príležitosťou aj pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nemajú
veľa príležitostí na nadväzovanie nových kontaktov. Práve ľuďom so
zdravotným hendikepom môžu byť sociálne siete nápomocné pri
vyhľadávaní ľudí s podobnými názormi, postojmi či záujmami.
- Prostredníctvom sociálnych sietí môžeme poukázať na
všetko, čo považujeme za dobré, užitočné či zaujímavé. Delíme sa s
ostatnými o užitočné informácie, prezentujeme vlastný názor,
aktivity, akcie, projekty a podobne.
- Sociálne médiá sú tiež zaujímavou príležitosťou, ako sa
dostať k zaujímavým informáciám, nápadom, myšlienkam a
príležitostiam. Táto vlastnosť má však aj svoju odvrátenú tvár –
sociálne siete sú zároveň miestom, kde nájdete neuveriteľné
množstvo informačného odpadu, banalít, nevyžiadanej reklamy a
ďalších negatívnych sprievodných javov. Dobrou správou však je, že
pri správnom a poučenom používaní sa môžete veľkej časti týchto
negatívnych javov vyvarovať a eliminovať ich účinok.29
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Funkcie médií
Akú majú médiá v skutočnosti funkciu pre spoločnosť? Vysvetliť sa to pokúšali teoretici už v polovici 20. storočia. Napríklad
politológ a teoretik komunikácie HaroldLasswell vytvoril typológiu
médií o troch funkciách–informačnú, korelačnú a funkciu kontinuity.
Zhruba desať rokov neskôr ich C.R.Wight doplnil o ďalšiu, a to zábavnú. McQuail pridal ešte piatu funkciu –získavaciu. Spolu je to 5
funkcií:
1. Informačná: Má za úlohu poskytovať informácie o kultúre,
o udalostiach a podmienkach v spoločnosti a vo svete. O inováciách
a pokroku v technike.Naznačovať mocenské vzťahy.
2. Korelačná:Vysvetľuje a komentuje význam udalostí a informácií.Poskytuje podporu autoritám a normám. Socializuje. Koordinuje izolované činnosti. Vytvára konsenzus. Nastoľuje postupnosti
priorít a signalizuje relatívny status.
3.Funkcia kontinuity: Prednáša dominujúce kultúry, objavuje
subkultúry a nové trendy v kultúrnom vývoji. Presadzuje a udržiava
všeobecné prijateľnosti hodnôt.
4. Zábavná: Je zdrojom pobavenia, obveselenia a rozptýlenia.
Oslabuje sociálne napätie.
5. Získavania: Presvedčovanie pre politické ciele vo sfére politiky, vojny, ekonomického vývoja, práce a niekedy aj náboženstva.
Keď sa ale pozrieme na to, ako dnešné médiá fungujú, nedá mi
nespomenúť ešte dve – funkciu zarábať a funkciu moci. Tieto sa síce
netýkajú pohľadu recipientov, avšak je to jedna z hlavných príčin
dnešnej existencie masmédií, hoci by skôr mali byť akousi kontrolou
spoločnosti30.
Etika médií
Etika médií je aplikovaná etika, ktorá kriticky reflektuje morálku
a etiku v oblasti médií vo všetkých ich formách a na všetkých ich úrovniach. Je to normatívna etika, ktorá študuje mediálnu oblasť na základe
hodnôt. Predmetom spoločenskej disciplíny etika médií je skúmanie
morálky a rozvoj etiky v celej mediálnej sfére.Zároveň sa zaoberá aj
30
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projektovaním nových etických pravidiel pre mediálnu sféru, v jednotlivých štruktúrach i komplexne. Hlavnou úlohou etiky médií je teoreticko-praktické zdôvodnenie prítomností všeobecne platných etických
noriem a princípov vo sfére médií. Ako aplikovateľná etika je teoretickým i praktickým východiskom pre mediálnu tvorbu založenú na hodnotách, ktorá sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v záujme ľudstva.
Etika médií je interdisciplinárna náuka. Vo svojich skúmaniach integruje poznatky ďalších vedných disciplín, ako napríklad filozofia, žurnalistika, umenoveda, história, sociológia, psychológia, kulturológia, právne
vedy, ekonómia a politológia31.
Zásah médií do rodinného života
Vývoj nových technológií prináša obrovské možnosti pokiaľ
ide o službu spoločnému dobru a predstavuje dedičstvo, ktoré je
potrebné chrániť a rozvíjať. Vieme však, že tento náš svet vôbec nie
je dokonalý. Denne sa presviedčame o tom, že bezprostredná
komunikácia nevedie nutne k rozvoju spolupráce a spoločenstva.
Pomáhať pri formovaní ľudského svedomia a myslenia nie je ľahká
úloha. Pravá komunikácia si vyžaduje odvahu a rozhodnosť.
Rovnako si vyžaduje, aby sa pracovníci médií rozhodli neochabovať
pod náporom informácií a neuspokojovať sa len s čiastkovými alebo
dočasnými pravdami. Naopak, je potrebné hľadať definitívy základ a
zmysel ľudskej individuálnej i spoločenskej existencie a toto
poznanie podávať ďalej. Takto totiž môžu médiá prispievať k šíreniu
toho, čo je dobré a pravdivé. Výzva na zodpovedné správanie sa
médií, ktoré majú byť protagonistami pravdy a podporovateľmi z nej
vychádzajúceho pokoja v sebe zahŕňa mnohé úlohy. I keď rôzne
prostriedky spoločenskej komunikácie umožňujú výmenu informácií
či myšlienok a podporujú vzájomné porozumenie, predsa sú
poznačené dvojznačnosťou. Okrem toho, že sú akýmsi veľkým
okrúhlym stolom na vedenie dialógu, niektoré tendencie v nich
spôsobujú vznik určeného druhu monokultúry, ktorá potláča ducha
kreativity, redukuje prenikavosť komplexného myslenia a
znehodnocuje osobitosti kultúrnych zvyklostí i náboženskej viery.
31
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Tieto deformácie nastávajú vtedy, keď sa mediálny priemysel stáva
sám sebe cieľom alebo sa zameriava len na zisk, pričom stráca
zmysel pre zodpovednosť za spoločné dobro. Ďalej je potrebné
neustále povzbudzovať médiá do toho, aby presne informovali o
udalostiach a vyčerpávajúco vysvetľovali situácie a javy týkajúce sa
verejného záujmu, ako aj poctivo uverejňovali rôzne uhly pohľadu.
Mimoriadne dôležité je, aby vyzdvihovali a podporovali manželský a
rodinný život, pretože patria k základom každej kultúry a každej
spoločnosti. Spoločenská komunikácia si ako verejná služba
vyžaduje ducha spolupráce a spoluzodpovednosti, a zároveň
svedomitú pozornosť pri využívaní verejných zdrojov a pri plnení
verejných úloh, ktoré zahŕňa aj dodržiavanie pravidiel a ďalších
opatrení alebo štruktúr slúžiacich na dosiahnutie tohto cieľa. Médiá
musia využiť veľké príležitosti, ktoré vyplývajú z ich možnosti tvoriť
dialóg, kultúrnu výmenu, vyjadrovať solidaritu a prispievať k
vytváraniu mieru. Tak sa stanú rozhodujúcimi a veľmi cennými
zdrojmi pri budovaní civilizácie lásky, po ktorej túžia všetci ľudia32.
V súčasnosti technicky enormne rozvinutom svete, keď sa
média predbiehajú, kto skôr prinesie informácie o najnovšej technológii, sa zabúda na klasické hodnoty zdravého humanizmu. Slová,
ako etika, morálka, pravda, poctivosť, spravodlivosť, solidarita,
spoločné dobro, sú hodnotami iba v egocentrickej sebareflexii. Vytráca sa zmysel pre živú societu, ktorú nahrádza societa virtuálna. Tá
má istotne svoje pozitíva, ale tiež negatíva, ktoré nahlodávajú vzájomné sociálne relácie. Konzekvencia rozpadu týchto relácií je, že
subjekt sa uzatvára do seba, hľadá vlastné individuálne preferencie,
často v kontraste s tým, čo má ľudská bytosť na zemi kreovať –
communio.
Značnú časť svojho času venujú dnes mladí ľudia spoločenským komunikačným prostriedkom – internetu, tlači, rozhlasu,
televízii, ale aj čítaniu a návšteve kina. Predovšetkým tie vplývajú na
správanie mladých ľudí, ponúkajú vzory správania, prinášajú hrdinov, informujú, vplývajú na postoje a názory.
32
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V súčasnosti pozorujeme nevídanú expanziu prostriedkov
spoločenskej komunikácie so stále novými produktmi a službami.
Čím väčší je výber, tým ťažšie je zodpovedne si zvoliť. Moderné
médiá oslovujú predovšetkým rodiny, mladých a deti. Akú cestu im
ale ukazujú? Ako ovplyvňujú ich voľný čas? Aký život im ponúkajú?
Médiá v širokej technologickej dimenzii dnes silne ovplyvňujú
to, čo si ľudia myslia. Majú moc kreovať ľudskú empíriu a prežíanie reality. Verejná mienka je často šokovaná tým, ako ľahko môžu
vyspelé techniky komunikácie využiť tí, ktorých úmysly nie sú
tívne. Súčasne je možné sledovať relatívnu pomalosť pri využívaní
týchto možností zo strany tých, ktorí chcú pôsobiť v mene dobra33.
Môžeme si všimnúť niektoré média a porovnať ich prvotný
cieľ so súčasnou realitou. Množstvo televíznych obrazov, ktoré majú
moc antireality či akejsi fikcie, sledujú všetky vekové kategórie–
ľudia v dôchodkovom veku, produktívnom veku, mládež i deti. Dlhé
hodiny strávené pred televíznou obrazovkou bez selekcie toho, čo sa
im ponúka, už prináša svoje ovocie v podobe nárastu agresivity medzi deťmi i mladými ľuďmi, v podobe degradácie takých hodnôt, ako
sú vzájomná úcta, cit pre pravdu a spravodlivosť a pod.
Filmový priemysel je tiež fenoménom, na ktorý nemožno zabudnúť v súvislosti s témou úniku človeka mimo realitu. Vo filme
často nevidieť reálne problémy, biedu a špinu všedného dňa. Obecenstvo miluje svojich hrdinov a hrdinky. Herci a herečky sa dostávajú na úroveň polobohov usmievajúcich sa z megabilboardov. Jedinec únikom do tohto virtuálneho sveta predstáv nie je potom reálne
schopný riešiť svoje problémy každodenného života, snaží sa na ne
iba zabudnúť.
Internetako najmladšie médium v istom zmysle slova implantoval do seba všetky predchádzajúce technológie, ba niektoré aj znásobil. Fenomén virtuálna (nereálna) prináša so sebou okrem pozitívnych
stránok aj mnoho negatív. Psychológovia študujúci závislosť od internetu považujú práve únik z reality za príčinu závislosti. Takto závisí ľudia
si môžu vytvoriť vysnívaný svet a prežívať to, čo im skutočný život
33
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odopiera. Nájdu si ľudí s rovnakou „krvnou skupinou“ a z domu neurobia ani krok. Zároveň existuje možnosť skryť sa za akúkoľvek fiktívnu
osobu so „supervlastnosťami“. Na internete sa dá utajiť meno, povolanie, vonkajší výzor, je tu poskytnutá možnosť nepravdivo odpovedať na
postavené otázky. Užívatelia internetu, zvlášť tí, ktorí sa cítia byť osamelí a tí, ktorí si nedôverujú v konkrétnych životných situáciách, sa na
internete predstavujú ako silní, odhaľujú svoje najskrytejšie tajomstvá a
najtajnejšie túžby. Homo Net (rozumej človek na internete) takto hypnotizovaný prestáva chodiť medzi ľudí a čím menej chodí medzi ľudí,
tým menej vie s ľuďmi vychádzať. A čím horšie s nimi vychádza, tým
menej ho to k nim ťahá.
Čím viac sa spoločenské komunikačné prostriedky miešajú do
každodenného života ľudí, tým viac ovplyvňujú ich chápanie zmyslu
života. Moc médií siaha až tak ďaleko, že ovplyvňujú nielen spôsob
myslenia, ale dokonca aj jeho obsah. Pre ľudí sa stáva skutočnosťou
to, čo im predkladajú médiá. Keď sa médiá zneužívajú, vytvárajú sa
nesprávne životné návyky, slepo sa prijíma predkladaná kultúra.
Vedie to k pasivite, k slepému hltaniu všetkého, čo sa mu predkladá.
Človek sa naplno realizuje vtedy, keď je osobne a bezprostredne zapojený do kultúrnej tvorivosti. Ak sa stane iba pasívnym
prijímateľom, prestane mať vplyv na kultúrnu tvorivosť. Novodobé
médiá ho môžu v tejto pasivite utvrdzovať, a tak blokovať jeho osobný rast. Obsah predkladaný médiami sa môže stať prílivom zlých
podnetov a byť akýmsi hlukom, ktorý otupuje človeka, dráždi ho a
znepokojuje. Rýchle zmeny atraktívnych obrazov mu nedávajú priestor, aby sa zamýšľal nad obsahom informácií, alebo nad skutočnými
problémami jeho života.
Médiá denne vstupujú do mnohých domov a rodín ako pravidelní hostia. Tieto prostriedky môžu dnes spôsobiť množstvo zla,
ale rovnako aj veľa dobra. Záleží na angažovanosti a zodpovednosti
nás všetkých v úsilí o to, aby sa pre súčasnú i ďalšie generácie
masmédiá stali zdrojom povzbudenia ku konaniu dobra34.
Rodiny, v ktorých panuje láska, tvoria model autenticky ľudskej komunikácie, pretože osoby v nej sú považované za hodnotu
34
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samu v sebe bez zneužitia a komunikácia sa uskutočňuje v rešpektovaní ich rôznosti podľa dynamiky nezištnosti.
S rečou pojmovo abstraktnou, ale výstižnou, možno povedať,
že láska je zjednocujúca energia v rešpektovaní rôznosti osôb. Oživivuje autentickú komunikáciu, ako v dôvernosti rodinných vzťahov,
tak v rozsiahlom okruhu spoločenských a kultúrnych vzťahov. Ako v
rodine skutočné dobro každej jednotlivej osoby nie je nikdy v kontraste s dobrom ďalších osôb a skutočné spoločné dobro všetkých
osôb je tiež vlastným dobrom každej osoby, tak v spoločnosti dobro
jedného nemôže existovať bez a proti dobru ďalších a spoločné dobro je neoddeliteľné od dobra každej jednej osoby35.
Médiá pôsobia na rozličné štruktúrované a rozlične zamerané
publikum rovnakým obsahom rozdielne. Nejde však len o novinky a
objavy vo svete komunikačných techník. Ide predovšetkým o vzťah
recipienta ku komunikačným prostriedkom v budúcnosti. Pradá sa, že popri vzniku nových prostriedkov budú mať v spoločnosti
naďalej svoje miesto aj prostriedky staré, na jednej strane techniky
dokonalejšie, na strane druhej s bohatšou ponukou divákovi, čitateľovi, poslucháčovi, a so zvýšeným počtom informácií. Je veľmi pravdepodobné, že zo strany publika sa zvýšia nároky na také
ie, ktoré budú pomáhať orientovať sa v čoraz zložitejšom živote.
Keď hovoríme o rozšírení médií v budúcnosti a o formovaní vzťahu
mládeže k nim, máme na mysli aj to, že mladí ľudia sa už dnes musia
učiť prijímať informácie, musia sa naučiť správne si vyberať z
ky, ktorá sa bude aj naďalej vznášať, vyberať si z informácií to
ôležitejšie, vyhnúť sa nežiaducim stereotypom, vedieť s médiami
narábať36.

35
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Rodičia a média
Rodičia, priatelia, učitelia, mladí lídri, mládežnícky vedúci a
pracovníci s mládežou majú vo svojich aktivitách nespočetné možnosti
na efektívne využitie moderných informačných a mediálnych technológií, ktoré sú vďaka internetu dostupné pre čoraz širšie spektrum
záujemcov. Vyplýva z toho potreba intenzívneho rozvoja ich informačných a mediálnych kompetencií, aby obrovský potenciál a myšlienková kapacita globálnej informačnej spoločnosti boli efektívne
využité v rámci mládežníckej politiky a práce s mládežou. To zahŕňa
celé spektrum spôsobilosti, prostredníctvom ktorých možno naplno
využiť potenciál práce s informáciami s digitálnymi zručnosťami.
Tieto zručnosti sú tiež dôležité z dôvodu identifikácie rôznych rizikových faktorov a hrozieb súvisiacich s používaním informačných sietí a
ich vplyvom na jednotlivcov aj spoločnosť ako celok.
Dôležité je kriticky zvážiť pomerne rozšírené presvedčenie, že
médiá, internetové platformy a mobilné aplikácie sú len povrchovým
zdrojom zábavy, ktorý odvádza mladých ľudí od zmysluplnejších
aktivít. V prípade laxnéhoa nekritického prístupu detí a dospievajúcich k médiám a obsahom, ktoré ponúkajú, to tak skutočne môže
byť. Práve rodičia, ale aj pracovníci s mládežou a ďalší jednotlivci,
ktorí sa dobrovoľne angažujú vo veciach verejných a organizujú
aktivity aj v prospech iných, by mali byť mladým ľuďom príkladom
v spôsoboch zaobchádzania s médiami a informáciami.
Najmä nové médiá, ich rôznorodé platformy a užívateľské
aplikácie, môžu byť využité aj na vzdelávanie, rozvoj záujmovej
činnosti, výchovu k hodnotám a prácu na zdokonaľovaní vzájomných vzťahov, spolužitia a správy vecí verejných. Napríklad sociálne
siete majú potenciál pomáhať ľuďom s rovnakými záujmami a
názormi, aby sa stali súčasťou skupiny alebo hnutia, ktoré by mohlo
pomôcť pri komunikácii medzi rôznymi kultúrami. Mladí lídri,
mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou by sa preto mali naučiť
aplikovať prácu s informáciami a digitálne prezentačné zručnosti
účinným s efektívnym spôsobom.
Byť pripravení na život v prostredí stále sa rozrastajúcej
informačnej a mediálnej „diaľnice“ si vyžaduje od mladých ľudí a
rodičov, vychovávateľov a pracovníkov s mládežou, aby mali
záujem nielen o uspokojovanie aktuálnych trendov a diskusií, ktoré
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sú obsahom diskurzu väčšiny komerčných médií. Dôležité je tiež
povzbudenie záujmu o možno menej atraktívne, ale pre budúci život
určite užitočné priebežné rozvíjanie kľúčových kompetencií, prostredníctvom ktorých možno efektívne využívať nástroje a zároveň
čeliť dôsledkom pôsobenia, ktoré médiá a informácie majú na indiividuálnej a spoločenskej úrovni37.
Tieto zmeny v mediálnom prostredí sú v ostrom rozpore s obsahom, ktorý sme mali možnosť sledovať v priebehu dospievania
my, ktorí sme dnes rodičmi, vzhľadom k rastúcemu množstvu obsahu pre dospelých, ktorému sú dnes deti vystavené.
Je prirodzené obávať sa o svoje deti, zvlášť pokiaľ konzumujú
obsah verejných médií bez našej kontroly. Keď sa však zamyslíte
nad svojimi výchovnými pravidlami, pamätajte, že výskumy naznačujú, že väčšine detí sa darí dobre i uprostred obrovských zmien v
ich mediálnom okolí. Rodičia majú často pocit, že im technológie
prerastajú cez hlavu. Nielen, že sme vyrástli v inej dobe, ale v digitálnom svete sa cítime ako cudzinci, zvlášť v porovnaní so svojimi
deťmi. Je pravda, že deti ovládajú nové technológie intuitívne, lebo s
nimi vyrástli, zatiaľ čo dospelí zostávajú pozadu a len ťažko sa učia
tento nový „jazyk“. Digitálne pojmy odkazujú na nové spôsoby, ku
ktorým každá generácia pristupuje odlišne. Ukazujú sa tu rozdiely.
Rolu zohráva vek, postavenie, gender, ale rozumieť im a používať
ich sa môže naučiť každý. Jeden štýl výchovy, ktorý vyhovuje všetkým, je takmer nemožný.
Je potrebné obmedziť čas, ktorý deti trávia s technológiami.
Každá rodina je jedinečná a jej presvedčenie sa odráža v každodnom chode domácnosti. Pokiaľ máte televíziu, počítač a internetové
pripojenie, starostlivo zvážte, ako k médiám doma pristupujete.
avý vývoj vašich detí závisí skôr na vašom vzťahu s nimi než na
pravidlách týkajúcich sa médií a ich regulácie38.
Dominantnou požiadavkou umožňujúcou úspešné začlenenie
mladého človeka do globálnej spoločnosti je čo najefektívnejšie osvoje37
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nie si komplexného súboru vedomostí, zručností a postojov. Prostredie
čoraz viac saturované informáciami, médiami a novými technológiami
podporuje snahy jednotlivých štátov rozvíjať u mladých ľudí také životné zručnosti, ktoré im umožnia veľmi flexibilne reagovať a vyrovnávať
sa s rýchlymi a časovými zmenami v osobnom, spoločenskom a pracovnom živote. Tieto zručnosti by mali zároveň podporovať kultúrnu
rôznorodosť, pluralizmus, demokratický dialóg, kritické myslenie, samostatné vyjadrovanie a prezentáciu vlastných postojov, ale aj ďalšie
dôležité zručnosti charakteristické pre život v 21. storočí. Jednou z týchto dôležitých životných zručností, ktoré majú veľmi praktický význam
pre každého jednotlivca aj spoločnosť ako celok, sú informačné a mediálne kompetencie.
Rodičia by mali disponovať mediálnou gramotnosť, zároveň je
ich povinnosťou oboznámiť aj deti, to znamená:
- Efektívne používať mediálne technológie na prístup,
zhromažďovanie, obnovovanie a zdieľanie obsahu tak, aby uspokojil
svoje individuálne a skupinové potreby a záujmy.
- Nadobúdať prístup a realizovať informovaný výber zo
širokej škály mediálnych foriem a obsahov z rozdielnych kultúrnych
a inštitucionálnych zdrojov.
- Porozumieť tomu, ako a prečo sú mediálne obsahy
vytvárané, ale aj s nimi súvisiaci technický, právny, ekonomický a
politický kontext.
- Kriticky analyzovať techniky, jazyk a konvencie používané v
médiách a význam ich posolstiev.
- Používať médiá tvorivo na vyjadrenie a komunikovanie
myšlienok, informácií a názorov.
- Identifikovať, prípadne odmietnuť mediálne obsahy a služby,
ktoré môžu byť nežiaduce, urážlivé, pohoršujúce a škodlivé.
- Efektívne používať médiá na upevňovanie demokratických
práv a občianskych slobôd39.
Hofbauerv súvislosti s jednotlivými formami vzdelávania detí
a mládeže operuje s pojmami formálna, informálna a neformálna
výchova.
39
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Formálna výchova (angl. formaleducation) je systém aktivít
uskutočňovaných v školách alebo v odborných vzdelávacích zariadeniach. Je zabezpečovaný a podporovaný štátom, zakončenie formálneho stupňa vzdelávania uskutočňované v škole, diaľkové štúdium na stredných a vysokých školách, dištančné vzdelávanie a pod.
Informálna výchova (angl. informaleducation) je učením, ktoré vyplýva z každodenného kontaktu a skúseností s rodinou, prácou,
priateľmi, spontánne vznikajúcimi skupinami detí a mládeže (rovesníkov), médiami a vplyvmi ďalších činiteľov, ktoré pôsobia v blízkych životných prostrediach. Môže prebiehať cielene, obyčajne je
však toto pôsobenie nezámerné, neorganizované, nesystematické a
nekoordinované.
Neformálna výchova (angl. non-formaladucation) je cielená a
štruktúrovaná aktivita mimo formálneho výchovného systému (napr.
činnosť v útvare záujmovej činnosti, záujmový krúžok, umelecký
súbor, športový klub, členstvo v združení detí a mládeže). Spravidla
neprebieha v škole alebo v odbornom vzdelávacom zariadení. Hlavným rozdielom medzi informálnou a neformálnou výchovou je
skutočnosť, že informálna výchova je viac-menej daná postavením
dieťaťa v spoločnosti a neuskutočňuje sa na základe jeho rozhodnutia. Naopak, neformálna výchova vychádza z dieťaťa a mladého človeka, realizuje sa prostredníctvom jeho dobrovoľnej činnosti a má
najbližšiek výchove vo voľnom čase.
Neformálna výchova vymedzujem tieto rysy:
- Je súčasťou koncepcie a praxe celoživotnej výchovy a
vzdelávania.
- Zahŕňa slobodu a dobrovoľné rozhodovanie o účasti na
aktivitách, ktoré poskytujú nielen vecné a odborné znalosti a
zručnosti, ale tiež širšie ponímané schopnosti, sociálne kompetencie
a hodnoty (demokratické občianstvo, rovnosť muža a ženy,
ekologické povedomie, tvorivý a aktívny prístup, účasť na živote
spoločnosti a pod.).
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- Obsahuje prvky demokratizmu (úsilie o spoluúčasť každého
jedinca a jeho skupín, napr. v rámci činnosti dobrovoľných
združení)40.
Hulín uvádza osem prierezových oblastí dôležitých v pri práci
s mládežou:1. Oblasť tvorby učiaceho sa prostredia. 2. Oblasť
pozorovania a hodnotenia mládeže. 3. Oblasť rastu a vývinu
mládeže. 4. Oblasť rodiny a spoločenskej komunity. 5. Oblasť
zdravia, bezpečnosti a výživy. 6. Oblasť profesionálneho rozvoja a
vodcovstva. 7. Oblasť interakcie s deťmi a mládežou. 8. Oblasť
tvorby programu41.
Harvey rozlišuje šesť prístupov k mediálnej produkcii v rámci
neformálneho vzdelávania:
Práca s mládežou. Tento prístup využíva médiá ako sociálny
nástroj, ako prostriedok na posilnenie mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi. Zvyčajne je využívaný v rámci mládežníckych
organizácií.
Komunitnémédiá. Tento prístup zdôrazňuje potrebu širšieho prístupu k nástrojom komunikácie, využíva médiá (najmä video) ako prostriedok na formulovanie obáv verejnosti v súvislosti s určitou problematikou, často sa zameriava na tvorcov lokálnej politiky (a lokálnu
agendu – ja). Zvyčajne je využívaný v rámci komunálnych skupín.
Mládežnícke umenie. Cieľom tohto prístupu je uľahčiť preniknutiu hlasu mládeže a ich sebavyjadrenie prostredníctvom mediálnej produkcie. Má svoj pôvod v prístupe komunikačných médií,
ale je menej viazaný na špecifické otázky spoločenstva (komunity).
Participatívne video. Tento prístup využíva video ako motivačný nástroj na účinný rozvoj skupinovej práce. Môže byť použité
v mnohých vzdelávacích kontextoch alebo v sociálnej práci.
Filmová a televízna produkcia. Tento prístup kladie dôraz na
tradičné tvorivé modely a odborné zručnosti, ktoré môžu byť hodnotné pre budúce zamestnanie. Niekedy je takáto produkcia mot-
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ivovaná túžbou zapojiť sociálne skupiny, ktoré sú nedostatočne zastúpené v mainstreamových médiách.
Workshopy filmových tvorcov. Cieľom je ponúknuť zážitkový
vzhľad do konkrétnych aktivít. Tento prístup je zvyčajne využívaný
rôznymi festivalmi a nezávislými kinami 42.
Médiá a deti
Počas života človeka nachádzame obdobia, keď intenzívne študuje, intenzívne vstrebáva skúsenosti, obdobia keď musí na sebe
sám pracovať. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že edukácia
je spojená s celým jeho bytím, od narodenia až po smrť. Počas týchto
období ho sprevádza jeho okolie, škola, pracovisko, spoločnosť,
mediálne prostredienevynímajúc. V mnohých prípadoch je toto prostredie naklonené „zdravým“ hodnotám. Svet je globálny, premenlivý,turbulentný,
sofistikovaný,
intelektualizovaný,
interdisciplinarizovaný, ekologizovaný, rozmanitý, prepojený sieťami, militantný a náročný. Od tejto predstavy zložitého moderného sveta sa
odvíjajú aj nové požiadavky na edukáciu. Tá má totiž veľmi citlivo
nielen vnímať, ale aj reagovať na zmeny a trendy spoločnosti, aby
tak pripravila deti a mládež na život. Dnes, viac ako inokedy, majú v
dostupnosti k informáciám význam elektronické médiá, počítačové
siete a počítačové systémy. Odstraňujú bariéry medzi krajinami a
kontinentmi. Umožňujú človeku komunikovať s celým svetom, menia technológie vzdelávania, čo je na jednej strane pozitívny jav, ako
sme už však spomínali, majú aj svoje úskalia.
Výchovno-vzdelávací systém je popri rodine z hľadiska utvárania osobnosti predpoklad pre plnohodnotný život, akýmsi druhým kľúčovým faktorom. Vzdelávanie sa preto nevzťahuje len na
získavanie vedomostí, ale aj na všetky činnosti, správanie a konanie
človeka v sociálnom a pracovnom prostredí, teda na celú ľudskú
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osobnosť v každom jej rozmere a vzťahoch k ostatným ľuďom aj k
spoločnosti ako celku43.
Ak tento ideál chceme dosiahnuť, musí výchovno-vzdelávací
systém reagovať na zmenu vonkajšieho prostredia minimálne v týchto smeroch:
1. V dôsledku neustáleho rastu poznania, množstva informácií
a nových rizík spojených so zaplavovaním informáciami je nevyhnutné naučiť sa získavať poznatky, vedieť sa v nich orientovať, triediť
a zaraďovať ich do kontextu, ako aj využívať a uplatňovať ich pri
riešení problémov.
2. Vzrástol význam výchovnej funkcie školy. Tá by mala pomáhať korigovať negatívne javy spoločnosti, deficity nedostatočne funkčných rodín a mala by pomáhať pri utváraní kvalitnej hodnotovej orientácie, ako aj charakteru, ktorý je nevyhnutný pre samostatne mysliacu,
slobodnú, tvorivú, autonómnu a zodpovednú osobnosť.
Cieľom výchovného procesu je rozvoj dieťaťa, jeho adaptácia
na súčasnú kultúru a utváranie jeho aktívneho a tvorivého vzťahu k
realite. Objektom výchovy je dynamická, vyvíjajúca sa, mysliaca a
cítiaca bytosť, ktorú zasahujú rozličné vplyvy. Pri osobnosti vychovávaného treba rozlišovať sféru potrieb, záujmov a záľub. Ich rozvíjanie patrí k veľmi dôležitým výchovným úlohám. Aktuálnou otázkou
súčasnej výchovy je rozvíjať duchovné, etické a estetické potreby. Je
v záujme vyučujúcich formovať žiaduce motívy správania dieťaťa.
Výchova sa v pedagogike chápe ako zámerné pôsobenie na osobnosť
jedinca s cieľom dosiahnuť zmeny v rôznych zložkách osobnosti.
Vzdelanie sa chápe ako proces zámerného a organizovaného osvojenia poznatkov, schopností, postojov, ktorý je typicky realizovaný
prostredníctvom vyučovania.
Vyučovanie je konanie, ktoré smeruje k vytváraniu učebných
situácií s cieľom odovzdávania poznatkov, stimulovania procesu
myslenia a podnecovania osobnostného vývoja.Ciele edukácie majú
vzťah k výsledkom edukácie. Sú to charakteristiky bezprostredných
zmien, ktoré vznikajú na strane vzdelávajúcich zmien pôsobením
43
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kutikulárnych obsahov. Týkajú sa kognitívnych vlastností (osvojenie
vedomosti, zmeny na intelektuálnej úrovni, zmeny v subjektívnej
slovnej zásobe), kognitívno-motorických vlastností (záujmy, kultúrne vzory, presvedčenie, hodnotové orientácie). Dôsledky alebo
účinky vyvolané u jedinca a v celej spoločnosti pôsobením výsledkov edukácie sa nazývajú efekty edukácie. Majú dlhodobý charakter a je ťažšie exaktne ich identifikovať 44.
Mladí ľudia by mali nadobudnúť aj zručnosťsamostatne a efektívne učiť sa, čoho základnou podmienkou je schopnosť vyhľadávať, triediť a spracúvať širokú škálu informácií. Veľká časť z nich
je dostupná práve prostredníctvom klasických, ale najmä interaktívnych médií. „Naučiť sa učiť sa“je schopnosť pokračovať a zotrvať v učení sa, organizovať si edukáciu pomocou efektívneho manažmentu času a informácií, a to individuálne či v skupinách.
Zdrojom čoraz väčšieho objemu poznatkov o svete sú práve
médiá. Schopnosť efektívneho učenia preto do veľkej mieri závisí od
využívania jednotlivých mediálnych technológií, od schopnosti preferovať v médiách informácie, ktoré sú pre učenie novým impulzom
či obohatením. Na druhej strane táto spôsobilosť umožňuje mediálne
gramotnému človeku „filtrovať“ tie mediálne podnety, ktoré k procesu efektívneho učenia vôbec neprispievajú, prípadne ho brzdia45.
Pre problematiku sociálneho používania médií v rodinnom
prostredí v roku 1982 James Lull navrhol päťzložkovú typológiu
používania médií v rodine:
Štrukturálna dimenzia – odkazuje na používanie médií ako
kulisy, ako prostriedku, ktorý usmerňuje vzorce správania, ale aj
komunikačné aktivity a interakcie medzi členmi rodiny.
Vzťahová dimenzia – média poskytujú témy, ktoré slúžia na komunikovanie rôznych názorov, úsudkov, postojov – či už vo vzťahu k
mediálnym obsahom alebo k osobám mediálnych profesionálov.
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Dimenzia „pridruženia a vyhýbania“ – vzťahuje sa k médiám
ako k pomôcke na získavanie fyzického a verbálneho kontaktu, tlmenia napätia, prípadne upevňovania vzťahov v rodine ako sociálnej
skupine.
Dimenzia sociálneho učenia– médiá plnia dôležitú úlohu v rámci
socializácie jedinca, prostredníctvom médií sa členovia rodiny oboznamujú s normami, hodnotami a požiadavkami spoločnosti, ktoré sú
konfrontované s normami, hodnotami a požiadavkami rodiny.
Dimenzia „kompetenciea nadvlády“ – týka sa ustanovovania
a upevňovania rolí, potvrdzovania argumentov a pod46.
Deti a pravidlá
Životnú perspektívu deťom dávajú jasne definované pravidlá a
ich dodržiavanie. Hoci dieťa spočiatku nechápe praktickú potrebu
pravidiel, časom sa pokúšaich hodnotiť, chápať a naučiť sa ich dodržiavať. Stálosť prejavov zo strany rodičov umožňuje dieťaťu orientovať sa v množstve problémov. Čím je nejaké pravidlo stabilnejšie, tým väčšia šanca sa poskytuje dieťaťu na predvídanie správania.
Dieťa sa tak učí používať zážitkovú skúsenosť, ktorá sa zhoduje so
sociálnymi normami. V každom vývinovom období sa za dovolené a
žiaduce považuje čosi iné. Pre rodičov je dôležité vycítiť zmeny týchto štádií a predstaviť stále nové a nové schémy pôsobenia na dieťa.
Potreba zmysluplného bytia v danom momente je z hľadiska budúcej
skúsenosti dôležitá. Keď sa rozličné stupne láskyodzrkadľujú v dostatočne širokej škále a v informáciách viacerých komunikačných
kanálov, a keď sú jednotlivé stupne od seba oddelené, dieťa sa vie
podľa signálov, ktoré dostáva, bezpečne orientovať. Tento takmer
nebadateľný intuitívny prejav dospelých je pritom veľmi zložitý
proces, ktorý musí dieťa na svojej ceste spoznávania ľudských pováh
zvládnuť. Dospelý mu môže byť na tejto ceste sprievodcom. Pripravujemedeti na očakávané zmeny. Možností, ako zabrániť nevôli
detí rešpektovať pokyny rodičov, je veľa. Dieťa sa vie prispôsobiť
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individuálnym a kolektívnym potrebám, ak pochopí ich nutnosť.
Pripravujeme deti na zmeny v činnosti vopred47.
Snažme sa pozorovať viac prejavy detí, pokúsme sa vytvoriť
im priestor a doprajme im čas na riešenia. Neponúkajme hotové riešenia. Umožňujemetak vytvorenie rovnocenného vzťahu. Dávame
ich názorom význam. Pripravíme ich na udalosti, ktoré ich čakajú v
budúcnosti. Všímajme si súvislosti, ktoré vedú deti na ceste k prijatiu
a vysloveniu rozhodnutia. Učme deti sebaovládaniu a zodpovednosti,
i zodpovednosti v správaní, ktoré je riadené z ich vnútra. Môžeme
dúfať, že zvýšime úspešnosť budúcej generácie dospelých pri riešení
rôznych situácii prijateľným spôsobom48.
Pochváliť, oceniť, uznať, poskytnúť spätnú väzbu za snahu,
správanie, by malo byť najmä v rodine súčasťou každého dňa. Nikdy
ho nie je dosť pre žiadneho člena rodiny. Uznanie patrí k základným
ľudským potrebám. Ak nás niekto ocení za konkrétnu činnosť alebo
správanie, zvyšuje nám našu sebaúctu. Cítime sa ako plnohodnotná a
rešpektovaná osoba. Ak sa nám v rodine nedostáva dosť lásky, pochvaly a uznania, môže to mať negatívny dosah na fungovanie celej
rodiny. Nie všetko je samozrejmosťou. Nezabúdajme oceniť aj maličkosti u detí49.
Zábava a kreativita s aplikáciami
Deti predškolského veku využívajú nové médiá každodenne.Aj tie najmenšie z nich s ľahkosťou ovládajú funkcie jednotlivých technologických hračiek. Takisto počítače, tablety a inteligentné telefóny ponúkajú mnoho aplikácií, ktoré nielen uľahčujú ich
samotné používanie, ale v mnohých prípadoch aj začlenenie sa v
spoločnosti a vytváranie si istého spoločenského statusu.
Generácia súčasných rodičov prežila svoje detstvo bez aplikácií. Ich používanie môže pre neskúsených alebo tých menej oboznámených s rizikami pôsobiť ako jedna veľká neznáma. Avšak na47
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priek rizikám môžu aplikácieaj vzdelávať, zabávať a rozvíjať detskú
kreativitu spojenú s vytváraním originálneho obsahu alebo povzbudzovania rozličnýmspôsobom k rozmýšľaniu a interakcii.
Výskumníci z univerzít v Sheffielde a Edinburghu v spolupráci s CBeebies a rôznymi detskými mediálnymi spoločnosťami
odporúčajú, ako majú detipoužívať aplikácie a ako sú pokročilí s
hraním a rozvíjaním kreativity. Zároveň, ako dlho deti majú používať
tablet v priemere za deň.Ak chce vaše dieťa používať tablet dlhšie,
čo môžete urobiť?
Deti potrebujú vyrovnanosť v aktivitách počas celého dňa a
veľa z nich sa rozhodne dlhý čas tráviť práves tabletom. Ak zistíte,
že toto je aj váš prípad, resp. prípad vyskytujúci sa vo vašej domácnosti, v nasledujúcich bodoch vám ponúkame pár tipov, čo by ste
mohli urobiť a čo by mohlo fungovať:
- Vytvorte si určité periódy pre čas vymedzený na tablet tak, že si
vaše dieťa na ne zvykne. Takisto tento spôsob pomáha dieťaťu aj pri
časových návykoch,teda v akom čase môže mať tablet v rukách.
- Zachovajte si vážnu tvár, keď poviete nie. Ak si deti stále
pýta svoje zariadenie, rozptýľte ho inými aktivitami, ktoré často v
tomto boji pomáhajú. Ak povolíte, rýchlo sa naučia, že dosiahnu
svoje, aj keď poviete nie.
- Používanie tabletu pred spaním môže pomôcť s uspávaním
dieťaťa, pretože prostredníctvom neho môžete spolu počúvať
uspávanky alebo si čítať rozprávky. Avšak nenechajte vaše dieťa,
aby používalo tablet pred spaním bez vás. Výskum ukazuje, že
zábava na tablete pred spaním vo veľkej miere narušuje spánok a
taktiež sa môže stať, že dieťa opäť použije tablet keď opustíte izbu.
- Za účelom kontroly dieťaťa na tablete potrebujete vedieť,
kedy je zapnutý. Nastavte si heslo, ktorým si overíte, kedy sa tablet
používa a kedy nie.
- Vymedzte si počas dňa čas bez tabletu a zabavte sa spolu s
deťmi inými aktivitami.
- Staňte sa vzorom pre vaše dieťa a ukážte mu, že nie je nutné
byť online celý deň.
Premýšľajte aj nad kvalitou a kvantitou používania. Používanie kvalitných aplikácií počas 30 minút, ktoré napomáhajú rozvíjať
detskú interakciu, je lepšie ako 10 minút používania aplikácií, ktoré
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neposkytujú takmer žiadnu interakciu a nevylepšujú kreativitu alebo
učenie. Je lepšie, ak je dieťa pri vás, zároveň s ním komunikujete a
dieťa sa niečo nové učí. Je to lepšie aj pre rodiča, aby malo prehľad,
čomu sa dieťa venuje, akej oblasti50.
10 zlatých pravidiel pri používaní internetu
Sú to rodičia, kto v záležitostiach týkajúcich sa internetu potrebujú pomoc. Kým ich deti s ľahkosťou surfujú po internete a prajú
si pritom výkonnejšie počítače, rodičia ich dobiehajú len pomaly.
Napriek tomu môžu svoje deti pri zaobchádzaní s internetom podporovať napríklad nasledujúcimi spôsobmi:
1. Vedomosti o internete – Podporujte pozitívny prístup vášho
dieťaťa k internetu. Sami surfujte, aby ste mohli svojmu dieťaťu ukázať
zaujímavé stránky, ktoré by podľa možnosti boli bez reklamy.
2. Spoločné surfovanie – Sprevádzajte svoje dieťa počas surfovania na internete. To neznamená, že naň musíte neustále dohliadať či kontrolovať ho. Byť v blízkosti stačí na to, aby ste svojmu dieťaťu v prípade potreby pomohli zaujať správne stanovisko. Deti,
ktoré ešte nevedia poriadne čítať a písať, by nemali osamote pracovať s internetom.
3. Hovoriť o problémoch – Dohodnite sa so svojim dieťaťom, že vám na internete ukáže veci, ktoré sú mu nepríjemné alebo
v ňom vyvolávajú strach. Hovorte s vaším dieťaťom o dobrých a
zlých stránkach internetu. Nahláste problematické stránky. Niektoré
stránky ponúkajú možnosť nahlásiť problematický obsah. Ak taká
možnosť nie je, alternatívou je stránka www.stopline.sk, ktorá funguje ako národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo
činností na internete.
4. Časový plán – Dohodnite si s vašimi deťmi pevný čas na
surfovanie. Dávajte pozor na jeho dodržiavanie. Berte zreteľ aj na
určenie času pri používaní iných médií, akými sú televízia alebo
počítačové hry. Napriek možnosti neobmedzeného používania internetuby vaše dieťa nemalo na internete surfovať „donekonečna“.
50
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5. Inštalácia ochranného softvéru pre mladých – Nainštalujte ochranný softvér zodpovedajúci veku vášho dieťaťa. Avšak
nespoliehajte sa len na takéto technické pomôcky. Ochranný softvér
je účinný a zmysluplný iba v kombinácii s aktívnou rodičovskou
mediálnou výchovou a ako taký nikdy nemôže ponúknuť absolútnu
ochranu pred nevhodnými obsahmi. Reguláciu používania počítača a
internetu umožňuje samotný operačný systém, antivírusový softvér,
špeciálny softvér na filtrovanie obsahu alebo monitorovanie aktivít
dieťaťa pri používaní počítača a internetu.
6. Zriadenie zoznamu adries – Zriaďte s vaším dieťaťom vlastný zoznam so záložkami, ktorý môže byť spoločne spravovaný a rozširovaný. Takýmto spôsobom si môže vaše dieťa priamo zvoliť svoje
obľúbené stránky a nemusí ich bezducho vyhľadávať na internete.
7. E-mailové konto – Vytvorte so svojím dieťaťom emailovú adresu, v ktorej sa jeho skutočné meno nedá rozoznať. Vysvetlite svojmu dieťaťu, že svoju e-mailovú adresu nesmie z nepozornosti len tak ďalej posielať. To sa týka aj reklamných e-mailov,
ktoré sa môžu objaviť v jeho schránke.
8. Osobné údaje – Oboznámte vaše dieťa s bezpečnostnými
pravidlami pri používaní internetu. K tomu patrí informácia, že osobné údaje a údaje o rodine nesmú byť cez internet voľne šírené.
Deti musia vedieť aj to, že sa nikdy nesmú stretnúť osamote so svojím „internetovým priateľom“.
9. Sťahovanie a nakupovanie – Dohodnite sa s vaším dieťaťom na pravidle, že predtým, než niečo stiahne, sa vás opýta, či
smie. Okrem toho by ste svojmu dieťaťu nemali sprístupniť čísla
vašej kreditnej karty. Práve tieto umožňujú nákup „na jedno kliknutie
myšou“.
10.Výmena skúseností – Informujte sa o používaní internetu v
škole. Rozprávajte sa s inými rodičmi o používaní internetu deťmi51.
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10 pravidiel na správne používanie televízie
Domácnosti, kde je televízor súčasťou detskej izby, už dávno
nie sú výnimkou. Štatistiky dokazujú, že takmer 50% detí má vo
svojej izbe televízor. Menšie deti sú fascinované pestrými obrazmi a
tie staršie vyhľadávajú napätie, ľúbostné drámy či programy s náučným obsahom. Portál rodina a médiá ukáže rodičom pravidlá, ktoré
im pomôžu pri vedení svojich detí.
1. Dohodnúť sa na pravidlách – Dohodnite si so svojím dieťaťom jasné pravidlá, kedy, ako dlho a čo smie v televízii sledovať.
Dávajte pozor na dodržiavanie dohody. Už len z tohto dôvodu nepatrí televízor do detskej izby, pretože potom je kontrola sotva možná.
2. Spoločné sledovanie televízie – Televízia nie je vhodným
prostriedkom na výchovu detí. Pozerajte televíziu spolu s dieťaťom
tak často, ako je to možné. Toto sprevádzanie je vhodné najmä pre
deti v predškolskom veku a pre deti, ktoré navštevujú základnú školu. Známe formáty a videá, ktorých obsah poznáte, môžu deti príležitostne pozerať aj samé.
3. Rozprávať sa o zážitkoch – Dávajte pozor na signály vášho dieťaťa pri televízore a zaoberajte sa nimi. Nebuďte podráždení,
ak vaše dieťa pri televízore rozpráva alebo behá sem a tam po izbe.
Takýmto spôsobom spracúva zážitky zo sledovania televízie.
4. Televízor nie je žiadny nátlakový prostriedok – Televízor by nemal slúžiť ako prostriedok na náhradu odmeny alebo trestu, pretože tým sa zvyšuje jeho dôležitosť.
5. Kritické používanie – Pokúste sa vaše dieťa podporovať v
samostatnom kritickom uvažovaní a používaní televízora. Pomôžte
mu v rozlišovaní medzi reklamou a ostatnými programami. Rozprávajte sa s nimi aj o programoch zobrazujúcich násilie; zdôrazňujte, že násilie nie je vhodný spôsob riešenia konfliktov, vysvetlite dieťaťu, čo je primeraná sebaobrana, poukážte na rozdiel medzi
reálnym a fiktívnym násilím.
6. Televízor nemá diktovať, ako prebehne deň – Nenechajte si diktovať, ako bude na základe televízneho programu vyzerať
váš deň. Nejaká relácia nemá mať vyššiu prioritu ako ostatné rodinné
aktivity.
7. Byť vzorom – Buďte pre svoje deti vzorom v používaní televízora. Prepínate povrchne alebo si program vyberáte rozumne?
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Nechávate televízor zapnutý popri rôznych činnostiach? Lepšie je,
keď zapnete televízor na začiatku určitého programu a po jeho skončení ho vypnete. Dáte tak dieťaťu najavo, že si vyberáte, čo chcete
sledovať.
8. Výmena skúseností – Váš dosah na dieťa sa postupne mení, ako mu pribúdajú roky a v silnejšej miere sa viaže na priateľov
alebo rovesníkov, s ktorými trávi čas. Vymieňajte si názory a informácie s inými rodičmi, napr. o sledovaní televízie, reklám alebo o
programoch, kde je zobrazené násilie.
9. Výčitky svedomia – Deti potrebujú televízor, tak ako dospelí, kvôli informovanosti, učeniu, relaxu, rozvoju a tiež na to, aby
rozvíjali svoj svet fantázie. Preto nemajte výčitky svedomia, keď
vaše dieťa sleduje televízor. Dôležitá je správna miera a vyvážené
delenie času medzi viaceré aktivity (učenie, šport, pomoc v domácnosti, koníčky). Televízor nemá byť hlavným prostriedkom trávenia
voľného času.
10. Mať pevnú vôľu – Sledovanie televízie by v žiadnom prípade nemalo byť jedinou spoločnou činnosťou v rodine. A naopak,
v princípe by dieťaťu nemala byť televízia absolútne zakazovaná.
Dieťa sa musí naučiť, ako sa zorientovať vo svete, ktoréhosúčasťou
sú médiá. Nájdite správnu mieru; nezatracujte televízor ako taký, ale
majte prehľad o tom, čo vaše dieťa pozerá a koľko času strávi pred
televízorom52.
10 zlatých pravidiel pre správne používanie mobilu
Či esemeskujete, robíte fotky alebo videá, surfujete na internete, počúvate hudbu a vymieňate si elektronické hry alebo prenášate
dáta cez bluetooth a dátovú kartu, mobil vám ponúka možnosti ďaleko presahujúce obyčajné telefonovanie. K tomu pribúdajú neustále
nové funkcie. ktoré sa ďalej vyvíjajú. Preto je dôležité, aby boli rodičia o tomto vývoji informovaní a vedeli potom dozrieť na dodržiavanie pravidiel pre používanie mobilu deťmi.
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1. Prvý mobil – Rodičia by mali svojim deťom zrozumiteľne vysvetliť používanie mobilu a tiež podať informácie o nákladoch vznikajúcich pri jeho používaní. Všeobecné pedagogické pravidlo znie– nie pred deviatymi narodeninami. Pre mladšie deti môže
byť zmysluplný tzv. „mobil v prípade núdze“ vtedy, keď napr. cesta
zo školy trvá veľmi dlho.
2. Čo treba zohľadňovať pred uzatváraním zmluvy?
Pred uzatvorením zmluvy by si mali rodičia premyslieť, na čo ich
dieťa potrebuje mobil. Majú byť syn alebo dcéra predovšetkým
dosiahnuteľní a telefonovať iba v nutnom prípade? Náš tip odporúčame karty s predplateným kreditom, kde práve rodičia môžu
určovať jeho výšku. Podľa výšky kreditu rodičia rozhodujú o jeho
dobití. Pri spotrebovaní kreditu síce dieťa nemôže telefonovať, avšak
dá sa mu dovolať.
3. Aká zmluva na mobil pre moje dieťa prichádza do
úvahy? Kúpte mobil s predplatenou kartou, pri ktorej je možné
obmedziť kredit, čím chráni dieťa a rodičov pred vysokými
nákladmi.
4. Ako môžem kontrolovať výdavky? Je dôležité, aby ste
sa so svojím dieťaťom rozprávali o výdavkoch za hovory a za posielanie textových či obrazových správ. V prípade preberania tónov
zvonenia či hier do mobilov treba byť opatrný. Tieto ponuky bývajú
spravidla spoplatnené a drahé. Vyberte si preto takého mobilného
operátora, pri ktorom sa určité telefónne čísla a platené služby dajú
zablokovať.
5. Kto je zodpovedný za platenie účtov na mobile s viazanosťou? Za platenie výdavkov je zodpovedný ten, kto je podpísaný na zmluve. Keďže predajcovia neuzatvárajú žiadne zmluvy s
neplnoletými, žiadajú rodičov, aby podpísali zmluvu, v dôsledku
čoho sú za platenie zodpovední rodičia.
6. Existujú mobily pre deti? Niektorí výrobcovia ponúkajú
mobilné telefóny, ktoré sú špeciálne určené pre deti. Tak ponúkajú
rodičom možnosť individuálne podľa schopností dieťaťa niektoré
funkcie zapnúť alebo vypnúť.
7. Aké nebezpečné môže byť vyžarovanie mobilu? Rodičia často kladú otázku týkajúcu sa vyžarovania mobilu. Zatiaľ neexistuje žiaden definitívny záver vedeckých štúdií, ktoré by poukazovali
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na zdraviu škodlivé pôsobenie elektromagnetických vĺn. Dlhodobý
vplyv používania mobilov na zdravie človeka sa naďalej skúma, a
preto je rozumné byť opatrný.
8. Môže byť riziko vyžarovania zmenšené? Dbajte na
dobrý príjem, to minimalizuje vyžarovanie. Vhodné sú aj „headsets“,
ktoré obsahujú samostatné slúchadlá zabezpečujúce odstup medzi
hlavou a anténou mobilu. Dohliadnite na to, aby deti mali počas
spánku mobil odložený dostatočne ďaleko od postele.
9. Existujú pravidlá správania sa pri používaní mobilu?
Deti by mali byť vedené k tomu, aby rešpektovali pravidlá týkajúce
používania mobilu pri spoločenských podujatiach alebo na určitých
miestach, kde sa vyžaduje, aby boli mobily v tichom režime alebo
vypnuté. Je potrebné viesť deti k tomu, aby brali ohľad na druhých
ľudí a neobťažovali ich napr. hlasným telefonovaním alebo hlasnou
hudbou z mobilu. Tiež je nevyhnutné vysvetliť deťom pravidlá
používania tiesňových liniek.
10. Mobil ako symbol spoločenského postavenia – Mobily
v skutočnosti už dávno nie sú „len“ mobilnými telefónmi. Sú
vybavené multimediálnymi funkciami, ako sú rádio, internet a MP3prehrávač, a samozrejme, moderným dizajnom. Tie „naj“ mobily nie
sú ale vždy tými najvýhodnejšími. Deti nepotrebujú najnovšie a
najdrahšie modely. Je to dobré aj z toho dôvodu, aby sa deti
navzájom neporovnávali a nezakladali si na mobile ako na symbole
spoločenského postavenia. S ohľadom na mnohotvárnosť ponúk je
potrebné zvážiť pomer ceny a funkcionality53.
Pokiaľ nerešpektujú určené pravidlá je potrebné pristúpiť
napríklad k zablokovaniu prístupu, resp. eliminácii prístupu k
určitým programom, ktoré môžu predstavovať určité ohrozenie detí a
mládeže. Vieme, že vplyv médií je pozitívny, ale aj negatívny.
Vplyv médií
V dnešnej dobe majú médiá možnosť formovať myslenie miliónov ľudí. Patria do nášho života a už od detstva sú jeho nevyhnut53

Porov. IZRAELOVÁ-PARCOVÁ, E.: 10 zlatých pravidiel pri
používaní internetu. Dostupne na: http://rodinaamedia.ku.sk/10-zlatychpravidiel-pre-spravne-pouzivanie-mobilu/ (09.02.2020).

176

nou súčasťou. Musíme si položiť otázku: „Prečo chrániť deti pred
médiami? Je svet skutočné taký zlý, ako prezentujú médiá?“ Vieme,
že vplyv médií je pozitívny, ale aj negatívny54.
Pozitívne vplyvy médií
Vďaka masmédiám sa dieťa učí a rozvíja v sebe duševné
schopnosti, ktoré tvoria základ morálnych pocitov v medziľudských
vzťahoch, napr. učí sa:
- schopnosti vystihnúť a vyselektovať hlavné posolstvá diela,
- sústrediť pozornosť, aj keď sa objavujú stále nové fakty,
- hodnotiť situáciu, vidieť rozdiel medzi normálnou a
konfliktnou situáciou,
- hodnotiť dôsledky rôznych spôsobov správania,
- rozoznávať skutočné autority,
rozvinúť v sebe schopnosť uvažovať nad spravodlivosťou,
ľudskými
charakteristikami,
protirečivými
potrebami
a
povinnosťami.
Média majú priaznivý vplyv na socializáciu detí, ak sa vedome
snažia prinášať deťom rôznorodosti a rozdielnosti, s akými každý človek
pristupuje k riešeniu problémov, zvládaniu rozličných úloh či osobného
poslania, ale aj spoločné znaky morálnych hodnôt, ktoré sú „všeplatné“.
Majú tak veľké zásluhy na vychovávaní občanov informovaných,
morálne zrelých a citlivých v morálnej oblasti.
Médiá, osobitne televízia, pozývajú k účasti na rôznych
udalostiach a drámach ľudského života – môžu mať významnú rolu
pri hľadaní významov a zmyslu života. V televíznych dielach býva
často podobná tematika, no ukazujú sa rôzne východiská zo
životných situácií. Najdôležitejší nie je výlučne dej, ale príklady
pocitov, reakcií, odpovedí.Dieťa vďaka médiám:
- zistí, ako beží svet mimo domu a školy,
- spoznáva rôznorodé kultúry, dilemy a motívy, ktoré by si
nemohol ani len predstaviť,
- má možnosť styku s kultúrou minulosti,
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- poznávanie príbehov z obrazovky niekedy môže pomôcť pri
riešení problémov v súkromnom živote (ponuka rôznych alternatív),
- rozvíjasvoje demokratické cítenie,
- nadobúda ľahkosť v komunikácii,
- získava zábavu a iné.
Dôležitejšia, ako informácie z médií, je blízkosť dospelých,
ktorých dieťa môže porovnať s obrazom ľudí ponúkaných médiami.
Veľkým prínosom televízie a filmu pre deti sú i rozprávky.
Predstavivosť a fantázia plní jednu zo základných úloh v duchovnom
živote, zvlášť v duševnom živote dieťaťa. Pomáhajú deťom odpútať
sa od videnia len vlastných potrieb k potrebám iných, k tvoreniu si
obrazu dobra a zla a k postupnému utváraniu a upevňovaniu
hodnotového rebríčka55.
Médiá – naša šanca šíriť dobro
Musíme sa hlbšie zamyslieť nad problematikou médií, ale aj
sami byť aktívni v šírení dobra. Či už formou informovania miestnymi médiami o našich aktivitách, zadávaním typov na dobré reportáže, využívaním moderných komunikačných prostriedkov na stretnutiach a akciách s cieľom naučiť deti využívať ich na dobré ciele.
Sme tiež vyzvaní utvárať pozitívnu verejnú mienku v spoločnosti, čo znamená, že máme prejaviť svoj názor i verejne, zvlášť, keď
prevládajú hlasy šíriace konzumný spôsob života, neusporiadaný
rodinný život, násilie a pod. Naša spätná väzba producentom, novinárom, prevádzkovateľom internetu, verejným činiteľom a reklamným
tvorcom môže pozitívne vplývať na ich budúce pôsobenie smerom k
verejnosti. Ľahostajnosť je hriechom, aktivita má byť charakteristikou kresťana.
Reklama, a podobne aj iné programy v médiách, nesmie obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie, propaguje násilie, vandalizmus alebo
vulgárnosť, navádza na protiprávne konanie alebo vyjadruje s ním
súhlas, prezentuje nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
zneužíva dôveru maloletých a najmä podnecuje správanie, ktoré
55
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môže ohroziť ich zdravie, psychický alebo morálny vývin. Reagovaním sa podieľame na šírení dobra. A to je predsa našim cieľom56.
Mediálna manipulácia a reklama
Televízny priemysel na celom svete je zameraný na
maximálny zisk. Je poháňaný reklamným priemyslom.
Najdôležitejšie je pritiahnuť čo najväčší počet divákov a nie je
podstatné, akým spôsobom. Vieme, že niekedy novinár už pred
bližším spoznaním faktov spracovávanej témy vie, kam ju chce
nasmerovať, z akého uhla pohľadu ju sprostredkuje. Aj keď si
vypočuje všetky zainteresované strany, stále môže dosiahnuť svoj
pôvodný úmysel. Samozrejme, že novinári sa snažia podávať
informácie atraktívne, no tomuto cieľu sa nesmie prispôsobovať
pravda.V prípade detí sa značná časť reklamy snaží využiť ich
dôverčivosť. Reklama môže ponižovať ľudí svojim obsahom i
svojím pôsobením. Dôstojnosti človeka škodí taká reklama, ktorá
prebúdza pocity žiadostivosti, márnivosti a závisti. Vieme, že cieľom
reklamy je účinné presviedčanie. Autori využívajú poznatky
psychológie i sociológie dotýkajúce sa rôznych ciest a foriem
presviedčania. Autorov reklám preto zaväzuje povinnosť úcty k
človeku, k jeho právam na vnútornú slobodu. Deti sú divákmi
všetkých druhov reklám, teda nielen tých, ktorých adresátom je
dieťa. Preto je vhodné si všímať:
- ako sa v reklame s dieťaťom a detským svetom pracuje,
- pôsobenie reklamy najmä na deti predškolského a mladšieho
školského veku. Reklama sa môže podieľať na formovaní mravných
postojov detí, rebríčka hodnôt i medziľudských vzťahov.
- aký obraz si o svete deti na základe reklamy môžu utvoriť.
Aspekty reklám sú akceptovateľné a pre deti neohrozujúce, sú
aj poučné. Sú však reklamy, ktoré tieto hranice prekračujú. V
reklame je využívaná určitá forma manipulácie s dieťaťom. Cieľom
je v podstate vyvolať túžbu vlastniť, mať. Dieťa, ktorému sa
nedostáva vysvetlenie nekvalitnej reklamy sa ľahko stáva členom
konzumnej spoločnosti a jej kultúry. Každý, koho reklama nejakým
56
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spôsobom uráža – prekáža mu jej nepravdivosť, neetickosť,
neslušnosť, nečestnosť, nezodpovednosť či sexizmus a násilie –
môže podať sťažnosť.57
Negatívne vplyvy médií
Príbehy na obrazovke sú často trpkým zážitkom, ktorý vyvoláva zdesenie alebo rozčarovanie.
Dieťa dostane posolstvo z médií, ktoré mu komunikuje, že:
- ak nedosiahne úspech spoluprácou, môže sa uchýliť k
násiliu,
- násilie a agresivita sú všeobecne rozšírené,
- niektorí ľudia sú jednoducho neporaziteľní a zvládnu každú
situáciu,
- peniaze hýbu svetom,
- sex je háklivá téma, lebo spôsobuje problémy,
- drogy sú zlé, ale nie je jasne ukázané, čo je dobré.
Ako vieme, mladí ľudia radi nasledujú vzory presadené masovou kultúrou, čo zneužívajú kvôli zisku tí hovorcovia, ktorí nehľadia na prostriedky a vo svojich dielach účelovo používajú sex,
násilie a pod. Hovoríme o emocionálnej manipulácii charakteristickej
pre veľký svet biznisu. Preto je našou úlohou priviesť deti k reflexii
nad tým, čo vidia, počujú, čítajú a konfrontovať to s kresťanskými
hodnotami a morálkou. Pre mladého diváka je zvlášť ťažké vzdorovať spontánnym reakciám, ktoré vyvolávajú predkladané diela,
lebo televízia i iné média majú veľkú silu upútať pozornosť a formovať pocity. V deťoch je dôležité rozvíjať kritické myslenie aj
preto, lebo médiá neponúkajú jednotný ucelený morálny názor –
morálne posolstvo58.
Sociálne siete a kyberšikana
Sociálne médiá sa stávajú bežne používanou konverzačnou realitou. Deti po príchode zo školy sadajú k počítačom a v sieti virtu57
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álnych „priateľov“ vedú digitálne rozhovory k rôznym témam, kde v
rôznych diskusiách ventilujú svoje pocity. Tam, kde v prevencii zlyhalo usmernenie „dôležitých dospelých“, si deti vystačia s vlastnou
fantáziou podporenou vzrušením „objavu“. Facebook, Instagram,
Snapchat, Flickr, You-Tube, Skype a ďalšie sociálne médiá spolu so
sociálnymi sieťami sú zdrojom množstva informácií. Množstvo netriedených informácií z virtuálnych zdrojov im otvára priestor pre
hľadanie otázok a odpovedí. Diskusné blogy, kde je možné vyliať si
zlosť, sa následne stávajú barličkou v komunikácii. Podľa niektorých
vedcov môžu sociálne siete spôsobovať u pravidelných užívateľov
krízu identity.
Európske inštitúcie zdôrazňujú riziká spojené s prístupom na
sociálne aj pomocou mobilných telefónov. Najväčšou sociálnou sieeťou na svete je Facebook. Facebook nie je anonymný. Informácie sa
šíria závratnou rýchlosťou, zapĺňajú hluché miesto nudy a ohromená
verejná mienka účelovo pracuje s predstavami čitateľom, aj tých
detských. Na registráciu je potrebný vek minimálne 13 rokov. Podľa
internetových zdrojov denne zruší asi dvadsaťtisíc profilov detí, ktooré klamali o svojom veku a 5 miliónov z nich má menej ako 10
rokov. Sociálne siete sa stávajú súčasťou života našich detí. Na sociálnych sieťach možno zverejňovať osobné informácie. Sociálne
médiá sú hitom mladých a stávajú sa potrebou, ktorú treba brať vážne. To, čo sa žiada skôr, ako sa vypestuje potreba kontaktu na sociálnych sieťach, je mať vedomosti o právach a zodpovednosti, ktorú
používanie modernej virtuálnej komunikácie prináša. Sociálne médiá
a sociálne siete sú realitou. Ale o krutosti sily sociálnych médií svedčia aj diskusie na You Tube k niektorým nahrávkam, na ktorých sú
zobrazení ľudia v zúfalých situáciách59.
Kyberšikana ako zdroj konfliktov
Kyberšikanovanie je šikanovanie prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie. Využívaný je pritom najčastejšie internet
a mobilné technológie. Kyberšikanovanie nemá časové a priestorové
obmedzenie. Útoky prichádzajú kedykoľvek. Obsah sa môže dostať
59
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k veľkému počtu ľudí. Šírenie je ťažko kontrolovateľné. Agresori
môžu byť anonymní. Ak hovoríme o kyberšikanovaní, mali by sme
mať na zreteli niekoľko faktorov. Predovšetkým ide o úmysel násilníka ublížiť obeti. Dôležité je zohľadnenie a opakovania útokov, v
neposlednom rade aj nerešpektovanie zastavenia online útokov.
Medzi najčastejšie nepríjemné zážitky na internete možno zaradiť
nadávky, vysmievanie, ohováranie, šírenie nepravdivej informácie, sexuálne narážky a komentáre, vynucovanie si posielania fotografií, sexuálne obťažovanie, vyhrážanie sa, vydieranie, zneužívanie fotografií,
videí, pornografia, fotografie zobrazujúce násilie, ponuky na kúpu drog.
Napádané sú aj e-mailové schránky používateľov v snahe získať informáciu a manipulovať s údajmi podľa potreby.
Kyberšikanovanie prebieha vo virtuálnom priestore s využitím
rôznych služieb a nástrojov, ako sú e-mail, IM (instantmesseneger –
Skype, ICQ), chat, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.
Virtuálna komunikácia sa stala trendom zdieľania pocitov, zážitkov, názorov a informácií mladej generácie. Intenzitu naberajú
diskusie s kamarátmi cez facebookový chat, telefón a SMS správy.
Zdokonaľuje sa zručnosť detí narábať s informačno-komunikačnou
technikou, ktorá prináša do ich života dynamiku a aktuálnosť. Pohyb
môže znamenať zmenu myslenia, cítenia, konania, chápania súvislostí, prehodnotenia poznávaných skutočností. V určitom zmysle
sme odosielateľmi a príjemcami zmien, ktoré pripravujeme iným a
ktoré pripravujú iní nám. Máme preto účasť na deji, kde skutočnosti
reálneho sveta môžu mať pre každého individuálny význam. Čo v
prípade, ak to„prirodzene vnímané“nahradí virtuálne? Ako reagovať,
ak sa útočná digitálna konverzácia, videozáznam, stane barličkou v
komunikácii?
Kyberšikana predstavuje zvýšenú záťaž. Frustrácii a strate sebadôvery sa v mnohých prípadoch dá len ťažko vyhnúť. Niektorí si s
ňou nevedia rady. Prejavy úcty a rešpektu bývajú v niektorých prípadoch len zbožným očakávaním. Často sú diskusie plné osobných
útokov, v podobe zosmiešňovania, ponižovania, obťažovania a vyhrážania sa. Pritvrdzuje sa aj spôsob vyjadrovania. Slang nahradili
vulgarizmy. Túžba „nachytať“ vyčerpaného a zúfalého človeka prerastá do úsilia zaujať. Komentovanie je obľúbenou zábavkou. Počet
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fanúšikov stúpa. Ak sú súčasťou diskusie anonymní prispievatelia,
väčšinou sú z rovnakého miesta, obce, ako obete kyberšikany. Vďaka množstvu virtuálnych obrazových zážitkov sa posilňuje obrazové
vnímanie detí. Na You-Tube sa objavujú krátke videá priamo z vyučovacieho procesu. V živej podobe odhaľujú vystresovaného človeka, ktorý si nevie rady. Sociálne siete ovplyvňujú dianie. Ideálny
priestor dostavajú vtedy, keď chýbajú oficiálne informácie. Následné
eskalovanie konfliktu vedie často k nezvládnutiu záťaže. Skutočnú
komunikáciu medzi deťmi nahrádza sprostredkovaná. Email sa stal
jej barličkou, ktorá vypĺňa hluché miesto odvahy. Je zdrojom odreagovania sa bez videnia emócie čitateľnej z tváre. Internet ponúka
množstvo neselektovaných informácií, ktorých objektívnosť je prijímaná ako fakt. Rastie informovanosť detí, ich zručnosť v používaní
informačno-komunikačnej techniky a počet on-line kamarátstiev, s
ktorými možno prežívať nové virtuálne dobrodružstvá. Stierajú sa
rozdiely medzi virtuálnym a reálnym60.

Médiá a násilie
V televíznom vysielaní je mimoriadne nahustenie rôznych
foriem násilia. Videné vyvoláva v nezrelých divákoch presvedčenie,
že toto je obraz sveta a ak v ňom chceme prežiť, musíme sa mu
prispôsobiť. Dospelí majú väčšiu odolnosť, ale aj na ich psychiku a
správanie má pozeranie násilných scén a hranie agresívnych PC hier
negatívny vplyv. Počet a intenzita deštruktívnych scén otupuje
citlivosť na utrpenie iných ľudí. Neustále sledovanie násilia je
navyše návykové. Vplyv deštruktívnych scén je výraznejší, ak:
- násilie nie je potrestané,
- násilie prináša úspech tomu, kto ho praktizuje,
- bojového hrdinu hrá všeobecne obľúbený atraktívny herec,
- násilie praktizuje skupina, nie jednotlivec,
- násilie je prostriedok k akémusi „vyššiemu cieľu“ (ako keby
účel svätil prostriedky),
- násilie je prijímané v prostredí, kde násilník žije,
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- je násilie zobrazené podrobne a realisticky – stáva sa často
návodom k uskutočneniu zločinu61.
Dlhodobé pozeranie násilných scén má za následok u detí i
zvýšenú bojazlivosť a podráždenosť, strach a nedôveru. Mladý človek, na to aby prekonal vlastný strach sa stáva nadmerne agresívnym, pričom násilie pokladá za sebaobranu. Uvádza sa, že väčšina
amerických a európskych médií zväčša neodovzdáva hodnoty, ako sú
opatera a láska, vzájomná pomoc, delenie sa, radosť a zármutok.
Dôraz sa kladie na akciu, merateľné úspechy, hmotné vlastníctvo,
kariéru, optimizmus, konkurenciu a individualizmus.
To má vplyv na prostredie, v ktorom žijeme. Médiá priamo
ovplyvňujú aj našu kultúru. Vplyv médií je obrovský, pretože pri
nekritickom vnímaní posolstiev menia našu realitu. Násilie láka k
napodobňovaniu. Samozrejme, dieťa, ktoré má doma bezpečné prostredie a uspokojené všetky vyššie potreby je odolnejšie, má lepšiu
duševnú imunitu. Veľa však závisí od toho, v akom kontexte je násilie zasadené do príbehu. Tam, kde dobro víťazí nad zlom, sa dieťa
učí nebáť sa proti nemu bojovať. Ťažko však odlišuje fikciu od skutočnosti. Preto sa často stáva obeťou manipulačných praktík médií.
Počítačové videohry a filmy posúvajú hranice televízneho násilia
omnoho ďalej.
Masmédiánám poskytujú hodnoty, ktoré sú často prijímané
nekriticky, čiastočne ako dôsledok moci kamery. Nekritický divák si
neuvedomuje, že nasmerovanie objektívu kamery je podmienené
názormi a systémom hodnôt ľudí, ktoré sú za médiá zodpovední.
Každý môže odovzdať len to, čo si osvojil v procese výchovy, vzdelávania a sebavýchovy, napr. formovania svojej hodnotovej orientácie. Takto si nekritický divák osvojuje cudzí pohľad na svet a prispôsobuje sa inému mysleniu.
Obraz dieťaťa o vonkajšom svete, hodnotách v ňom, bol tradične sprostredkovávaný rodičmi, vychovávateľmi či školou. V dnešnej dobe však vďaka internetu deti čoraz častejšie vstupujú do pre
nich neprebádaných oblastí bez poučenia. Často sú vystavené práve
opačným hodnotovým systémom, ako im sprostredkovali rodičia, a
61
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musia ich konfrontovať. Deti si často zamieňajú realitu s fantáziou,
„skutočné“ s „neskutočným“. Radi preto nasledujú vzory „umelých
osobností“ z médií, niekedy aj virtuálnych postáv, napr. z počítačových hier. Nasledujú taký prezentovaný životný štýl, ktorý má
lákavý „obal“. Bez vysvetlenia vychovávateľa dokážu často vidieť
práve len ten „obal“, ktorý médiá dokážu vytvoriť naozaj pútavo.
Práve v tejto nekritickosti tkvie veľké nebezpečenstvo, pretože životný štýl, to nie je len o tom, akú hudbu počúvať, ako sa obliekať, ale
aj o tom, čo si myslieť, aké vzťahy si vytvárať, ako riešiť problémy a
pod. Televízia je najsilnejším sprostredkovateľom týchto posolstiev a
deti sú ideálnym konzumentom. Závažnosť týchto faktov reflektuje i
Dohovor OSN o právach dieťaťa. V článku 31 – Prístup k vhodným
informáciám sa píše: „Média sú povinné šíriť informácie, ktoré sú
pre deti sociálne, duchovne a mravne prospešné a ktoré rešpektujú
ich kultúrne pozadie. Štát musí prijať opatrenia na podnecovanie
publikovania hodnotných materiálov pre deti a na ochranu detí pred
materiálmi škodlivými pre jeho blaho“. Zákony však môžu ustrážiť
len tie najťažšie prehrešky proti zdravému duševnému vývoju detí.
Psychológovia upozorňujú, aby médiá nenahradzovali dieťaťu kontakt s rodičmi62.
Nie násiliu
Úlohou rodiny je demystifikovať obsah médií a naučiť svojich
potomkov tomu, čo by sme mohli nazvať racionálnou selekciou mediálneho obsahu. Rozvíjanie schopnosti zmysluplne využívať médiá
preto musí byť prirodzenou súčasťou výchovy našich detí, v rodine,
v škole, v spoločnosti. Tým viac, keď je zrejmé, že nie je v moci
rodiča vždy a všade kontrolovať, čo jeho dieťa v súčasnom slobodnom prostredí sveta práve pozerá alebo číta. Médiá sú zodpovedné
nielen za šírenie informácií, ale aj za formovanie predstáv, hodnotových systémov, vizuálnej, symbolickej a verbálnej reči. Silné spo-
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jenie sa vyskytuje medzi množiacimi sa prípadmi násilia a obrazmi
násilia v televízii, na internete, alebo v počítačových hrách63.
V televízii je veľa filmov a programov, v ktorých sa objavuje
násilie. Možno si poviete, že aj keď ich pozeráte, príklad si z toho
predsa neberiete. Pravdou však je, že to, čo pozeráme, nás ovplyuje. Násilie sa takto môže stať súčasťou nášho života, dokonca niečím normálnym. Tak, ako je pre niekoho normálne, že použije vulgarizmus, keď sa mu niečo nepodarí, ten istý efekt nastáva pri pozeraní
filmov s násilným obsahom. Časom sa nám už nič nemusí zdať až
také strašné, a čo je horšie, do podvedomia sa nám dostávajú vzorce
nevhodného správania, hoci o tom vôbec nevieme. Ďalším
om je, že pozeraním týchto programov ich zároveň podporujeme,
lebo zvyšujeme ich sledovanosť64.
Násilie vychováva násilie. Prejavy dobra zas dobro. V našom
živote sa prirodzene striedajú zážitky dobré a menej dobré, ba niekedy
až zlé. Nikdy to však nie je len jedno z nich. Pravdepodobne, väčšina z
nás neprežíva len samé negatívne veci. Dovolíme si tvrdiť, že tých dobrých je viac. Len si ich akosi už nevšímame. Berieme ich ako samozrejmosť. Keby však neboli, až vtedy by sme poznali ťažký život. Sme
zdraví, môžeme skákať, bežať, máme kde spať, čo jesť, kde bývať, tečie
nám teplá i studená voda, máme svojich rodičov i priateľov.
Prečo sa teda zdá, že z médií k nám prichádza len všetko zlé a
smutné? Darí sa tým časopisom, ktoré sú najčítanejšie, TV staniciam, ktoré ponúkajú najsledovanejšie programy. Logicky sa preto
médiá snažia, aby ich kupovalo čo najviac ľudí. Prečo sa však ľudia
radšej dívajú na to alebo čítajú to, čo zaváňa škandálom, senzáciou,
utrpením? Ak nás médiá kŕmia lacným odvarom správ, núkajú čoraz
vulgárnejšie programy, a tým zvyšujú sledovanosť, aby v nás podporovali sebavedomie?65.
63
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Internet a počítačové hry
Internet je sieť sietí(thenetwork of networks), ktorá spája
univerzity, školy, organizácie všetkých druhov, obchodné a vládne
organizácie na celom svete. Počítače môžu byť pospájané pomocou
telefónnych liniek, cestou satelitov, mikrovlnným prenosom alebo
optickým káblom. To, že tvoria „internet“ znamená, že sú interne
pospájané medzi sebou a môžu navzájom nadviazať dialóg dohodnutým jazykom. Aby dosiahli tento cieľ, riadia sa spoločným štandardným postupom komunikácie66.
Internet je ohromným informačným trhom v medzinárodnom
rozsahu. Zabezpečuje nám nekončiaci tok informácií – dobrých,
zlých, zábavných, ľahostajných, hlbokých myšlienok i bezcenných
správ. To spôsobuje, že čoraz ťažšie dokážeme odlíšiť podstatné od
bezcenných myšlienok67.
Pre mnohé deti a mladých ľudí sú však moderné médiá, v
poslednom období najmä internet, viac než len prostriedkom na
učenie sa o svete. Sú ich svetom, ich virtuálnou realitou, kde všetko,
to najlepšie a najhoršie, možno robiť i nerobiť. Mladí ľudia, často
oveľa viac než dospelí, túžia po ovládaní nových technológii a vedia
si s nimi ľahko poradiť, zatiaľ čo ich poznávacie schopnosti a
schopnosť robiť rozhodnutia na základe hodnôt ešte nie sú
dostatočne vyvinuté68.
Zvláštny záujem majú deti o počítačové hry, pretože radi
súťažia a vyhrávajú. Cez hry hodnotné zo vzdelávacieho hľadiska
dieťa získava nové poznatky z informatiky a rôznych vedných
odborov, zároveň sú formou zábavy a oddychu, precvičujú logiku,
predstavivosť, schopnosť reagovať a pod. Ohrozením pre deti sú
agresívne počítačové hry, nekontrolované surfovanie po internete,
závislosť na počítači a internete. Až v 95% počítačových hier je
66
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prítomná agresivita. Deti sa na ňu nie len pozerajú, ale ju aj v hre
využívajú a sú za ňu odmeňované, čo vedie k zníženiu citlivosti voči
bolesti a utrpeniu druhého. Na internetových stránkach sa dieťa môže
stretnúť s nacizmom, informáciami o sektách, drogách, násilí,
erotickými prvkami, pornografiou. Ďalším problémom je časovo
neobmedzené užívanie internetu, ktoré vytrháva zo životnej reality –
tá je nahradená virtuálnou realitou. Z týchto zážitkov sa je potom
ťažké vrátiť sa do šedivej skutočnosti. Dieťa stráca schopnosť
komunikovať s rovesníkmi, v rodine, stráca záujem o školské
vyučovanie a pod.
Niektoré dôsledky závislosti na internete:
- strata vnímania času,
- obmedzenie času stráveného s ľuďmi fyzicky,
- výčitky okolia v súvislosti s množstvom času strávenom na
internete,
- vysoké účty,
- zanedbávanie domácich povinností,
- ochudobnenie medziľudských vzťahov.
V rukách dobrých a múdrych ľudí je internet nástrojom dobra,
v rukách zlých a nemúdrych bude nástrojom zotročenia a závislosti
ľudí so slabou vôľou a nízkym pocitom vlastnej dôstojnosti. Lepšie
je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť. Tým sa
vyhneme mnohým nedorozumeniam. „Nie zas všetko, čo je v
médiách, je zlé. Určite deti videli veľa pekných rozprávok a relácií
pre deti, v ktorých sa niečo pekné a dobré naučili“69.
Záver
Každá rodina si v priebehu svojho trvania prechádza rôznymi
zmenami. Veľké ekonomické a sociálne tlaky ovplyvnili charakter a
štruktúru jej rodinných zväzkov. Rodina je určitý model, v ktorej
dieťa vyrastá a príslušnosť k nej je podstatnou súčasťou života
dieťaťa. Príbuzenské puto vytvára základ pre chápanie súvislostí,
ktoré nám realita doby prináša. Rodina je pôvodom všetkých
vzťahov. Je prostredím, ktoré zabezpečuje vnútorné prehĺbenie
69

Porov. HÖGEROVÁ, J.: My@Média. Bratislava : eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. 2007. s. 55 – 56.

188

rozumových schopností získavaných aj mimo prostredia rodiny. Je
prvým spoločenským prostredím, v ktorom dieťa spoznáva svet a
preberá názory na spoločný život. Je potrebné mať účasť na spoločne
definovaných cieľoch v rovine prijateľných hodnôt. Je to spôsob, ako
deti naučiť prijímať zodpovednosť aj v budúcnosti70.
Žijeme v mediálnej saturovanej dobe, ktorá je doslova
presiaknutá obrovským množstvom podnetov valiacich sa na človeka
z jednotlivých druhov tlačených aj elektronických médií. Vplyv
médií na celú spoločnosť je evidentný. Ich pôsobenie je dôležitým
nástrojom socializácie jednotlivca od najútulnejšieho veku. Média
vplývajú na formovanie našich postojov, názorov, úsudkov a
hodnotenia reality. Média a mediálna komunikácia predstavujú
veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre čoraz
širší okruh príjemcov.
Médiá od počiatku vzniku sprevádzala otázka miery ich vplyvu,
najmä čo sa týka napodobňovania negatívnych vzorov a preberania
nevhodných spôsobov správania. Majú významný vplyv. Nemôžeme
ich vnímať ako izolovanú sféru ľudského života. Taktiež všetko, čo
súvisí s ich výskumom, je potrebné vnímať v kontexte vzorov myslenia,
kultúry a správania, ktoré majú hlboké historické a sociálne korene.
Médiá majú extrémnu silu tvoriť mienku, presviedčať, viesť ľudí k napodobňovaniu a aktívne ovplyvňovať správanie. Pri utváraní mienky,
postojov a vzorov správania fungujú ako súčasť štruktúry sociálnych
vzťahov a konkrétneho spoločenského a kultúrneho kontextu. Vplyv
médií priniesol nový pohľad na mediálne účinky, podľa ktorého spočíva
najvýznamnejší účinok médií v konštruovaní významov a v systematickom ponúkaní týchto významov publiku.
Kľúčovou zručnosťou dneška je skôr schopnosť vyhľadávať a
identifikovať v médiách tie informácie, ktoré mladému človeku
umožnia úspešne sa začleniť do spoločenského, študijného a neskôr
pracovného života, efektívne komunikovať s rovesníkmi a dospelými
členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre osobný rozvoj, byť empatický, rešpektovať kultúrnu rôznorodosť, ľudské práva a pod. Takýto aktívny prístup je schopný mať len človek s iným stupňom med70

Porov. BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a
sporov zmierovaním. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 70.
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iálnej gramotnosti. Jej osvojenie v podobe formálneho aj neformálneho vzdelávania je hlavným cieľom mediálnej výchovy.
Mediálnu výchovu, resp. socializáciu v rodine, je možné systematicky uchopiť. Je to priestor veľký a komplexný, ktorý sa dotýka
denne každého z nás, zároveň je ale veľmi dynamický a do značnej
miery rozporný. Ako taký, skrýva mnoho zaujímavých zistení a výziev. Zo všetkých týchto dôvodov mu je preto potrebné venovať dlhodobú, hlbokú, systematickú pozornosť. Zároveň musíme byť otvorení, keďže sa tento priestor rýchlo mení, je ťažšie sa v ňom orientovať a zvlášť problematické robiť nejaké prognózy, či dávať jednoznačné odporúčania.
Cieľom rodinnej aj mediálnej výchovy je predovšetkým naučiť
jednotlivca efektívne spolunažívať s médiami, aby sa dokázal orientovať v čoraz neprehľadanejšej ponuke správ a mediálnych obsahov,
zvládol ich kritickú reflexiu a nebol iba pasívnym príjemcom mediálneho pôsobenia. Práve v týchto súvislostiach sa považuje za dôležité
vnímanie mediálnej gramotnosti ako dôležitej životnej zručnosti.
Podstatnou podmienkou začlenenia človeka do globálnej spoločnosti
je podľa nás osvojenie si presne definovaných kompetencií, ktoré
jednotlivcovi umožnia veľmi flexibilne reagovať a vyrovnávať sa s
rýchlymi a častými zmenami v osobnom, spoločenskom a pracovnom živote. Rodičia by mali docieliť, aby si deti pri využívaní médií
vyberali takéto obsahy, a to slobodne a podľa vlastného uváženia. V
procese mediálnej výchovy ide o to, aby mladý človek nebol ponímaný ako pasívny (dokonca formatívnym vplyvom odporujúci objekt), ktorý len prijíma rodičmi sprostredkované vedomosti či postoje, ale je potrebné viesť ho k samotnému vlastnému uvažovaniu a
konaniu – výberu mediálnych produktov (vtom spočíva význam výchovy k slobode). V rámci formatívneho procesu sa má dieťa a mladý človek učiť správne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť.
Média avšak nielen informujú, ale radou svojich oznámení
môžu prispievať k vzdelávaniu príslušníkov danej spoločností.
Abstrakt:
Rodina sa tradične považuje za nevyhnutnú pre udržanie kultúry, jej hodnôt a noriem. Vplyv médií na ľudí je nepopierateľný a
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zasahuje na vytváranie a formovanie predstáv a hodnotových systémov deti a mládeže. Je potrebné zaoberať sa chápaním ľudskej slobody a dôležitosťou ovplyvňovania mediálnych obsahov. Slobodu
treba ochraňovať. Deti sú v čoraz väčšej miere aktívnymi používateľmi nových technológii. Práve ich ochranná je podstatná. Dôležitá je ako mediálna výchova, tak aj rodinná výchova už od útleho
detstva ohľadom vplyvu médií. Musíme sa naučiť budovať vzťah
rodiny a médií v záujme jeho skvalitnenia.
Kľúčové slová: Spoločnosť. Rodina. Dieťa. Výchova. Médiá.
Abstract:
Theinfluence of media on society and family
Family is traditionally considered necessary to maintain culture, itsvalues and norms. The influence of media on people is undeniable and interferes with the creation and formation of ideas and
value systems of children and youth. Thereis a need to address the
understanding of human freedom in relation to influencing by mediacontent. Freedom must be protected. Children are increasingly
activeusers of new technologies. It is their protection that is essential.
As forthein fluence of themedia, bothmedia education and family
education are important, fromanearlyage. Wemustlearn to buildthe
relationship between family and media in order to improveit.
Keywords:Company. Family. A child. Education. Themedia.
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Marlena Dudzińska

Dziecko a wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II
Wstęp
Wychowanie dziecka w nauczaniu Jana Pawła II ma służyć
stawaniu się człowieka do bycia coraz bardziej, głębiej człowiekiem.
Jakość procesu wychowania ma główne znaczenie dla kształtowania
się relacji międzyludzkich. Ojciec Święty pragnie, aby efektem wychowania, było poczucie wielkości swego człowieczeństwa, co ma
swój związek z formowaniem się sumienia. Wychowanie nie może
być realizowane z użyciem manipulacji, która odbiera dziecku jego
podmiotowość, gdyż ma ono prowadzić do „uczłowieczania” człowieka, z poszanowaniem jego godności. Dziecko powinno być wychowywane do prawdziwej wolności, zachowywania ideałów życia i
formowania w sobie postawy szacunku i bezinteresownego służenia
drugiej osobie. Rodzice będący pierwszymi wychowawcami swoich
dzieci, w odniesieniu do „wychowawczego posłannictwa” – prawdziwe apostolstwo - rodzą dziecko powtórnie w znaczeniu duchowym. To oni obdarzają nowo narodzonego człowieka swoim „dojrzałym człowieczeństwem”, z kolei ono obdarza ich „całą nowością i
świeżością człowieczeństwa” z chwilą przyjścia na świat.
Artykuł jest próbą wydobycia niektórych składowych z pedagogii Jana Pawła II odnośnie wychowania dziecka w rodzinie. Podjęta problematyka ważna jest z kilku powodów. Z racji zachodzących
współcześnie przemian w świadomości ludzi, które niejako aspirują
do miana nowoczesnych, miejsce dziecka w procesie wychowania
jest niejasno usytuowane. Niestety pojmowanie wartości dziecka
jako osoby, zaczyna być coraz częściej zapomniane, gdyż najmniejszy człowiek bywa traktowany przedmiotowo – nie będące podmiotem. Ojciec Święty w swoim nauczaniu zwraca uwagę na konieczność respektowania praw dziecka i traktowanie jego osoby zgodnie z
jego ludzką naturą, gdyż ma pełne prawo do człowieczeństwa. Należy zaznaczyć, że opisane elementy dotyczące wychowania dziecka w
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ujęciu nauczania Ojca Świętego zostały wybrane w oparciu o subiektywną perspektywę i nie wyczerpują podjętej tematyki.
1. Istota wychowania, cel i zasady
Wychowanie według Jana Pawła II jest „stawaniem się człowieka coraz bardziej człowiekiem”1. Istotą wychowania powinno
być dążenie człowieka do osiągnięcia maksymalnego poziomu bycia
człowiekiem, a nie tylko do posiadania coraz więcej. To co człowiek
„posiada” i „ma” powinno służyć jemu, w tym celu, aby umiał stawać się coraz bardziej i pełniej nim samym. Proces wychowania
należy ukierunkować tak, ażeby człowiek potrafił „być” nie tylko z
„drugimi”, ale przede wszystkim „dla drugich”2. Znaczenie wychowania jest widoczne w kształtowaniu się stosunków międzyludzkich,
zaś jego wynik ma swe odbicie w byciu wielkim w swym człowieczeństwie3.
Spośród wielu wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących sensu
wychowania, poniżej przytoczono fragment wystąpienia w siedzibie
UNESCO z 1980 r., które wielokrotnie było przez niego przypominane: „wychowanie – mówił Jan Paweł II – służy w szczególnym
tego słowa znaczeniu uczłowieczeniu człowieka. Człowiek, będąc
człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki,
stopniowo uczy się być człowiekiem – i ta podstawowa wiedza utożsamia się z wychowaniem. Jest on przyszłością swej rodziny i całej
ludzkości – jednakże przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem”4. Wychowanie „służy uczłowieczeniu”5
1

T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 69.
2
Por. J. Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 02.06.1980, [w:] Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia,
homilie, Rzym 1986, dz. cyt., s. 71.
3
Por. J. Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do
katolików świeckich, Wydawnictwo „M”, Kraków 1995, dz. cyt., s. 97.
4
J. Paweł II, Rodzinie zawdzięcza człowiek swe wychowanie, Homilia w
czasie Mszy św. Dla rodzin, Portugalia, 15.05.1982, ]w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, C. Drążek, J. Kawecki, Kraków 1985, s. 59.
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człowieka, zaś człowiek w pełni wychowany staje się dojrzały i
zdolny do wychowywania samego siebie, jak i innych.
Człowiek jako istota rozumna w pewnym momencie osiąga
samodzielność, dzięki której może sam stanowić o sobie, zaś każde
swoje działanie rozpatruje względem własnego sumienia – będąc
istotą wolną i moralną. Takie wyróżniki pozwalają człowiekowi
wziąć „odpowiedzialność za życie i nadawanie wzrostu innym” 6.
Najbardziej widoczne jest to w rodzinie, ale także w instytucjach
oświatowych, Kościele, czy w różnych środowiskach kultury, nauki,
organów państwowych i w tych wszystkich, które powołane są do
dbania i krzewienia wartości doskonalących naturę człowieka. Papież Jan Paweł II niejednokrotnie zwracał uwagę poprzez listy,
przemówienia, kazania przedstawicielom wymienionych środowisk i
przywódcom różnych państw (politykom), jak ważna jest troska o
osobę ludzką i jej wychowanie. Przełożeniem tego były apele podkreślające ważność etyki i szacunek dla wartości rodzinnych w każdym obszarze działalności człowieka7.
W rozumieniu Ojca Świętego wychowanie człowieka nie powinno zaistnieć przy udziale tylko samych instytucji, to prymat
człowieka i jego moralny autorytet są najważniejsze, które wynikają
z czynów zgodnych z autentycznością zasad. Wychowanie rozumiane jest przez Jana Pawła II całościowo, zaś wielką pomyłką jest utożsamianie go wyłącznie z wykształceniem – w rozumieniu niektórych
środowisk. Takie błędne pojmowanie wychowania prowadzi do sytuacji, w której człowiek pracuje „na rzecz tego, czym może się wykazać, zamiast pracować na rzecz tego, kim powinien być” 8. Człowiek w wychowaniu jest jednostką podmiotową, a nie przedmiotową
manipulacją.
Jan Paweł II wskazuje, iż nadrzędnym celem wychowania jest
doprowadzenie człowieka do „wychowywania się samego”, po osią5

Tamże.
K. Wrońska, Uzasadnienie wychowania w świetle personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [w:] Wychowanie w refleksji
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ks. M. Sztaba, A. Różyło, Wyd. KUL,
Lublin 2015, s. 24.
7
Tamże.
8
T. Bilicki, Dziecko i wychowanie…, s. 69.
6
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gnięciu przez niego pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej9.
Ten proces nazywa się samowychowaniem, które dotyczy głównie
młodzieży niż dzieci. Spotykając na swojej drodze różnych ludzi i
uczestnicząc w życiu nowych środowisk (np. nauczyciele, koledzy ze
szkoły), młody człowiek odczuwa ich wpływ pozytywny lub negatywny na własne życie. W pewnym momencie nowe kontakty determinują (lub mogą) stosunek młodego człowieka do wychowania
rodzicielskiego czy stosunku do rodziny. W myśl Jana Pawła II, mimo wystąpienia takiego zjawiska „proces samowychowania w zasadniczej mierze potwierdza to, co dokonało się w dziecku […] poprzez wychowanie w rodzinie i w szkole. Nawet przeobrażając się,
odchodząc we własnym kierunku, młody człowiek pozostaje nadal w
orbicie swych egzystencjonalnych korzeni”10. Samowychowanie jest
niczym innym, jak poszukiwaniem prawdy o sobie samym, o swoim
„ja”, tym wyjątkowym, indywidualnym, niepowtarzalnym, celem
jest „wychowanie do bycia osobą. Każdy człowiek powinien postarać się odczytać w sobie swoje człowieczeństwo, będące jednocześnie własnym światem wewnętrznym – jako „swoisty obszar bytowania z drugimi dla drugich”11.
Sobór Watykański II konkretyzuje cele wychowania, które
powinny być realizowane, aby wychowanie przybrało właściwy
kształt. Ze względu na najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia społeczeństwa, należy kształtować osobę w odniesieniu do powyższych.
Odnosi się to do rozwoju wszystkich zdolności jednostki rozwijanych w sposób harmonijny i całościowy, a także do poczucia odpowiedzialności i posiadania kontroli nad własną wolnością. Właściwe
kontrolowanie nad wolnością polega na kierowaniu się wartościami
moralnymi, tymi już doświadczonymi oraz wyuczonymi – to te

9

J. Paweł II, List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, Rzym,
02.02.1994, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, S. Urbański,
WSZiP, Warszawa 2000,s. 356.
10
Tamże.
11
J. Paweł II, List apostolski Parati semper do młodych całego świata z
okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, nr 7.
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prawdziwe, dobre i piękne12. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, iż takie wychowanie wiąże się z wieloma trudami i pokonywaniem przeszkód, które mogą stanąć na drodze.
W oparciu o encyklikę Laborem exercens zauważalne jest, iż
Papież odnosi się do pracy będącej ważnym aspektem wychowania,
gdzie pisze „praca i pracowitość warunkują także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem między innymi przez pracę”13. Praca w rozumieniu zapewnienia bytu materialnego, jest równie ważna, jak pojęcie pracy w odniesieniu będącej wartością wychowawczą, której podmiotem jest człowiek. Rodzina jako wspólnota, może istnieć dzięki pracy, ale także
ona sama jest szkołą pracy dla człowieka 14. Jan Paweł II zwraca
uwagę, iż praca ma pierwszeństwo przed kapitałem, co określa „argumentem personalistycznym”15. W encyklice Evangelium vitae
pisze, że poprzez pracę wychowawczą człowiek powinien wzrastać
do człowieczeństwa, w dążeniu do prawdy i tworzeniu w sobie szacunku dla życia. Wychowanie powinno być również nakierowane na
naukę poszanowania własnej płciowości, pielęgnowaniu czystości i
do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poza tym, należy pamiętać o
zamyśleniu się nad sensem cierpienia i śmierci16.
Nowa kultura życia jest kierunkiem, ku któremu poprzez wychowanie powinien zmierzać człowiek. Na nią składa się konieczność zmiany postawy człowieka „z obojętności na zainteresowanie”17. Wychowywanie młodego pokolenia, to dążenie do autentycznej wolności, kierowanie się ideałami życia, wyrabianie postawy
szacunku oraz gotowości do ofiarowania swojej pomocy innym18.
Potrzeba kształtowania poszanowania dla wartości życia w najmłod12

Por. J. Paweł II, Aby wychowanek nauczył się „być”, a nie tylko
„wiedzieć” – homilia, Kamerun, 13.08.1985, [w:] Rodzina w nauczaniu
Jana Pawła II…, dz. cyt.
13
J. Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] CD- ROM, Nauczanie
Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyd. „M”, Kraków 1999, s. 10.
14
Tamże, s. 5 – 10.
15
Por. tamże, s. 15.
16
T. Bilicki, Dziecko i wychowanie…, s. 70.
17
Tamże.
18
Por. J. Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae…, dz. cyt. s. 98.
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szych, również została podkreślona w adhortacji Familiaris consortio, gdzie Jan Paweł II pisze, iż „dzieci winny wzrastać we właściwej
wolności wobec dóbr materialnych […] w przekonaniu, że więcej
wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co
posiada”19. Wychowanie powinno opierać się też na kształtowaniu
młodego człowieka do poczucia prawdziwej sprawiedliwości, szacunku do godności osoby ludzkiej i bezinteresownej służby ludziom
tym najbardziej potrzebującym, bezsilnym. W procesie wychowania
należy zwracać uwagę i pomagać w pokonywaniu przeszkód, jakie
mogą stać na drodze młodzieży, hamując ich rozwój, którymi są
m.in.: głód, apatia, narkomania, przemoc, analfabetyzm20.
Rozmyślając o wychowaniu, nie należy zapominać o jego podmiocie, gdzie jednym z nich jest wychowawca, który w rozumieniu Jana
Pawła II jest „osobą rodzącą w znaczeniu duchowym”21. Wychowawca
jest też współpracownikiem Boga – wychowawcy22. Ojciec Święty
również w tym miejscu zaznacza, że wychowanie jest swego rodzaju
prawdziwym apostolstwem, które „jest wspólnym uczestnictwem w
prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie
człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”23. Zatem rolą
wychowawcy jest nakierowywanie młodego człowieka na osiąganie
jasności osądu i umacnianie jego woli, zaś fundamentem jest prawda,
dobro i piękno. Dopiero w oparciu o te wartości, człowiek jest w stanie
podejmować słuszne decyzje. Niestety jest to zadanie trudne, a mimo to
„porywające dla wychowawcy”24.
Obowiązkiem wychowawcy jest uczestnictwo w życiu wychowanka, okazywanie zainteresowania jego rozterkami, doradzanie
w podejmowaniu decyzji i chęć podejmowania rozmowy. Prawdziwego wychowawcę charakteryzuje dojrzałość i bycie odpowiedzial19

Por. J. Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyd. „M”, Kraków 1996, s. 37.
20
Por. J. Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa, [w:] Adhortacje Ojca
Świętego Jana Pawła II, Wyd. „M”, Kraków 1996, s. 93.
21
J. Paweł II, List do Rodzin…, s. 353.
22
Por. J. Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, [w:] Adhortacje Ojca
Świętego Jana Pawła II, Wyd. „M”, Kraków 1996, s. 61.
23
Tamże.
24
T. Bilicki, Dziecko i wychowanie…, s. 71.
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nym powiernikiem, który kieruje się dobrem i na nie ukierunkowuje.
Z drugiej strony powinien umieć konstruktywnie skrytykować naganne czyny podopiecznego, zachowując przy tym roztropność i
życzliwość wobec jego osoby25.
2. Godność osobowa dziecka
Powołując się naukę Ojca Świętego można dostrzec, że u podstaw wychowania tkwi „norma personalistyczna, odnosząca się do
wielkości i godności każdego człowieka będącego osobą. Powyższa
norma wymusza „pełne uznanie godności osoby, którą łączy Papież z
przykazaniem miłości bliźniego, dochodząc do takiej interpretacji
tegoż przykazania, którą wyraża w formie zasady: właściwym odniesieniem do osoby jest miłowanie jej”26.
Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II jest pełnowartościową osobą,
człowiekiem, który jest darem samego Boga. Każde dziecko, to owoc
jedności małżeńskiej – kobiety i mężczyzny, a więc „jest źródłem nadziei, mówi (…) rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości, jest skarbem”27. Papież podkreśla, że dzieckiem jest się od momentu
poczęcia i od niego staje się osobą, człowiekiem, który zasługuje na
pełny szacunek. Narodziny dziecka są wydarzeniem, poprzez które
rodzina dopełnia się w komunijnej jedności małżonków – rodziców,
„jest potwierdzeniem miłości, pozwala odkrywać za każdym razem jej
rozmiar i pierwotną głębię”28. To nie dane cechy dziecka czynią je wartościową osobą, ale z faktu bycia po prostu człowiekiem. Świat osobowy powinien charakteryzować się troską o dziecko odkąd zostało poczęte, gdyż owa troska jest „pierwszym i podstawowym sprawdzianem

25

Tamże, s. 72.
S. Urbański, Wprowadzenie, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana
Pawła II, S. Urbański, WSZiP, Warszawa 2000, s. 9.
27
J. Paweł II, Dziecko-nadzieja. Anioł Pański, Castel Gandolfo,
22.07.1979, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. C. Drążek, J. Kawecki, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985, s.
53.
28
J. Paweł II, List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, TUM Wyd.
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998, s. 16.
26
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stosunku człowieka do człowieka”29. Tylko Bóg jest uprawniony do
decydowania o ludzkim życiu. Jan Paweł II przypomina, że dziecko nie
jest przedmiotem, który może zostać bezmyślnie przywłaszczony, ono
jest podmiotem posiadającym niezbywalne prawa, wyjątkową jednostką, która „powinna się rozwijać i której istnienie stanowi dla rodziców i
całej rodziny wyzwanie, sprawdzian wierności dla człowieczeństwa i
tajemnicy życia”30. Każda osoba ludzka niezależnie od posiadanych
przez nią predyspozycji, cech, stanu świadomości „może urzeczywistnić
swoje człowieczeństwo , czyli przeżyć swoje życie dla innych”31.
Niejednokrotnie słyszalny był apel Jana Pawła II o to, aby być
w kontakcie z dzieckiem serdecznym, mówić o nim „z serdecznością”32. Słowa Papieża zawsze były odzwierciedlone w jego czynach,
gdyż interesował się losem najmniejszych, był rzecznikiem praw
każdego dziecka, a także zaznaczał ważność osoby nienarodzonego i
tego już narodzonego małego człowieka. Uświadamiał, iż każde
dziecko posiada naturalne prawo do godnego traktowania jego osoby
przez dorosłych. Należy przypomnieć, iż Papież uczestniczył w Międzynarodowym Roku Dziecka (ONZ) w 1979 roku33. W swoim jednym z przemówień wypowiedział słowa mówiące, iż dziecko to
„człowiek jutra, człowiek roku dwutysięcznego”34, „wiosna życia,
zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ziemskiej ojczyzny”35. Po29

J. Paweł II, Jesteście naszą miłością. Orędzie Urbi et Orbi na Boże
Narodzenie 1979, Watykan, 25.12.1979, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana
Pawła II, Cz. Drążek, J. Kawecki. Antologia wypowiedzi. Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985, s. 11.
30
J. Paweł II, Dziecko – nadzieja…, dz. cyt., s. 10 – 11.
31
A. Sorkowicz, Dziecko w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II, „Rozprawy Społeczne” 2015, 4(9), s. 9.
32
J. Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła. Katecheza, 17.08.1994, [w:] Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów
papieskich. Wyd. M, Kraków 1999.
33
Por. J. Paweł II, Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju – orędzie,
01.01.1979, [w:] Nauczanie społeczne, J. Paweł II, dz. cyt.
34
J. Paweł II, Kościół bron godności każdego człowieka – przemówienie, 22.12.1979, [w:] Nauczanie społeczne, J. Paweł II, dz. cyt.
35
J. Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy
Jork, 02.10. 1979, dz. cyt.
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przez wychowywanie dzieci, bytowanie z nimi człowiek dorosły
wypełnia swoją misję, jaką jest realizacja wartości moralnych i duchowych, dzięki którym ostatecznie może wejść do Królestwa Bożego36. Dziecko jest źródłem nadziei, uosobieniem niewinności przypominającymi rodzicom o ich celu życia37.
Niezależnie od wieku dziecka, od bycia na danym etapie rozwoju potrzebuje ono wsparcia ze strony rodziców i wzrastania w
zdrowej relacji pomiędzy rodzicami – małżonkami. Budowanie relacji rodzica z dzieckiem, stanowi punkt wyjścia „dla określania jakości najbliższego otoczenia dziecka”38. Rodzice dbający o pozytywną,
dobrą relację małżeńską naturalnie przyjmują wiadomość o poczęciu
ich dziecka, gdyż wiedzą, że jest ono „konsekwencją ich wzajemnego oddania”39. Fakt bycia rodzicem i konieczność codziennego, nieustannego oddania się dziecku, nie musi stanowić większego problemu wynikającego z tego tytułu trudu rodzicielskiego.
Ojciec Święty przypomina rodzicom o odpowiedzialności rodzicielskiej, której już oboje nabywają przed narodzinami swojej
pociechy. Dlatego tak ważne jest, aby małżonkowie zdawali sobie
sprawę z istoty małżeństwa i rodziny, mieli świadomość podejmowanych wspólnie decyzji dotyczących wspólnego życia i trwania w
nim – zgodnie z przysięgą małżeńską. Odpowiedzialność za bycie
rodzicem, przejawia się w pielęgnowaniu relacji małżeńskiej, ukierunkowanej na pracę nad sobą, akceptację drugiej osoby, a w tym
uzmysłowieniu sobie, że każde dziecko ma prawo być stworzone z
miłości. Kolejnym ważnym aspektem, jest fakt, iż dwoje kochających się ludzi zawierając związek małżeński, z gruntu dążą do tego,
aby założyć rodzinę - stać się ojcem i matką. Jan Paweł II podkreślał,
że płodność „jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym
świadectwem pełnego wzajemnego oddania się małżonków”40. Wiadomość o poczęciu dziecka, powinna być zwieńczeniem ich niepowtarzalnej miłości, dzięki której „ w orbicie ich rodzicielskiego my”
36

Por. J. Paweł II, Adhortacja Christifideles…, dz. cyt., s. 47.
Por. J. Paweł II, Dziecko – nadzieja…, dz. cyt.
38
A. Sorkowicz, Dziecko w rodzinie…, s. 8.
39
Tamże.
40
J. Paweł II, Adhortacja Familiaris…, s. 51.
37
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uwidacznia się „nowe ludzkie ty”41. Narodzinom potomka zawsze
towarzyszą zmiany w życiu małżonków, gdyż ich komunia staję się
bogatsza o nowy dar ściśle wiążący dwoje ludzi – zmienia się struktura rodziny. Tak często powielane stwierdzenie przez innych ludzi,
że z chwilą otrzymania wiadomości o poczęciu się dziecka czyni
tych konkretnych małżonków „przyszłymi rodzicami”, jest mylne i
poniekąd krzywdzące. Gdyż tak jak wspomniano wcześniej, rodzicami stają się oni już w chwili poczęcia pierwszego dziecka, niezależnie od przyszłych jego losów. Należy zauważyć, że takie powszechne podejście społeczeństwa do „stawania się rodzicem” nie
oddaję stanu faktycznego, ale także „pozbawia dziecko poczęte możliwości bycia prawdziwie obecnym wśród swoich bliskich”42.
Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II każde dziecko jest obdarzone godnością, więc z racji tego posiada ono naturalne prawo do
ochrony życia i zdrowia. Rodzice będąc odpowiedzialni za potomka
powinni okazywać mu troskę, afirmować jego człowieczeństwo, aby
od momentu poczęcia było „chciane, oczekiwane, traktowane jako
wartość szczególna, jedyna i niepowtarzalna”43. Każde poczęte
dziecko zasługuje w równej mierze na przyjęcie, szacunek, miłość,
„wieloraką i jednolitą służbę” oraz poczucie, że „jest ważne, pożyteczne i że posiada wielką wartość”44.
3. (Nie) prawa do dziecka a prawa dziecka
Dziecko jest w pełni zależne od rodziców, a szczególnie od
chwili poczęcia, jednak fakt ten nie uprawnia ich do bycia „panami”
życia swojego potomka. Jan Paweł II wyraźne zaznaczył, że należy
bezwzględnie respektować prawa dzieci „do godnego poczęcia i
narodzenia”45. Niejednokrotnie wspomniano, że rodzicielstwo jest
darem dla małżonków, czyli każde dziecko jest swego rodzaju prezentem od samego Boga, dlatego przez to obdarowanie, potomek
nigdy nie jest ich wyłączną własnością.
41

J. Paweł II, List do Rodzin…, s. 29.
A. Sorkowicz, Dziecko w rodzinie…, s. 8.
43
J. Paweł II, Audiencja generalna, 03.01.1979, [w:] Jan Paweł II naucza jak żyć, R. Balkin, N. Bakalar Wyd. Amber, Warszawa 1996, s. 42.
44
Tamże.
45
A. Sorkowicz, Dziecko w rodzinie…, s.9.
42
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Kolejnym prawem dziecka jest posiadanie zjednoczonej i kochającej rodziny46, w której może się wychowywać i kształcić. W narodzinach człowieka powinna uczestniczyć pełna rodzina, tzn. powinien być
przyjęty i obdarzony poprzez wspólną opiekę matki i ojca, a także pozostałych członków wspólnoty, ponieważ „ludzkie rodzicielstwo jest
wspólne mężczyźnie i kobiecie”47. Jak można było zauważyć, Ojciec
Święty odnosi prawa dziecka do kontekstu rodziny, m.in. w jednym z
rozdziałów Familiaris consortio. Naturalne przywileje dziecka ukierunkowane są na okazywanie jemu szacunku, troski, miłości - ujęte w postawie przyjęcia jego osoby – oraz opieki materialnej, wychowawczej
czy duchowej.Te prawa mają wspierać osobistemu i społecznemu wychowaniu dziecka. Odwołując się do psychologii dziecka Jan Paweł II
mówi o prawie do atmosfery czułości, poczucia pewności moralnej i
materialnej. Jego prawem jest możliwość rozwoju „[…] w sposób
zdrowy i normalny na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej, moralnej,
duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności, jak stwierdza
druga zasada Deklaracji Praw Dziecka”48. Również powyższe, ściśle
wiąże się z posiadaniem przez dziecko prawa do prawdy w procesie
wychowania i edukacji.
Nie można zapominać, iż każde dziecko ma prawo do uczestniczenia w swoim rozwoju i być uświadamiane, iż spoczywa na nim
odpowiedzialność zgodna z poziomem jego możliwości rozwojowych. Należy przyzwyczajać dzieci, że posiadanie praw wiąże się
przypisanymi im obowiązkami wobec społeczeństwa. Człowiek będąc również istotą społeczną, potrzebuje kontaktu z drugim człowie46

Por. J. Paweł II, Prawo dziecka do kochającej rodziny – przemówienie
do wiernych, Waszyngton, 07.10.1979, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana
Pawła II: antologia wypowiedzi, Cz. Drążek, J. Kawecki, WAM, Kraków
1986, dz. cyt.
47
J. Paweł II, List Apostolski Mulieris dignitatem Ojca Świętego Jana
Pawła II z okazji
Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, [w:] Nauczanie Ojca
Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich,
Wydawnictwo „M”, Kraków 1999, s. 18.
48
J. Pawel II, Chronić dzieciństwo dla dobra społeczeństwa – przemówienie do dziennikarzy europejskich, 13.01.1979, [w:] Nauczanie Społeczne, B. Różycka, P. Nitecki, OdiSS, Warszawa 1982, dz. cyt.

204

kiem, dlatego dziecko ma prawo do posiadania rodzeństwa. Nie
można go „pozbawić […] obecności sióstr i braci, którzy mogliby
pomóc […] wzrastać w człowieczeństwie i uświadamiać sobie piękno życia we wszystkich jego latach i w całym jego bogactwie”49.
W sytuacji , kiedy małżonkowie z przyczyn od nich niezależnych, nie mogą zrodzić potomstwa powinni mieć na względzie, że
ich życie małżeńskie nic nie traci w takim stanie rzeczy. Jan Paweł II
tłumaczy to w następujący sposób: „ Niepłodność fizyczna może
bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby
na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, różne formy
pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom […]”50. Dlatego też dzieci niepełnosprawne, osamotnione, czy
te ze związku pozamałżeńskiego mają niezaprzeczalne prawo do
ochrony, szczególnej troski i możliwości do pełnego rozwoju w
sprzyjających warunkach.
Ojciec Święty pragnie, aby świat dla dzieci był sprawiedliwy,
w którym najmniejsi mają prawo do godności, ochrony, miłości,
opieki, wychowania i rozwoju. Podkreśla, że w przypadku dzieci
pozbawionych rodziców, opiekunów szeroko pojęte społeczeństwo
powinno otoczyć je szczególną opieką. Ostatecznie można stwierdzić, że nie tylko dziecko powinno mieć zagwarantowane szczególne
prawa, ale także jego rodzice. Rodzice dali życie dziecku, dlatego
mają prawo i obowiązek być jego głównymi wychowawcami.
4. Zadania rodziców
Jan Paweł II przyrównuje zadanie wychowania dziecka przez
rodziców do posługi kapłańskiej, ukierunkowanej na jego dobro
ludzkie i chrześcijańskie, a także „umożliwieniu […] osiągnięcia
prawdziwe odpowiedzialnej wolności”51. Jakość życia rodzinnego
kreują przede wszystkim rodzice, są za nie odpowiedzialni. „Wypełnianie wychowawczego zadania stawia rodzicom wymagania, gdyż
49
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chcąc wychowywać, rodzice sami muszą być wychowani, bo tylko w
ten sposób ich trud będzie owocny”52. Dlatego bardzo ważny jest
osobisty przykład rodziców, gdyż „człowiek, który się w nich rodzi i
wychowuje, wszedł bez wahania czy zwątpienia na drogę dobra,
jakie jest wpisane w jego serce”53.
Świadectwo prawdziwej małżeńskiej miłości, jest przykładem
pozytywnego formowania się życia rodzinnego, gdyż dziecko może
wzrastać w atmosferze przepełnionej pokojem, szacunkiem, akceptacją, dzielenia się dobrami, przebaczania i bezinteresownego oddania
się drugiej osobie. Taki obraz rodziny nazywa Ojciec Święty komunią rodzinną podkreślając, że codzienne uczestnictwo we wszystkich
jej aspektach „w chwilach radości i trudnościach” jest dla dziecka
„najbardziej konkretną i skuteczną pedagogią”54. Dziecko uczestnicząc czynnie w życiu rodziny uczy się poprzez obserwację sposobów
radzenia sobie z trudnościami, będącymi częścią istnienia każdego
człowieka – doświadcza obcowania z różnorodnością relacji międzyludzkich, zachowaniami czy rozwiązywaniem konfliktów. Dlatego
obowiązkiem rodziców jest tworzenie w rodzinie atmosfery akceptacji, szacunku dla odmiennych opinii, niż własne. Nie można zapominać o nieodzownym elemencie wychowania, jakim jest miłość ojcowska i macierzyńska, „która znajduje w dziele wychowawczym
wypełnienie doskonałej służby życiu: miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak
cennymi owocami miłości, jak czułość, stałość, dobro, usłużność,
bezinteresowność i duch ofiary”55.
Zadaniem rodziców w powyższym kontekście jest również
ukazanie wszystkich treści, które „są konieczne do stopniowego
dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego i
52
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kościelnego”56. Rodzice powinni pełnić posłannictwo wychowawcze
w chrześcijańskim duchu, tzn. pokazywać swoim przykładem życia z
głęboką wiarą „stawanie się głosicielami Ewangelii wobec dzieci”57.
Ma to się wyrażać poprzez codzienną modlitwę, czytanie słowa Bożego, „włączając dzieci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską
do Ciała – eucharystycznego i kościelnego – Chrystusa”58. Rodzice
będąc pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, mają prawo zadecydować o sposobie wychowania religijnego i moralnego, który będzie zgodny z ich własnymi przekonaniami.
Obowiązkiem rodziców jest przygotowanie potomstwa do życia, „aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem”59. Zatem powinnością jest wychowanie dzieci zgodnie z zasadami moralnymi i chrześcijańskimi. Ma to
służyć umiejętności zawiązania głębszych, prawdziwych relacji z
myślą o małżeństwie, dlatego tak ważne jest pouczanie dziecka – od
najmłodszych lat – o szacunku, godności, zadaniu i dziele miłości
małżeńskiej. W tym miejscu, warto pochylić się na wychowaniem do
czystości, będące cnotą doprowadzającą do „prawdziwej dojrzałości
i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała”60.Wychowanie seksualne jest prawem i obowiązkiem rodziców,
to oni dokonują z troski o dziecko wyboru kierunku i kontroli jego
realizacji w domu i szkole. Papież podkreśla, że „wychowanie ma
doprowadzić do znajomości zasad moralnych i uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego w
dziedzinie płciowości ludzkiej”61.
Podsumowanie
Wychowanie dziecka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II
ukierunkowane jest – ze szczególnym uwzględnieniem – na przygotowanie młodego człowieka do pełnienia ról w społeczeństwie. Oj56
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ciec Święty na podstawie swojej pierwszej encykliki Redemptor
hominis (z 4 marca 1979 r.) wspomina w Liście do Rodzin, że „człowiek jest drogą Kościoła”. Rodzina jest tą „drogą Kościoła”, zaś
dziecko scala jej fundament. To w niej najmniejszy człowiek rodzi
się, będąc „darem” dla swoich rodziców, dając im możliwość spełniania się w ich powołaniu. W rodzinie dokonuje się kształtowanie
osobowości dziecka. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, powinni
poczuwać się do odpowiedzialności za wychowanie potomstwa.
Jednak, aby mogło to nastąpić, uprzednio należy zadbać o odpowiednią atmosferę domu rodzinnego oraz posiadanie świadomości
rodziców o równości zaspokajania potrzeb dziecka, tych intelektualnych, materialnych, a głównie emocjonalnych.
Jan Paweł II przypomina o kształtowaniu osobowości religijnej w wychowaniu dziecka.
Wychowanie moralne dzieci ma ścisły związek z wychowaniem
religijnym, a także społecznym. Jednym z obowiązków rodziców, jest
właśnie ten aspekt wychowania, który spada bezpośrednio na ich barki.
Zadanie tworzenia „domowego Kościoła” – budowania rodzinnej atmosfery – powinno być realizowane w duchu miłości, szacunku dla
Boga i drugiego człowieka. Ojciec Święty w swoim nauczaniu niejednokrotnie zaznacza, iż dziecko jest osobą i podmiotem – mającym w
procesie wychowania wszelkie prawa, zaś dla swoich rodziców jest
najcenniejszym darem i nadzieją, drogą Kościoła.
Streszczenie:
Analiza nauczania Jana Pawła II pozwala stwierdzić, że Papież
odnosił się z wielkim szacunkiem do osoby dziecka, był i będzie
rzecznikiem praw dzieci. Zawsze apelował, aby mówić o dzieciach z
serdecznością i podkreślał ważność każdego z nich. W nauczaniu
Ojca Świętego można dostrzec głębokie przekonanie, że zanim małżonkowie staną się rodzicami, powinni zadbać o jakość swoich relacji. Miłość obojga małżonków i ich wspólne, solidarne zaangażowanie w proces wychowania, są podstawowymi jego czynnikami.
Artykuł jest próbą wydobycia niektórych składowych z pedagogii Jana Pawła II odnośnie wychowania dziecka w rodzinie. Podjęta problematyka ważna jest z kilku powodów. Z racji zachodzących
współcześnie przemian w świadomości ludzi, które niejako aspirują
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do miana nowoczesnych, miejsce dziecka w procesie wychowania
jest niejasno usytuowane. Niestety pojmowanie wartości dziecka
jako osoby, zaczyna być coraz częściej zapomniane, gdyż najmniejszy człowiek bywa traktowany przedmiotowo – nie staje się podmiotem. Ojciec Święty w swoim nauczaniu zwraca uwagę na konieczność respektowania praw dziecka i traktowanie jego osoby zgodnie z
jego ludzką naturą, gdyż ma ono pełne prawo do człowieczeństwa.
Należy zaznaczyć, że opisane elementy dotyczące wychowania
dziecka w ujęciu nauczania Ojca Świętego zostały wybrane oparciu
o subiektywną perspektywę i nie wyczerpują podjętej tematyki.
Słowa kluczowe: wychowanie, dziecko, Jan Paweł II, nauczanie, godność osoby
Summary:
Child and education in the teaching of John Paul II
An analysis of the teaching of John Paul II shows that the
Pope treated the child with great respect, he was and will be an advocate of children's rights. He always appealed to speak lovingly about
children and emphasized the importance of each of them. Teaching
the Holy Father you can see a deep conviction that before spouses
become parents, they should take care of the quality of their relationships. The love of both spouses and their joint and solidarity in the
upbringing process are its basic factors.
The article is an attempt to extract some elements from the pedagogy of John Paul II regarding the upbringing of a child in a family. The discussed issue is important for several reasons. Due to the
changes taking place in the consciousness of people today, who in a
way aspire to be called modern, the child's place in the upbringing
process is vaguely located. Unfortunately, understanding the value of
a child as a person begins to be forgotten more and more often, because the smallest person is sometimes treated as an object - not being the subject. In his teaching, the Holy Father draws attention to
the necessity to respect the rights of the child and to treat his person
in accordance with his human nature, as he has the full right to humanity. It should be noted that selected elements concerning the
upbringing of a child in terms of the teaching of the Holy Father
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were selected based on a subjective perspective and do not exhaust
the subject matter.
Key words: education, child, John Paul II, teaching, dignity of
the person
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Ks. Franiciszek Długosz

Mons. Stefan Sečka - biskup, katecheta i pedagog
1. Dzieciństwo i studia
Stefan Sečka hrodził się 6 lipca 1953 roku w Spišskim Štvrtku
(Spiskim Czwartku) w rdzinie Stefana i Marii, którzy swoich czworo
dzieci wychowywali w duchu chrześcijańskim, w pokorze i starali
sięim zaszczepić tradycyjne wartości i zasady moralne. Do szkoły
podstawowej uczęszczał Stefan w swojej rodzinnej wiosce i od najmłodszych lat jawił się jako zdolny bystry uczeń ze szczególnymi
predyspozycjami do przedmiotów humanistycznych, literatury i słowa pisanego. Z Ewangelią zapoznał się dzięki rodzicom, katolickiemu środowisku w rodzinnej wsi a zwłaszcza dzięki ówczesnym proboszczom: Franciszkowi Madarašimu, Józefowi Šterbákowi i Alojzemu Kalafutowi.
W 1971 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Spiskiej
Novej Vsi gdzie zdał maturę z wyróżnieniem. Zaraz po maturze złorzył prośbę o przyjęcie na studia teologiczne na Cyrylometodejskim
Fakultecie Teologicznym w Bratysławie, gdzie w tamtym czasie
kształcili się kandydaci do stanu duchownego w Słowacji. Był to
okres kończącej się tzw. „Politycznej odwilży” z drugiej połowy lat
60 -tych ubiegłego wieku a dawały się już odczuć pierwsze ataki
rozpoczynającej się tzw. „normalizacji” systemu komunistycznego.
Stefan Sečka został przyjęty na studia teologiczne w 1971 roku. Okres studiów pozwolił mu zdobyć szerokie poznanie dyscyplin
teologicznych. Również w tym okresie zaczął się szczególnie interesować tematyką polityki społecznej państwa oraz Katolicką Nauką
Społeczną i różnymi formami działalności charytatywnej. Po pięciu
latach przygotowania do kapłaństwa w bratysławskim seminarium
duchownym i CMBF przyjął 6 czerwca 1976 roku w Domu św. Marcina - obecna katedra – w Bratysławie święcenia kapłańskie z rąk
trnawskiego biskupa bp. Júliusa Gábriša, i został kapłanem diecezji
spiskiej.
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2. Służba kapłańska
Zaraz po święceniach kapłańskich nastąpił na swoją pierwszą
placówkę duszasterką jako wikariusz w Spiskiej Novej Vsi. Jednak
niedane mu tam było długo pracować ponnieważ już po dwóch miesiącach otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Absolwenci studiów teologicznych nie mogli bowiem odbyć tej
służby podczas trwania studiów w ramach absolwowania zajęć na
katedrze wojskowej. Ówczesny reżim komunistyczny w ten sposób
ukazywał przyszłym kapłanom swoją niechęć w stosunku do nich.
Stefan Sečka po ukończeniu służby wojskowej wrócił na placówkę do Spiskiej Novej Vsi, gdzie pracował dwa lata. Następną
jego placówką jako wikariusza parafialnego był Dolny Kubin, gdzie
nastąpił 1 lipca 1980 roku. W roku 1984 objął urząd administratora
parafii w Liptowskich Revucach. Była to parafia pod szczególnym
nadzorem służb komunistycznych i policji. Poprzednik ks. Stefana
Sečki na urzędzie proboszcza, ks. Andrej Filipek został w wykonstrułowanym procesie skazany za rzekome rozkradanie majątku będącego majątkiem socjalistycznym. Tego przestpstwa miał się dopuścić ks. Filipek jeszcze gdy był proboszczem Hnilčiku, gdzie bez
wymaganego pozwolenia od władz komunistycznych zakupił płytki
na posadzkę do kościoła parafialnego. Przy czym, jak to było wspomniane i podczas procesu, miał ustne pozwolenie na tę inwestycję od
ówczesnego sekretarza ONV (Powiatowej Rady Narodowej) ds.
kościelnych Jozefa Oreniča.
Andrej Filipek został skazany na sześć miesięcy aresztu w zawieszeniu na rok według paragrafu 178 za podważanie nadzoru nad
kościołami. Stracił również państwowe pozwolenie na publiczne
wykonywanie czynności kapłańskich. Jeszcze przed tym musiał
odejść z parafii w Hnilčiku, krótko był administratorem w Liptowskich Revucach. Stefan Sečka go wymienił na tym stanowisku 1
kwietnia 1984 roku i pracował w tej parafii do 1 lutego 1990 roku.
W tym czasie spiski biskup bp Franciszek Tondra zaczął budować grono najbliższych zaufanych współpracowników dla odnowionego Seminarium Duchownego im. Biskupa Jana Vojtaššáka w
Spiskiej Kapitule. Pierwszym rektorem odnowionego po aksamitnej
rewolucji Seminarium został Mons. Jozef Jarab a vicerektorem został
mianowany Mons. Stefan Sečka.
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3. Odnowa i wyposażenie budynków Seminarium Duchownego
Dla odnowionego Wyższego Seminarium Duchownego udało
się w 1990 roku odzyskać obydwa dawne budynki. Obiekty w których mieli znaleźć swoją siedzibę Seminarium Duchowne i Instytut
Nauczycielski, po czterdziestu latach były w dezolantnom stanie.
Potrzebowały kompletnej rekostrukcji dachów, murów obwodowych
i wnętrz.
W niewiarygodnym czasie jednego i pół roku, dzięki wysiłkom ówczesnego biskupa diecezjalnego Franciszka Tondry, rektora
Jozefa Jaraba i wicerektora Stefana Sečki, wolontariuszy ze Spiskiej,
Koszyckiej i Rożniawskiej diecezji zruinowane budowy udało się
odnowić. Ordynariusz Spiskiej Diecezji, bp. Franciszek Tondra wraz
z koszyckim biskupem Alojzem Tkáčem i rożniawskim biskupem
Eduardem Kojnokiem mogli 3 października 1990 roku dokonać uroczystego otwarcia roku akademickiego 1990/91 dla kleryków ze
wszystkich trzech wspominanych diecezji. Jednym z punktów tej
uroczystości było poświęcenie odnowionych budynków seminaryjnych, kaplic i pomieszczeń wspólnych. Koncepcja studiów swiętej
teologii w odnowionym seminarium odpowiadała potrzebom aktualnej sytuacji Kościoła na Słowacji po odzyskaniu wolności. W Spiskiej Kapitule studiowało kilka wiekowych i profesyjnych grup.
Rozmowy rekrutacyjne absolwowali maturzyści ze szkół średnich,
którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. W tzm czasie w
Bratysławie studiowało na CMBF trzydziestu trzech kleryków z
diecezji spiskiej. Na piątym roku studiowało pięciu kleryków, których po ukończeniu studiów wyświęcił za kapłanów bp. Franciszek
Tondra 16 czerwca 1990 roku w katedrze św. Marcina w Spiskiej
Kapitule. Na czwartym roku było pięciu kleryków, na trzecim też
pięciu, a na pierwszym i drugim roku studiowało po 10 kleryków.
Wszyscy, którzy rozpoczęli swoje studia w Bratysławie, kontynułowali je w odnowionym Wyższym Seminarium Duchownym w Spiskiej Kapitule, gdzie stopniowo ukończyli swoje studia i zostali wyświęceni za kapłanów dla Spiskiej Diecezji.1
1

DLUGOŠ, F.: Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva
kňazov. Levoča : MTM, 2015, s. 112 – 113.
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Studia teologiczne, rozpoczęli również kandydaci, którzy już
wcześniej zdobyli wyższe wyształcenie na innych kierunkach studiów (lekarze, inżynierowie, pedagodzy). Oni zostali przyjęci do
wyższych roczników wraz z klerykami, którzy przeszli do Spiskiej
Kapituły z Bratysławy.
Ogólną liczbę studentów dopełnili klerycy z instytutów zakonnych. Po formacji początkowej w swoich instytutach rozpoczęli
studia teologiczne w Spiskiej Kapitule bracia salezjanie, franciszkanie i norbertanie (premonstratensi).
W historycznie pierwszym akademickim roku odnowionego
Seminarium roypoczęło studia w Spiskiej Kapitule 235 alumnów. Z
seminarium z Bratysławy przeszło 120 studentów. Początki były
dość skomplikowane i to yarówno dla studentów jak też dla pedagogów i pracowników niepedagogicznych. Poszczególne katedry profilowały się a zarazem prowadziły intensywną czynność dydktyczną.
Grono pedagogiczne składało się z kapłanów i laików z diecezji Spiskiej, Koszyckiej i Rożniawskiej. Wykładowcy musieli poprzy swoich obowiązkach pedagogicznych uzupełniać swoje kwalifikacje na
poszczególne stopnie akademickie. Nie tylko Spiska Kapituła, ale
cała Słowacja poszukiwała najoptymalniejszego modus vivendi studiów teologicznych w nowych, wolnych społeczno-politycznych
warunkach2.
Ze wstępnych analiz i doświadczeń, jako najbardziej odpowiedni jawił się sześcioletni model studiów teologicznych. Dalej
pozostał jeden Wydział Teologiczny Uniwersztetu Komeńskiego
(CMBF UK) w Bratysławie, natomiast w Spiskiej Kapitule i w Nitrze utworzono Instytuty Teologiczne.
Seminarium Duchowne podlegało bezpośrednio biskupowi
diecezjalnemu, bez względu na sposób organizacji studiów teologicznych. Dlatego można było nadać Wyższemu Seminarium Duchownemu w Spiskiej Kapitule imię bp. Jána Vojtaššáka.
W roku akademickim 1994/95 w spiski seminarium studiowało
360 alumnów, co było największą liczbą studiujących. To przepełnienie
2

DLUGOŠ, F.: The education of priests and teachers of religion at
CMBF Bratislava and the clerical seminary of bishop Ján Vojtaššák.
London, United Kingdom, 2015, s. 54 – 55.
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seminarium wymogło na koszyckim arcybiskupie Alojzie Tkáču podjęcie kroków w celu rozpoczęcia rekonstrukcji budowy Wyższego Seminarium Duchownego Karola Boromeusza w Koszycach3.
Po odejściu koszyckich kleryków w spiskim Wyższym Seminarium Duchownym pozostali studiować kandydaci do kapłaństwa z
diecezji Spiskiej i Rożniawskiej. Seminarium założyło własne wydawnictwo i prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Znaczne
sukcesy osiągną chór seminaryjny Schola Cantorum, który brał
udział w licznych koncertach w kraju i za poza jego granicami. Największym sukcesem był występ na Bratysławskim święcie muzyki w
1996 roku4.
4. Mianowanie za spiskiego biskupa pomocniczego
W 1992 roku papież Jan Paweł II wymianował Stefana Sečkę
za kapelana Jego Świętości (Mons.). W roku 1997 zdobył licencjat z
teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinnie a w 2000 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.
Dnia 28 czerwca 2002 roku Jan Paweł II przychylił się do
wniosku biskupa diecezjalnego Franciszka Tondry i po kanonicznym
dochodzeniu wymianował Stefana Sečkę za tytularnego biskupa
sitskiego i biskupa pomocniczego Diecezji Spiskiej. Konsekracja
biskupia odbyła się 27 lipca 2002 roku w katedrze św. Marcina w
Spiskiej Kapitule5.
Głównym konsekratorem był bp. Franciszek Tondra, ordynariusz Dieceyji Spiskiej, a współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski na Słowacji abp Henryk Józef Nowacki i koszycki arcybiskup
abp Alojz Tkáč. Po konsekracji biskupiej 1 siepnia 2002 roku bp
Stefan Sečka został mianowany wikariuszem generalnym Diecezji
3 DLUGOŠ, F.: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 –
1950. Levoča : MTM, 2016, s. 118 – 119.
4 Porov. CHALUPECKÝ, I.: Pohľad do histórie spišského seminára. In
V me- ne Božom. Pamätnica k výročiu Kňazského seminára biskupa J.
Vojtaššáka. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 2000, s. 19.
5 CHALUPECKÝ, I. a kolektív: V mene Božom. Spišské Podhradie :
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2000, s. 57.
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Spiskiej. W ramach Konfeencj Biskupów Słowacji zostało mu powierzone prowadzenie duszpasterstwa służby zdrowia a zarazem
został mianowany prezydentem Słowackiej Katolickiej Charity6.
Ordynariusz diecezji bp Franciszek Tondra po osiągnięciu kanonicznego wieku 75 lat, złożył na ręce papieża Benedykta XVI
dymisję z urzędu Ordynariusza. Papież przyjął jego dymisję i 4
sierpnia 2011 roku mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego bp Stefana Sečkę nowym ordynariuszem Dieceyji Spiskiej.
Kanoniczne objęcie urzędu odbyło się 10 września 20117.
5. Spiski Biskup Diecezjalny
Po objęciu urzędu Spiskiego Biskupa Diecezjalnego pozostawił w urzędzie wikariusza generalnego bp. Andreja Imricha, spiskiego biskupa pomocniczego. Urząd ten pełnił aż do swjej rezygnacji 15
października 2015 roku. Oprócz niego wikariuszem generalnym
został Mons. Anton Tyrol. Bp Stefan Sečka dokonał licznych zmian
w Kurii Biskupiej. Dnia 15 maja 2014 roku przyjął rezygnację dotychczasowego rektora WSD a na jego miejsce 16 maja 2014 roku
ustanowił za rektora dotychczasowego kanclerza Kurii Biskupiej
Petra Majdę. W miejsce Piotra Majdy kanclerzem Kurii Biskupiej
został Piotr Majcher, dotychczasowy wicekanclerz. Urząd wicekanclerza objął Jozef Anderak, rodak z Lewoczy8.
Po objęciu Spiskiej Diecezji bp Stefan Sečka w kierowaniu
diecezją starał się zachować linię swego poprzednika na urzędzie bpa
Franciszka Tondry. Systematycznie wizytował parafie swojej diecezji, udzielał sakramentu Bierzmowania, starał się o wzrost nowych
powołań kapłańskich. Często odwiedzał Seminarium Duchowne, w
którym przez długie lata pracował jako wicerektor i pedagog.
V swojej biskupskiej służbie nezapominał też na misje w
świecie, na które uwolnił z diecezji licznych kapłanów, którzy obecnie pracują na misjach w różnych miejscach na świecie. Wielu mło6

DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018.. Levoča :
MTM, 2018, s. 196 – 198.
7
ACTA SCEPUSIENSIS 3/2011. Spišská Kapitula : Biskupský úrad.
8
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po
Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1970 – 2010. Ružomberok :
VERBUM, 2010, s. 234 – 236.
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dych uzdolnionych kapłanów posłał na zagraniczne studia głównie
do Rzymu i Wenecji. W Wenecji ukończyło studia prawa kanonicznego kilku kapłanów, którzy obecnie pracują na Sądzie Kościelnym
w Spiskiej Diecezji. Jednego z nich, Marka Tomagę od stycznia
2018 roku ustanowił Wikariuszem Sądowym.
Jako biskupowi diecezjalnemu, bardzo mu zależało na beatyfikacji Sługi Bożego biskupa Jána Vojtaššáka. W tym celu ustanowił
ks. Piotra Jurčagę nowym postulatorem tej kauzy. Z Jego inicjatywy
w kraju i za granicą odbyło się kilka konferencji naukowych o Słudze Bożym biskupie Janie Vojtaššáku. Ostatnia taka konferencja na
gruncie słowackim odbyła się 5 i 6 listopada 2017 roku w Spiskiej
Kapitule. Gościem honorowym był na niej słowacki kardynał J.E.
kard. Jozef Tomko, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. bp Stefan Sečka wziął też udział w dwóch konferencjach naukowych w Rzymie i w Wenecji związanych z prezentacią
filmu dokumentalnego o Janie Vojtaššáku.
Bp Stefan Sečka bardzo dbał o rozwój szkół katolickich w
swojej diecezji. Dlatego w październiku 2017roku ustanowił biskupskiego wikariusza, którym został ks. Vktor Pardel, którego zadaniem
była pomoc biskupowi w trosce o szkoły katolickie ale również o
nauczanie katechezy na wszystkich typach szkół w diecezji.
Biskup Stefan niezapominał ani o Mariańskiej Górze w Lewoczy, najwiękdszym miejscu pielgrzymkowym v Słowacji a czwartym
w Europie, często przy różnych okazjach je odwiedzał i wspierał.
Osobiście wybierał i zapraszał głównych celebransów i kaznodziejów na Główne uroczystości odpustowe i osobiście im towarzyszył
pdczas ich pobytu na tym świętym mmiejscu. Co roku oprócz głównych uroczystości odpustowych, brał udział również w sztafecie
modlitwy rużańcowej za kapłanów w dzień uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie wraz z wiernymi modlił się różaniec
i służył mszę świętą pontyfikalną. Dnia 9 sierpnia 2017 roku wraz z
J. E. kard. Stanisławem Dziwiszem, wieloletnim osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II i emerytowanym arcybiskupem krakowskim
oraz z rożniawskim biskupem J. E. bp Stanisławem Stolarikiem,
poświęcili w Sanktuarium sw. Jana Pawła II w Krakowie mozaikę
Matki Boskiej Lewockiej i św. Jana Pawła II.
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W związku z Lewoczą należy wspomnieć na jeszcze osiem
ważnych momentów:
1. Dnia 16 czerwca 2015 roku dokonał błogosławieństwa generalnie odrestaurowanego głównego ołtarza w kościele parafialnym
św. Jakuba. W uroczystości wzięli udział goście z Niemiec, którzy
szczodrze wsparli tę akcję.
2. Znacznie przyczynił się do podniesienia kościoła parafialnego św. Jakuba do godności Bazyliki Mniejszej. Stosowny dekret
wydał w tej sprawie papież Franciszek a został on publicznie ogłoszony 29 listopada 2015 roku.
3. Dnia 28. Maja 2016 roku bp Stefan Sečka dokonał konsekracji Bazyliki św. Jakuba z nowym kamiennym stołem ofiarnym i
przebudowanym presbiterium.
4. 28 października 2017 r. Poświęcił Ogród Różańcowy na Mariánskiej Górze z figurą Najświętszej Marii Panny, którą temu czcigodnemu miejscu ofiarowali architekci Michal Benčat i Peter Mesároš, a
także wierni z parafii Kozárovce w powiecie Zlaté Moravce.
5. Biskup diecezjalny Mons. Štefan Sečka swoim podpisem i
życzliwością poparł również nawiązanie duchowej więzi z największą
bazyliką maryjną Santa Maria Maggiore w Rzymie, aby uzyskać odpust
zupełny dla wiernych i pielgrzymów przybywających do Lewoczy.
6. Pragniemy wspomnieć jedną niemniej ważną kwestię dla
całej diecezji, a mianowicie ponowne zaświęcenie diecezji spiskiej i
pielgrzymów obecnych na głównej uroczystości odpustowej w Lewoczy 2 lipca 2017 r. Niepokalanemu Sercu Maryi.
Po modlitwie Świętego Różańca bp Štefan Sečka tymi słowami dokonał aktu zaświęcenia diecezji i obecnych pielgrzymów:
Niepokalane Serce Maryi! Jako duchowny pasterz, któremu
Bóg powierzył troskę o duchowne stado tej diecezji, dziś na tym
miejscu świętym powierzam Ci je i oddaję pod twoją opiekę. Przjmij
je pod swój ochronny macierzyński płaszcz.Twemu Niepokalanemu
Matczynemu Sercu yaświęcam Ci przede wszystkim siebie i duchowieństwo diecezjalne pracujące wraz ze mną w winnicy Pana.
Wstawiaj się za nami u swego Boskiego Syna i wyproś nam od niego
łaskę i pomoc aby śmy gorliwie wypełniali obowiąyki swego stanu
duchownego i powołania i abyśmy zawsze znajdywali duchowną
radość w służbie u Twego Syna.
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Wyproś nam silną wiarę, abyśmy byli zdolni zasiewać ją coraz
głębiej do serc naszych wiernych i w ten sposób, abyśmy mogli rozgrzewać liczne serca, aby nieostygły w czci i miłości do Ciebie.
Niepokalane Serce Maryi! Zaświęcamy Ci naszych ojców i
matki. Wstawiaj sięza nimi, aby według przykładu Świętej Rodziny
z Nazaretu wypełniali rodzicielskie obowiązki i zadania. Wyproś im
u Boga łaskę pokoju, zgody i miłości, aby z uczuciem szczęśliwości
wiedzieli nieść codzienne brzemiona trudów życia. Niech ich dzieci
będą dla nich wiernym, kochającym i posłusznym potomstwem.
Wyproś im mądrość i miłość rodzicielską, aby swoje dzieci wychowywali dla doczesnej i wiecznej szczęśliwości.
Niepokalane Srdce Maryi! Zaświęcamy Ci owoce życia naszych ziemskich rodziców: synów i córki, naszą młodzież. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski oraz siłę szanować, miłować i słuchać
swoich rodziców. Wyproś dla naszej młodzieży anielską czystość,
aby zachowała w sobie czystość otrzymaną na chrzcie świętym, ktra
jest jej największym skarbem.
Wyproś dla naszej młodzieży łaskę powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Winnica Pana potrzebuje i poszukuje nowych robotników. Jest ich mało, a praca w Winnci Pana jest ciężka.
Królestwo Chrystusa na ziemi powinniśmy ciągle budować i powiększać. Proś Boga aby w naszych katolickich rodzicach wzbudził
świadomość, że darować swoje dziecko na służbę Panowi jest dla
nich nie tylko wyrożnieniem ale i wielką zasługą przed Bogiem.
Niepokalane Srdce Maryi! Twojej mcirzyńskiej miłości polecamy nie tylko naszych diecezjan, ale wszystkich wiernych uczestniczących w tej uroczystości. Wstawiaj się za nimi wszystkimi i wyproś im łaskę, aby poznali prawdziwą wiarę i sprawną drogę prowadzącą do wiecznego szczęścia. Amen.
Biskup Stefan dokonał tego aktu zaświęcenia w dzień 70 rocznicy zaświęcenia Diecezji Spiskiej przez Sługę Bożego biskupa Jána
Vojtaššáka, który jako biskup diecezjalny dokonał tego aktu dnia 2
lipca 1947 roku.
7. W święto św. apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2019 roku pobłogosławił monumentale dzieło - Czternaście Stacji Drogi
Krzyżowej prowadzącej wokół Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny na Mariánskiej Górze.
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8. Swoim osobistym udziałem zaszczycił szczyt rektorów i
przedstawicieli Stowarzyszenia Europejskich Maryjnych Ośrodków
Pielgrzymkowych, który odbył się w dniach 17-20 września 2019 r.
w Lewoczy. W swojej rezydencji przyjął dostojnych gości, oprowadził ich po swojej rezydencji, katedrze św. Marcina i odbył z nimi
niezwykle serdeczną rozmowę.
Jako ordynariusz swojej diecezji bp Štefan Sečka systematycznie brał udział w dekanalnych dniach skupienia, wydawał Acta
Scepusiensis – Urzędowe pismo Spiskiej Diecezji, gdzie zamieszczał
propozycje i zarządzenia dla kapłanów diecezji.
Oprócz Acta Scepusiensis systematycznie pisał Listy pasterskie na poszczególne okresy i święta Roku Liturgicznego a na Roki
Jubileuszowe. Zwłaszcza wykazał się wielkim zaangażowaniem –
tak słowem jak i pismem – w latach 2016 – 2017, kiedz to Diecezja
Spiska obchodziła 1700 lecie narodzenia św. Marcina y Tours, patrona spiskiej katedry i diecezji.9
Z wielką boleścią nosił w sercu sprawy związane z rozprzestrzenianiem się virusu Covid 19 w świecie a od marca tego roku
również na Spiszu. Wyjątkowa sytuacja wyrządała sobie i okrutną
daninę, najpierw w zniesieniu normalnych obchodów świąt Wielkanocnych a następnie szczególnie bolesnego yniesienia uroczystości
odpustowych na Mariańskiej Górze w 2020 roku.
W 2019 roku bp Štefan Sečka poprosił Ojca Świętego Franciszka o przydzielenie Diecezji Spiskiej biskupa pomocniczego.
Prośbę swą motywował pogarszającym się stanem swojego zdrowia,
pojawiającymi się coraz to nowymi chorobami które starał się już
przez dwa lata cierpliwie znosić. Papież przychylił się do tej prośby i
25 marca 2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pana mianował
Mons. Jána Kuboša, proboszcza i dziekana w Keżmarku biskupem
pomocniczym Diecezji Spiskiej. Głównym konsekratorem bp Jána
Kuboša był bp Štefan Sečka. Po wyświęceniu bskupa pomocniczego
dokonał znacznych zmian personalnych w Kurii Biskupiej. Dotychczasowego Wikariusz Generalnego Mons. Antona Tyrola ustanowił
proboszczem w Zubercu na Orawie, kanclerza ks. Petra Majchera pro9
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boszczem i dziekanem w Lewoczy, oaz rektorem obydwóch lewockich
bazylik a wicekanclerza Jozefa Anderaka ustanowił proboszczem w
Spiskiej Teplicy. Nowym Wikariuszem Generalnym został bp Ján Kuboš, biskup pomocniczy; Kanclerzem ks. Tomaša Pavlikovskiego a
wicekanclerzem ks. Martina Zummera10.
6. Przejście do Domu Ojca
Końcem października stan zdrowia biskupa diecezjalnego
znacznie się pogorszył. W ostatnią sobotę października bp Štefan
Sečka został umieszczony na oddziale wewnętrznym lewockiego
szpitala. Szpitalna sala OIOM w lewockim szpitalu była w środę 28
października na święto apostołów Szymona i Judy o trzeciej godzinie
nad ranem miejscem wydania ostatniego tchnienia przez spiskiego
biskupa. Stało się to w 68 roku jego życia, 45 roku kapłaństwa i w 19
roku służby biskupiej. Swoją ziemską pielgrzymkę ukończył w zgodzie ze swoim hasłem biskupim: Crux Christi perficiat nos – Krzyż
Chrystusa niech nas udoskonala. Przyczyną jego śmierci były długotrwające problemy związane z chroniczną chorobą serca, wysokim
ciśnieniem i cukrzycą. Zaraz po śmierci zwłaszcza bulwarne media
spekulowały o śmierci biskupa zaprzyczynionej wirusem Covid 19,
co jednak okazało się całkowicie błędne.
7. Ostatnie pożegnanie Ojca Biskupa Štefana Sečki
Niestety, sytucja związana z przyjętymi przez władze państwowe środkami antyepidemiologicznymi na Słowacji wpłyneła i na przebieg obrzędów pogrzebowych zmarłego biskpa. W kościelnych uroczystościach pogrzebowych mogła wiziąć udział tylko bardzo ograniczona liczba żałobników. Byli obecni prawie wszyscy słowaccy biskupi, prałaci, dziekani, przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego,
seminarzyści i najbliższa rodzina.
Obrzędom pogrzebowym i mszy świętej przewodniczył Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji abp Stanislav Zvolensky,
metropolita bratysławski. Homilię wygłosił koszycki arcybiskup i metropolita abp Bernard Bober.
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We wtorek 3 listopada 2020 roku po mszy świętej i obrzędach
pogrzebowych w katedrze św. Marcina został bp Štefan Sečka pochowany na cmentarzu kapłańskim obok swego poprzednika bp Františka Tondry. Miejsce ostatniego odpoczynku określił w swoim testamencie sam bp Štefan. Napisał tam, że jeśli umrze jako biskup dieceyjalny chce być pochowany w Spiskiej Kapitule. Jeśli bz się tak niestało,
byłby pochowany obok swoich rodziców na cmentaryu w Spišskim
Štvrtku.
Abp Bernard Bober w swojej homilii ocenił całożywotną służbę
zmarłego bp Štefana Sečki słowami: Zmarł ojciec i dobry pasterz tej
umiłowanej przez Boga Spiskiej Diecezji. Wrócił się do Domu Niebieskiego Ojcaw czasie, który jest okrutnie poznaczony ostrymi restrykcjami i pandemią. Wstąpił do wieczności w okresie, w którym
wszyscy rzeczywiście wspominamy i zanosimy do Boga szczególne
prośby za naszych bliskich zmarłych. Ponieważ dla wielu z nas i
biskup Štefan Sečka stał się bliskim i miłowanym człowiekiem chcemy naszą modlitwą i udziałem w tej Eucharystii i obrzędach pogrzebowych wysłowić Bogu wdzięczność za jego życie i za służbę kapłana
i biskupa.
Dziękujemy mu za jego pracę w ramach Konferencji Biskupów
Słowacji – w Komisji ekonomiczno – prawnej i w Radzie Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Oprócz tego należy mu się uznanie i wdzięczność za prowadzenie i przewodniczenie Słowackiej Katolickiej Charity i za przewodniczenie Subkomisii KBS do spraw Bioetyki. Jest
tego naprawdę dość, co jeden biskup bierze na siebie oprócz kierowania własną diecezją.
Ja osobiście Štefana lubiłem. Był moim sufraganem. Łączyła
nas właśnie ta jego ludzkość i bezpośredniość. Podziwugodny był
jego charakter społeczeński. Gdziekolwiek przyszedł zaraz zapadł w
dane środowisko. Między dziećmi był jak dziecko, między młodymi
był tinedżerem. Z dorosłymi, i tymi niewierzącymi potrafił tak komunikować, że ich sobie szybko pozyskał. Przy starszych ludziach zachowywałsię jak jeden z nich. Miał dar komunikacji i dobre go wykorzystywał. Jest jeszcze jedna rzecz w jego służbie godna wspomnienia. Pomimo tego, że był człowiekiem doświadczonym i poznał życie,
dawał wiele przestrzeni aby się w życiu diecezji mogli realizować
również młodzi kapłani i młodzi ludzie. Właśnie tym, że wiele urzę-
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dów i obowiązków w diecezji powierzył młodym kapłanom skwalitnił
kierowanie diecezją. A cieszyło go gdy widział , że wszystko dobrze
się układa i wychodzi również dzięki temu, że miał odwagę powierzyć
zadania młodszym. Dzisiaj, gdy dziękujemy Bogu za to, że nam go
dał, pragnę w imieniu nas wszystkich podziękować i tym ludziom,
którzy z nim dzielili swoje życie i współpracowali z nim na pełnieniu
jego posłania. Przede wszystkim nowy biskup pomocniczy bp Janko
Kuboš i emerytowany biskup pomocniczy bp Andrej Imrich byli zawsze
gotowi natychmmiast reagować i brać na siebie brzemię pracy duszpasterskiej, zwłaszcza w czasie, gdy Štefan już fizycznie niedomagał.
Podziękowanie należy się członkom Kurii Biskupiej, najbliższym
współpracownikom i siostrom z Kongregacji Miłosiernych Sióstr
Krzyża Świętego, za pomoc i ochotę pomagać codziennie w kierowaniu Diecezją i za wytwarzanie domowej atmosfery i bezpiecznego
zaplecza. W wyrazach wdzięczności nie chcę pominąć ani ani osobistego sekretarza, ks. Patrika, który w ostatnich miesiącach był Štefanowym osobistym i widzialnym aniołem stróżem. Patryku dziękujemy. Z tego miejsca dziękujemy za lekarską i medyczną opiekę kierownictwu lewockiego szpitala, w którym biskup Štefan przżył wiele
dni a na koniec i tam oddał swe ostatnie tchnnienie.
Do tych słów wdzięczności i wyrazów kondolencii dołącza się
również nasz kardynał Jozef Tomko. Wszystkich was serdecznie pozdrawia i z wielkim zachwytem wspomina Tatry, Spisz i tę katedrę.
Drodzy bracia i siostry, pasterz i biskup, nasz ukochany Štefan już
zakończył swoją ziemską pielgrzymkę na chwałę Imienia Chrystusa i
już jest w wieczności. Niebieska Matka, Lewocka Panna Maria już
go prowadzi do swego Syna i prosi, aby Jezus zagoił to, co było słabe i poranione na jego duszy. A teraz kolej na nas. Starajmz się tak
jak on, pozostawić na tej ziemi widzialny ślad miłości, ofiary i wierności. Amen.
8. Na zakończenie liturgii pogrzebowej padły jeszcze słowa
przemówień
Sekretarz Nunciusza Apostolskiego na Słowacji odczytał telegram, który w imieniu Ojca Świętego Franciszka przesłał watykański
Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin. W telegramie się pisze:
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Jego Excelencii bp. Jánovi Kubošovi, administratorowi diecezjalnemu Diecezji Spiskiej.
Po otrzymniu wiadomości o przedwczesnej śmierci J. E. Bp
Štefana Sečki Ojciec Święty łączy się w smutku, który rozciąga się na
całą wspólnotę Kościelną.
Wspomina sobie ofiarną służbę, jaką zmarły biskup wykonywał jako pasterz tej diecezji a w szczerej modlitwie prosi zajego duszę, którą powierza niebieskiemu orędownictwu Najświętszej Panny
Marii.
Jego Świętobliwość prosi dla zmarłego o nagrodę wieczną,
obiecaną wiernym sługom Ewangelii i z ochotą udziela swego apostolskiego błogosławieństwa wam, pozostałym biskupom, obecnym
na uroczystościach pogrzebowych, kpłanom, wszystkim wiernym, jak
również rodzinie zmarłego biskupa.
Swoje słowo wypowiedział też preszowski arcyiskup metropolita i przewodniczący Rady Hierarchów Kościoła Greckokatolickiego
sui iuris na Słowacji abp. Jan Babjak, bratysławski arcybiskup metropolita abp Stanislav Zvolensky i administrator diecezjalny Spiskiej Diecezji bp Ján Kuboš, który oprócz podziękowań przeczytał
również fragmenty z testamentu zmarłego biskupa Štefana. Po mszy
świętej ciało zmarłego biskupa zostało pochowane na cmentarzu w
Spiskiej kapitule, tak jak sobie tego życzył. Mszę świętą pogrzebową
z katedry św. Marcina transmitowały Telewiyja LUX i radio LUMEN11.
Abstrakt:
„Krzyż Chrystusa niech nas udoskonla...” W duchu tych słów i
życiem opieczętowanym tym hasłem, ukończył swoje zacne kapłańskie, biskupskie i ludzkie dzieło ordynariusz diecezji Spiskiej, biskup
Stefan Sečka. Zmarłemu ojcu diecezji Spiskiej poświęcił rozległe
profilowe studium Mons. Franciszek Dlugoš, blizki przyjaciel i brat
w kapłańskiej służbie swego duchownego ojca na stolicy biskupiej
„Spiskiego Syjonu”.
11

Dostupné na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201103017. Vyhľadané 3.
11. 2020.

225

W portrecie bpa Stefana Sečki autor podkreślił najbardzie charakterystyczne jego cechy oraz konteksty poczynając środowiskiem
rodzinnym - chrześcijańskim, poprzez jego talenty i wiadomości,
które wpłynęły na godny podziwu duchowy i osobisty rozwój spiskiego biskupa. Mons. Franciszek Dlugoš napisał swój tekst w formie wspomnienia – laudacii, przepełnionej szczerym szacunkiem.
Kluczowe słowa: autor, biskup, diecezia, caritas, Kapituła,
kapłan, chrześcijaństwo, pogrzeb, święcennie, seminarium, testament.
Abstract:
„May the cross of Christ perfect us” - In the spirit and under
the lifelong seal of this statement, the diocesan bishop of Spiš,
Mons., Completed his precious priestly, episcopal and human work.
Štefan Sečka. The late father of the Spiš diocese was given an extensive profile study by Mons. František Dlugoš, a close friend and
priestly brother of his spiritual father on the episcopal throne of Sion
of Spiš.
In the portrait of Mons. Štefan Sečka, the author emphasized
the most important character traits and contexts, starting with the
native background of the Christian family, talents and knowledge,
which contributed to the respectable personal and spiritual growth of
the Bishop of Spiš. Mons. F. Dlugoš wrote his text in the genre of
memory - laudation filled with sincere respect.
Keywords: author, bishop, diocese, charity, Chapter, priest,
Christianity, funeral, ordination, seminar, will.
Abstrakt:
„Kristov kríž nech nás zdokonalí…“ V duchu a pod celoživotnou pečaťou tohto výroku dokončil svoje vzácne kňazské, biskupské i ľudské dielo spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Zosnulému otcovi Spišskej diecézy venoval obsiahlu profilovú
štúdiu Mons. František Dlugoš, blízky priateľ aj kňazský brat svojho
duchovného otca na biskupskom stolci spišského Siona.
V portréte Mons. Štefana Sečku zdôraznil autor
najpodstatnejšie charakterové črty aj kontexty počínajúc rodným
zázemím kresťanskej rodiny, talentov a vedomostí, ktoré prispeli k
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úctyhodnému osobnostnému aj duchovnému rastu spišského biskupa.
Mons. František Dlugoš napísal svoj text v žánre spomienky –
laudácia naplnenej úprimnou úctou.
Kľúčové slová: autor, biskup, diecéza, charita, Kapitula, kňaz,
kresťanstvo, pohreb, vysviacka, seminár, testament.
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