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RYS BIOGRAFICZNY1
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. jako syn Karola i
Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica BielskaBiałej). Z kolei ród Kaczorowskich pochodzi z Michałowa k. Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym
dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana
wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef
Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Rodzice nadali mu imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii
bł. Karola Habsburga. Karol był jednym z trójki dzieci Wojtyłów. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była
pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako
szwaczka. Wojtyłowie mieli trójkę dzieci: Edmund, po ukończeniu
wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został
lekarzem, Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie.
Papież wspominał ją w opublikowanym po śmierci testamencie – na
równi z rodzicami i bratem. Fakt o istnieniu starszej siostry ujawnił
francuski dziennikarz i filozof André Frossard, autor wydanej w 1982
roku książki Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem
imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach.
Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
W dniu 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat, gdy Karol miał 9
lat umiera mu matka. Trzy lata później, w 1932 roku, w wieku 26
lat zmarł na szkarlatynę jego brat Edmund. Chorobą zaraził się od
swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

1

Opracowano na podstawie dostępnej literatury wydanej drukiem.


Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol
Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał
znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. Podczas
nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w
przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z
wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Jadowity. 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył
naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W pierwszym roku studiów Karol
przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul.
Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej,
uczęszczał na mecze Cracovii.
Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także
tworzenia własnej poezji. Wybuch II wojny światowej zmusza do
przerwania nauki. Fakt ten spowodował, że Karol wraz z Ojcem
udali się na tułaczkę wojenną, najpierw uciekając z Krakowa aż
pod San, gdzie jednak wrócili do Krakowa z powrotem.
W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą
zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym
mistyką. Tyranowski prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po
raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża. W tym czasie rozpoczyna pracę jako robotnik, goniec sklepowy, później zostaje zatrudniony jako pomocnik strzałowego w kamieniołomach. Wraz z
przyjaciółmi bierze czynny udział w działalności artystycznej i literackiej. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec
Karola, który jak mówi był dla niego ostatnią tak bliską osobą w
jego życiu. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczno

ści akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby
jasnogórskie.
Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych
Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym
okresie Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.
Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Był to też okres rozwoju literackiego Karola. Pierwszy
zbiór wierszy Renesansowy psałterz, powstały 1939 roku (wydany w
1999), ma jeszcze charakter poetyckich pierwocin; jest też wyrazem
hołdu dla wielkiej tradycji, w tym dla Jana Kochanowskiego. Wczesną dojrzałość młodego poety ujawniają utwory powstałe podczas
wojny, w tym poemat Pieśń o Bogu ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawiązujący twórczo do św. Jana od Krzyża.
Jako poeta Wojtyła łączył precyzję stylu oraz intelektualizm z wizyjnym charakterem ekspresji lirycznej. Tworzył poezję metafizyczną. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942,
gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym samym
czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku 1944 zostaje ranny, potrącony przez niemiecki samochód ciężarowy. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni
jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.
W dniu 13 października 1946 roku otrzymuje święcenia subdiakonatu a tydzień później otrzymuje z rąk Księcia Metropolity święcenia
diakońskie. 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
Księdza Kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego. Następnego
dnia, czyli 2 listopada w Krypcie św. Leonarda na Wawelu uczestniczy w swej pierwszej Mszy Św. prymicyjnej. Dwa tygodnie później tj.
15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na
Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papie

ski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.
Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948
roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude.
Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange'a napisał po łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie
wiary u świętego Jana od Krzyża (tytuł oryginału: Questio de fide apud
sanctum Ioannem de Cruce). W 1948 zdaje egzamin doktorski. Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty
renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy na
wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł
ten został mu przyznany w Polsce. Końcem tego roku uzyskuje dyplom magistra teologii UJ. Wydział Teologiczny UJ postanawia przyznać mu doktorat teologii z końcową oceną bardzo dobrą. Podczas
pobytu w Rzymie, wiosną 1947 r. udaje się do San Giovani Rotondo
na mszę odprawianą przez Ojca Pio, słynnego stygmatyka.
Po powrocie ze studiów, w lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy
Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie
spełniał zadania wikarego i katechety. Wraz z młodzieżą brał czynny
udział w życiu duchowym, sportowym i kulturalnym. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z
młodzieżą po Polsce. W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański. Nadal często wyprawiał się na wycieczki z
młodzieżą, gdzie starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się „wujkiem”.
W roku 1951 po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został
skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo
uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał eseje filozoficzne (np. Personalizm tomistyczny – o Tomaszu z Akwinu, O humanizmie św. Jana od Krzyża) i szkice. Często publikował w krakowskich
periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i „Tygodniku Powszechnym”. W związku z habilitacją podjął systematyczne studia
nad myślą etyczną fenomenologa Maxa Schelera, którego pisma
czytał w oryginale niemieckim. Pisał wiele m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena
możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa


Schelera [taka spolszczona wersja imienia w tytule] została przyjęta
jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty (uzyskał go dopiero w 1957 r.).
Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i
częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę małżeńską, ale ogarniały też
szeroko pojętą historię filozofii. Były precyzyjne i trudne, Wojtyła ujmował jednak studentów jako profesor wprawdzie wymagający, lecz
życzliwy, otwarty na rozmowę i sprawiedliwy.
4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji
biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze na
Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław
Kominek. Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do
Matki Chrystusa. Inspiracją stał się barokowy pisarz ascetyczny, francuski św. Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego książka Traktat o
prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, z której Wojtyła
przejął koncepcję „niewolnictwa duchowego”, rozumianą jako dobrowolne i ufne oddanie się w opiekę Matce Boskiej. Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory (w tym
zgromadzenie albertynów, założone przez św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta). W roku 1965 otworzył proces beatyfikacyjny
siostry Faustyny Kowalskiej, z której Dzienniczek wraz orędziem Miłosierdzia Bożego zapoznał się wcześniej. Spotykał się z inteligencją
krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.
Ponadto jeździł na Podhale i w Tatry.
W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły
także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. Wydaje słynną
pracę „Miłość i odpowiedzialność” obejmującą całokształt problema-



tyki seksualnej i małżeńskiej. Uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. Jako biskup udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
13 stycznia 1964, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany
przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim.
Cztery lata później, podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został
nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy
Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem
tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. Był
członkiem czterech kongregacji: ds. Duchowieństwa, Wychowania
Katolickiego, Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oraz Kościołów Wschodnich.
W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej zaś 3 maja 1966 roku wygłosił w Częstochowie słynne kazanie
„Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryji”. W 1969 wydał
swą książkę filozoficzną monografię z zakresu antropologii Osoba i
czyn, która była znana także za granicą, a w 1972 – książkę o II Soborze Watykańskim. Pomimo obowiązków duszpasterskich systematycznie prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
kształtując tam swą szkołę badawczą z zakresu etyki.
Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji filozoficznej (grecka etyka klasyczna, św. Tomasz z Akwinu, fenomenologia), lecz też do Biblii i do mistyki (zawsze mu bliski święty Jan
od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję zarówno z filozofii jak
i teologii: człowieka jako integralnej osoby. Człowiek jest zadomowiony pośród świata jako byt cielesno-duchowy, otwarty na transcendencję, a godność i wolność dał mu Bóg. Tym sposobem Wojtyła stał się wybitnym przedstawicielem personalizmu. W filozofii
reprezentował neotomizm fenomenologizujący. Swoje poglądy stosował też i przedstawiał w pracy duszpasterskiej.
Karol Wojtyła stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z „prymasem Tysiąclecia” (bo tak nazywał
kard. Wyszyńskiego), ściśle współpracował, okazując szacunek dla
jego doświadczenia i mądrości. Jako kardynał odbywał podróże zagraniczne, zapraszany też przez środowiska uniwersyteckie. Wiosną



1976 papież Papież Paweł VI zaprosił go do Watykanu, by głosił tam
rekolekcje wielkopostne (wydane później w publikacji książkowej).
Po śmierci Jana Pawła I, Wojtyła udaje się na jego pogrzeb, oraz na
udział w Konklawe. 16 października 1978 o godz. 16.16 zapada wyrok
Konklawe wskazujący na Karola Wojtyłę. Po ósmym głosowaniu
otrzymuje on 94 głosy z 111 kardynałów. I tak rozpoczął się nowy
pontyfikat papieża Polaka, który obrał sobie imię Jana Pawła II. Jest
pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym cudzoziemcem po 455
latach papiestwa włoskiego (od Adriana VI). Teolog, pisarz, poeta.
Opublikował charakterystyczne wydanie „Neo Wulgata” Pisma Świętego. Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany
za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra i bł. Piusa IX. Był papieżem przez 26 i pół roku. Długość jego pontyfikatu podkreśla także
kontrast z papiestwem jego poprzednika Jana Pawła I, który papieżem był jedynie 33 dni. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione
proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan
Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża
bliskiego wszystkim ludziom, papieża – apostoła.
Od 1 lutego 2005 r. następowało widoczne postępujące pogorszenie zdrowia. Dnia 2 kwietnia o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność a o godz. 19.00 wszedł w stan śpiączki. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II.
Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu
Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta
Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. Pogrzeb Jana
Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r, w którym uczestniczyło
na placu św. Piotra ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i
premierów a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym
duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież
został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana
XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.



13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI (następca Jana Pawła II) zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana
Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania
od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne.
Formalny proces rozpaczał się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni
zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego.
Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż
jakikolwiek poprzedni papież. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338
osób, kanonizował 482 świętych podczas 51 uroczystości. Trudno
powiedzieć, czy kanonizował więcej świętych niż wszyscy poprzedni
papieże razem wzięci, ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub niedokładnych. Podczas jego
pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II powołał więcej kardynałów niż
którykolwiek z jego poprzedników. Na dziewięciu konsystorzach
papież kreował kardynałami 231 duchownych katolickich. Ojciec
Święty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy
apostolskie. W 1989 roku Jan Paweł II otrzymał, wyjątkowo jako jedyny laureat, nagrodę Wiktora przyznawaną przez Akademię Telewizyjną. Papież - pielgrzym, niosący Słowo Boże i słowa Pokoju do ludów świata. Bullą „Incarnationis misterium” ogłosił Wielki Jubileusz
Roku 2000. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.
Wartym zaznaczenia jest fakt zamachu na jego życie. W dniu 13
maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie
o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy,
chwilę wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił
się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że
dziewczynka którą papież trzymał na rękach lekko przysłoniła go co
uniemożliwiło zamachowcowi dokładne wycelowanie. Ochrona
przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano papieża
sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił.
Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu.
Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni
dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie
jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Jan


Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie
cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem
postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego
cierpieniu. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat
był Stanisław Dziwisz, obecnie kardynał.
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Abp Andrzej Dzięga
KARTA PRAW RODZINY – AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA
1. Wprowadzenie
Narasta w świecie, także w Polsce, dyskusja nad rodziną,
prowadzona przez różne środowiska. W tej dyskusji, obok socjologów, teologów, psychologów, filozofów, ekonomistów i innych środowisk, uczestniczą także – co wydaje się oczywiste prawnicy. Jednym z trudniejszych obszarów tej dyskusji okazuje
się być problem podmiotowości wspólnoty osób tworzących rodzinę i żyjących jak rodzina, która to podmiotowość dla jednych
jest czymś oczywistym, a która jednocześnie inne środowiska, w
tym prawnicy, z dużą konsekwencją negują, jako niemożliwą do
zdefiniowania i wkomponowania w strukturę podmiotów prawa. W roku 1983 Stolica Apostolska, odpowiadając na postulaty
z całego świata, ogłosiła urzędowo, wobec całego świata, Kartę
Praw Rodziny1. Bez wątpienia Dokument ten jest wyznacznikiem myśli i troski Jana Pawła II, który najpierw zainspirował
wspomniany Synod Biskupów, a następnie ogłosił Kartę. Skoro –
zgodnie z tytułem i treścią tego Dokumentu - rodzina ma swoje
prawa, można więc także stawiać pytanie o podmiotowość tej
wspólnoty. Warto także podjąć refleksję nad samym rozumieniem praw rodziny po upływie jednego pokolenia.
Wśród szeregu zagadnień, dyskutowanych obecnie w odniesieniu do prawnych regulacji wobec rodziny, znajduje się także
kilka kwestii, mających charakter nie tyle formalno-prawny, ile
raczej społeczno-prawny lub nawet filozoficzno – prawny. W
grupie tych ostatnich należy osadzić przede wszystkim zagadnienie godności rodziny. Wśród zagadnień o charakterze ściśle
formalno-prawnym warto wyodrębnić problem dookreślenia
momentu rozpoczęcia oraz skuteczności prawnej ochrony
Polski tekst Karty Praw Rodziny (dalej KPR) ukazał się w polskiej wersji
L’Osservatore Romano w nr 10 z 1983 roku.
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dziecka poczętego, zaś wśród zagadnień o charakterze społeczno-prawnym coraz bardziej do głosu dochodzi problem ogólnego rozumienia i traktowania spraw rodziny ‘jako takiej’ przez
polityków czy najwyższych urzędników w państwie. Obok problemu ochrony i realizacji praw człowieka, właśnie kwestie dotyczące praw rodziny, wyrastających bezpośrednio ze sposobu
rozumienia rodziny, stają się dzisiaj coraz bardziej wyrazistym
wyznacznikiem kultury prawa.
2. Problem określenia godności rodziny jako wspólnoty osoby
W wyżej zarysowanym kontekście należy usytuować bardzo
istotne pytanie o rozumienie godności rodziny. Jest to bez wątpienia ściśle związane z szerszym, w pewnym sensie z bardziej
fundamentalnym, zagadnieniem godności osoby. Mówi się o
godności dziecka, o godności rodziców, o godności rodziny jako
wspólnoty osób. Mówi się tu o godności, rozumiejąc ją jako element antropologii, który istotnie kształtuje jakość spojrzenia na
rodzinę. Często mówi się za Janem Pawłem II o błędzie antropologicznym, który – jeżeli jest obecny w punkcie wyjścia rozważań
o człowieku – rzutuje w sposób konieczny także na efekty tych
rozważań2. W punkcie wyjścia, w założeniach wstępnych dyskusji, chodzi o pozornie niewielką różnicę, ale w dalszych analizach, a szczególnie we wnioskach, pokazuje się już zupełnie inne
podejście do człowieka i inny system wartościowania. Podstawowym elementem tego błędu antropologicznego jest rozumienie człowieka w ujęciu naturalistycznym, któremu brakuje odniesienia do dziecięctwa Bożego. Pojawia się tu naturalne pochodzenie i zupełny brak teologicznego aspektu. To ujęcie błędu antropologicznego ma też aspekt następny. Przyjmuje się, zgodnie z
prawdą, że człowiek to osoba autonomiczna, jednostka. Czy jednak z natury swojej człowiek ma pozostać ‘autonomiczny absolutnie’, wskutek czego jest rozumiany jakby „obok innych”, czy
nawet „przeciwko innym”? Czy też należałoby zawsze dopowiadać, że człowiek jest autonomiczny, ale w rozumieniu ‘zawZob. Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 13. Szeroko na ten temat, w ujęciu
filozoficznym, patrz, A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Błąd antropologiczny, Lublin 2003.
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sze z innymi’, z natury swojego istnienia ‘zawsze z innymi’. Takie
ujęcie pozwala na formalne wprowadzenie aspektu społecznego,
wspólnotowego, indywidualności osoby ludzkiej. Przy konsekwentnym wdrożeniu takiego rozumienia w codzienność
wszystkich dyskusji byłoby to bardzo ubogacające ten obszar
dyskusji także nad problemem praw człowieka i praw rodziny.
Konsekwentne wprowadzenie bowiem tego aspektu pozwala na
silniejsze mówienie także o powinnościach człowieka a nie tylko
o prawach człowieka. Także na rozumienie godności człowieka,
godności osoby ludzkiej, takie rozszerzone spojrzenie może mieć
wyraźnie korzystny wpływ. Godność tę bowiem wyznaczają zarówno prawa osoby jak też powinności osoby. Odrębną kwestią
byłaby tu sprawa faktycznego zaakceptowania i podjęcia tych
powinności. To jednak dla samego pojęcia godności człowieka
wydaje się być wtórne.
Dużo się mówi o godności człowieka. Cóż to naprawdę znaczy? Z jakich źródeł wyrasta - to wiemy. Czym skutkuje – wiemy. Czym jednak naprawdę jest godność człowieka – istnieją
pewne różnice w interpretacjach. Chodzi mi w tym przypadku
nawet nie tyle o dyskusje ściśle filozoficzne, ile o dyskusję w
środowiskach prawników. Mówimy bowiem nie tyle o porządku Objawienia ale przede wszystkim o porządku natury, możliwym do poznania i przyjęcia drogą logicznego rozumowania
(czyli przez wszystkich, niezależnie od ich światopoglądu), jeszcze bez konieczności poznawania światłem wiary. Poznanie
człowieka w świetle wiary, jako dziecka Bożego, a szczególnie
jako wiernego ucznia Jezusa Chrystusa (co jest dodatkowym
wyznacznikiem godności osoby ludzkiej), tylko wzmaga ten
porządek natury człowieka, dodaje mu dodatkowych racji i pobudza osobę do skuteczniejszego zaakceptowania i realizacji
tego porządku.
Z powyższych uwarunkowań musi też wyrastać rozumienie
godności rodziny3. Warto więc zapytać wprost o rozumienie
tego pojęcia, a szczególnie o własne aspekty tego pojęcia, nowe
w relacji do rozumienia godności osoby ludzkiej. Nie da się tego
Zob. m.in. artykuł 6 Karty Praw Rodziny. Jej polski tekst ukazał się w polskiej wersji w L’Osservatore Romano w nr 10 z 1983 roku.
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zagadnienia bliżej sprecyzować bez uwzględnienia specyfiki
małżeńskiej więzi osób oraz charakteru więzi rodzinnych wyrastających z faktu przekazania życia. W tym zakresie podstawową przesłanką wyznaczającą rozumienie godności rodziny staje
się godność osoby, ale w relacji do najbardziej szczególnej
płaszczyzny, a jednocześnie głębi ludzkiego, osobowego funkcjonowania, jaka dochodzi do głosu w momencie zawarcia małżeństwa przez mężczyznę i kobietę, a następnie, w momencie
przyjęcia przez nich daru nowego życia i podjęcia funkcji rodzicielskich. Te nowe zadania w sposób istotny wyznaczają zakres
aktywności ludzkiej tych osób, wpisanej w ich ludzką naturę, i
dlatego stają się jednym z najbardziej istotnych wyznaczników
godności rodziny. Drugim wyznacznikiem godności rodziny
musi być obszar relacji rodzinno-społecznych, to znaczy pewne
zadania, które tak ukształtowana i funkcjonująca rodzina nieustannie podejmuje na rzecz szerszego społeczeństwa, jako swoista szkoła życia społecznego. Trzecim wyznacznikiem, chociaż
jakościowo pierwszym, jest z natury rzeczy swoista teologiczna
wartość wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty przecież sakramentalnej, a także wspólnoty rodzinnej, podejmującej i realizującej
zadania otrzymane od samego Boga, w zakresie kształtowania
osobowości i duchowości człowieka.
Myślę, że te przesłanki powinny stać się impulsem do dalszej dyskusji nad godnością rodziny, rzutującą na jej pozycję
zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie, w tym także na
prawa rodziny.
3. Natura prawna Karty Praw Rodziny
Karta Praw Rodziny została opracowana i ogłoszona w
związku ze stanowiskiem wcześniej odbytego Synodu Biskupów. W założeniu Karta była dokumentem o treści i znaczeniu
powszechnym, czyli przeznaczona dla całego świata, a nie tylko
dla chrześcijan, a tym bardziej dla samych katolików. Podstawowym i koniecznym adresatem Karty była i jest każda rodzina.
Jako adresatów Karty Stolica Apostolska wskazała także różna
instytucje państwowe i społeczne, władze państwowe oraz instytucje międzynarodowe, od których zależą losy rodzin całego


świata. Karta stała się więc dokumentem, który z jednej strony
miał ukazać rodzinom ich prawa wypływające z godności rodziny, zaś z drugiej strony miał być elementem ukierunkowującym działania instytucji i władz na dobro rodziny. Tak pomyślane cele Karty skłoniły Stolicę Apostolską do wprowadzenia we
wstępie swoistego rodzaju zastrzeżeń. Wskazano przede
wszystkim, że Karta nie stanowi wykładu z zakresu teologii dogmatycznej czy moralnej4. Podkreślono również, że choć Karta
dzieli się na artykuły i stanowi o prawach rodziny, to nie należy
jej traktować jako kodeksu narzucającego określony styl postępowania5. Mimo to, Karta nie jest tylko i wyłącznie deklaracją
teoretycznych zasad dotyczących rodziny6.
Czym zatem jest ów dokument, który przez samych twórców
nie został nazwany kodeksem, deklaracją i wykładem? Pomocne
w rozstrzygnięciu co do natury prawnej Karty może być wskazanie cech charakterystycznych ukazanych w Karcie praw. Wskazuje się, że są to prawa, które mają charakter fundamentalny, absolutny, powszechny, niepodzielny, zwięzły. Ponadto zaznacza się,
że prawa określone w Karcie są niezbywalne i stanowią organiczną całość. Zdecydowane znaczenie ma też fakt, że kryterium
rozstrzygającym o tych prawach jest godność rodziny7. Wydaje
się również, że odpowiedzi na pytanie o naturę prawną Karty
można doszukiwać się w stwierdzeniu, że Karta nie jest ani kodeksem ani deklaracją. Przyjęcie, że Karta byłaby deklaracją oznaczałoby, iż stanowi ona jeden z wielu głosów w dyskusji (prowadzonej na określonym forum, np. międzynarodowym), głos, który
jest zauważalny, ale w żaden sposób nie wiążący. Z drugiej strony
założono, że Karta nie jest kodeksem, co oznacza, że nie zawiera
ona ściśle skonkretyzowanych norm prawnych ani tym bardziej
jakichkolwiek sankcji za ich niezachowanie.
Wprowadzenie do KPR.
Tamże.
6 Tamże.
7 Opinia A. Maryniarczyka, zawarta w referacie „Prawa rodziny – między
treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym”, wygłoszonym w dniu 21
października 2008 roku podczas Sympozjum p.t. „25 lat Karty Praw Rodziny
– aktualność i wartość przesłania”, zorganizowanego przez Instytut Nauk o
Rodzinie KUL. Materiały w druku.
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Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, ze Karta zawiera w sobie wskazania, które ze swej natury mogą być wiążące (dlatego nie jest deklaracją), ale ich uwzględnienie, przyjęcie i
stosowanie przez określony podmiot zależy od każdego z tych
podmiotów. Takie rozumienie natury prawnej Karty można odczytać z celu, jaki przed nią postawiono. Wskazano bowiem, że
jej głównym celem jest przedstawienie współczesnym chrześcijanom, a także niechrześcijanom, ujęcia praw podstawowych,
właściwych naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina. Przedstawia się więc swoistego rodzaju katalog praw zakorzenionych w naturze człowieka, które z jednej strony, jako
naturalne, są dla niego wiążące, zaś z drugiej mogą być dla niego świadomie wiążące, jeśli zostaną przez niego przyjęte.
Biorąc powyższe pod uwagę można potraktować Kartę jako
integralną część całej światowej dyskusji, która pośrednio lub
bezpośrednio dotyka rodziny i praw jej przypisanych. Dyskusja
tocząca się obecnie w świecie wokół problemów rodziny wymaga bowiem, by nie prowadzić jej tylko i wyłącznie z uwzględnieniem normatywnego punktu widzenia, interesów politycznych czy aktualnych trendów i przekonań. Współczesna dyskusja wymaga, by uwzględnić w niej elementy wpisane wprost w
naturę człowieka. O takich właśnie mówi Karta Praw Rodziny.
4. Zasadnicza różność małżeństwa od konkubinatu i
związku partnerskiego
Pierwsze artykuły Karty zostały celowo poświęcone małżeństwu. Jest ono bowiem traktowane jako podstawa powstania i
funkcjonowania rodziny. Nie wskazuje to jednak, że sama Karta
zawiera jakikolwiek nakaz zawierania małżeństwa. Prezentuje
się wręcz przeciwne stanowisko, które określa, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc
do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny albo do
pozostawania w stanie bezżennym8. W związku z powyższym,
Artykuł 1 KPR. Zob. też: Rerum novarum, nr 9; Pacem in terris, nr 1; Gaudium
et spes, nr 26; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16. Stanowisko to
można odnieść ponadto do polskiego systemu prawa rodzinnego, w którym
zaznacza się, że nikt nie może być zmuszony do zawarcia małżeństwa ani do
8



zaznaczono, że prawo do zawarcia małżeństwa może być ustawowo ograniczone jedynie wówczas, gdy owe ograniczenia wypływają z obiektywnych i poważnych wymagań samej instytucji
małżeństwa, jego znaczenia publicznego i społecznego oraz gdy
uwzględniają godność i podstawowe prawa człowieka9. Prawo
do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny, powinno być
wykonywane przy wsparciu moralnym, wychowawczym, społecznym i ekonomicznym ze strony społeczeństwa 10. Samo zaś
małżeństwo powinno być zawarte wyłącznie za dobrowolną i
obopólną zgodą, odpowiednio wyrażoną11, a przy tym powinno
ukazywać, że mężczyzna i kobieta posiadają w nim tę samą
godność i równe prawa12.
Charakterystyczne dla artykułu 1 Karty jest stwierdzenie, że
związki pozamałżeńskie nie mogą być stawiane na równi z małżeństwami zawartymi w sposób właściwy 13. Po 25 latach istnienia Karty, sformułowanie to okazuje się dotykać niezwykle
istotnego problemu istniejącego w Polsce. Od kilku lat w kraju
toczy się przecież dyskusja co do możliwości i sposobów zrównania, pod względem niektórych (przynajmniej na razie) praw
związków konkubenckich i tzw. związków partnerskich ze
związkami małżeńskimi. Poruszane kwestie dotyczą przede
wszystkim sposobów kształtowania stosunków majątkowych
między konkubentami (lub partnerami), ich wzajemnego dziedziczenia, a nade wszystko możliwości adopcji dzieci. Prowadzący dyskusję podnoszą, powołując się na zasady równowyboru określonej osoby na współmałżonka. Stąd przede wszystkim wynika
fakt, że instytucja zaręczyn w prawie polskim jest traktowana jako nieformalna umowa, która nie może podlegać przymusowemu wykonaniu.
9 Artykuł 1 pkt a KPR. Zob. też: CIC 1983, can. 1058, 1077; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16.
10 Artykuł 1 pkt b KPR. Zob. Także: Gaudium et spes, nr 52; Familiaris consortio, nr 81.
11 Artykuł 2 KPR. Zob. także: CIC 1983, can. 1057 § 1; Gaudium et spes, nr 52;
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16.
12 Artykuł 2 pkt c KPR. Zob. też: CIC 1983, can. 1135; Gaudium et spes, nr 49;
Familiaris consortio, nr 19, 22; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16.
13 Artykuł 1 pkt c KPR. W Familiaris consortio wskazane jest, że chodzi przede
wszystkim o związki bez żadnej publicznie uznanej więzi instytucjonalnej,
ani cywilnej, ani religijnej. Zob. także: Gaudium et spes, nr 52; Familiaris consortio, nr 81 - 82.


uprawnienia, że konkubenci (czy partnerzy) powinni mieć takie
same prawa jak małżonkowie. We wskazanej dyskusji nie podejmuje się jednak jednej, niezwykle istotnej kwestii. Chodzi o
fakt, że zarówno konkubinaty14 jak i związki partnerskie, w sensie prawnym w prawie polskim nie istnieją. Osoby, które pozostają w takich związkach, w ograniczonej liczbie przypadków są
traktowane jako ‘osoby bliskie’, ale tylko na potrzeby zastosowania konkretnych przepisów w ściśle określonych stanach faktycznych. Czy zatem można przyznać uprawnienie lub obowiązek podmiotowi, który nie istnieje? Z punktu widzenia normy
prawnej, odpowiedź musi być negatywna. Przyznanie uprawnienia podmiotowi (faktycznemu, ale prawnie nie istniejącemu)
oznacza przyznanie takiemu podmiotowi najważniejszego atrybutu podmiotowości prawnej. Tu znajduje się ten kluczowy, a
jak się wydaje, celowo ukrywany, aspekt wskazanej dyskusji.
Konsekwencją przyznania bowiem chociażby jednego uprawnienia, będzie upodmiotowienie prawne związków konkubenckich lub partnerskich, a co za tym idzie otwarcie drogi do przyznawania kolejnych praw i obowiązków.
Wskazanie zawarte w Karcie, w artykule 1 pkt c, może stanowić istotny punkt prowadzonych rozważań. Twórcy Karty
wyraźnie dostrzegają zagrożenia płynące z prób równouprawnienia związków konkubenckich lub partnerskich z instytucją
małżeństwa, przede wszystkim w kontekście trwałości istnienia
rodziny i dobra dziecka.
5. Potrzeba wsparcia rodziny ze strony władz publicznych
W Karcie zwraca się szczególną uwagę na to, że małżonkowie mają niezbywalne prawo do założenia rodziny i decydowaNiepokojąca wydaje się tendencja do traktowania związków partnerskich
na równi z konkubinatami (w tym nawet uznawania związków partnerskich
za konkubinaty). Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23
lutego 2007 roku, I ACa 590/06, LEX nr 259105. Szerzej zob.: wypowiedź
P.Telusiewicza podczas dyskusji panelowej pt. „Normy prawa rodzinnego
jako wyznacznik poziomu kultury prawa”, która odbyła się w dniu 21 października 2008 roku podczas Sympozjum p.t. „25 lat Karty Praw Rodziny –
aktualność i wartość przesłania”, zorganizowanym przez Instytut Nauk o
Rodzinie KUL. Materiały w druku.
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nia o czasie narodzin i liczbie dzieci15. Apeluje się również, by
władze publiczne stwarzały takie warunki, które ułatwią ludziom decyzję o założeniu rodziny. Na tym jednak pomoc władz
nie powinna się kończyć. Rodzina winna otrzymywać wsparcie
ze strony władz publicznych i państwa, a szczególną pomoc
powinny otrzymywać rodziny wielodzietne16. W ten sposób
zwraca się w Karcie uwagę na poważny problem jaki dotyka
wielu młodych ludzi, którzy tylko z racji na brak środków finansowych nie podejmują decyzji o założeniu rodziny17. Nie chodzi
tu jednak o stałe utrzymywanie młodych rodzin. Nie chodzi też
o to, by w tych ludziach wyrobić takie poczucie bezpieczeństwa i
pewności co do wsparcia społecznego, że przestaną oni podejmować jakiekolwiek kroki zmierzające do samodzielnego
utrzymania siebie i rodziny. Stąd funkcjonujący w państwie system socjalny nie może być tylko i wyłącznie „maszyną” zaspokajającą wszystkie potrzeby, ale przede wszystkim takim instrumentem władz państwowych, który skutecznie pomaga ludziom
w ich osobistym rozwoju i stwarza im możliwości podjęcia zatrudnienia, tak by mogli samodzielnie dbać o założone rodziny.
Poważny problem w tej kwestii dotyczy sposobu myślenia
ustawodawcy i kierunków zmian prawnych na płaszczyźnie
przepisów z zakresu socjalnej pomocy rodzinie. Chodzi o to, że
ustawodawca czasami wprowadza przepisy prawne, które z
jednej strony pomagają rodzinie w sensie finansowym, ale jednocześnie naruszają jej integralność i trwałość18. Jak się zauważa,
Artykuł 3 KPR. Zob. też: Populorum progressio, nr 37; Gaudium et spes, nr 50,
87; Familiaris consortio, nr 30, 45; Humanae vitae, nr 10.
16 Artykuł 3 pkt c KPR. Zob. także: Gaudium et spes, nr 50.
17 Tak ukazuje tę kwestię S. Stefanek, w referacie „Karta Praw Rodziny – aktualność przesłania po 25 latach”, wygłoszonym w dniu 21 października 2008
roku podczas Sympozjum p.t. „25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania”, zorganizowanego przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL.
Materiały w druku.
18 Taka sytuacja zaistniała kilka lat temu w Polsce, a dotyczyła m.in. powiększenia kwoty zasiłków dla osób samotnie wychowujących dziecko. Takie
rozwiązanie spowodowało, iż spora grupa małżeństw, tylko po to by otrzymywać ów zasiłek, przeprowadziła postępowania rozwodowe. Odnotowało
się wtedy w Polsce zdecydowany wzrost liczby spraw rozwodowych. Wskazana sytuacja nie jest wprawdzie jedyną przyczyną tego stanu, ale bez wąt15



szczególną pomoc winny otrzymywać rodziny wielodzietne.
Małżonkowie mający kilkoro dzieci, z jednej strony otrzymali
piękny dar w osobach swoich dzieci, ale z drugiej strony podjęli
wymagające i trudne zadanie ich wychowania i utrzymania.
Znamienne są problemy, przede wszystkim majątkowe, takich
rodzin. Choć podkreślić należy, że wiele z nich radzi sobie na tej
płaszczyźnie dość dobrze. Konieczne jest jednak dostrzeganie
tych, którzy pomocy w tym zakresie potrzebują. Władze publiczne powinny nie tylko udzielać takim rodzinom pomocy finansowej, ale także powinny wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy z zakresu poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej.
6. Problem konstytucyjnej ochrony dziecka poczętego
W Karcie wskazuje się, że życie ludzkie, od samego poczęcia
winno być otoczone troską i szacunkiem19. Apel ten jest w dalszej
części Karty jeszcze skonkretyzowany. Podkreśla się, że zabójstwo nienarodzonych jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty ludzkiej – prawa do życia. Wydaje
się, że jest to najistotniejszy problem podejmowany w Karcie.
Warto tu przywołać debatę publiczną, która dotyczyła zmiany zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
ochrony życia. Dyskusja, w której mocno - w opozycji do skrajnych głosów przeciwko konstytucyjnemu wzmocnieniu ochrony
dziecka poczętego - zostało zaakcentowane stanowisko Biskupów Kościoła katolickiego20, niestety, nie zakończyła się przyjęciem odpowiedniego rozwiązania prawnego. Bez wątpienia
przyczyniło się to do wzmocnienia stanowiska tych, którzy w
kontekście możliwości dokonywania aborcji21, nie chcieli dopupienia stanowi przykład niefrasobliwości ustawodawczej i kolejnej „gry w
obietnice” polityczne.
19 Artykuł 4 KPR. Zob. też: Gaudium et spes, nr 51; Familiaris consortio, nr 26.
20 Artykuł 4 pkt a KPR wyraźnie przypomina, że spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty ludzkiej, tj. prawa do życia. Zob. też: Familiaris consortio, nr 30; Humanae vitae, nr 14.
21 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności pzreywania ciąży, Dz. U. 1993, Nr 17,
poz. 78 z późniejszymi zmianami.


ścić do wprowadzenia ochrony życia poczętego na poziomie
konstytucyjnym. Niewiele osób już dziś pamięta, jaki finał miała
tamta prowadzona dyskusja. Czy zatem owa dyskusja była potrzebna? Odpowiedź może być, pomimo wszystko, zdecydowanie pozytywna. Wprawdzie nie przyniosła oczekiwanych rozwiązań, ale obnażyła słabość poszczególnych ugrupowań politycznych i ich zapewnień wyborczych, słabość argumentów
zwolenników poszczególnych rozwiązań, a wreszcie słabość
polskiego prawa i brak wyobraźni polskiego ustawodawcy. W
kontekście powyższego można ponownie przywołać prostą tezę,
że dyskusja nad konstytucyjnym zapisem w sprawie ochrony
nienaruszalności życia poczętego człowieka nie powinna nigdy
stanowić kwestii problematycznej, a ustawodawca powinien
zdecydowanie uzupełnić lukę prawną, którą sam stworzył i której jakby dostrzec nie chce.
Warto tu przywołać jeszcze jedną ciekawą kwestię. Od kilku
już lat toczy się na forum politycznym i prawniczym niezwykle
bogata w argumenty dyskusja, w przedmiocie określenia momentu czasowego, od którego należy prawnie chronić życie.
Wypada zwrócić uwagę, że polskie prawo, zarówno w normach
krajowych, jak i w przyjętych normach międzynarodowych,
gwarantuje określone uprawnienia dziecku poczętemu. Ustawodawca polski nie stawia pytań o moment poczęcia. Nie podejmuje również – zresztą słusznie - próby bliższego dookreślenia „podmiotu”, który istnieje od momentu poczęcia. Wynika to
z faktu, iż ustawodawca używa właśnie sformułowania „dziecko
poczęte”. W ten sposób, wprawdzie może tylko w nazewnictwie,
ale jednak zrównuje ze sobą dziecko poczęte ale nienarodzone z
dzieckiem, które się urodziło. Pośrednio ustawodawca przyjmuje więc, że od momentu poczęcia do momentu urodzenia mamy
po prostu do czynienia z dzieckiem.
W tej sytuacji należałoby postawić tezę, że dziecku poczętemu mogą i powinny przysługiwać już te same prawa co dziecku
urodzonemu. Nie ma bowiem podstaw by dziecko poczęte zostało określonych praw pozbawione. Określenie „dziecko poczęte” stanowić ma jedynie swoistego rodzaju klucz interpretacyj-



ny, który ma wskazywać specyficzne sposoby formalnoprawnego podejścia do zaistniałego stanu faktycznego.
Podkreślić ponadto należy, że w prawie polskim można ponadto odnaleźć cały szereg ‘śladów’, to znaczy specyficznych
uprawnień, które mogą przysługiwać tylko i wyłącznie dziecku
poczętemu, albo które mogą być tylko względem niego wykonywane. Są to uprawnienia wynikające przede wszystkim z regulacji
zawartych w Kodeksie cywilnym22 oraz Kodeksie rodzinnym i
opiekuńczym. Wśród nich można wskazać następujące:
• art. 4461 KC, w którym wskazuje się, że dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem (ekspektatywa prawa do odszkodowania);
• art. 927 KC, stwierdzający, iż dziecko poczęte może być
spadkobiercą, jeśli urodzi się żywe (ekspektatywa prawa do
spadku);
• art. 10 § 4 KRO, wskazujący, że mąż nie może żądać
unieważnienia małżeństwa z powodu braku przypisanego wieku, jeśli żona zaszła w ciążę (prawo do życia w rodzinie);
• art. 515 KRO, określający, że spadkobierca (w tym dziecko
poczęte) zmarłego małżonka może być stroną w postępowaniu o
wyrównanie dorobków z racji na małżeńską umowę majątkową
(pochodne prawo do wyrównania dorobków”);
• art. 75 KRO, przewidujący możliwość uznania dziecka
poczętego (prawo do ojca);
• art. 141 KRO, określający obowiązek alimentacyjny ojca,
nie będącego mężem matki, w zakresie pokrycia wydatków
związanych z ciążą i porodem (pochodne prawo do alimentacji)
• art. 182 KRO, ustanawiający kuratelę dla dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego, w celu strzeżenia przyszłych
praw dziecka (prawo do ochrony istniejących i przyszłych
praw).
Okazuje się więc, że określony zespół praw może przysługiwać dziecku poczętemu jeszcze przed jego urodzeniem. Jest więc
ono podmiotem praw, nawet przy zachowaniu klauzuli „jeśli
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16,
poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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urodzi się żywe”23. Jeśli dziecku poczętemu przysługują określone uprawnienia, to i przysługuje określona podmiotowość. A
ta podmiotowość, jak w przypadku osób fizycznych, osób prawnych i ułomnych osób prawnych, winna podlegać ochronie.
Powyższe rozważania mogą prowadzić do postawienia tezy,
iż w polskim prawie mamy do czynienia z sytuacją, w której życie
dziecka poczętego podlega ochronie, którą można wyinterpretować w drodze wykładni z przepisów ustaw szczególnych, a nie
podlega wystarczająco skutecznej ochronie w ujęciu konstytucyjnym. Wydaje się więc, że zapis konstytucyjny co do ochrony życia
człowieka od momentu jego poczęcia, winien się znajdować w
Konstytucji, i nie powinien on być przedmiotem dyskusji.
7. Problem ochrony prawnej embrionów
W Karcie została także podjęta problematyka podejmowania
eksperymentów na ludzkim embrionie. W artykule 4 pkt b Karty
zajęto zdecydowane stanowisko, w którym uznano, iż poszanowanie dla ludzkiej godności wyklucza jakiekolwiek eksperymenty dokonywane na ludzkim embrionie lub inne jego wykorzystanie. W ten sposób odnajdujemy w Karcie nawiązanie do niezwykle ważnej kwestii, tj. konieczności zapewnienia wzmożonej
ochrony prawnej komórek ludzkich służących m.in. do sztucznego zapłodnienia. Obecne prawo polskie nie zapewnia praktycznie żadnej ochrony prawnej w tej kwestii. Od niedawna dopiero Parlament Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje prace nad
projektami ustaw regulujących kwestie związane ze sztucznym
zapłodnieniem i ochroną embrionów. Jaki będzie wynik tych
prac, czas pokaże. Na razie z niepokojem obserwuje się, że zdecydowanie i szybko odrzucane są projekty zakazujące tzw. metody ‘in vitro’, zaś dyskusja medialna jest podtrzymywana jedynie wokół projektów zezwalających, wbrew naturze i godności
człowieka, na takie metody. Jest to przykład albo wielkiego niedoinformowania polityków, w co trudno uwierzyć, albo wręcz
braku dobrej woli poszanowania ludzkiej godności już przy akcie poczęcia. Problem powyższy związany jest m.in. ze zgłaszanym okresowo poglądem o potrzebie zwiększenia dotacji budże23

Patrz art. 927 § 2 KC.


towych na zabiegi sztucznego zapłodnienia. Niezależnie od tego,
czy chodzi o tzw. inseminację homologiczną, czy heterologiczną,
zabiegi te traktowane są w tych dyskusjach przez wiele osób jako zwykła usługa lekarska24, która ma być remedium na problem niepłodności. Takie podejście budzi jednak wyraźny sprzeciw z punktu widzenia etycznego, moralnego oraz religijnego. W
kontekście powyższej dyskusji dochodzą ponadto aspekty możliwości i częstotliwości stosowania zabiegów sztucznego zapłodnienia względem par homoseksualnych, par konkubenckich, czy samotnych kobiet. W doktrynie polskiego prawa rodzinnego pojawiają się stanowiska, które wskazują z jednej strony na konieczność wprowadzenia określonych norm prawnych
do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w przedmiocie trybu i
formy wyrażania zgody na dokonywanie zabiegu sztucznego
zapłodnienia), zaś z drugiej strony wyrażają nadzieję, iż lepiej
będzie, gdy rozwiązania dotyczące sztucznego zapłodnienia nie
będą jednak do tego kodeksu wprowadzane25.
Karta wskazuje jednoznacznie, że podstawą zakazu manipulacji przy ludzkich embrionach jest godność osoby ludzkiej.
Każdy embrion jest przecież człowiekiem w najściślejszym tego
słowa znaczeniu. Konieczne jest więc uwzględnienie faktu, iż
ludzki embrion jest żywym człowiekiem, mającym również
prawo do życia i mającym prawo do ochrony życia. Zwolennicy
zabiegów sztucznego zapłodnienia nie zwracają uwagi (chociaż
raczej tylko udają, że nie widzą problemu), że przy dokonywaniu tych zabiegów część embrionów ginie. Są one więc traktowane jako materiał uboczny powstały przy dokonywaniu tego
zabiegu. Takie podejście, z punktu widzenia ochrony życia, a
także z punktu widzenia praw człowieka, jest niedopuszczalne.
Dochodzi bowiem do sytuacji, gdy poza organizmem kobiety (w
czasie przygotowań do zabiegu) powstaje wiele istnień ludzkich.
Nigdy bowiem nie jest tak, iż dokonuje się połączenia tylko jednej komórki męskiej i żeńskiej. Rodzi się więc pytanie o los poH. Cioch, Problem prawnej dopuszczalności wspomagania prokreacji [w:]
Rodzina w prawie, Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli
dnia 7 grudnia 2006 roku, red. Piotr Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, s. 41.
25 H. Cioch, Problem prawnej dopuszczalności …
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zostałych, tak poczętych ludzi. Zadając to pytanie, Kościół sięga
do kwestii podstawowej (naturalnej), tj. do początku życia. Pragnąc chronić ów początek życia, wyraża obawę, iż w wielu (jeśli
nie we wszystkich) przypadkach sztucznego zapłodnienia, poza
organizmem kobiety będą pozostawały zamrożone komórki.
Pamiętać należy, że każde skuteczne połączenie komórki męskiej
i żeńskiej daje początek nowemu życiu, że powstaje człowiek, a
nie jakaś „bezosobowa masa laboratoryjna”. A zatem problem
podjęty przez Kartę nadal jest niezwykle aktualny, a nawet
wręcz narasta.
Problematyka ta jest związana także z kwestią tzw. macierzyństwa zastępczego. Od kilku już lat trwa w doktrynie polskiego prawa rodzinnego dyskusja co do prawnej formy uregulowania pochodzenia dziecka od matki. Ustawodawca, biorąc
pod uwagę obowiązujące przepisy, dotyczące ustalenia ojcostwa26, uznał, iż istnieje w sensie prawnym luka, którą trzeba
uzupełnić27. Takie stanowisko jest również wynikiem pojawienia
się tzw. macierzyństwa zastępczego, o którym w Polsce woli się
nie mówić, chyba z racji na to, iż zabiegi takie są nielegalne. W
kontekście powyższego zjawiska zrodził się jednak postulat, aby
do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wpisać zasadę, iż matką
dziecka jest ta kobieta, która je urodziła28. Rozwiązanie takie
może być potraktowane jako rozstrzygnięcie pozytywne, z racji
na zamknięcie swoistego dylematu formalnego dla potomstwa.
Rozwiązanie takie wydaje się być najbardziej naturalne i sprawiedliwe. Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie nie jest wystarczające. Reguluje bowiem dwie kwestie. Po pierwsze, wskazuje na tzw. matkę naturalną, a więc tę kobietę, która urodziła
dziecko. Po drugie, wskazuje na tzw. matkę prawną, a więc tę
Patrz art. 62 – 86 KRO.
Szerzej T. Smyczyński, Problem nowelizacji osobowego prawa rodzinnego [w:]
Rodzina w prawie, Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli dnia
7 grudnia 2006 roku, red. Piotr Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, s. 13 -17.
28 Taką zmianę przewiduje art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, druk 888. Według informacji zawartych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 października
2008 roku, projekt ten w dniu 14 sierpnia 2008 roku został skierowany do Sejmu. Patrz www.ms.gov.pl, data wejścia 1 października 2008 roku.
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kobietę, która w sensie prawnym oraz faktycznie będzie wykonywała względem dziecka władzę rodzicielską. Może nią być
zarówno matka naturalna, jak i kobieta, która jest stroną stosunku prawnego przysposobienia łączącego ją z dzieckiem. Natomiast pominięta zostaje bardzo zasadnicza kwestia tzw. matki
genetycznej. Wydaje się, że w sensie prawnym nie można pominąć milczeniem stanu macierzyństwa w odniesieniu do początku
życia, czyli w odniesieniu do genetycznego źródła życia. Chodzi
tu o faktyczną (nie musi ona być koniecznie formalna) relację
macierzyństwa względem nowych istnień ludzkich powstałych
na skutek połączenia, w warunkach laboratoryjnych, komórek
męskich i żeńskich. Dyskusji nad tym zagadnieniem nie można
przemilczeć. Nie można też zasłaniać się argumentem, iż kwestia ta nie jest w ogóle przez prawo regulowana lub nawet nie
powinna być regulowana. Każdy człowiek ma bowiem naturalne prawo do wiedzy o swoim drzewie genealogicznym, także w
wymiarze genetycznym. Zatem na podstawie powyższego należałoby zawsze rozróżniać macierzyństwo genetyczne, faktyczne
i prawne29. Najbardziej pożądana i naturalna byłaby sytuacja,
gdyby wszystkie te relacje spełnione były zawsze w osobach
tych samych rodziców.
8. Rodzina jako podmiot prawa
Analiza praw zawartych w Karcie pozwala wyszczególnić
cztery podmioty, którym są przyznawane określone prawa. Należą do nich: małżonkowie30, rodzice31, dzieci32 oraz rodzina jako
O potrzebie stosowania pojęcia rodzicielstwa genetycznego zob. A. Dzięga,
Pytania o rodzinę – niektóre kwestie dyskusyjne [w:] Rodzina w prawie, Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli dnia 7 grudnia 2006
roku, red. Piotr Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, s. 53 – 54. O macierzyństwie
genetycznym wspomniał również T. Smyczyński w referacie „Reformowanie
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle postulatów Karty Praw Rodziny” podczas Sympozjum p.t. „25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i
wartość przesłania”, zorganizowanym w dniu 21 października 2008 roku
przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL. Materiały w druku.
30 Patrz artykuły 1, 2, 3, KPR.
31 Patrz artykuł 5 pkt a –e KPR.
32 Patrz artykuł 4 pkt a, d - g KPR. Zob. też: Familiaris consortio, nr 41, 77.
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taka. W tym przypadku najbardziej interesująca wydaje się kwestia przyznania określonych uprawnień rodzinie, a więc w pewnym sensie potraktowanie rodziny jako swoistego rodzaju podmiotu prawa, który może realizować określone uprawnienia.
Szkoda nieco, że w Karcie nie podjęto jeszcze próby zdefiniowania rodziny, traktując tę wspólnotę jako podmiot określonych
własnych praw, z racji skądinąd oczywistych i niewymagających
dookreślenia. W sensie zaś ściśle prawnym przez rodzinę można
rozumieć dwie lub więcej osób złączonych przynajmniej jedną
relacją prawno – rodzinną, mającą za swoje źródło zawarte małżeństwo albo przekazany dar życia33. Jakie mogą być racje ku
odmawianiu takiej wspólnocie przyznania jej określonej podmiotowości prawnej? W doktrynie polskiego prawa rodzinnego kwestia podmiotowości prawnej rodziny była już poruszana34. Niestety same normy prawne zawarte w polskim systemie prawa rodzinnego, są w zakresie tych uprawnień ubogie, a większość z
nich nie jest wyrażona wprost, tylko wynika z dokonywanej wykładni norm prawnych. Inaczej ta kwestia przedstawia się w
przypadku Karty. Wskazuje ona na następujące uprawnienia:

A. Dzięga, Pytania o rodzinę – niektóre kwestie dyskusyjne [w:] Rodzina w
prawie, Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli dnia 7 grudnia 2006 roku, red. Piotr Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, s. 49; A. Dzięga,
Prawny wymiar małżeńskiej wspólnoty osób [w:] Kościelne prawo procesowe.
Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 4., red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 19. Co do definicji rodziny patrz także J. Strzebińczyk,
Obowiązek ojczyma (macochy) według art. 27 K.R.I.O, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo LXXIV, Wrocław 1979, s. 39; J. Winiarz, Prawo rodzinne,
Warszawa 1995, s. 13; J. Winiarz [w:] J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990,
s. 119; E. Wiśniowska, Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim, Acta
Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXXXVI, Wrocław 1990, s. 360; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 23; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005, s. 2; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 14 – 15; M. Lech – Chełmińska, V.
Przybyła, Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006, s. 53 – 54; M. Sychowicz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006, s. 116.
34 Szerzej na ten temat E. Wiśniowska, Rodzina jako podmiot prawa rodzinnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLIV, Wrocław 1987, s. 255 – 263.
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• prawo rodziny do pomocy ze strony społeczeństwa w tym,
co dotyczy wydania na świat i wychowania dzieci35;
• prawo rodziny do pomocy ze strony państwa przy adopcji
dzieci potrzebujących opieki36;
• prawo rodziny do wymagania od szkół by wspierały podstawowe wartości rodziny37;
• prawo rodziny do ochrony przed szkodliwym wpływem
środków masowego przekazu38;
• prawo rodziny do rozwoju i istnienia39;
• prawo rodziny do uznania ze strony państwa jej godności,
niezależności, intymności, integralności i stałości40;
• prawo rodziny do ochrony przed instytucjami prawnymi
naruszającymi jej integralność (np. przed rozwodem)41;
• prawo rodziny do organizowania życia religijnego42;
• prawo rodzin do zrzeszania się i wypełniania funkcji społecznych43;
• prawo rodziny do żądania prowadzenia przez państwo polityki rodzinnej, która nie jest dyskryminująca w kwestiach
prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych44;
• prawo rodziny do poszanowania jedności rodzinnej w polityce karnej i resocjalizacyjnej państwa45;
• prawo rodziny do takiego systemu społecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu i stabilArtykuł 3 pkt c KPR. Zob. też: Gaudium et spes, nr 50.
Artykuł 4 pkt f KPR. Zob. też: Familiaris consortio, nr 41.
37 Artykuł 5 pkt f KPR. Zob. także: CIC 1983, can. 796; Familiaris consortio, nr 40.
38 Artykuł 5 pkt f KPR. Zob. też: CIC 1983, can. 796; Familiaris consortio, nr 40..
39 Artykuł 6 KPR. Zob. też: Familiaris consortio, nr 46..
40 Artykuł 6 pkt a KPR. Zob. także: Rerum novarum, nr 10; Familiaris consortio, nr 46.
41 Artykuł 6 pkt b KPR. Zob. też: Gaudium et spes, nr 48, 50.
42 Artykuł 7 KPR. Zob. też: Dignitatis humanae, nr 5.
43 Artykuł 8 KPR. Zob. też: Apostolicam actuositatem, nr 11; Familiaris consortio,
nr 44, 45, 46, 48, 72.
44 Artykuł 9 pkt a, b KPR. Zob. też: Laborem exercens, nr 10; Familiaris consortio,
nr 45 - 46; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; art. 7a, 9, 10.
45 Artykuł 9 pkt d KPR.
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ności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego
wypoczynku46;
• prawo rodziny do mieszkania47;
• prawa rodzin imigrantów do szeroko rozumianej ochrony
społecznej48.
Powyższy katalog uprawnień potwierdza, iż rodzina może
być traktowana, a nawet musi być traktowana jako konkretny
podmiot prawny. To, że prawnicy unikają definiowania rodziny
jeszcze nie świadczy, iż rodzina nie jest podmiotem. Świadczy to
jedynie o jakimś lęku ustawodawcy przed przyznaniem rodzinie
formalno-prawnej podmiotowości, za którym to przyznaniem
musiałyby iść określone zobowiązania ze strony państwa oraz ze
wszystkich innych podmiotów prawa. Państwo z kolei musiałoby stać na straży nienaruszalności tych praw. Oczywiście, przyznanie podmiotowości rodzinie nakładałoby obowiązek doprecyzowania wielu kwestii szczegółowych, związanych chociażby
z reprezentacją, ze składaniem oświadczeń woli, z własnością
rodzinnego majątku, itp., ale w tych kwestiach wydaje się, że nie
z takimi problemami prawnicy sobie dość dobrze potrafią radzić. Raczej jest to więc kwestia woli politycznej. Wręcz dziwne
się wydaje, że dość łatwo otrzymuje podmiotowość prawną stowarzyszenie założone przez pewną, nawet niewielką grupę osób
fizycznych, do realizacji jednego lub kilku, czasem dość przypadkowo spisanych celów kulturalnych lub gospodarczych, zaś
nie mogą takiej podmiotowości otrzymać osoby związane ze
sobą tyloma najściślejszymi relacjami duchowymi, religijnymi,
emocjonalnymi, kulturalnymi, wychowawczymi, społecznymi,
ekonomicznymi, itp., co do których formalnego istnienia nikt nie
ma żadnej wątpliwości.
Także w tym zakresie Karta ciągle jest doskonałą podstawą
do stawiania pytań i do prowadzenia rozważań, czy w prawie
polskim istniałaby możliwość bardziej skutecznego zaakcentoArtykuł 10 KPR. Zob. też: . Laborem exercens, nr 19; Familiaris consortio, nr 23,
77, 81.
47 Artykuł 11 KPR. Zob. też: Apostolicam actuositatem, nr 8; Familiaris consortio, nr 81.
48 Artykuł 12 KPR. Zob. też: Familiaris consortio, nr 77; Europejska Karta
Społeczna, art 19.
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wania praw rodziny i wprowadzenia uregulowań prawnych
zapewniających ich skuteczną realizację i ochronę, razem z formalną-prawną podmiotowością samej rodziny.
9. Uwagi końcowe
Warto na zakończenie przywołać definicję rodziny, jaką prezentuje filozofia. Według Krąpca rodzina to „podstawowa
wspólnota rodziców i dzieci, nabudowana na dobrowolnym akcie umowy dwojga ludzi, nakierowana na realizacje dobra osób.
Jako następstwo związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety
zakłada różnicę płci, umożliwiającą urodzenie człowieka oraz
nieustanne doskonalenie się w człowieczeństwie przez międzyludzkie akty życia osobowego”49.
Wydaje się, że powyższe ujęcie zawiera nie tylko wszystkie
istotne elementy pojęcia rodziny, z uwzględnieniem także rozumienia małżeństwa, ale ponadto dookreśla istotne społeczne i
duchowe zadania każdej rodziny. Definicja ta może więc być
doskonałą podstawą do czysto prawniczej dyskusji, z której powinno się wydobyć i zapisać wszystkie istotne dla prawnika
elementy pojęcia rodzina. To z kolei może wreszcie uczynić
możliwą poważną dyskusję nad wdrożeniem podmiotowości
rodziny, z koniecznymi jej dookreśleniami. Ujęcie powyższe
równocześnie potwierdza godność rodziny, czyli fakt posiadania
przez rodzinę szczególnej wartości, z racji na którą musi być ona
poszanowana przez wszystkie inne instytucje i społeczności. Jest
bowiem pierwszą i niezbywalną dla człowieka, naturalną społecznością50, w której on się poczyna, wyrasta, kształtuje, którą
wreszcie swoim dojrzałym życiem buduje. A to jest przecież (i
powinno być) w interesie każdego mądrego społeczeństwa i
państwa.
M.A.Krąpiec, Rodzina, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.8, s.796.
A. Maryniarczyk, referat „Prawa rodziny – między treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym”, wygłoszony w dniu 21 października 2008
roku podczas Sympozjum p.t. „25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania”, zorganizowanego przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL.
Materiały w druku.
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Karta Praw Rodziny dotyka wprost także ochrony życia ludzkiego. W szerszym spojrzeniu jest to sprawa rozumienia życia w
jego tajemnicy i w jego pełni, kwestia przyjęcia życia i radości
z życia, co stało się w naszym pokoleniu wyznacznikiem wierności człowieka wobec Prawdy, czyli także wobec Boga, a jednocześnie wierności własnemu człowieczeństwu. Dla przykładu, w
ostatnich miesiącach narosła w Polsce fala dyskusji wobec prawnej
dopuszczalności powołania do życia nowego człowieka w drodze
tzw. in vitro. Często towarzyszy tej dyskusji także temat prawnej
dopuszczalności eutanazji, czyli odbierania życia człowiekowi
słabemu, którego obecnie nie jesteśmy w stanie wyleczyć z jego
choroby. W mediach świadomie pozostawia się w tej sprawie szereg niedomówień, a czasem wręcz przekłamań. Kościół katolicki,
pochylając się z miłością nad ludzkimi niepokojami, w takich sytuacjach także zabiera głos. Stanowisko Kościoła wypowiadane w
sprawach porządku natury, czyli prawa natury, jest przede
wszystkim głosem rozumu, wypowiadanym z miłością. Rozum,
logicznie poznający naturę świata, jest głosem nauki. Ten głos nauki musi być jednak dopełniany aktem wiary, która logicznie, chociaż jeszcze bez możliwości naukowej, przyrodniczej weryfikacji,
dopowiada Słowem samego Boga, jaki jest pełny obraz człowieka
i świata, doczesności i wieczności.
Dotykając odwiecznej i niezmiennej prawdy o początku człowieczego istnienia, coraz dokładniej wyjaśnianym także przez nauki przyrodnicze, dotykamy też podstawowego prawa, powszechnie zwanego ‘prawem do życia’. Gdy jednak mówimy o
sprawie poczęcia, lepiej byłoby mówić o ‘prawie życia’. Prawo
życia, gdy już zaistnieje razem z zaistnieniem samego życia ludzkiego, jest silniejsze od innych praw człowieka. Te inne prawa,
nawet najbardziej szlachetne, są prawem ‘kogoś żyjącego do czegoś’. Tu zaś mówimy o samym ‘prawie życia’. O ochronę początku życia przed naszymi ludzkimi manipulacjami prosił nas Bóg,
gdy nas stworzył i postawił na ziemi. Prosił nas, byśmy tę ‘kompetencję życia’ pozostawili Jemu samemu. Przez Adama i Ewę naruszyliśmy już Bożą ‘kompetencję dobra’, przez co zło i cierpienie
stało się naszym udziałem na Ziemi. Nie naruszajmy więc przy-



najmniej Bożej kompetencji w sprawach życia i jego wewnętrznej
struktury.
Ze wspomnianego ‘prawa życia’ wynika naturalny obowiązek
wszystkich ludzi zabezpieczenia możliwie pełnych gwarancji
zdrowego rozwoju człowieka już od jego poczęcia. Takie gwarancje daje jednak tylko poczęcie naturalne. Środowiska laboratoryjne, nawet najlepiej przygotowane technicznie, nie są w stanie dać
takich gwarancji. Dlatego każda uzurpacja człowieka do powoływania nowego życia w laboratorium jest naruszeniem podstawowego ‘prawa życia’.
Po raz kolejny warto wzywać do odważnej i otwartej dyskusji
na te tematy. Ze strony ludzi wierzących potrzebna jest jednak
także modlitwa do Ducha Świętego w intencji naszych parlamentarzystów, a także innych osób, w tym filozofów i prawników,
którzy prowadzą dyskusję nad sprawą prawnych regulacji dotyczących samego początku życia ludzkiego. Prawdziwi specjaliści
od dawna nie mają w tych kwestiach wątpliwości. Ze smutkiem
stwierdzamy jednak, że w wypowiedziach pewnej grupy osób,
także w Polsce, najważniejszym argumentem staje się przyjęta po
cichu teza, swoiste wstępne założenie, iż normy prawa państwowego z zasady nie mogą być uzgadniane z regułami porządku
Bożego, wpisanego w naturę świata i w naturę człowieka, czyli
prawa naturalnego. Jest to niemal żądanie, aby prawo ludzkie - w
najważniejszych rozstrzygnięciach - z zasady wręcz sprzeciwiało
się porządkowi natury, tylko dlatego, że ten porządek dał nam
Bóg. Tak zwany wolny człowiek chce więc ‘na siłę’ stworzyć inny
porządek. To bardzo przewrotne i niebezpieczne rozumowanie.
Każde nauczanie o Bogu, każdy akt wiary w Boga uczy nas przecież, że Bóg jest dobry. Także człowieka stworzył Bóg. I widział
Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Wolny człowiek w wolnej społeczności ludzkiej winien ustanawiać dla siebie i dla innych dobre i mądre prawo. Normy prawa państwowego powinny także konsekwentnie stać na straży bezpieczeństwa życia i rozwoju każdej osoby ludzkiej, od jej poczęcia aż do
naturalnej śmierci. Dlatego przyjęcie nadrzędności norm prawa
naturalnego wobec prawa ludzkiego tylko pomaga człowiekowi



i dodatkowo go zabezpiecza. Niech więc takie spojrzenie odważnie towarzyszy pracom nad normami prawa.





Abp Alojz Tkáč
KATECHEZA DZIECI W RODZINIE W DUCHU
JANA PAWŁA II
Gdy rodzina przeżywa swoją wiarę, według Familiaris consorcio, staje się „kołyską Kościoła” (por. FC 15), lub według soborowego stwierdzenia „Kościołem domowym” (por. LG 11). W
rodzinie dziecko uczy się pierwszych kroków i zyskuje pierwsze
informacje dotyczące życia naturalnego jak i duchowego. W rodzinie decydujące miejsce należy do rodziców, którzy stoją na
straży rodzinnej atmosfery i wychowania swoich dzieci. Rodzice
są właścicielami bogatego potencjału wychowawczego, którego
nikt inny nie ma, swoje dzieci znają w sposób wyjątkowy, w ten
wyjątkowy i oryginalny sposób znają jego tajemnice i źródła
prawdziwej miłości”1.
Zawartość i formy rodzinnej katechezy
Katecheza rodzinna opiera się w zasadzie o te same źródła o
które opiera się katecheza w parafialna i szkolna. Ponadto jest
jednak bogatsza o wydarzenia życia codziennego, które powinny być przeżywane w sposób właściwy w stosunku do Pana Boga. Dla prawidłowej formacji religijnej dziecka przewodnią linię
proponuje liturgiczny rok. Przeżywanie roku liturgicznego w
rodzinie wzbogacone modlitwą, opowiadaniem historii biblijnych i wydarzeń z życia świętych jest jedną z najlepszych metod
katechetycznych Kościoła. Stopniowo przedstawiamy możliwości przeżywania roku liturgicznego w rodzinie, sposób opowiadania biblijnych historii, przeżywanie modlitwy w rodzinie a na
koniec odniesiemy się do tego w jaki sposób włączyć formację
religijną do wydarzeń życia codziennego.

Conseil Pontifical Pour La Famille: Vérité et signification de la sexualité
humaine. In: Documjentacion catholique, n 2133, s. 207-235, čl. 7.
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1. Przeżywanie roku liturgicznego w rodzinie
Przeżywanie roku liturgicznego jest idealnym sposobem na
prowadzenie rodzinnej katechezy. Wytwarza ona spojenie miedzy wielką wspólnotą Kościoła, która gromadzi się na liturgii a
wspólnotą rodzinną. W każdym okresie liturgicznym można
znaleźć specyficzne elementy, które da się przeżywać w kręgu
rodzinnym. Atmosfera i posłanie konkretnego okresu liturgicznego może się odzwierciedlić poprzez wybór historii biblijnych,
w zawartości wspólnej modlitwy rodzinnej oraz poprzez przeżywanie wydarzeń życia codziennego, gdzie za pomocą jakiegoś
konkretnego symbolu (adwentowy wieniec, szopka itp.) możemy wskazać na jego główne posłanie.
Okres Adwentu proponuje nam miejsce na wytworzenie atmosfery oczekiwania przyjścia Syna Bożego na ten świat. W katechezie przedstawiamy różne biblijne postawy, które wskazują
na postawę oczekiwania Mesjasza – począwszy od Abrahama
kończąc biblijnymi postawami z Nowego Testamentu. Symbolem oczekiwania jest wieniec adwentowy, ale też może nim być
przygotowanie szopki, do której na Boże Narodzenie zostanie
włożona figurka dzieciątka Jezus2.
Dla dziecka emocjonalnie najsilniejszym jest okres Bożego Narodzenia. Tu się pojawia wiele możliwości opowiadania o wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem – narodzenie,
przybycie pasterzy, trzej królowie itp. Musimy bardzo uważać
przy temacie prezentów bożonarodzeniowych. Kto je przynosi?
Tu się musimy trzymać prawdy, ale też musimy być wyczuleni
na dojrzałość duchową dziecka. Jedną z możliwości jest wyjaśnienie charakteru tego zwyczaju. Na Boże Narodzenie Pan Bóg
nam robi wielką radość dając nam swojego Syna – Pana Jezusa.
Dlatego również i my, jeśli kochamy Pana Jezusa, w tym czsie
mamy pocieszyć tych, których kochamy. Dlatego też przygotowujemy prezenty, za pomocą których chcemy zrobić ich szczęśliwymi tak jak Pan Jezus zrobił szczęśliwymi nas, dając nam
czas Bożego Narodzenia. Tak więc rodzice na Boże Narodzenie

Por. J. Jenčo, Situácia a perspektívy predškolskej katechézy. Košice: Seminár
sv. Karola Boromejského 2008, s. 52.
2



mogą powiedzieć: „Pan Jezus naszeptał nam, co cię może pocieszyć,
dlatego ten prezent jest od nas, ale również od niego.
W okresie postu główny akcent nie kładziemy na cierpienie i
wyrzeczenia, ponieważ dla dziecka jest to bardzo trudne, ale
staramy się ukierunkować myślenie na przeżywanie radości
pomagając innym, modląc się i obdarowując innych. Do tego
celu wykorzystujemy odpowiednie historie biblijne. Cierpienie
Jezusa przedstawiamy z perspektywy Jego miłości do człowieka
i zmartwychwstania. Wspólne rodzinne modlitwy ukierunkowujemy na prośby za tych, którzy przeżywają różne trudności (chorzy, dzieci głodujące itp.). Symbolem tego okresu jest droga krzyżowa, którą można odprawiać również w gronie rodzinnym z tym,
że należy ją przyporządkować i odpowiednio skrócić.
W okresie Wielkanocy główny akcent kładziemy na radość,
którą nam przynosi zmartwychwstały Chrystus. W formacji biblijnej są to fragmenty, które deklarują radość ze spotkania ze
zmartwychwstałym Panem. Radość ta ma również przechodzić
do wspólnej modlitwy, w której akcent jest położony na chwałę i
uwielbienie Boga. W kąciku modlitewnym, lub w pomieszczeniu
centralne miejsce powinna zajmować świeca, która jest symbolem
świecy Wielkanocnej. Ten okres jest również okazją do tego, aby
rozmawiać o sakramencie chrztu, o tym, co on znaczy, co się za
jego pośrednictwem stało. Można tu wykorzystać fotografie z
uroczystości chrztu (jeśli takie w rodzinie są), można też chrzest
przybliżyć formą krótkiego przedstawienia, pokazując jak ten
chrzest przebiegał.
Szczególnym okresem jest Zesłanie Ducha Świętego. Znaczenie tego okresu spoczywa w tym, ze mamy okazję opowiadać o
Duchu Świętym. Tu należy wyjść z obietnicy, którą nam dał Pan
Jezus mówiąc, że pośle nam Pocieszyciela i o wypełnieniu tej
obietnicy przy Zesłaniu Ducha Świętego. Modląc się z dziećmi,
prosimy o przybycie Bożego Ducha do naszego serca. Akcent
kładziemy na wartości, które należą do tej Boskiej osoby – miłość, radość, siła... Symbolem, który może towarzyszyć modlitwie, w ciągu dalszym jest świeca jako znak Chrystusa Zmartwychwstałego razem z małymi świeczkami, których liczba jest
taka, ile osób jest w rodzinie, które przypominają nam ogniste


języki przy Zesłaniu Ducha Świętego. Innym symbolem może
być duże serce, które symbolizuje Miłość, którą jest Duch Święty
razem z małymi sercami, które symbolizują nasze serca jako miejsce, gdzie przebywa i działa Duch Święty.
Najdłuższym okresem w roku liturgicznym jest okres zwykły.
Z biblijnego punktu widzenia ten okres jest napełniony wydarzeniami z życia publicznego Jezusa, które obok tekstów ze Starego
Testamentu, mogą być wspaniałą inspiracją do realizacji katechezy biblijnej w rodzinie. Równocześnie w czasie całego roku liturgicznego Kościół proponuje nam, abyśmy obchodzili uroczystości
świętych. Życie tych świętych, ich przykład są również okazją do
przeżywania tych świąt w rodzinie. Chodzi tu szczególnie o uroczystości świętych, tych, którzy są w jakiś sposób bliscy dzieciom,
których przykład życia może być inspiracją do naśladowania. Na
pierwszym miejscu ma być Panna Maryja. W tym przypadku
główny akcent kładziemy na to abyśmy Maryję przedstawili jako
matkę. W tym okresie symbolem może być obraz, lub figura Matki Bożej ozdobiona małym bukietem kwiatów.
2. Wykorzystanie Pisma świętego w katechezie rodzinnej
Pismo święte jest podstawowym przedmiotem każdej katechezy. Tu się pojawia pytanie, w jaki sposób go wykorzystywać
w rodzinie i jak się zachowywać przy jego używaniu.
Rodzina jest naturalnym środowiskiem dziecka. Wszystko, co
się w niej odgrywa ma wpływ na formowanie jego osobowości i
na jego całkowity rozwój. Czytanie Pisma świętego umożliwia
dziecku uświadamiać sobie jak ważna jest ta księga, oczywiście
nie tylko dla niego, ale również dla osób dorosłych. W żydowskiej
tradycji ojciec miał zastrzeżone wprowadzanie dziecka do Historii
zbawienia.3 Ten zwyczaj byłby idealny również w naszych rodzinach, choć to zadanie często należy do matek, które szczególnie w
wieku przedszkolnym znają dziecko lepiej niż ojciec.
Całe Pismo święte jest jedną wielką księgą, która opisuje historię spotkania człowieka ze swoim Bogiem. Ta historia jest
jednak podzielona na wiele historii, które przybliżają życie
wspólnoty, jak również pojedynczych osób. Tu możemy po3
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wiedzieć, że Biblia jest księgą historii i tak też należy ja przedstawiać. Dobrze wiemy, że opowiadanie było główną „metodą”
nauczania o Historii zbawienia. Tę metodę widzimy w wielu
księgach Starego Testamentu (w nich znajdujemy historie o
stworzeniu świata i człowieka, o pierwszym grzechu, historię o
Abrachamie, Mojżeszu, Dawidzie itp.). Widzimy ją też u proroków, którzy często wykorzystywali metodę opowiadania, aby
mogli w ten sposób przekazać konkretne posłania. W końcu w
osobie Jezusa Chrystusa znajdujemy wspaniałego „mówcę”, który swoim słowem fascynuje słuchaczy. Opowiadanie jest również najlepszą metodą przy wykorzystywaniu Pisma świętego
w rodzinie. Za pośrednictwem historii biblijnych dziecko poznaje Boga, który kocha człowieka, który go chroni, rozmawia z
nim, który go też szuka, gdy ten zapomniał o nim. Gdy człowiek jest mu nie wierny, Bóg go upomina, ale gdy człowiek z
żalem się do niego wraca, Ten mu równocześnie odpuszcza.
Podobnie dziecko zauważa wielkie postawy biblijne, oraz ich
stosunek do Ojca Niebieskiego. Dziecko może sobie samo przyswoić ich sposób zachowania. Ostatecznie poprzez opowiadanie historii Nowego Testamentu poznaje Jezusa Chrystusa, jego
miłość, stosunek do dzieci, do chorych, głodnych itp. I w taki
sposób powoli uczy się go kochać i naśladować4.
• Jak pracować z tekstem biblijnym?
Czytanie lub opowiadanie historii biblijnych możemy podzielić na cztery części: przygotowanie, prezentacja, powtarzanie i
modlitwa.
1. Przygotowanie
Tekst biblijny, który chcemy zaproponować dziecku, najpierw musi być odpowiednio wybrany i przygotowany. Przy wyborze
tekstu biblijnego nie musimy brać pod uwagę chronologii, która
dla dziecka nie jest jeszcze aż tak ważna, ale w pierwszym rzędzie zajmujemy się posłaniem, które chcemy dziecku przedstawić w związku z aktualnym okresem liturgicznym, lub też w
Por. Service Biblique Evangile Et Vie: Les enfants et la bible. Paris: Centurion
1981. s. 47-48.
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związku z aktualną sytuacją w jego życiu. W ten sposób według
aktualnej sytuacji łączymy opowiadania ze Starego i Nowego
Testamentu. Przy wyborze decydujący jest aktualny psychiczny
stan dziecka. Z tego powodu pierwsze miejsce mają teksty z jasny pozytywnym posłaniem o Bogu i o Jezusie Chrystusie, co
pomaga dziecku wytworzyć sobie o nim pozytywny obraz i stosunek ufności i miłości.5 W dużej mierze możemy się też opierać
o teksty, które przedstawiają główne postacie Pisma świętego, w
których dziecko może znaleźć wzory potrzebne do naśladowania. Dobre są też opowiadania, w których znajdujemy symbole
(owieczka, skarb, drzewo, światło), które są dla świata dzieci
bardzo bliskie.
Po wyborze konkretnego tekstu ma miejsce samo przygotowanie. Tekst biblijny nie możemy interpretować, ale musimy go
dobrze przygotować. Dla przedszkolaków jest lepiej, gdy, te teksty opowiemy własnymi słowami, możemy je skrócić, ponieważ
wiele z nich jest zbyt trudnych ze względu na ich dojrzałość psychiczną. Możemy tu wykorzystać teksty opowiadań biblijnych
zaczerpnięte z Pisma świętego dla dzieci. Problem jednak jest w
tym, że na rynku z książkami nie ma nie ma wiele takich pozycji.
Przed tym niż zaczniemy czytać przygotowany tekst, albo opowiadać dzieciom własnymi słowami historię biblijną, sami musimy sobie ten tekst przyswoić.
Pierwszym krokiem jest uważne czytanie tekstu. Staramy się
zrozumieć wybrane opowiadanie biblijne, odnotowujemy
pierwsze wrażenia, co nas ucieszyło, co zaskoczyło... Jeśli nam
zależy na tym, aby opowiadanie zainteresowało dziecko, najpierw musimy robić wszystko, abyśmy się nim zainteresowali
my. Dla lepszego zrozumienia tekstu potrzebne jest, abyśmy też
czytali komentarze, które znajdują się w Piśmie świętym. Naturalnie, że możemy wykorzystać inne dostępne nam komentarze.
Następnie staramy się zdefiniować główne posłanie danego tekstu –
do czego nas ten czytany tekst zaprasza i na co chcemy uwrażliwić dziecko. W następnej kolejności całe opowiadanie sobie wyobrazimy i w duchu go sobie opowiemy. Wiemy, że dziecko
najpierw przyjmuje nowe informacje, później rozmyśla o nich i
5
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sobie ich wyobraża. Dlatego najpierw musimy sami widzieć to,
co chcemy, aby widziało dziecko. Dzieciom tekst możemy dobrze opowiedzieć tylko wtedy, gdy sami się staniemy częścią
opowiadania, gdy staniemy się kimś, kto tam był widział
wszystko co się działo. Nie idzie tu o to, abyśmy nagromadzili
jak najwięcej informacji o konkretnym opowiadaniu, ale o to,
abyśmy to przemedytowali6. Przygotowanie to możemy zakończyć tym, że napiszemy opowiadanie w taki sposób, w jaki
chcemy go dzieciom zaprezentować.
2. Opowiadanie
Przygotowany tekst biblijny możemy czytać, ale najlepiej jest,
jeśli go będziemy opowiadać, przy czym możemy sobie pomóc
książką lub przy siebie przygotowanym tekstem. Przy opowiadaniu wygodne jest to, że mamy wizualny kontakt z dzieckiem.
Świadomi jesteśmy tego, że tę metodę wykorzystywały całe generacje przy przekazywaniu posłannictwa biblijnego.
Sztuka opowiadania spoczywa w tym, abyśmy podali tekst
w jak najlepszy sposób, aby dziecko sobie wytworzyło „obraz”,
aby sobie mogło w duchu przedstawić to, o czym mu mówimy.
Przy opowiadaniu jest bardzo ważne, abyśmy byli wierni treści
zawartej w trakcie, ale musimy być też wierni dziecku. Wierność
treści zawartej w tekście spoczywa w tym, abyśmy byli wierni
posłaniu, które wypływa z tekstu. Wierność dziecku spoczywa
w tym, abyśmy rozwinęli charakterystykę konkretnych postaci,
ich wewnętrznych uczuć; opinii środowiskowej; zastąpienie niezrozumiałych słów słowami, które są dla dziecka bardziej zrozumiałe (czasami wystarczy jedynie opisać dane słowo – np. setnik – był to żołnierz, który dowodził sto osobowej grupie mężczyzn...). Kulminacją tekstu powinno być zaakcentowanie podstawowego posłania. Np. przy rozmnożeniu chleba: „Jezus poprzez ten cud chciał nam powiedzieć jak bardzo kocha ludzi oraz, że
zaprasza nas do tego, abyśmy wzorując się na nim pomagali ludziom”.
Podczas opowiadania możemy też wykorzystać rekwizyty.
Może to być seria obrazków, które przedstawiają to, o czym
Por. J. Jenčo, Princípy katechézy detí predškolského veku. Košice: Seminár sv.
Karola Boromejského 008, s. 73.
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opowiadamy, lub też może to być tylko jeden obraz na którym
jest uchwycone sedno opowiadania.
3. Powtarzanie
Po przeczytaniu lub po opowiedzeniu tekstu biblijnego w
rozmowie z dzieckiem potrzebujemy sprawdzić jak dziecko zrozumiało ten tekst i jak go przyjęło. Jednak celem rozmowy nie
jest tylko sprawdzenie czy dziecko to dobrze zrozumiało, ale
również jego powtórzenie. To, że dziecko się w stosunku do danego opowiadania samo wypowie, że go opowie swoimi słowami, układa go sobie w swoim sercu. Naturalną rzeczą jest, że
musimy mu w tych wypowiedziach pomóc pytaniami. Np. w
opowiadaniu o Józefie: „Co bracia zrobili Józefowi? Dlaczego chcieli
go zabić? Jak się Józef czuł? Co się z nim później stało?...”
Jeśli zauważymy, że dziecko czegoś nie zrozumiało, albo źle
sobie coś tłumaczy, musimy go mądrze ukierunkować. Nie musimy tu wykorzystywać znajomości teologicznego posłania danego tekstu, ale konieczne jest usunięcie śle zrozumianego tekstu
(niezrozumienie słów, ich zamiana itp.)7.
Po opowiedzeniu tekstu i po rozmowie z dzieckiem możemy
przejść do następnego kroku, który prowadzi do pogłębienia go
i do interioryzacji. Dla mniejszych może to być wymalowanie
wcześniej przygotowanych obrazków, dla większych zaś namalowanie tego, co się im najbardziej podobało; ułożenie serii slajdów poprzez podzielenie pojedynczych części opowiadania;
tworzenie różnych figurek, robienie krótkich scenek itp.8.
4. Modlitwa
Kulminacją opowiadania biblijnego powinna być modlitwa.
Modlitwa ta staje się pewną odpowiedzią w doniesieniu do poznanego tekstu. Jest to odpowiedź Ojcu Niebieskiemu lub Panu
Jezusowi. Modlitwa na zakończenie wytwarza podstawową
różnicę między opowiadaniem jakiegoś „świeckiego opowiadania” a opowiadania biblijnego9. Np. w czasie rozmnożenia chlePor. C. a J. Legarde, Anime rune équipe en catéchese. Paris: Centurion 1983, s.29.
Por. C. a J. Legarde, Anime rune équipe en catéchese. s. 32.
9 Por. C. a J. Legarde, Anime rune équipe en catéchese. s. 43.
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ba to podziękowanie może być bardzo proste: „Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że strasz się o tych, którzy byli głodni”, lub też może to być w formie prośby: „Panie Jezu, proszę Cię, pomóż tym
dzieciom, które nie mają co jeść” itp.
3. Modlitwa w rodzinie
Rodzinna modlitwa jest fundamentem życia duchowego małych dzieci. Dziecko do modlitwy potrzebuje wnikać powoli.
Najpierw obserwując modlitwę swoich rodziców, później samo
się do niej powoli włącza a to aż do wtedy, gdy się samo nauczy
wstępować do ufnego stosunku z żywym Bogiem. W jaki sposób
prowadzić dzieci na tej drodze?
Obowiązek przykładu rodziców
Dzieci uczą się poprzez obserwację i powtarzanie. Ta reguła
obowiązuje również w dziedzinie modlitwy. Dziecko wchodzi w
dziedzinę życia modlitewnego poprzez to, że jeszcze przed tym
niż zacznie wykonywać pierwsze gesty i wypowiadać pierwsze
słowa, obserwuje modlących się rodziców. Atmosfera pełna tajemnicy i pewnego sacrum, którą dziecko przyjmuje do swojego
wnętrza za pomocą swoich rodziców wytwarza w nim tęsknotę
za Bogiem i prowadzi go do systematycznego wstępowania do
tego stosunku pełnego ufności10.
Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, aby dziecko było w swojej
modlitwie wspierane przykładem swoich rodziców. Dla przedszkolaka bardzo ważne jest, aby się do modlitwy włączała nie
tylko matka, ale również ojciec. Jak wiemy, to właśnie on zabezpiecza kontakt ze światem zewnętrznym i ze światem dorosłych
(dziecko ciągle matkę traktuje jako człowiek należącego do jego
świata). Jeśliby dziecko nigdy nie widziało modlącego się swojego ojca, może się stać, że zacznie traktować modlitwę jako coś,
co należy jedynie do „świata kobiet”.

Por. N. Le Duc, La formation des enfants a la priere. Vensque: Le Micocoulier
1983, s. 27.
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Konieczność twórczości
Dziecko lubi rytuały, ale nie stereotypy. Jest to następna zasada,
którą potrzebujemy przenieść do modlitwy. Jeżeli rodzinna modlitwa ograniczy się jedynie do mówienia z pamięci niektórych
podstawowych modlitw chrześcijańskich, wtedy łatwo się może
stać, że dla dziecka przestanie być interesującą. Dlatego rodzice
w przygotowaniu rodzinnej modlitwy powinni być twórczy.
Twórczość w modlitwie wychodzi z jej podstawowego charakteru, którym jest życie. Powinno się to odzwierciedlić w przygotowaniu środowiska, formy, ale również treści, gdzie cel zostaje
zawsze ten sam – pogłębienie stosunku z Bogiem.
• Twórczość środowiskowa
Dla modlitwy bardzo ważnym elementem jest wytworzenie
odpowiedniego środowiska. Również dla człowieka dorosłego
trudno jest modlić się w miejscu, gdzie znajduje się wiele rzeczy,
które przeszkadzają. Dlatego ważne jest, aby cisza, która jest potrzebna przy modlitwie, przeniosła się do atmosfery środowiska.
To jednak nie oznacza, że nie możemy być twórczy podczas jej
organizowania. Modlitewny kącik, o którym już wspominaliśmy, jest idealnym miejscem do rodzinnej modlitwy. Kącik ten
powinien być stale aktualizowany w duchu konkretnego święta,
lub okresu liturgicznego. Nowy obraz lub symbol przyciągnie
uwagę dziecka i pomoże mu skupić się na modlitwie jak również pomoże mu wkroczyć konkretnego posłania.11 V tym miejscu możemy również położyć jakiś obrazek, który namalowało
dziecko albo bukiecik kwiatów. W taki sposób dziecko może się
cieszyć, że i ono mogło się przyczynić do przygotowania miejsca
spotkania z Ojcem niebieskim.
• Twórczość od strony formy
Na to abyśmy mogli rozmawiać z Bogiem istnieje wiele sposobów. Aby się modlitwa nie stała stereotypem potrzebujemy
wykorzystać wiele sposobów modlitwy, którymi są: prośby, podziękowania, adoracja i oddanie czci. Jednak oddawaniu czci
Bogu poświęcamy bardzo mało miejsca. To przechodzi również
11
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do późniejszego życia, gdzie często widzimy podobną sytuację.
Dlatego koniecznością jest rozszerzenie dziecięcych modlitw o
adorację (kłanianie się Bogu) i o oddawani czci. Jedną z modlitewnych form jest również śpiewanie religijnych pieśni. Jeżeli
dzieci lubią pieśni, wtedy przy wspólnej modlitwie należałoby
przeznaczyć im więcej miejsca. Śpiewanie pieśni nie musi być
jedynie czymś co towarzyszy modlitwie, ale czasami może też
być samą modlitwą. Jednak i w tym miejscu, na podstawie ankiety, możemy stwierdzić pewien niedostatek.
Do modlitwy potrzebujemy włączyć nie tylko swoje usta, ale
również całe ciało. Podczas śpiewu mogą to być znane „gesty”.
Przy innych modlitewnych formach mogą być też różne gesty,
które tej modlitwie towarzyszą – może to być klęczenie, jako wyraz
wierności Bogu, głęboki pokłon albo prostracja, jako wyraz adoracji i
kłaniania się Bogu, postawa stojąca jako wyraz gotowości i oddani
czci Bogu, postawa siedząca jako wyraz skupienia... Do modlitwy
możemy też włączyć nasze ręce – złożone do próśb, skrzyżowane na
piersiach jako wyraz wierności, podniesione do góry w geście oddani
czci, wyciągnięte do przodu jako otwartość na przyjęcie...
• Twórczość treści
Chrześcijańską modlitwę charakteryzuje się jako „ufna rozmowa z Bogiem”, jej treścią może być wszystko to, co napełnia
życie człowieka i Boga. Jest to równocześnie podstawowym założeniem dla jakości jej treści. Jeśli chcemy, aby się dziecko
oswoiło z różnymi formami modlitwy, konieczna jest również
zmiana jej treści.
Do niej już tradycyjnie należą chrześcijańskie modlitwy, jak
również różne wydarzenia z życia wzięte, które stają się inspiracją do tworzenia próśb i podziękowań. Jednak w naszych modlitwach mało kiedy pojawiają się modlitwy inspirowane Pismem
św., liturgią czy tradycją Kościoła. Ich pozytywną stroną jest to,
że są inspirowane przez Bożego Ducha a ich treść nie jest ograniczona wyłącznie do czysto ludzkiego wymiaru życia ograniczając się do jego potrzeb, co często widzimy w naszych modlitewnych wezwaniach, ale jest ukierunkowana teocentrycznie. Teksty te muszą być jednak bardzo uważnie wybrane, biorąc pod


uwagę psychiczne zdolności dziecka a jeśli jest to potrzebne ze
względu na ich lepsze zrozumienie, można ich trochę zmienić.
Psalmy są przepełnione przede wszystkim wychwalaniem Boga
i tęsknotą za nim, elementami, których często brakuje, co stwierdziliśmy w modlitwie rodzinnej. Modlitwie za pomocą Psalmów mogą
towarzyszyć dziecięce gesty, lub też można ją śpiewać.
Innym źródłem modlitwy jest liturgia. Niektóre stałe modlitwy z mszy św. mogą być bardzo dobre również w prowadzeniu
modlitwy rodzinnej. Np. Wysławianie Boga: „Chwała Bogu na
wysokości a na ziemi pokój ludziom dobrej woli...”, wysławianie Trójcy świętej: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie masz
Ty Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego
wszelką cześć i chwalę przez wszystkie wieki wieków”.
Również w życiorysach świętych możemy znaleźć inspirację
do wzbogacenie i podniesienia jakości rodzinnej modlitwy.
Przepiękną modlitwą jest modlitwa, którą „dzieci z Fatimy” nauczył anioł, która jest idealna do tego, abyśmy sobie wzbudzili
trzy Boskie cnoty: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie
tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i
którzy Cię nie kochają“. W podobny sposób możemy wykorzystywać również inne odpowiednie modlitwy.
Oprócz ustnej formy modlitwy możemy również uczyć dzieci modlitwy oddania się w ciszy i adoracji. Jednak do takiej modlitwy rodzice muszą w odpowiedni sposób wprowadzić swoje
dzieci. Np.: „Mój Boże, ja Cię nie widzę, ani nie słyszę, ale wiem, że
jesteś obecny w moim sercu i że mnie kochasz. Pragnę być jakiś czas
z Tobą, abym mógł o Tobie rozmyślać i robić Cię radosnym. Duchu
Święty, przyjdź do mojego serca, napełnij mnie swoją miłością i pomagaj mi wciąż bardziej kochać wszystkich ludzi i Ojca Niebieskiego”.
Następnie rodzice poproszą dziecko, aby zamknęło oczy a w
swoim sercu rozmyślało o Panu Bogu, rozmawiało z nam i słuchało go. Rodzice zachowują się podobnie i też w cichości swojego serca modlą się do Boga. Jednak taka modlitwa może być
realizowana aż po wytłumaczeniu dzieciom, że Bóg jest czystym
Duchem i że możemy z nim rozmawiać w swoim sercu. Taka



modlitwa jest dla dziecka bardzo ważna, ponieważ jest idealną
drogą do odkrycia swojego wewnętrznego bogactwa12.
Treść rodzinnych modlitw być inspirowana przede wszystkim wartościami i postawami, w kierunku których chcemy dzieci ukierunkować. Między nimi będzie to przede wszystkim postawa ufności, miłości, tęsknoty, pokory, oddania i uwielbienia.
4. Katecheza mająca swoje korzenie w życiu
Katecheza rodzinna nie może się ograniczyć jedynie do niektórych ustanowionych elementów jakimi są: modlitwa, opowiadanie historii biblijnych, lub uczestniczenie w życiu liturgicznym
Kościoła, ale musi przechodzić do przeżywania codziennych wydarzeń duchu ewangelii. Pozytywną stroną katechezy rodzinnej
jest właśnie jej połączenie z życiem. To połączenie wnosi wiele
okazji do pogłębienia i rozwoju życia chrześcijańskiego. Mogą to
być okazje, które prowadzą dziecko do próśb adresowanych Bogu; do wdzięczności za jego dobrodziejstwa; do uwielbienia, ale
również do formowania sumienia. Do tego, aby dziecko wśród
tych wydarzeń było zdolne odkryć obecność Bożej miłości i dobroci i aby odczuwało zaproszenie do radości i czynienia dobra,
rodzice muszą mu mądrze towarzyszyć swoja pomocą.
Okazje do modlitwy błagalnej
Życie codzienne przynosi wiele okazji, w których z ufnością
możemy się zwracać do Ojca Niebieskiego. Jednak nie powinny
to być prośby ukierunkowane na rzeczy materialne (prośba o rower, lalkę itp.), ale bardziej na sferę duchową. Jeśli dziecko przeżywa jakieś trudne chwile – obawa, strach, może się modlić o dar
odwagi, jeśli jest chore, może się modlić o dar zdrowia itp. Może
to być też modlitwa o opiekę podczas całego dnia; modlitwa o dar
miłości, o odpuszczenie. Mogą to być też modlitwy za chorych –
czy to kolegów, czy kogoś bliskiego. Do tych modlitw można
również dodać różne wydarzenia w rodzinie takie jak narodzenie
dziecka w rodzinie, urodziny, ale również smutniejsze wydarzenia którym jest śmierć kogoś bliskiego. (por. FC 59)
Okazje do dziękczynienia, uwielbienia i adoracji Boga
12

Por. F. Coudreau, La Foi s`enseigne-t-elle? Paris: Le Centurion 1974, s.126


Przy modlitwach błagalnych jest potrzebne, abyśmy byli otwarci,
na to, że mogą być wysłuchane. Jeśli nasze modlitwy były wysłuchane, potrzebujemy za nie podziękować. Inną okazją do wdzięczności
jest wiele wydarzeń w naszym życiu, które możemy uważać za coś
normalnego – jak np. dar zdrowia, dar rodziców, przyjaciół itp. Dzieci
możemy też uczyć dziękować za przeżyty dzień, za piękne chwile,
które mogliśmy w nim przeżyć, za ludzi, których spotkaliśmy i którzy
przyczynili się do naszego szczęścia. Radosne chwile, które dziecko
przeżywa mogą być okazją do uwielbienia Boga. Podobnie jest to z
pięknem, które zauważymy spoglądając na piękny kwiat, na gwiazdy
na niebie itp. Spacer w mieście może być dobrą okazja do odwiedzenia Bożego chramu, gdzie uczymy dziecko uciszyć się na krótką
chwilę, pomodlić się i adorować. Podobnie jest z krzyżem, który często możemy spotkać na spacerze, również on może być okazja do
tego, abyśmy na chwilkę pomyśleli o Panu Jezusie13.
Okazja do formowania sumienia
Wśród codziennych sytuacji odgrywa się również formowanie
sumienia dziecka. Dlatego tu jest bardzo ważna postawa rodziców,
ponieważ według niej dziecko wytwarza sobie konkretne wyobrażenie o wartościach ludzkich i chrześcijańskich. Nie można tego robić za pomocą moralizowania, ale za pomocą pozytywnej inspiracji.
Oczywiste jest, że rodzice potrzebują zareagować, gdy widzą, że
dziecko robi coś złego – upomnieć, wytłumaczyć; muszą się jednak
starać unikać łatwego moralizowania – „teraz Pan Jezus jest smutny...”
Potrzebna jest tu bardziej pozytywna orientacja – np. jeśli dziecko
nie chce się podzielić ze swoim rodzeństwem, możemy reagować w
następujący sposób: „Pamiętasz, jak ludzie się cieszyli, gdy się Pan Jezus
podzielił z nimi chlebem? Zobaczysz, jak bardzo będzie się cieszyła twoja
siostrzyczka, gdy się z nią podzielisz.” Ważne jest, aby pozytywne zachowanie dziecka było zauważone poprzez uznanie i pochwałę ze
strony rodziców. Ważniejsze chwile dnia mogą być przypomniane
w modlitwie wieczornej. Mając na uwadze, że dziecko nie jest sobie
w stanie przypomnieć wszystko to, co się wydarzyło w przebiegu
dnia, do rodziców należy, aby im w tym pomogli.
Por. J. Jenčo, Aplikácia projektovej edukácie v náboženskom vyucovaní detí
predškolského veku. Košice: Vienala 2009, s. 47.
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Bp Stanislav Stolarik
PRINCÍPY MEDZINÁBOŽENSKÝCH INICIATÍV
V UČENÍ JÁNA PAVLA II
1. Ekumenické iniciatívy od II. Vatikánskeho koncilu
Slovu „ekuména“, tvoriace základ pre termín „ekumenický“,
zodpovedá v nemecko – slovenskom slovníku nemecký výraz
Ökumene s poznámkou, že je to cirkevný termín. Výraz ekuména
používajú u nás napríklad v oblasti Komárna príslušníci reformovanej
cirkvi približne v tom zmysle, ako my katolíci používame výraz
ekumenický, ekumenizmus.
V nemeckom lexikóne slovu Ökumene zodpovedá grécky
výraz oikumene, a má dvojaký význam, pričom cirkevný je až na
druhom mieste. Na prvom mieste označuje výraz „obývanú“ časť
Zeme, na rozdiel od neobývanej, nazývanej anekuména. V gréckej
antike a v helenizme znamená oblasť, na ktorú vplývala ich
kultúra, a podobne je to aj v Rímskej ríši. Ide skôr o politicky
chápaný pojem ríše (orbis terrarum – obývaná zem, zemský okruh
často postavený na roveň Orbis Romanus [Rímska svetová ríša],
ktorý sa používa od 1. storočia pred Kristom). V Starom a Novom
zákone je geografické a kultúrne chápanie navzájom poretkávané. Na druhom mieste oikumene znamená ekumenické
hnutie, teda súhrn všetkých kresťanských snáh o jednotu, ktoré sa
objavili už v 19. storočí a rozvinuli sa v 20. storočí v reormovaných cirkvách, neskôr i vo východných, ako úsilie o
znovuzjednotenie Cirkvi v organizácii aj v učení. V r. 1937 bola
založená Ekumenická rada cirkví. Zo strany katolíckej Cirkvi je v
prvej polovici 20. storočia tiež badateľný určitý ekumenický posun smerom vpred, aj keď spočiatku vedený v uvážlivom tóne1.
Až Druhý Vatikánsky koncil (1962-1965) podnietil neobyčajný
rozvoj ekumenizmu svojimi dokumentmi: Ad gentes, Gaudium et
Porov. A. Riccardi, Bůh nemá strach, 2003, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství 2006, s.r.o., s. 86-91.
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spes, ale predovšetkým dekrétom Unitatis redintegratio,2 a nemožno nespomenúť konštitúciu Lumen gentium.
Ľudský iniciátor II. Vatikánskeho koncilu, pápež Ján XXIII.,
dnes už blahoslavený, pozval na Koncil nekatolíkov a založil
Sekretariát pre jednotu kresťanov (5.7.1960). Svoju iniciatívu o
jednotu vyjadril slovami: Vždy, keď vidím múry medzi kresťanmi,
skúšam vyraziť tehlu3. Nástupca Jána XXIII. na Petrovom stolci –
Pavol VI., venoval podstatnú časť svojej prvej encykliky Ecclesiam suam (6.8.1964) dôležitosti dialógu. Pavol VI. schválil neskôr
obe časti Ekumenického direktória (1967, 1970; prepracované schválil v r. 1993 Ján Pavol II.). Tak nasledovala púť Pavla VI. do Svätej Zeme a stretnutie s Carihradským patriarchom Athenagorasom v Jeruzaleme, s ktorým neskôr (7.12.1965) spoločne zrušili
vzájomnú exkomunikáciu z 11. storočia. Následnú aktivitu Pavla
VI. na ekumenickom poli, možno považovať za značne bohatú,
plodnú a užitočnú, čím sa nielen prelomili stáročné ľady vzájomného napätia a neporozumenia, ale prešiel sa i značný kus
cesty k vzájomnému zblíženiu, čo sa prejavilo najmä rôznymi
stretnutiami a spoločnými modlitbami.
Štafetu ekumenického dialógu prevzal v r. 1978 pápež Ján
Pavol II, dnes už Boží služobník Ján Pavol II., a to v období, keď
ekumenizmus prekonával fázu stagnácie. Po pokoncilovom entuziazme, pokroku „dialógu v láske“, po spoločných modlitbách sa
začala konfrontácia na teologickej úrovni, menej na očiach ľudí,
omnoho náročnejšia a komplikovanejšia. Ján Pavol II. sa najmä
vďaka svojim cestám pričinil o zblíženie, hoci ako priznal, musel
čeliť istým „útokom“4. Už vo svojej inauguračnej reči (22.10.1978)
adresoval prítomným nekatolíckym predstaviteľom tieto slová:
Prosím, oboznámte tých, ktorých reprezentujete, že zaangažovanie Katolíckej cirkvi v ekumenickom hnutí je nespochybniteľné, tak ako to slávnostne vyhlásil II. Vatikánsky koncil5. Kardinál Dziwisz uvádza krédo ekumenického dialógu Jána Pavla II., ako ho zachytil pri jedPorov.: A. Dufferová, Tri „e“ – ekuména, ekonómia, ekológia: výzvy pre Európu.
In.: Európa – politický a duchovný fenomén. Košice: Dobrá kniha 2004, s. 130-131.
3 Slovo medzi nami. Bratislava: Redemptoristi, roč. 8 (2007), č. 5, s. 60.
4 Porov.: S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 221-222.
5 Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. I, Poznań – Warszawa, s. 18.
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nom rozhovore: Ekumenizmus je Kristovou túžbou, ut unum sint, aby
všetci boli jedno. Je túžbou Druhého vatikánskeho koncilu a je aj mojim
programom bez ohľadu na ťažkosti, nedorozumenia a neraz aj útoky6.
V prvej encyklike Redemptor hominis (1979) sa prihlásil k práci
na poli ekumenického dialógu k svojim predchodcom Jánovi
XXIII. A Pavlovi VI. Určitý rozdiel je badateľný: ak sa Pavol VI.
pridržiava „teórie napĺňania“ toho, čo stanovil Koncil, Ján Pavol
II., zdôrazňujúci aktívnu úlohu Ducha Svätého v náboženských
tradíciách, zdá sa byť viac otvorený na prijatie širšej perspektívy,
rešpektujúc a vychádzajúc z Koncilom stanovených odporúčaní
a náuky7. Ako uviedol kardinál Edward I. Cassidy, prezident
Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, v preddnáške o zásadách a normách ekumenizmu, vyjadrených v Direktóriu, pri návšteve Slovenska v decembri 1993 pre Jána Pavla II.:
hľadanie jednoty, tvorí pastoračnú prioritu jeho pontifikátu. Dôvod
pápežovho zanietenia pre ekumenizmus, môžeme prevziať z
Listu Efezanom a Druhého listu Korinťanom (5, 18-20), ktoré interpretoval kardinál Cassidy takto: Kto bude počúvať výzvy na zmierenie, ak
ju hlásajú tí, čo nie sú navzájom zmierení?8 Jedine cesta vzájomného
zmierenia učiní Kristovo posolstvo účinnejšie vnímateľné v tomto svete. Ján Pavol II. žil v pravde vykúpenia každého človeka
skrze Ježiša Krista, a táto skutočnosť môže v značnej miere objasniť jeho ekumenické iniciatívy.
2. Medzináboženské iniciatívy Jána Pavla II.
Ján Pavol II. V iniciatíve o medzináboženský dialóg pamätal na
dva dôležité body problému: 1/ kresťanstvo potrebuje obnoviť vedomie vlastnej totožnosti; aby mohlo správne 2/ evidovať existujúce
rozdielnosti.
Za určité nóvum ekumenických snažení Jána Pavla II., treba
považovať zjednotenie vnútrokresťanského dialógu s dialógom
medzináboženským, na čo zvlášť poukázal v Apoštolskom liste
S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 221.
Porov.: J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie, 2001, Kraków: Wydawnictwo WAM
2003, s. 115-116.
8 Porov. P. Dráb, Ekumenizmus na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Michala
Vaška 1998, s. 40-43, 62-63.
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Tertio Millenio Adveniezol teraz sa Ján Pavol II. odvoláva na delaráciu Druhého Vatikánskeho koncilu Nostra aetate, ktorá
rzol vzťahu Cirkvi zol nekresťanským náboženstvám. Ján Pavol
II. má na mysli predovšetkým dialóg so židmi a s moslimmi a
zorganizovanie spoločných stretnutí na významných miestach
monoteistických náboženstiev9. Pápež sa dotkol aj citlivej otázky
mesta Jeruzalem, ktoré je svätým mestom pre všetky tri monoteistické náboženstvá: židov, kresťanov a moslimov, a v morálnom
zmysle, patrí týmto náboženstvám. Vyslovil túžbu, aby bol Jeruzalem centrom harmonického spolužitia vyznávačov troch monoteistických
náboženstiev10. Pápež vidí v náboženskej identite Jeruzalema centrum pre dialóg a odstraňovanie prekážok na ceste pokojného spolunažívania vyznávačov judaizmu, islamu a kresťanstva11.
Veľmi konkrétnym uskutočnením dialógu, pripomínajúcom
nové scenáre 21. storočia, bol deň modlitieb kresťanských cirkví
zol veľkých svetových náboženstiev za mier, ktoré usporiadal
Ján Pavol II. Zol Assisi zol októbri 1986. tento obraz dialógu medzi kresťanmi a nekresťanmi v ovzduší modlitby (ktorá bola silno zakorenená v assiskom františkánskom dedičstve) a starosti o
mier sveta, je konkrétnym uskutočnením deklarácie Nostra aetate,
keďže všetky národy majú svoj pôvod v Bohu a v tom istom Bohu majú aj svoj spoločný konečný cieľ12. Pápežove slová, hodnotiace stretnutie v Assisi, boli plné nádeje a ústretovosti: Rozdiely
sú menej dôležitými prvkami, ak majú byť porovnané s jednotou, ktorá
je radikálna, základná a rozhodujúca. Pápež hovorí o aktívnej prítomnosti Ducha Svätého v náboženskom živote členov iných
náboženských tradícií13 ešte výraznejšie ako ktorýkoľvek KonciPorov.: Ján Pavol II, Tertio Millenio Adveniente, 1994, 53.
Żydzi i Judaizm w dokumentach Kościoł i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), Warszawa 1990, s. 98.
11 Porov.: P. Kasiłowski, Dialog s judaizmem. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 86-87.
12 Porov.: II. Vatikánsky Koncil, Nostra aetate, 1.
13 Boží plán spásy v Kristovi zahŕňa všetkých. Porov.: Vari je Boh len Bohom
Židov? A nie aj pohanov? Veru aj pohanov (Rim 3, 29); Ono v iných pokoleniach
nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom
a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v
Kristovi Ježišovi (Ef 3, 6).
9
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lný dokument14. Tieto myšlienky zdôraznil Ján Pavol II. v encyklike o Duchu Svätom Dominum et vivificantem a neskôr aj v encyklike Redemptoris missio15. Ján Pavol II. zvolal v r. 1999 do Assisi aj druhé stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 200 účastníkov 20
náboženských tradícií. Vo svojom príhovore apeloval na spoluprácu bez násilia: Každé použitie náboženstva zväčšiť násilie, je
zneužitím náboženstva. Náboženstvo nie je zol nesmie sa stať zámienkou ku konfliktom, zvlášť vtedy, keď sa náboženská, kultúrna a etnická identita ľudí zhoduje. Náboženstvo a mier idú spoločne: zapríčiniť
vojnu v mene náboženstva je očividný protiklad16.
Ján Pavol II. v januári 2002 znova zvolal predstaviteľov kresťanských cirkví a veľkých svetových náboženstiev a osobne pokračoval v assiskej ceste17. Zdá sa, že impulzom zbližovania je
nevypovedané presvedčenie, že Ježiš Kristus je Mesiášom všetkých náboženstiev, a pre svoju vykupiteľskú moc ony z neho
čerpajú. Preto v nich rozličným spôsobom pôsobí Duch Svätý,
skrze ktorého dokonáva Ježiš svoje vykupiteľské dielo18. V časovej následnosti (19.5.1991) vydáva spoločne Pápežská rada pre
medzináboženský dialóg a Kongregácia pre evanjelizáciu národov dokument, v ktorom sa objavuje dôležitý paragraf, potvrdzujúci vykúpenie všetkých mužov a žien v tajomstve výkupnej
obety Ježiša Krista skrze Jeho Ducha19. Upriamenie pozornosti

Journée mondiale de priére pour la paix (27.10.1986), Cittá del Vaticano 1987, s.
147-155. In.: J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie, 2001, Kraków: Wydawnictwo
WAM 2003, s. 111-112.
15 Ján Pavol II, Dominum et vivificantem, 1986, 53. Ján Pavol II, Redemptoris missio,
1990, 28.
16 Porov.: N. P., Ekumenismus a mezináboženský dialog za pontifikátu Jana Pavla II.,
2003. In.: 25. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. Praha: Česká biskupská
konference 2004, s. 77.
17 A. Riccardi, Bůh nemá strach., 2003. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství , s.r.o., 2006, s. 77.
18 Porov.: Ján Pavol II, Redemptoris missio, 1990, 5, 6, 10. Porov. S. Moysa,
Nadzieja ekumeniczna Jana Pavła II. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia.
Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 66-67.
19 Porov. Pápežská Rada Pre Medzináboženský Dialóg; Kongregácia Pre
Evanjelizáciu Národov: Dialóg a ohlasovanie: reflexie a odporúčania na tému
medzináboženského dialógu a ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista, 1991, 29. Porov.:
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na pôsobenie Ducha Svätého je značný prínos Jána Pavla II. do
„teológie náboženstva“, načo upozornil už vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis20. Duch Svätý je prítomný a koná vo svete, v členoch iných náboženstiev aj samotných náboženských
tradíciách. Pravdivá modlitba (hoci sa obracia na Neznámeho
Boha), ľudské hodnoty a cnosti, bohatstvo múdrosti ukryté v
náboženských tradíciách, ako aj pravdivý dialóg a autentické
stretnutie medzi ich členmi – to je mnohoraké ovocie aktívnej
prítomnosti Ducha21.
3. Jednota kresťanov
Známy taliansky novinár Vittorio Messori sa opýtal Jána Pavla
II.: II. Vatikánskym koncilom naplno otvorené brány poslúžili skôr na
vzdialenie sa od Cirkvi tých, ktorí boli „vo vnútri“, ako na priblíženie sa
tých, ktorí postávali „vonku“22. Messori len znova otvoril pred a
počas Koncilu nastolenú otázku ústretovosti Rímskokatolíckej
cirkvi voči všetkým, ktorí sú mimo nej, t.j. príslušníkov iných kresťanských denominácií, vyznávačov iných náboženstiev, ľudí
neveriacich, a či zvolená cesta bola správna. To znamená: či sa
Koncil nepomýlil, či z nastúpenej cesty sa netreba vrátiť, alebo
aspoň na nej pribrzdiť? Iste, mnohé veci je treba nanovo prehodnotiť, usmerniť, prehĺbiť, azda aj zadefinovať, ale už netreba sa
vracať. Viac je treba zadívať sa na príklad Jána Pavla II., ktorý
osobným zanietením a vkladom načrtol cestu ďalšieho smerovania, aby sa napĺňali slová Ježišovej modlitby: aby všetci boli jedno...23 Ježišovi, ktorý sa neustále usiloval o jednotu s Otcom, záležalo i na jednote medzi ľuďmi navzájom.
Ak hovoríme o zbližovaní kresťanov a o procese, ktorý by mal
smerovať a napokon priviesť k vytúženému cieľu jednoty, nemožno z iniciatív Jána Pavla II. vynechať jeho dvanástu encykliku
Ut unum sint (25.5.1995), ktorá sa dá stručne charakterizovať ako
II. Vatikánsky Koncil, Ad gentes, 3, 9, 11. In.: J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie,
2001, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, s. 114.
20 Ján Pavol II, Redemptor hominis, 1979, 6.
21 J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie, 2001, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, s. 111.
22 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994, s. 123.
23 Jn 17, 21.


výzva k jednote kresťanov – Kristus pozýva všetkých svojich učeníkov do
jednoty (Úvod), a je dokumentom, ktorý pokračuje v iniciatíve II.
Vatikánskeho koncilu a znova definuje dobové požiadavky na
poli ekumenizmu. V tejto encyklike Ján Pavol II. nanovo pripomenul a vysvetlil dôležitosť ekumenizmu a stanovil určité priority vízie procesu zjednocovania kresťanov.
Encyklika má úvod, tri kapitoly a adhortáciu. V 1. kapitole je
opísaná túžba Katolíckej cirkvi kráčať s nádejou cestou ekumény,
nechať sa viesť vierou a láskou, čo treba považovať za kresťanský
imperatív svedomia. Primát v tomto úsilí má obrátenie srdca a
spoločná modlitba, po ktorých nech pokračuje praktická spoluráca na poli pastorálnom, kultúrnom, sociálnom a v dávaní svedectva evanjeliu. V 2. kapitole zdôrazňuje pápež nutnosť dialógu
a spomína niektoré uskutočnené ekumenické stretnutia. Pri rozdielnosti náuky je dôležité pokračovať v štúdiu najmä v interpretácii zjavenia. Napokon chváli spoluprácu cirkví pri obrane dôstojnosti a práv človeka. V 3. kapitole si Ján Pavol II. položil otázku: Akú cestu ešte máme prejsť?, pokiaľ bude spoločne slávená
Eucharistia, pokiaľ sa vysvetlí a prijme primát Rímskeho biskupa
a nastane i ostatné doktrinálne zblíženie? V závere encykliky odprosuje za viny katolíkov a v pripojenej adhortácii vyzval znova
všetkých k obnove24.
Cestu zbližovania načrtol Ján Pavol II. už svojou prvou iniciatívou, návštevou Turecka a stretnutím s patriarchom Demetriosom, ktoré Svätý Otec charakterizoval ako cestu Petra k Ondrejovi. V rámci návštevy Turecka sa Ján Pavol II. po prvý krát v
dejinách pápežov zúčastnil na slávnostnej pravoslávnej bohoslužbe v pravoslávnej katedrále vo Fanare. Pri návšteve vydali s
patriarchom spoločnú deklaráciu25.
Nech sa teda najskôr zídu pri Kristovom kríži rozdelení kresťania, nech sa spoločne modlia v duchu Ježišovej modlitby za jedPorov.: P. Dráb, Ekumenizmus na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Michala
Vaška 1998, s. 68-69.
25 Porov.: Ekumenická činnosť Jána Pavla II. In.: Vo svetle blahozvesti. Trnava:
Dobrá kniha 1985, s. 258-259. S. Nagy, Kosciół na drogach jedności. Wrocław
1985, s. 380. In.: P. Dráb, Ekumenizmus na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo
Michala Vaška 1998, s. 43.
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notu, a čas ďalšieho, celkového či jednotlivého približovania a
zjednocovania, treba ponechať na Kristovu vôľu. Tým najležitejším bodom spoločnej modlitby, ako upozorňuje Ján Pavol II,
nech je spojivo lásky, nakoľko láska tvorí komúnio osôb a spočenstiev. Ak sa milujeme, usilujeme sa prehĺbiť naše komúnio a činiť ho
stále dokonalejším... láska je najhlbším, životodárnym hnutím procesu
zjednotenia26. Druhým aspektom prehlbovania a prežívania ekuenických vzťahov je modlitba: ekumenická modlitba slúži krekému posolstvu a jeho vierohodnosti27.
Vzájomne prehlbujúca sa láska, posilňovaná spoločnou modlitbou, pokračuje v úprimnom dialógu, v ktorom vzájomný rešpekt a úcta sa považujú za samozrejmosť. Dialóg nech sa vedie
medzi patrične pripravenými odborníkmi na schôdzkach usporiadaných
v náboženskom duchu medzi kresťanmi rozličných cirkví a spoločenstiev. Pri tomto dialógu každý dôkladne vyloží svoje učenie a jasne
podá jeho charakteristické črty, a tak si všetci nadobudnú pravdivejšie
poznanie a nestrannejšie hodnotenie učenia a života obidvoch spoločenstiev28. Bez osobného kontaktu a dialógu, ako zdôrazňuje kainál Špidlík, sa ekumenizmus stane len akousi abstraktnou diskusiou29.
Ján Pavol II., pamätajúc na učenie Koncilu, chcel zdôrazniť,
ako dialóg obohacuje jednotlivé osoby i každé ľudské spoločenstvo. Podľa pápeža, dialóg nemá len poznávací význam (dialogos), ale aj existenciálny v celistvosti, lebo nie je len výmenou
myšlienok, ale aj výmenou darov30. Novým prvkom oproti učniu Koncilu, je pápežovo zdôraznenie, a to práve v procese dialógu, spytovanie svedomia. Je to pokorné priznanie si, že všetci
sme sa prehrešili proti jednote, takže kvôli posunutiu sa dopredu, bude treba premáhať nielen osobné hriechy, ale aj spoločné,

Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 21. Porov.: II. Vatikánsky Koncil: Unitatis
redintegratio, 4.
27 Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 23. Porov.: II. Vatikánsky Koncil: Unitatis
redintegratio, 4.
28 II. Vatikánsky Koncil: Unitatis redintegratio, 4.
29 Porov.: M. Gavenda, Humor je jediná skutočná ochrana proti heréze. In.: Trnava:
Katolícke noviny, SSV 2007, roč.122, č. 14, s. 10.
30 Porov.: II. Vatikánsky Koncil: Unitatis redintegratio, 4.
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a hlavne štruktúry hriechu, ktoré ak sa neodstránia, môžu byť aj
naďalej príčinou rozdelenia31.
Ďalšou podmienkou úprimného dialógu je láska k pravde,
ktorá vyžaduje značnú pokoru, bez ktorej sa nemôžu meniť stáročné náhľady a postoje. Ak na jednej strane kladie Ján Pavol II.
značný dôraz na otvorenosť a ústretovosť, nemá na mysli redukovanie existujúcich problémov, ani rýchle a hlavne povrchné
riešenia a dohody. Takto by sa problémy nevyriešili a neodstránili, a niekedy v budúcnosti, by sa iste znova ukázali32. Tá istá
dôslednosť nech sa uskutočňuje pri prípadnej obnovenej či novej
doktrinálnej formulácií právd viery. Pápež má na mysli potrebu
analyzovania obsahu termínov, keďže predpokladá, že problémy mohli vznikať práve pri užívaní rôznych termínov s rovnakým obsahom, čiže zainteresované stránky mohli hovoriť o tom
istom probléme, ale pre ich terminologické nedovysvetlenie dochádzalo k nedorozumeniu a nebolo možné sa odraziť z kritického miesta33.
V dialógu s inými kresťanskými cirkvami, neobchádza Ján
Pavol II. ani značne delikátnu otázku primátu biskupa Ríma.
Pozýva všetkých predstaviteľov kresťanských spoločenstiev k
hľadaniu takej formy služby primátu, ktorá by nezavrhla základné princípy služby a bola by otvorenou na novú situáciu, aby
bolo jedno stádo a jeden pastier (Jn 10, 16). Je to hľadanie Kristovej
vôle v starostlivosti o jeho Cirkev34.
K zadefinovaným princípom ekumenického dialógu, pridávame niektoré konkrétne udalosti, ktorými sa Ján Pavol II. zaslúžil o zblíženie kresťanských cirkví. Ako prvý pápež v dejinách
sa v roku 1989 vybral do „kráľovstva“ reformácie, do škandinávskych krajín. Počas návštevy sa mu podarilo preklenúť nepriateľský postoj voči pápežstvu, ktorý v týchto krajinách pretrvával. Prehodnotil Lutherovo dielo a cestu napokon skomentoval: Milosťou je už fakt, že sme sa mohli spolu modliť. O dva roky
neskôr, pri 600 výročí kanonizácie sv. Brigity Švédskej boli v BaPorov.: Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 34.
Porov.: Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 36.
33 Porov.: Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 38.
34 Porov.: Ján Pavol II, Ut unum sint, 1995, 95-96
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zilike sv. Petra v Ríme ekumenické vešpery s Jánom Pavlom II.,
ktoré viedli luteránski prímasi Švédska a Fínska35. Atmosféru
prijatia zažil aj pri návšteve Estónska (1991).
Nádherná a prorocká scéna sa odohrala pri otváraní Svätej brány Jubilejného roka 2000 (18.1.2000) v Bazilike sv. Pavla za
hradbami. Keď prítomní videli, ako sa nedarí pápežovi otvoriť
bránu, boli v pomykove. Ján Pavol II. však čakal, kedy sa k jeho
rukám pritlačeným na dvere pridajú ruky pravoslávneho metropolitu Athanasia a anglikánskeho prímasa Careya. Dvere sa otvorili
až pod tlakom šiestich rúk. Všetci traja pokľakli. Napriek prítomnosti pravoslávneho patriarchu, vzťah s pravoslávím, bol naďalej
značne citlivý. Ján Pavol II. navštívil krajiny s pravoslávnou majoritou: Rumunsko, Grécko, Ukrajinu, a aj tu sa mnohé predsudky
otupili, alebo preklenuli. Kontakt s Moskovským patriarchátom,
napriek viacerým iniciatívam, sa mu nepodarilo nadviazať36.
3. 1. Ekumenické stretnutia Jána Pavla II. na Slovensku
Pre naše dejiny je z ekumenického hľadiska zvlášť významná
návšteva Jána Pavla II. – priam prelomová, na Slovensku v r.
1995. v Prešove (2.7.1995), sa pri pamätnej tabuli 24 obetí „Karaffových jatiek“ (1687) pomodlil spoločne s evanjelickým biskupom37 východného dištriktu ECAV Jánom Midriakom a gréckokatolíckym prešovským eparchom Mons. Jánom Hirkom. Prešovskému modlitbovému stretnutiu predchádzalo ekumenické
stretnutie v Bratislave na Apoštolskej nunciatúre (1.7.1995). Na
stretnutí sa zúčastnili zástupcovia cirvkí: Pavel Procházka, predseda Evanjelickej cirkvi metodistickej, Ján Hradil, generálny
vikár Cirkvi československej husitskej na Slovensku, Eugen Mikó, biskup Reformovanej kresťanskej cirvki na Slovensku, Karol
Gábriš, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Július Filo,
Na druhý deň sa pri obede jeden z luteránskych arcibiskupov pápeža opýtal,
či ich prítomnosť pri oltári po jeho boku nemohla znamenať uznanie platnosti
ich biskupskej vysviacky. Svätý Otec na ten žart odpovedal iným žartom:
A nemohlo to, naopak byť tak, že dvaja arcibiskupi stojaci pri mne uznali môj primát?
S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 222.
36 Porov.: S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s.220-227.
37 Po odchode pápeža biskup povedal: Nikdy mi ani na um nezišlo, žeby sa niečo
také mohlo stať. S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 223.
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generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Juraj
hút, predseda Bratskej jednoty baptistov v SR a čestný predseda
Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku
Pavol Traubner. Ďalším ekumenickým stretnutím bolo stretnutie
v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne v septembri 2003.
Deň po stretnutí v Bratislave vyhlásil evanjelický biskup ausbusrkého vyznania Július Filo: Dúfam, že sa situácia v tejto oblasti
zlepší. Ján Pavol II. je jednou zo vzácnych postáv nášho storočia a vyvinul veľa pozitívneho úsilia v otázkach mieru, pokoja a spravodlivosti
vo svete. Pavol Traubner povedal: Návšteva Jána Pavla II. je poctou
pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, a to nielen pre veriacich
kresťanov, ale aj pre židovskú komunitu. Keby sme všetci žili takým spôsobom, ako načrtol Sv. Otec, myslím, žeby na svete nebola neznášanlivosť,
xenofóbia a antisemitizmus38.
Citlivosť tejto návštevy Jána Pavla II. na Slovensku spočívala
v udalosti svätorečenia blahoslavených Troch košických mučeníkov: Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodieckého (Košice, 2.7.1995), ktorí palmu mučeníctva získali v časoch politických zápasov a náboženských nepokojov na počiatku
17. storočia (1619). V týchto časoch boli však obete na oboch stranách. Preto je tak významná, spoločná modlitba „Otče náš“ pri
pamätníku Karaffových jatiek. Toto pápežovo gesto komentoval
biskup Midriak slovami: Poďakoval som Jánovi Pavlovi II. v mene
evanjelickej cirkvi za to, že sa rozhodol pristaviť sa aj pri tomto pamätníku. Je to krok k zblíženiu a vyrovnaniu sa s krivdami 17. storočia a
ďalších storočí. O stretnutí som sa dozvedeli až v poslednej chvíli, preto
sme boli milo prekvapení. Evanjelický biskup Filo zhodnotil pápežovu iniciatívu ako „malý zázrak“39. Pršalo a po tichej modlitbe a
spoločnej modlitbe „Otče náš“ podal Svätý Otec ruku evanjelickému biskupovi. Biskup Midriak povedal: Ako dážď zvlažil

J. Košiar; Š. Labo; Š. Vragaš, Apoštol národov dvadsiateho storočia. Trnava:
Dobrá kniha 1995, s. 81-82.
39 J. Košiar; Š. Labo; Š. Vragaš, Apoštol národov dvadsiateho storočia. Trnava:
Dobrá kniha 1995, s. 112-115.
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rozhorúčenú zem, tak pápežovo gesto osvieži ekumenické vzťahy medzi
evanjelikmi a Katolíckou cirkvou40.
2. mája 1995 napísal Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale lumen k stému výročiu Apoštolského listu Orientalium dignitas pápeža Leva XIII. Ján Pavol II. v ňom hovorí o obdivuhodnej rozmanitosti chvály kresťanov jedinému Otcovi skrze Ježiša Krista v
Duchu Svätom. Práve z tohoto listu vychádzal Svätý Otec v príhovore v Prešove pri Mestskej hale (2.7.1995), kde sa zišli gréckokatolícki veriaci, zdôraznil: Stretnutie rozličných kresťanských
tradícií má viesť k opravdivému dialógu, ktorý je vždy vzájomnou
výmenou duchovných darov (porov. Lumen gentium, 13)41. Svätý
Otec pozdravil v príhovore zvlášť veriacich Pravoslávnej cirkvi a
ich pastierov a spomenul spoločné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy a zdôraznil jednotu Kristovej Cirkvi, ktorú ozdobuje prijatie zákonitých odlišností.
Ony v priebehu dejín umožnili, že sa živé ohlasovanie evanjelia stalo
osobitným vlastníctvom a tradíciou každého ľudu... Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä v jeho východnej časti, mohol som osobne poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú život a tradície tohto kraja. Tu sa
Západ stretá s Východom, latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva svätého Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Svätí solúnski bratia
vypracovali svojou evanjelizačnou činnosťou model cirkevného života,
ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície v oblasti práva, liturgie,
teológie a spirituality s princípom jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej
Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom42.
V rozlúčkovej reči na letisku v Poprade (3.7.1995) Svätý Otec
povedal: Nikdy nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe moc premeniť prekážky na prozreteľnostnú príležitosť ohlasovania spásy. Potom znova spomenul
spoločnú Cyrilometodskú tradíciu a mučeníkov rôznych vyznaní
počas komunistickej diktatúry: Oni všetci nám ukazujú, že prijatie
Porov.: Prešov-Námestník Kristov je váš, je s vami...In.: Trnava: SSV 1995.
Katolícke noviny, roč. 110, č. 29, s. 4.
41 Porov.: Príhovor Svätého Otca v Mestskej hale v Prešove pri stretnutí
s gréckokatolíkmi 2.7.1995. In. Trnava,: SSV 1995, Katolícke noviny, roč. 110, č.
29, s. 4.
42 Tamże.
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evanjelia je cesta k vybudovaniu spoločnosti, ktorá sa vyznačuje opravdivou slobodou, rešpektovaním druhého a solidaritou bez predsudkov43.
Ďalšie významné, ekumenické stretnutie sa uskutočnilo v
deň spomienky mena Panny Márie 12. septembra 2003 v Badíne.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia kresťanských cirkví na
Slovensku spolu s predstaviteľom Židovských náboženských
obcí:44 ECAV (generálny biskup a predseda ERC v SR Július Filo,
biskupi oboch dištriktov Ivan Osuský a Igor Mišina); Reformovaná kresťanská cirkev (biskup Géza Erdélyi); Bratská jednota baptistov v SR (tajomník Jozef Kulačík); Cirkev bratská v SR
(Miroslav Oravec); Cirkev československá husitská na Slovensku
(biskup Ján Hradil); Cirkev adventistov siedmeho dňa (predseda
Karol Badinský); Pravoslávna cirkev (arcibiskup Nikolaj a biskup Ján); Apoštolská cirkev na Slovensku (biskup Ján Lacho)45.
Telesne oslabený pápež v krátkom príhovore pozdravil prítomných a povedal, že ich prítomnosť je výrečným prejavom srdečnej
spolupráce a pochopenia, ktoré charakterizujú život Kristových učeníkov
na Slovensku... Toto rodinné stretnutie... je príležitosťou, aby sa v hĺbke
nášho srdca rozozvučala modlitba božského Učiteľa, aby všetci boli jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal. Spolu s vami obraciam sa s prosbou na
všemohúceho Pána, aby nám pomáhal v spoločnom poslaní ohlasovať
evanjelium mužom a ženám dnešnej doby a byť jeho svedkami. Nech sa
priblíži deň, keď budeme môcť spoločne chváliť jeho meno v plnej jednote
viery a lásky... Za to sa modlím a toto prajem vám i všetkým, čo sú zverení vašej pastierskej starostlivosti46. Krátke stretnutie sa zavŕšilo
spoločnou modlitbou Otče náš.
Zaujímavé zhodnotenie pontifikátu Jána Pavla II. zaznelo zo
strany Židovských náboženských obcí: Ústredný zväz židovských
náboženských obcí v Slovenskej republike vyjadruje svoju hlbokú úctu
Príhovor Svätého Otca pri rozlúčkovom ceremoniáli na letisku v Poprade 3. júla
1995. In. Trnava,: SSV 1995, Katolícke noviny, roč. 110, č. 29, s. 6. Porov.: P.
Dráb, Ekumenizmus na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 1998,
s.151-158.
44 Porov.: Jan Paveł II, Dzień po dniu, Tom 2. Kraków: Biały Kruk Sp. z o.o. 2005, s. 1242.
45 Zoznam uvádzame podľa Archívu KBS. Na stretnutie bol pozvaný aj predseda Evanjelickej cirkvi metodisktickej Pavel Procházka, ktorý sa ospravedlnil.
46 Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II. počas návštevy na Slovensku 11-14. septembra 2003. Trnava: SSV 2003, s. 19.
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dielu pápeža Jána Pavla II., ktorý svojim vysoko humánnym prístupom
prispel v novovekých dejinách pápežstva k odbúravaniu neoprávnených
predsudkov a k šíreniu ušľachtilých myšlienok tolerancie, vzájomného
pochopenia a spolupráce rôzneho náboženského presvedčenia. Želáme
plný úspech tomuto jeho úsiliu a prosíme Všemohúceho o pomoc a
ehnanie jeho šľachetného diela. Obzvlášť sú nám milé myšlienky
výstižnejšie sústredené do výrokov: ,Židia sú našimi staršími bratmi vo
viere´ a , Antisemitizmus je hriech´. Dúfame, že sa dostanú do
čných učebníc a cestou vzdelávania a výchovy k vzájomnej tolerancii už
od najútlejšieho detstva si nájdu cestu do každodenného života, k srdcu
každého človeka dobrej vôle47.
Je len potešiteľné, ak zo strany predstaviteľov Židovských
náboženských obcí na Slovensku zazneli takéto slová ocenenia na
adresu medzináboženského dialógu Jána Pavla II. V podstate vystihujú a charakterizujú heroické úsilie Jána Pavla II. o medzináboženskú spoluprácu. Zároveň treba nanovo spomenúť odporúčanie Jána Pavla II. kresťanským cirkvám na Slovensku vrátiť sa k
dedičstvu sv. Cyrila a Metoda a na tomto odkaze a koreňoch naďalej budovať a rozvíjať kresťanskú identitu nášho národa.
4. Dialóg s judaizmom
Otázky dialógu s judaizmom sa nanovo začali nastoľovať
spolu s deklaráciou II. Vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Bolo
viacero príčin nového prístupu. Najskôr to bolo vedomie reálnej
zmeny sveta oproti predchádzajúcim dobám, a presvedčenie, o
nutnej spolupráci medzi ľuďmi, nakoľko žiaden národ nemôže
existovať izolovane. Paralelne s dialógom medzi národmi sa
nutne rozbiehal i medzináboženský dialóg. Zmeny vo vzťahu k
judaizmu boli vyvolané veľkou tragédiou Židov počas II. svetovej vojny, na ktorú upozorňoval pred vojnou pápež Pius XI. 48,

Š. Labo, Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku. Trnava: Dobrá
kniha 2003, s. 55.
48 Pius XI. odsúdil slávnostnou formou nacistický rasizmus vo svojej encyklike Mit brennender Sorge (14.3.1937). In.: Pápežská Komisia Pre Náboženské
Vzťahy So Židmi: Pripomíname si: reflexia nad šoa, 2006, Trnava: SSV 2006, s. 13.
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počas vojny pápež Pius XII.49, ale aj existujúcimi prejavmi antisemitizmu v súčasnom svete.
V úvode charakterizovania vzťahu Jána Pavla II. k judaizmu,
treba uviesť azda najskôr zázemie z rodných Wadovíc, kde mal
veľa židovských známych a spolužiakov, takže jeho pozitívny
vzťah k židom možno od prvej chvíle považovať za úplne prirodzený50. Za historicky prelomovú treba oprávnene považovať najmä jeho historickú návštevu Veľkej synagógy v Ríme v apríli
1986, podpísanie „základnej dohody“ medzi Svätou Stolicou a
štátom Izrael v decembri 1993, modlitbu pri Múre nárekov v Jeruzaleme v marci Jubilejného roka 2000 a návštevu pamätníka Yad
Vashem. Pri svojej návšteve Rímskej synagógy formuloval Ján
Pavol II. vrchnému rabínovi Eliu Toaffovi51 posolstvo novej éry
Pri mnohých príležitostiach židovské organizácie a osobnosti verejne ocenili
múdru diplomaciu pápeža Pia XII. Napríklad 7.9.1945 Dr. Joseph Nathan ako
komisár talianských židovských obcí povedal: Predovšetkým vzdávame hold
najvyššiemu veľkňazovi a mužom a ženám v Cirkvi, ktorí podľa nariadení Svätého
Otca uznali prenasledovaných za svojich bratov a rázne a nezištne sa nám ponáhľali
na pomoc, nehľadiac na hrozné nebezpečenstvá, ktorým boli vystavení
(L´Osservatore Romano, 8.9.1945, s. 2). Dňa 21. septembra toho istého roku
prijal Pius XII. na audiencii generálneho sekretára Svetového židovského
kongresu Dr. A. Lea Kubowitzkého, ktorý vtedy vyslovil Svätému Otcovi
v mene Združenia izraelských obcí úprimnú vďaku za úsilie Katolíckej cirkvi počas
vojny o záchranu židov v celej Európe (L´Osservatore Romano, 23.9.1945, s. 1).
Vo štvrtok 29. novembra 1945 sa pápež stretol približne s 80 reprezentantmi
židovských utečencov z mnohých koncentračných táborov v Nemecku. Vyslovil sa, že je pre nich veľkou cťou, že môžu osobne poďakovať Svätému Otcovi za
jeho obrovskú pomoc prenasledovaným počas obdobia nacistického fašizmu
(L´Osservatore Romano, 30.11.1945, s. 1). Keď v roku 1958 zomrel pápež Pius
XII., poslala izraelská premiérka Golda Meirová veľavravné posolstvo:
Pripájame sa k bolesti celého ľudstva. Keď prechádzal náš národ hrozným utrpením,
pozdvihol pápež svoj hlas za obete. Vtedy jeho slová, jasne a zreteľne vyjadrujúce
veľké tradičné pravdy, obohatili náš život a prehlušili každodenný hukot boja.
Smútime za veľkým služobníkom mieru. In.: Pápežská Komisia Pre Náboženské
Vzťahy So Židmi: Pripomíname si: reflexia nad šoa, 2006, Trnava: SSV 2006, s. 16.
Za mnohých, ktorí pomáhali prenasledovaným židom, spomenieme košickú
rodáčku Saru Salkahazyovú, ktorá bola 17.9.2006 vyhlásená za blahoslavenú
(narodená 11.5.1899; popravená 27.12. 1944 v Budapešti).
50 Porov.: S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 228-231.
51 S hlavným rabínom Eliom Toaffom sa Ján Pavol II. stretol už vo februári
1981 v sakristii farského kostola San Carlo ai Catinari. Bolo to súkromné
49



vzájomných vzťahov v troch bodoch: 1/ Kristova cirkev objavuje
svoje „puto“ k židovstvu tým, že „skúma svoje tajomstvo“; 2/
Židom, ako ľudu, nemôžeme pripočítať žiadnu kolektívnu vinu
zdedenú po predkoch za to, čo sa stalo v priebehu Ježišovho
utrpenia. Tento bod je zvlášť zdôraznený Koncilom. 3/ Napriek
vedomiu, ktoré má cirkev o svojej identite, nie je dovolené povedať, že židia sú „zavrhnutí alebo zlorečení“, ako to bolo vysvetľované alebo mohlo byť odvodzované zo Svätého písma.
Pri návšteve Múra nárekov vložil do štrbiny medzi kameňmi
túto modlitbu: Bože našich Otcov, Ty si vybral Abraháma a jeho potomstvo, aby tvoje meno bolo prinesené národom. Sme hlboko zarmútení správaním sa tých, ktorí im v priebehu dejín spôsobovali utrpenie, tým, ktorí
sú tvojimi synmi. Prosíme ťa o odpustenie a zároveň sa zo všetkých svojich
síl chceme snažiť skutočne žiť ako bratia s ľudom Zmluvy. Skrze Ježiša
Krista, nášho Pána. Amen52.
Keď sa jedná o judaizmus, treba mať na mysli zvláštne puto
medzi židovstvom a Cirkvou, vyplývajúce zo spoločného starozákonného Zjavenia, ale aj kvôli faktu, že z tohto národa sa narodil Kristus podľa tela,53 pravidelne navštevoval synagógu, v
ktorej sa modlieval, Panna Mária a apoštoli boli Židmi, a Cirkev
čerpá silu z koreňov tej pravej olivy, do ktorej boli naštepené
ratolesti planej olivy pohanov (porov. Rim 11, 17-24), Židia sú
naši milovaní bratia a v istom zmysle skutočne „naši starší bratia“54. Za ďalší dôvod dôležitej pozornosti judaizmu treba
pokladať biblické prisľúbenie židovskému národu, ktoré je
zdôraznené aj v Novom zákone, u sv. Pavla: Božie dary a povolenie
stretnutie, veľmi krátke, no bolo prvé vôbec. Ľady sa prelomili. Porov.: S.
Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 231.
52 Porov.: N. P. Sfeir, Ekumenismus a mezináboženský dialog za pontifikátu Jana
Pavla II., 2003. In.: 25. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. Praha: Česká
biskupská konference 2004, s. 78-79. Kardinál Dziwisz sa zamyslel, ako mohlo
zapôsobiť pápežovo gesto na Židov. O niekoľko dní čítal vyhlásenie Elieho
Wiesela, Žida, nositeľa Nobelovej ceny za mier: Ako dieťa som sa bál prechádzať
okolo kostola. Teraz sa všetko zmenilo... Porov.: S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007,
Trnava: SSV 2007, s. 234.
53 Porov.: II. Vatikánsky KOoncil, Lumen gentium, 16.
54 Ján Pavol II, Príhovor pri príležitosti spomienky na šoa 7. apríla 1994. In.:
Pápežská Komisia Pre Náboženské Vzťahy So Židmi: Pripomíname si: reflexia
nad šoa, 2006, Trnava: SSV 2006, s. 18.


sú neodvolateľné55. Tento fakt Božieho prisľúbenia zdôraznil Ján
Pavol II. pri návšteve Nemecka: Božiemu ľudu starého zákona, ktoré
[prisľúbenie] nebolo nikdy odvolané56.
Častým poukázaním na spoločné korene, začínal Ján Pavol II.
svoje príhovory židovskému spoločenstvu. Spoločné dedičstvo
zahŕňa vieru v jedného Boha, ktorý sa s láskou stará o ľudí;
prelínajú sa princípy liturgického chápania prejavovania bohopocty; židovská modlitba, najmä Žalmy, dodnes tvoria väčšiu
časť kresťanského modlitebníka, predovšetkým Liturgie hodín;
zo spoločného základu viery vychádza i chápanie človeka a sveta; rovnako sa hlásime k pokoleniu Abraháma. Otázky, týkajúce
sa vzťahu k judaizmu, k našim starším bratom vo viere, a spoločného dialógu, sa dotýkajú samotnej identity Cirkvi. Keď sa
kresťania zaujímajú o pochopenie judaizmu, lepšie spoznávajú
vlastné korene, vychádzajúce zo židovského náboženstva. Na
druhej strane je tu zas nádej, že vzájomný dialóg umožní Židom
lepšie porozumieť kresťanstvo a katolícku Cirkev v ich dnešnej
identite. Naozaj tu nejde len o vrátenie sa do minulosti. Spoločná
budúcnosť Židov a kresťanov si vyžaduje, aby sme sa rozpampamätali, lebo bez pripomínania niet budúcnosti. Aj samotné dejiny
sú memoria futuri57. Ak má byť židovsko-kresťanský dialóg
skutočne úprimný, musí byť teologickejší, pripomenul Ján Pavol
II. pri príležitosti 20. výročia Nostra aetate58.
Iným dôvodom na vzájomný dialóg sú problémy sveta, na
ktoré nemajú odpovedať len kresťania. Súčasný svet charakterizuje teoretický i praktický ateizmus. Ľudia žijú tak, akoby nebolo Boha. Preto Ján Pavol II. vo svojich príhovoroch oslovujúcich
židovské komunity, apeluje i na ich svedectvo oviere v Boha,
nakoľko máme spoločné povolanie byť požehnaním pre svet.
Ďalšími bodmi pápežových príhovorov, v ktorých sa môže ideovo postupovať spoločne sú: cirkevné školy (židovské); ochrana
Rim 11, 29. Porov.: II. Vatikánsky Koncil, Nostra aetate, 4.
AAS 73 (1981), 80. In.: J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie, 2001, Kraków:
Wydawnictwo WAM 2003, s. 324.
57 Porov.: Ján Pavol II, Modlitba Anjel Pána, 11.6.1995. In.: Pápežská Komisia Pre
Náboženské Vzťahy So Židmi: Pripomíname si: reflexia nad šoa, 2006, Trnava: SSV
2006, s. 8.
58 Porov.: G. Weigel, Svedok nádeje II. Bratislava: Slovart 2000, s. 182.
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života, a to od počatia až po prirodzenú smrť – keďže práve
ovský národ dostal prikázanie „nezabiješ“, avšak zažil aj hrôzu
Holocaustu;59 spoločné uvádzanie noriem Desatora do života
ľudskej spoločnosti60.
5. Dialóg s islamom
Ako sme vyššie uviedli, II. Vatikánsky koncil venoval osobitnú
pozornosť židovskému náboženstvu a pripomenul veľké duchohovné dedičstvo, ktoré je spoločné kresťanom a židom. Vyjadril
tiež svoju úctu k vyznavačom islamu, ktorých viera sa rada odvoláva na Abraháma61. V príprave na Jubilejný rok 2000, navrhol
Ján Pavol II. študovať možnosti, ako pre zintenzívnenie dialógu
so židmi a vyznavačmi islamu zariadiť historické stretnutia v
tleheme, v Jeruzaleme a na Sinaji, na miestach s veľkým symbolickým významom, ale aj stretnutia s predstaviteľmi veľkých svetových náboženstiev v iných mestách. Na rok 2000 naplánoval
Ján Pavol II. jubilejnú púť po stopách Abraháma, Mojžiša, Ježiša a
Pavla. Mala to byť cesta k začiatkom dejín kresťanstva, na miesta,
kde živý Boh vtlačil svoje stopy. Žiaľ, nedostal súhlas, aby sa prvá
etapa mohla začať v Ure Chaldejskom v Iraku. Pápež svoju púť
musel začať vo Vatikáne slávnostnou spomienkou na Abraháma.
Za naznačenie rozvíjania vzťahov voči islamu možno považovať slová, ktoré Jána Pavol II. adresoval africkým biskupom
zhromaždeným v Ríme: Kresťania a moslimovia by mohli v dnešnom
svete spoločne verejne svedčiť o svojej viere v Boha, Stvoriteľa a Pána
dejín. Laicizácia sociálneho života neústupne tlači na slobodu človeka,
ktorý musí sám brániť svoj život prežívaný vo viere. Aj pri rozvíjaní a
prehlbovaní dialógu s islamom sa prejavil Ján Pavol II. ako „pútnik komunikácie“, keď navštívil viaceré krajiny s prevažnou
väčšinou obyvateľov islamského vierovyznania: Turecko (1979),
V roku 1991 spojil Ján Pavol II. Holocaust židov s iným holocaustom našich
čias, ktorým je abortus – k veľkým cintorínom ľudskej ukrutnosti nášho veku
patrí aj „cintorín nenarodených“. Ján Pavol II, Homília pri sv. omši, Radoma
(Poľsko), 4.6.1991.
60 Porov.: P. Kasiłowski, Dialog s judaizmem. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s.71-90.
61 Ján Pavol II, Redemptor hominis, 1979, 11. Porov.: II. Vatikánsky Koncil, Nostra
aetate, 3-4.
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Maroko (1985), Sudán, Benin a Ugandu (1993), Egypt (2000),
Sýriu (2001)62. Rovnako vyzdvihol Východné katolícke cirkvi na
Blízkom východe a v Indii, ktoré nadobudli vzácne skúsenosti
na poli medzináboženského dialógu, zvlášť s islamom, čo môže
pomôcť ďalším cirkvám, v Ázii aj inde. Je jasné, že východné
katolícke cirkvi majú veľké bohatstvo tradícií a skúseností, ktoré
môžu vo veľkej miere priniesť úžitok celej Cirkvi63. Ján Pavol II.
ako prvý pápež v histórii navštívil mešitu – Omajádovskú, v
Damasku (6.5.2001), v ktorej sú relikvie sv. Jána Krstiteľa64, a ako
„svedok pokoja“ bol rozhodným odporcom vojny v Iraku, v ktorom prevláda moslimské obyvateľstvo, a inicioval značné diplomatické a modlitebné úsilie na zabránenie vojny. Celkove
možno súhlasiť s vyjadrením, uverejnenom v La Civiltá Cattolica: Žiaden iný pápež v dejinách nevenoval „toľko pozornosti“ vzťahom
s moslimami65. Vždy však bude treba dávať pozor, aby nevznikli
nebezpečné nedorozumenia, a bdieť nad nebezpečenstvom synkretizmu a ľahkomyseľného a klamlivého irenizmu66.
V Casablanke (jeseň 1985) sa pápež najväčšiemu počtu (80
000 mladých moslimov), pred akým vôbec hovoril, prihovoril
takto: Lojalita vyžaduje, aby sme uznávali a rešpektovali rozdiely.
Hlavný je zrejme náš pohľad na Ježiša Nazaretského ... Ide o dôležité
rozdiely, ktoré môžeme prijať s pokorou a úctou pri vzájomnej znášanlivosti. Je to tajomstvo, ktoré nám Boh jedného dňa objasní, tým som si
istý67. Zdá sa, že pápežove slová sú ozvenou 5. sury Koránu: Keby Boh chcel, bol by vás veru učinil národom jediným, avšak neučinil
tak preto, aby vás vyskúšal tým, čo vám dal... Predbiehajte sa vzájomne
v konaní dobrých skutkov! K Bohu sa uskutoční návrat vás všetkých,

Porov.: N. P. Sfeir, Ekumenismus a mezináboženský dialog za pontifikátu Jana
Pavla II., 2003. In.: 25. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. Praha: Česká biskupská konference 2004, s. 75-76.
63 Porov.: Ján Pavol II, Ecclesia in Asia, 1999, 27.
64 Porov. S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 239.
65 Porov. S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 235, 238.
66 Ján Pavol II, Tertio Millenio Adveniente, 1994, 53.
67 Ján Pavol II, Insegnamenti, vol VIII. zv. 2, Cittá del Vaticano 1986, 19.8. 1985,
s. 506. In.: A. Riccardi, Bůh nemá strach, 2003, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství 2006, s.r.o., s. 95.
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on vás poučí o tom, v čom ste boli v rozpore (5, 56)68. Obdivuhodné
bolo, že mladí tlieskali vo vhodných momentoch. Nepoznali text
príhovoru vopred, preto sa nemohli pripraviť, oslovili ich slová
o spolupráci moslimov a kresťanov pri vydávaní svedectva o
svojich duchovných hodnotách. Nezvyčajným bolo aj gesto marockého kráľa Hassana II., ktorý sa osobne zaujímal o prípravy
stretnutia na štadióne a dokonca o samotnú výzdobu oltára69.
V citlivej a toľko diskutovanej otázke budúcnosti Európy, pripomína Ján Pavol II. duchovný príspevok antického Grécka a
rímskeho sveta, keltských, germánskych, slovanských, ugrofínskych národov, židovskej kultúry, ako aj islamského sveta.
Avšak treba uznať, že tieto inšpirácie historicky dostali silu až v
židovsko-kresťanskej tradícii, ktorá bola schopná dostať ich do
vzájomného súladu, konsolidovať ich a rozvinúť. Ide o skutočnosť, ktorú nemožno ignorovať; naopak, v procese budovania spoločného európskeho domu je potrebné uznať, že aj túto
budovu treba postaviť na hodnotách, ktoré sa naplno prejavili v
kresťanskej tradícii. Toto uznanie bude prospešné každému,70
predovšetkým v zápase s náboženskou ľahostajnosťou a
gickým relativizmom. Osobitne dôležitý je korektný vzťah k
mu. Tento dialóg, ako si to v ostatných rokoch viac ráz zreteľne
uvedomili európski biskupi, sa musí viesť „rozumným spôsobom,
s jasnými predstavami o jeho možnostiach a hraniciach, ako aj s
dôverou k Božiemu zámeru spasiť všetky svoje deti“.
Okrem iného je potrebné uvedomiť si značný rozdiel medzi
európskou kultúrou, s jej hlbokými kresťanskými koreňmi, a moslimským myslením. V tejto súvislosti treba tých kresťanov, ktorí
žijú v dennom kontakte s moslimami, náležite pripravovať na
objektívne poznanie islamu, aby sa mohli s ním vyrovnávať. Takúto prípravu musia dostať najmä seminaristi, kňazi a všetci pastorační spolupracovníci. Napokon je celkom prirodzené, aby
Cirkev, ktorá žiada od európskych inštitúcií podporovanie náboženskej slobody, mohla nástojiť aj na rovnakom zabezpečovaní
In.: A. Riccardi, Bůh nemá strach, 2003, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2006, s.r.o., s. 95-96.
69 Porov. S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 236.
70 Ján Pavol II, Cirkev v Európe, 2003, 19.
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náboženskej slobody v krajinách s inou náboženskou tradíciou,
kde sú kresťania v menšine. V tom súvise „je pochopiteľné
prekvapenie a pocit frustrácie u tých kresťanov, ktorí napríklad v
Európe prijímajú veriacich iných vyznaní a dávajú im všetky
možnosti vykonávať ich kult, pričom praktizovanie kresťanského
náboženstva je zakázané práve v tých krajinách, kde títo veriaci
majú väčšinu a ich viera je vyhlásená za štátne náboženstvo“.
Ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu a všetci ľudia na
celom svete „musia byť slobodní pred akýmkoľvek nátlakom, či
už zo strany jednotlivcov, alebo zo strany spoločenských skupín,
ako aj pred akoukoľvek inou ľudskou mocou“71.
Ján Pavol II. videl v dialógu s islamom, rovnako ako v dialógu s
judaizmom, možnosť spoločného postupu pri obhajobe a praktizovaní hodnôt v laicizovanej spoločnosti, ako sú najmä dôstojnosť
ľudskej osoby, ochrana života od okamihu počatia až po prirodzenú smrť a rodina. Viera v jedného Boha Stvoriteľa vytvára priestor
na spoločnú modlitbu, ale aj na spoluprácu v charitatívnej činnosti.
Ján Pavol II. je proti akémukoľvek násiliu pod rúškom náboženstva, a očakáva opätovaný prejav spravodlivej, vzájomnej ústretovosti. Vzájomná úcta a rešpektovanie, nevedie k synkretizmu, ale
skôr k potrebnému a hlbšiemu poznaniu vlastnej identity a porozumeniu medzi najväčšími monoteistickými náboženstvami.
6. Prorok nádeje
Ak hľadáme čo možno najviac súvislostí, ktoré by ozrejmili
celý, a dnes už uzavretý, pontifikát Jána Pavla II., je azda na mieste vrátiť sa k jeho prvému posolstvu Mestu a svetu, krátko po
zvolení na Petrov stolec. Z balkóna baziliky sv. Petra v Ríme
vtedy odzneli pamätné slová, ktoré história uchováva ako vzácny klenot: Otvorte brány Kristovi – nebojte sa! Nebol to rečnícky
zvrat, ale prejav hlbokej viery – vyznanie viery, na ktorej sme sa
povzbudzovali takmer 27 rokov jeho požehnanej pastierskej služby. Pozýval človeka doby k odmietnutiu strachu zo sveta, zo
seba samého i z Boha. Neskôr túto myšlienku sformuloval v odpovedi pre Vittoria Messoriho: aby sme oslobodili súčasného človeka
od strachu, treba tomu človekovi priať z celého srdca, aby nosil a rozvíj71

Ján Pavol II, Cirkev v Európe, 2003, 57.


al vo svojom srdci tú bázeň pred Bohom,72 ktorá je počiatkom múdrrosti. Budúcnosť sveta totiž bude závisieť od svätých ľudí, čiže
opravdivých kresťanov. Ján Pavol II. ešte doplnil, ako sám zhodnotil, veľmi vhodné slová André Malraux, ktorý povedal, že XXI.
storočie bude vekom ducha, alebo vôbec nebude73. Podobnú víziu
sformuloval kedysi Karl Rahner: Kresťan budúcnosti bude
kom, alebo ho vôbec nebude74.
Pápežove slová vyjadrovali nielen nádej, ale formulovali aj
alternatívu, pred ktorou stojí svet. Slová nádeje predniesol aj na
Valnom zhromaždení OSN (1995): Presvedčíme sa, že slzy tohto
storočia pripravili základ pre novú jar ľudského ducha. Kardinál Ratzinger, dnes pápež Benedikt XVI., komentoval pápežove slová
takto: Pápež skutočne očakáva, že po tisícročí delenia nadíde tisícročie
zmierenia. Napĺňa ho nádej, že každé tisícročie má vlastnú fyzionómiu; že všetky zlyhania nášho storočia a tiež jeho slzy, ako hovorí, sa
zmenia na nový začiatok. Musíme odznova objavovať jednotu ľudského
rodu, jednotu náboženstiev, jednotu kresťanov, aby sa potom začala
viac pozitívna epocha75.
Ján Pavol II. bol pápežom, na ktorom sa vyplnili prorocké slová kardinála Wyszińskeho, ktoré mu povedal krátko po zvolení: Máš voviesť Cirkev do tretieho tisícročia. Rozhodne nešlo len o
časové vyjadrenie určitého momentu, obsah Wyszińskeho slov
treba chápať skôr ako pripomenutie zodpovednosti za úlohu
Cirkvi v treťom tisícročí. Tak sa i stalo, Ján Pavol II. nielen
voviedol Cirkev do tretieho tisícročia, ale ukázal i jej jasné smerovanie. Prelomovému obdobiu striedania tisícročí predchádzal
„civilizačný prelom“ zbúrania železnej opony a globalizačný
proces ako v pozitívnom slova zmysle, tak, ako sa to javí aj dnes,

Ján Pavol II, Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994, s. 165-166.
Jan Pawel II, Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994, s. 166.
74 K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. VII. Einsiedeln 1966, s. 22. In.: J. Bolewski, Nadzieja jedności w Duchu Świętym. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia.
Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 161.
75 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kosciół na przełomie tysiąleci. Rozhovor s P. Seewaldom, Kraków 1997, s. 203. In.: J. Bolewski, Nadzieja jedności
w Duchu Świętym. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia. Kraków: Wydawnictwo
WAM 1999, s. 162.
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aj vo vyrovnaní sa s negatívami, ktoré presiakli celosvetovú, laicizovanú, ľudskú spoločnosť.
Ján Pavol II. sa prejavil ako „prorok nádeje“, ktorý odvážne stál
na čele Katolíckej cirkvi, inšpiroval víziu mocnej nádeje obnovy
kresťanstva a duchovnej obnovy sveta v procese historických
zmien. Hlboké slová nádeje sformuloval Ján Pavol II. v čase po
zmenách vo Východnej Európe, ale ešte pred vstupom do tretieho
tisícročia v apoštolskom liste Tertio Millenio Adveniente (1994). Po
kataklizmách pôsobenia totalitných systémov v 20. storočí, v
ktorých Nietzscheove vyhlásenie „smrti Boha“ nebolo prázdnou
teóriou, ale bolestnou skutočnosťou,76 charakterizoval Ján Pavol II.
človeka dneška, ako toho, ktorý sa správa „akoby nebolo Boha“.
Napriek evidovanej skúsenosti doby, „prekračuje prah nádeje“
a mobilizuje duchovné sily sveta k spolupráci a obnove.
Ekumenické hnutie počas svojho pôsobenia od II. Vatikánskeho
koncilu prinieslo pekné ovocie, na čo upriamil pozornosť Ján Pavol
II. v encyklike Ut unum sint (41-76). Napriek dosiahnutým
úspechom, cirkvi zostávajú naďalej medzi sebou oddelené. Čo viac,
vyrástli nové problémy, ako na Východe, tak i na Západe. Zdá sa,
že v určitých situáciách sa dialóg nachádza v nulovej pozícii, a z
tejto pozície ho môže vyviesť iba impulz pochádzajúci z Ducha
Svätého. Treba však otvorene povedať, že Ján Pavol II., prorok
nádeje, ktorý toľko energie investoval do dialógu a organizácie
viacerých medzináboženských stretnutí, sa na tento impulz Ducha
Svätého spoliehal najviac. Tak často treba opakovať dnes už
prorockú modlitbu, ktorú sa modlil Ján Pavol II. vo Varšave na
Námestí Víťazstva v r. 1979: Nech zostúpi Tvoj Duch! Nech zostúpi
Tvoj Duch! A obnoví tvár zeme. Tejto zeme!77 Sila pápežovej modlitby
sa prejavila. Avšak potrebujeme ju znova, lebo transcendentný
rozmer modlitby a vzývania Ducha Svätého, tvorí princíp medzináboženského dialógu v celej iniciatíve Jána Pavla II.

Porov.: G. Dobroczyński, Znak nadzei. Prologomena misyjnej duchowości nowego wieku. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia. Kraków: Wydawnictwo WAM
1999, s. 14-25.
77 W pielgrzymce do ojcystej ziemi. Jan Paweł II w Polsce, 2 czerwca - 10 czerwca 1979,
Paryż 1979, s. 36.
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I keď doposiaľ nedošlo k túženej jednote, jednota je napokon darom
Ducha Svätého, napísal Ján Pavol II. v Tertio Millenio adveniente,
predsa skrze modlitbu sme sa stali najmenej oveľa bližší v prekonávaní
rozdielov vzniknutých v druhom tisícročí78. K tomuto konštatovaniu
treba azda ešte doplniť ďalšie slová „proroka nádeje“, ktoré ho tak
výrazne charakterizovali. Boli to viackrát zopakované slová Ježiša
Krista po jeho zmŕtvychvstaní: Nebojte sa! (Mt 28, 10). Sú to slová
nádeje, ktoré nemusia uspokojiť ľudskú opýtavosť: kedy nastane čas
jednoty?, nakoľko Ján Pavol II. hovoril o zjednocovaní v treťom tisícročí. Vzhľadom na ľudský vek, je to značne dlhý čas, ale v Božom
pláne, ktorý nie je determinovaný časom a priestorom, i keď sa ešte
stále takto uskutočňuje, problém stráca na aktuálnosti. Ak sa však
naďalej ľudsky pýtame, či sa čas jednoty nedá urýchliť?, odpoveďou
by podľa Jána Pavla II. bolo: áno, dá sa! Modlitbou vzývania Ducha
Svätého a zaangažovaním veriacich doposiaľ oddelených vierovyznaní.
Hlboká náuka Jána Pavla II. dáva odpoveď: Jednota je dar Ducha Svätého, o ktorom zatiaľ vieme, že bude raz ľudstvu daný. Bude to jednota v
rozmanitosti. Každá kultúra a každá náboženská tradícia vstúpi do
jedinej oslavy Boha, v jednom Duchu. Lebo dary milosti sú rozličné, ale
Duch je ten istý... Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý... Každý
však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok (1 Kor 12; 4, 6-7).
Avšak, ako konštatuje kardinál Dziwisz, prvou odpoveďou
spoločného kráčania na ceste k jednote, bolo azda gesto, keď šesť
rúk spoločnými silami otváralo starobylú bránu Baziliky sv. Pavla za
hradbami. Šesť rúk stále rozdelených kresťanov, ktorí určité túžili po
zmierení. Dodáme ešte jednu charakteristiku Jána Pavla II., ktorá
posilňuje nádej vo vetach ľuďoch dobrej vôle: Vo chvíli, keď sa
zdalo, že svet pod vplyvom tragického napátia exploduje, jedine on,
svedok pokoja, pripomínal, že beh histórie, evolúcia myslenia a predovšetkým náboženstvá napriek všetkému hlásajú neustále smerovanie k
jednote. „Svet sa môže zmeniť!“ Táto veta, ktorú Ján Pavol II. počas
celého pontifikátu opakoval, je zrejme najcennejším dedičstvom, aké
mohol zanechať ľuďom dvadsiateho prvého storočia79.
Ján Pavol II, Tertio Millenio Adveniente, 1994, 34. Porov.: S. Moysa, Nadzieja
ekumeniczna Jana Pavła II. In.: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 68.
79 Porov.: S. Dziwisz, Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 227, 243-244.
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Ks. Jan Zimny
JAN PAWEŁ II I JEGO TROSKA O DZIECKO
JAKO DAR BOGA
Wprowadzenie
Właściwie od początku pontyfikatu Jana Pawła II mówiono, że
jest On papieżem szczególnie wrażliwym na sprawy człowieka. Już
w pierwszej encyklice Redemptor hominis podkreślał, że w chrześcijaństwie chodzi o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego
wymiarze. Jednym z jego charyzmatów była potrzeba kontaktowania się z różnymi ludźmi, ale w szczególny sposób otwarty był
na sprawy dzieci. Papież wychodził naprzeciw dzieciom, stając w
ich obronie, doceniał ich znaczenie w ewangelizacji. Przede
wszystkim je kochał a one odwzajemniały ową miłość swoją postawą. Ta otwartość względem dzieci wypływała niewątpliwie z
jego doświadczenia duszpasterskiego. W jednym z listów do dzieci
napisał: „Prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców,
ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa”. Od początku
swego pontyfikatu brał w obronę zagrożonego człowieka, głosił
nieustannie wartość osoby ludzkiej i apelował o poszanowanie
wszystkich jej praw. Ze szczególną mocą wołał o poszanowania
prawa do życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Nieustannie
wypełniał tę misję, wykorzystując podróż, audiencje, orędzia kierowane do osób czy instytucji. Program ten Ojciec Święty realizowali przez wszystkie lata swego posługiwania, czego dowodem są
liczne przemówienia, wystąpienia i dokumenty. Szczególną uwagę
zwraca Ojciec Święty w swej encyklice Evangelium vitae, która została poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Jest
ona swoistego rodzaju apelem skierowanym w imię Boże do
wszystkich ludzi, apelem o szacunek dla każdego życia ludzkiego.
Wychodzi z założenia, że człowiek jest powołany do pełni życia,
która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania,
ponieważ polega na uczestniczeniu w życiu samego Boga.



Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem,
początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten, nieoczekiwanie i bez
żadnej zasługi człowieka, zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni
w wieczności. Zadanie służby życiu, przypisane rodzinie, można
nazwać Ewangelią życia. Jest to coś fantastycznego, że człowiek
został tak stworzony, aby sam mógł przedłużać życie swego gatunku, realizując zadania prokreatywne1.
1. Wartości we współczesnym świecie
Intencją encykliki Evangelium vitae było bowiem potwierdzenie wizji ludzkiego życia, która wypływa z pełni chrześcijańskiego Objawienia, ale której istotna treść jest poznawalna także
dla ludzkiego rozumu. Encyklika zrealizowała ten cel, uwzględniając także dorobek refleksji racjonalnej, wypracowany w ciągu
stuleci. Uznanie wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego końca jest bowiem jedną ze zdobyczy cywilizacji prawa,
którą należy chronić jako podstawowe dobro człowieka i społeczeństwa2. Rozważając pozycją człowieka w świecie współczesnym, Jan Paweł II podkreśla przede wszystkim problem wolności czemu poświęca encyklikę Veritatis Splendor3`. Według papieża „ludzkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się
wszystkie - choć na różne sposoby - do zasadniczej kwestii: do
kwestii wolności człowieka”4.
We współczesnej kulturze podkreślane jest znaczenie dla
wolności, a jednocześnie paradoksalnie się tę wolność kwestionuje: „pogłębiona wrażliwość na godność osoby ludzkiej i na jej
wyjątkowość, a także należny respekt dla decyzji sumienia sta-

M. Kaszowski. Kochać – łatwo powiedzieć. Przemyśl 2000, s.87.
A. Sojka. O życiu. Kraków 2005, s.49.
3 T. Bilicki. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000, s.45.
4 http://www.radosIaw.home.pI/papiez/encykliki/evaiigeIium vitae. (26.04.2010).
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nowi niewątpliwie pozytywny dorobek współczesnej kultury” 5,
jednakże w niektórych nurtach myśli współczesnej do tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut,
który ma być źródłem wolności. Co prawda żyjemy w epoce
humanizmu i antropocentryzmu, to jednak często niewłaściwa
wizja człowieka powoduje, iż nasze czasy są dla ludzi epoką
wielkich rozterek na temat swojej tożsamości oraz deptania wartości6. Niewłaściwe rozumienie wolności absolutyzuje znaczenie
jednostki ludzkiej, prowadzi do przekreślenia jej odniesienia do
solidarności z drugimi, do pełnej akceptacji drugiego człowieka i
służenia mu. W takiej sytuacji wolność staje się ostatecznie wolnością silniejszych wymierzoną przeciw słabszym. Owa wolność
traci konstruktywną więź z prawdą. Dlatego zmierza do uwolnienia się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się przed
prawdą obiektywną, będącą podstawą życia osobistego i społecznego. W ten sposób rozmywa się odniesienie do wszelkich
wartości i do prawdy absolutnej. Wówczas wszystko sprowadza
się do przedmiotu umowy i negocjacji, a demokracja przeobraża
się w system totalitarny.
Papież zachęca, by wszystkie nauki o człowieku zwróciły
uwagę na te uwarunkowania natury psychologicznej i społecznej, które wpływają na sposób, w jaki człowiek korzysta z wolności. Zauważa przy tym, że człowiek żyje równocześnie w
świecie wartości materialnych i w świecie wartości duchowych,
a korzystanie z wolności odnosi się do obu tych sfer. W tym
świecie najważniejsze są - zdaniem papieża - wartości duchowe,
gdyż ich prymat pozwala właściwie i dla dobra człowieku korzystać z wartości materialnych. Od wielu lat badania socjologiczne wskazują, że w hierarchii wartości codziennych Polacy
wybierają rodzinę i jej sprawy jako najważniejszy składnik ludzkiego szczęścia i udanego życia jako wartość naczelną7.. Wielu
młodych ludzi różni się od swoich rodziców w ważnych sprawach życiowych, zwłaszcza dotyczących problemów małżeńsko-rodzinnych, wychowania dzieci, a także postaw i zachowań
Tamże
Bilicki., jw.
7 P. Kryczka. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Lublin 1997, s.188.
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religijnych. We współczesnych warunkach odpowiedzialność za
taki a nie inny kształt życia ponosi rodzina. Tym samym świat
społeczny, w którym ona żyje, staje się dla niej bardziej trudny,
musi bowiem we własnym zakresie ukształtować swoje poglądy, w końcu odnaleźć siebie i odnaleźć własną tożsamość osobową. Więcej wolności dla jednostki oznacza większe szanse
wyboru, ale i zwiększone obowiązki wobec siebie w zakresie
kształtowania własnego losu.
Z wolności absolutnej wyeliminowano prawdy, przyznając
najwyższą instancję indywidualnemu osądowi sumienia. Prowadzi to do skrajnego indywidualizmu, gdzie każdy człowiek
staje wobec swojej własnej prawdy, różnej od prawd innych.
Konsekwencją tego jest zaprzeczenie samej idei natury ludzkiej
ze szkodą dla wszystkich. Prawo moralne jest przy tym powszechne i naturalne. Wyraża bowiem godność osoby ludzkiej i
kładzie podwaliny jej fundamentalnych praw8. Wolność absolutna prowadzi także do traktowania ciała człowieku jako surowca, pozbawionego wartości dopóki to wolność nie ukształtuje go według własnego zmysłu. Zdaniem Jana Pawła II „taka
teoria moralności jest niezgodna z prawdą o człowieku i o jego
wolności”9. Krytykuje przy tym papież również utylitaryzm,
gdyż nie można określać zasad moralności wyłącznie na podstawie tego, co przynosi korzyść. Ważne jest to, co dobre. Jeśli
wolność nie jest tylko brakiem tyrani i ma swoją wewnętrzną
logikę, ale jest też odniesiona do prawdy o człowieku, to w rzeczywistości gwarantuje przyszłość wolności. Inaczej przeradza
się w samowolą, przemoc silniejszego i w arogancję władzy.
Człowiek jest powołany do wolności, jeśli jednak pojmuje ją jako
samowolną i nieograniczone przywileje.
Dobro i zło są rozsiane po świecie a człowiek zmuszony jest
nieustannie wybierać między dobrem, a częstokroć także wybiera między złem, aby przyjąć mniejsze, a uniknąć większego. Za
moralne uznaje się powszechnie to, co etycznie jest uznane jako
dobro obiektywne. Niemoralnym zaś postępowaniem określa się
postawę przeciwną wskazaniom sumienia, wiary i Ewangelii.
8
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Bilicki., jw. S.46.
Tamże

Tak, więc chodzi o to, by pomiędzy etyką, czyli wewnętrznym
przekonaniem i świadomością dotyczącą dobra i zła a postępowaniem nie było rozdźwięku. Nie powinno być także rozdźwięku w relacji do trzech źródeł etyki i moralności, tak jakby sumienie mogło czego innego się domagać niż Ewangelia czy nauczanie Chrystusowego Kościoła. Prawda o miłości jest jedna, dlatego i zasady życia miłością muszą być spójne10.
Wspomniany jut wcześniej postęp techniki niejednokrotnie
skierowany jest „do celów wojny, hegemonii i podboju, do tego,
aby człowiek zabijał człowieka, aby jeden naród niszczył inny,
odbierając mu wolność i prawa do istnienia11. Papież przywołuje
słowa matki Teresy z Kalkuty – mówi, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabijać własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i
mnie, byśmy się nawzajem pozabijali?12. Szukając rozwiązań
zwraca się do młodzieży, aby kiedy przejmą odpowiedzialność za
życie swojej rodziny i narodu zmierzali w kierunku dobra i pokoju. Zachęca ich, aby nie lękali się młodości, pragnienia szczęścia,
prawdy, piękna i miłości. Kieruje do nich słowa: „drodzy młodzi
ludzie, nawet jeśli zaplątaliście się w sidła przemocy, nawet jeżeli
dokonaliście aktów przemocy, powróćcie do Chrystusa, którego
pożegnalnym darem dla świata był pokój”13.
Jan Paweł II nie nakazuje jednak zamykania oczu na trudne
problemy ludzkie. Co prawda uznaje szlachetną walkę o sprawiedliwość, ale liczne niesprawiedliwości społeczne lub indywidualne
nie mogą być przyczyną do rozwiązywania tych sytuacji na drodze
nienawiści, mordowania lub terroru. Trzeba zdaniem papieża postawić człowieka w centrum wszelkiej działalności społecznej,
gdyż to tylko gwarantuje przejęcie się tym, co niesprawiedliwe, bo
obraża godność ludzką.
Każdy człowiek jest powołany do pełni życia, która znacznie
przekracza wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego
Kaszowski., jw. s.52.
Tamże.
12 Jan Paweł II w Polsce. Przemówienia i homilie. Kraków 1997, s.102.
13 Bilicki., jw. s.54.
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nadprzyrodzonego powołania dodaje wielkości ogromnej wartości życiu ludzkiemu, także w jego sferze doczesnej. Życie w
czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym
etapem, integralną częścią całego niepodzielnego procesu ludzkie] egzystencji. Proces ten, bez żadnej zasługi człowieka został
opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego,
które urzeczywistni się w pełni w wieczności. To nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Przed całym Kościołem staje zadanie głębokiego
przemyślenia i zaangażowania, by nowa kultura, która się rodzi,
została na wskroś przeniknięta Ewangelią, by uznane zostały
prawdziwe wartości, by bronione były prawa mężczyzny i kobiety i szerzona sprawiedliwość wewnątrz samych struktur społecznych. W ten sposób „nowy humanizm” nie będzie odciągał
ludzi od Boga, lecz bardziej do Niego zbliżał. Do budowania
takiego humanizmu nauka i jej praktyczne zastosowanie stwarzają nowe i niezmierzone możliwości. Niestety, nauka, w następstwie decyzji politycznych, które określają kierunek badań i
jej zastosowanie, bywa często wykorzystywana wbrew jej pierwotnemu przeznaczeniu, którym jest rozwój osoby ludzkiej.
Istnieją dwa rodzaje wartości o szczególnie ważnym znaczeniu. Jedne z nich istnieją na zewnątrz człowieka, w świecie materii zewnętrznej, w postaci gotowej lub są w niej przez człowieka
wytwarzane14. Są to wszystkie wartości ekonomiczne, społeczne,
cywilizacyjne i kulturowe. Nazywane są wartościami pozaosobowymi. Dążąc do ich odnalezienia lub też wytworzenia, człowiek zmienia otaczający go świat przystosowując go do swoich
potrzeb. Cały ten proces nazywany jest pracą. Przez działanie
człowiek staje się zdrowy, bogaty, bogaty, ucywilizowany, kulturalny albo pracowity, odważny, wykształcony. Te drugie więc
wartości można nazwać wartościami osobowymi, gdyż wyrażają
one pewien nowy sposób istnienia osoby ludzkiej. I tak, jak
człowiek przewyższa sobą cały świat przyrody, tak też wartości
osobowe przewyższają wartości przyrodnicze, cywilizacyjne,
kulturowe, społeczne. W encyklice Laborem Exercens o pracy
ludzkiej Jan Paweł II mówi o wyższości pracy jako wartości oso14



J. Kostkiewicz. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Stalowa Wola 1999, s.163.

bowej (bo praca jest w pewnym sensie „przedłużeniem” osoby)
nad kapitałem.
Niektórzy, właśnie w osobowych wartościach widzą apogeum człowieka. Są to wartości o wielkim znaczeniu dla człowieka, jednakże nie są najwyższe i bezwzględne. Wartościami
najwyższymi są wartości moralne. Dlatego też von Hildebrand
pisze o nich: „Dobroć, czystość i poszanowanie prawdy i pokora
stoją ponad geniuszem, mądrością, kwitnącym zdrowiem, stają
wyżej niż piękno natury i sztuki, niż ład i siła państwa. To, co się
dokonuje i olśniewa się w akcie bezinteresownej żarliwej miłości
jest bardziej znaczące, większe, ważniejsze i trwalsze od wszelkich wartości tkwiących w kulturze.
Kiedyś kard. Wojtyła powiedział, że „tym bardziej się jest
chrześcijaninem im bardziej się jest człowiekiem”. Wartości
chrześcijańskie oprócz tak specyficznych, jak np. powinność oddawania czci boskiej Chrystusowi nie są odmienne od wartości
naturalnych. Karol Wojtyła mówi o miłości, która jest fundamentem i najwyższą wartością moralności i naturalnej i religijnej.
Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia
głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o
człowieku, o jego wielkiej godności. Kościół broniąc prawa do
życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która
obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest
prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg
mówi: Nie będziesz zabijał! (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka15.
Encyklika Evangelium vitae pogłębia i rozwija doktrynę Soboru
Watykańskiego II i stanowi kompendium nauki Kościoła o życiu
ludzkim. Kościół jest świadom, że nauka przekazana mu przez
Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego
człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający
sposób współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepew15

Jan Paweł II w Polsce. jw. s.101.


ności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może
dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania
łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (...)
świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do
przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego, poszanowania tego swojego podstawowego dobra.
Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między
ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej. Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w
Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez
Sobór Watykański II: „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył
się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu
objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga,
ale także nieporównywalna wartość każdej osoby.
Poza religijnymi podstawiani wartości dziecka, Stary Testament dostrzega wartość dziecka z racji historycznych, narodowych czy ekonomicznych. Posiadanie dzieci podkreślało znaczenie rodziców. Dzieci zapewniały poszanowanie danej rodziny ze
strony innych ludzi (...). Dzieci są dla rodziców powodem do dumy, są pomocą16. Wartość dziecka jest podkreślana przez bogatą
obrzędowość związaną z przyjściem dziecka na świat. Fakt narodzin dziecka jest dla rodziny radosnym wydarzeniem. W radości
narodzin dziecka pierwsza udział ma jego matka. Biblia notuje
wszystkie okoliczności związane z przyjściem dziecka na świat, a
więc także i niebezpieczeństwo dla życia rodzącej matki.
Jan Paweł II stwierdza, że u podstaw dramatu współczesnego świata znajduje się osłabienie wrażliwości na Boga i na człowieka. Jest to zjawisko typowe dla społeczeństw zdominowanych przez sekularyzm, którego wpływ przenika nawet do
wspólnot chrześcijańskich. Wykluczenie odniesienia do Boga
prowadzi do zniekształcania samej natury człowiek zaczyna
wtedy żyć i postępować jakby Bóg nie istniał. W epoce, w której
proklamuje się prawa, osoby i publicznie deklaruje się wartość
życia, samo prawo do życia jest łamane w momentach najbardziej znaczących dla człowieka, to jest przy jego narodzinach i
B. Smolińska-Theiss. Pokój z dziećmi. J. Bagrowicz. Wychowawcza opieka
nad dzieckiem w tradycji Biblijnej Starego Testamentu. Warszawa 1999, s.37.
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śmierci. Zdaniem Jana Pawła II współczesny człowiek odczuwa
lęk przed zagrożeniami cywilizacji technicznej, o czym pisze w
swojej encyklice Redemptor hominis. „Rozwój techniki (...) domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem
ten drugi zdaje się, niestety wciąż pozostawać w tyle. Człowiek
nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca
w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy,
samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji,
niewolnikiem swoich własnych wytworów. Papież uważa postęp za przejaw wielkości człowieka. Przestrzega jednak, by nie
wykorzystywać tego rozwoju dla panowania nad drugimi. Postęp nie może być zagrożeniem, jeśli nie będzie się podkreślać
rozwoju osoby. Przekształcenia ekonomiczne i techniczne powinny postępować wraz z przemianą umysłów, woli i serc ludzkich. Papież pisze, iż „wierzę, że nasze pokolenie stoi przed
wielkim zadaniem moralnym, które polega na harmonizowaniu
wartości nauki z wartościami sumienia”17.
2. Dar życia jako największa łaska Boga
Każde dziecko przychodzące na świat jest „epifanią" Boga, jest
darem życia, nadziei i miłości. Kościół wie, że w każdym
ochrzczonym odnawia się nie tylko dar życia, ale także cud wiary:
dostrzega jego nieustanne odnawianie się i doświadcza tajemnicy
zbawienia, przeznaczonego dla wszystkich ludzi18. Modlę się za
dzieci - nienarodzone i narodzone - we wszystkich krajach świata:
niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością Trzeba
najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się nieoczekiwanie - mówi się tak: „nieoczekiwanie” - nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma
prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie,
choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia19.
Życie człowieka jest darem Boga, Jego obrazem i odbiciem,
udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Bóg jest zatem jedynym
Panem tego życia. Jest ono święte, znaczy to, że jest wyjęte spod
Bilicki., jw. s.52.
J. Górny. Jan Paweł II Wielki. Z potrzeby serca. Olsztyn 2005, s.130.
19 J. Kiliańczyk-Zięba. Pytania do Papieża. Kraków 2005, s.145.
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wszelkiej władzy, która arbitralnie mogłaby je zniszczyć, że jest
nienaruszalne, godne najwyższego szacunku, najwyższej opieki,
wszelkiej ofiary20. Człowiek, jako istota obdarzona inteligencją,
wolą otrzymuje prawo do życia od samego Boga, którego jest obrazem, nie zaś od rodziców, społeczeństwa lub władzy ludzkiej. A
zatem tylko Bóg może dysponować tym szczególnym darem: Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki
nie uwalnia (Pwt 32,39). Człowiek więc otrzymuje życie jako dar,
lecz dar, którego nie jest panem; dlatego też nie może decydować
według własnej woli ani o swoim życiu, ani o życiu innych21.
Jan Paweł II podczas zjazdu położnych powiedział: „Do was
należy troskliwe czuwanie nad tajemniczym i godnym podziwu
procesem, który przebiega w łonie matki, procesem powstawania życia, czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem przyjęcie
przychodzącego na świat nowego życia. Jesteście więc stróżami
ludzkiego życia, które odnawia świat, niosąc mu poprzez
uśmiech nowo narodzonego dziecka radość i nadzieję na lepszą
przyszłość. Każda z was musi więc koniecznie być w pełni świadoma najwyższej wartości ludzkiego życia i całym widzialnym
świecie stworzeń – jest to wartość jedyna, nieporównywalna.
„Waszym zadaniem jest dawanie świadectwa wobec wszystkich,
szacunku najwyższej poważania, które nosicie najwyższej waszych sercach dla ludzkiego życia; macie w razie potrzeby stawać z zapałem w jego obronie, odrzucać jakąkolwiek współpracę zmierzającą wprost do unicestwienia. Wasze zadanie nie
ogranicza się tylko do funkcji, jak byśmy powiedzieli negatywnej. Obejmuje ono obowiązki pozytywne o dużym znaczeniu. To
przed wami stoi zadanie utwierdzania w duszy rodziców radości i pragnienia nowego życia, które rozwinęło się z ich miłości,
to wy macie dać im chrześcijańską wizję swoją postawą pokazując, że dziecko rozwijające się w łonie matki jest darem i błogosławieństwem Boga (…), wy macie stać blisko matki by umacniać odporność na ewentualne sugestie płynące ze słabości ludzkiej i do was w końcu należy poświęcenie się z całą troskliwością
20
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B. Skrzypkowska. Wartość ludzkiego życia. [w:] „Wychowawca” 10:2003, s.28.
Cz. Drążek. Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków 1985, s.34.

temu, by dziecko urodziło się zdrowo i szczęśliwie”22.
Prawda, że życie jest darem, wydaje się nie docierać do niektórych umysłów. Tymczasem człowiek zapomina, że nie jest dawcą
życia, lecz tylko jego przekazicielem23. Życie zawsze jest dobrem, a
człowiek jest powołany, aby rozumieć głęboką motywację tego
intuicyjnego przeświadczenia. Życie ofiarowane przez Boga człowiekowi jest darem, dzięki któremu Bóg udziela coś z siebie stworzeniu. Człowiek traktuje życie jako dobro, gdy doznaje ludzkiego
szacunku, dzięki któremu wzrasta jego poczucie wartości, własnej
godności. Poczucie godności ludzkiej, wartość człowieka jest niezależne od pochodzenia, stanowiska, sukcesów jakie odnosi. Człowiek jest jedyną istotą zdolną wartościować moralnie, to znaczy
dostrzegać dobro nie tylko w znaczeniu przedmiotu zaspokajającego potrzebę, ale jako wartość poza sobą, wartość nieprzyswajalną, czasem tak wielką, że człowiek może się jej oddać. Godność
człowieka zdaje się być nieodłączna od dążeń, szukania, zdobywania dobra moralnego. Ostatecznym tytułem wartości i godności
człowieka jest bowiem miłość Boga. Życie, którym Bóg obdarza
człowieka, jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie. Jest dążeniem ku pełni życia24..Życie jest darem ofiarowanym człowiekowi przez Boga. Każdy człowiek musi dokonać wyboru pomiędzy
drogą wiodącą ku życiu wiecznemu a drogą zmierzającą do śmierci. Tylko Bóg, który człowieka stworzył, może zaspokoić wszystkie
pragnienia człowieka i ofiarować mu życie w pełni. Wszyscy ludzie mają pragnienie bycia szczęśliwym i nieustannie do pełni życia. Często jednak człowiek błądzi i szuka szczęścia tam, gdzie go
nigdy nie znajdzie lub chwyta przyjemność danej chwili, a później,
gdy napotyka trudności, zniechęca się i myśli, że prawdziwe szczęście nie istnieje i że jest tylko ułudą.
Jan Paweł zwracając się do dzieci podczas audiencji mówił:
„Życie, które jest darem Boga, wiek, w którym się teraz znajdujecie, jest niewątpliwie najpiękniejszym, najświeższym, najbogatszym w nadzieje, jakby zwróconym ku radosnej i pogodnej

Tamże, s.35-36.
Kaszowski., jw. s.87-88.
24 J. Nagel. Wartość życia ludzkiego. [w:] Wych. 3:2006, s.5-6.
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przyszłości”25. Sobór Watykański II podaje pewne tradycje
spraw związanych z życiem ludzkim ustanawiając na pierwszym miejscu życie jako takie, a więc „samo życie”. Ono jest
podstawową, można by powiedzieć, wyjściową wartością człowieka; dlatego też należy dbać o nie i mieć je w szczególnej cenie, co nie przekreśla wcale możliwości poświęcenia go za innych. Dwie wypowiedzi soborowe zasługują na szczególną
uwagę a mianowicie „Nie wolno człowiekowi gardzić życiem
ciała, lecz przeciwnie, powinien on uważać ciało swoje, jako
przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym „za dobre i godne szacunku”26. (...) „męczeństwo przez
które uczeń upodabnia się do Mistrza przyjmującego z własnej
woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu
krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości”27. Życie doczesne, które jest samo w sobie podstawowym
darem Bożym dla człowieka, wymaga, aby wszyscy otaczali je
należną pieczą i szacunkiem. Nie przekreśla to jednak wcale – w
świetle przytoczonych tekstów soborowych - możliwości poświęcania, z pełną świadomością i dobrowolnością własnego
życia za innych. Ofiarę ze swego życia Kościół uważa za „dar
szczególny”, jest to bowiem dar z daru, jakim jest samo życie, a
więc tym samym i najwyższa próba miłości”28. Człowiek nie jest
jednak, mimo ciążących na nim pozostałości orzechowych „bytem ku śmierci”, ale bytem ku życiu: istotą powołaną do udziału
w wieczystym życiu Boga. Bóg nie stworzył go, bowiem po to,
by wystawić go jedyne na próbę, a w konsekwencji poniesionej
przez niego porażki pozbawić go daru życia. Z faktem grzechu
pierworodnego wiąże się nieodłącznie tajemnica zbawienia, a
tym samym zapowiedź nowego, pełniejszego życia. To nowe
życie, podobnie jak i pierwsze, przekazane człowiekowi w momencie powołania go do istnienia, jest i pozostanie na zawsze
darem - wielkim darem Bożym29.
Drążek., jw. s.124.
W. Piwowarski. Dziecko. Warszawa-Poznań 1984, s.53.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
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Dawcą życia jest Bóg. Stwórca okazuje to ogromne zaufanie
człowiekowi, obdarzając małżonków cząstką swej wszechmocy
stwórczej. Stwarzając duszę, uzależnia bezpośrednio ten akt od
działania małżonków w zapoczątkowaniu życia. Skoro więc życie jest darem Boga to człowiek winien być świadomy, że dar ten
należy przyjmować, a nie rozporządzać nim jakby swoim własnym. Ten dar jest dany wraz z zadaniem stworzenia najlepszych warunków osobowych dla jego rozwoju. Ciesząc się własnym życiem żaden człowiek nie prawa ingerować w dar życia,
który otrzymuje drugi człowiek30. Życie każdego człowieka rozpoczyna się w łonie matki. Człowiek, któremu ze względu na
człowieczeństwo przysługuje już odwieczne prawo do życia.
Istota, która od samego początku rozwija się w bardzo szybkim i
dynamicznym tempie. Wartość i piękno prenatalnego życia są
często pomniejszane i pomijane i chyba najbardziej zagrożone.
Zagrożeniem tym jest antykoncepcja i aborcja. Życie każdego
człowieka składa się z wyborów. Wybory te dotyczą również
sfery erotycznej tzw. Funkcji prokreacyjnej. W związku z powyższym człowiek może być otwarty na dar poczętego życia,
bądź też to życie zabija poprzez antykoncepcję, niekiedy nawet
dopuszcza się aborcji na konto przyjemności zmysłowej, lepszego statusu materialnego czy własnej wygody31.
W adhortacji Christifidelis laici papież wspomina o wielorakich
formach przemocy, której poddawana jest dzisiaj osoba ludzka. Te
akty uprzedmiotowienia pojawiaj się wtedy, kiedy osoba ludzka
nie jest odpowiednio uznana i kochana. Do takich działań Jan Paweł II zalicza: technokrację, nieludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i ideologiczne. Zauważa także, że „dziś stały się czymś
zwyczajnym przerażające skupiska ubóstwa i nędzy, tak materialnej jak i moralnej, okalające wielkie metropolie i zadające śmierć
całym grupom ludzi”32. Warto zauważyć, że dla Jana Pawła II,
godność osoby jest wartością o znaczeniu uniwersalnym, wartością
której bronią ludzie różnych religii, kultur i narodowości. Człowiek
jest podmiotem, co od zawsze – zdaniem papieża – odróżnia go od
Kaszowski., jw. s.88.
M. Malik. O wartości życia poczętego. [w:] „Niedziela” 4:2005, s.7.
32 Bilicki., jw. s.50.
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całego widzialnego wszechświata, który jest dla niego przedmiotem. Jest też człowiek, decydującym kryterium określającym kierunki działań i wysiłków. Jest on żywotną wartością, służenie której wymaga podejmowania wciąż, nowych inicjatyw”33.
Obrona życia nienarodzonych stanowiła jeden z najważniejszych nurtów nauczania Jana Pawła II. Miarą cywilizacji i, miarą
uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest
stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie
osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe.
Kościół wierny misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości i
niewierności wielu swych synów i córek, konsekwentnie wnosił
w dzieje ludzkości wielką prawdę o miłości bliźniego, łagodził
podziały społeczne, przekraczał granice etniczne oraz rasowe,
pochylali się nad chorymi i nad sierotami, nad ludźmi starszymi,
niepełnosprawnymi i bezdomnymi.
Papież wielokrotnie apelował, że potrzebna jest mobilizacja
sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn
wielką strategią obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o
życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury życia”: tworzenie
dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i
godność ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych i
oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby
ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk
wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną,
którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego,
słabego i ubogiego, nienarodzonego. Należy rozpocząć od odnowy kultury życia wewnątrz samych wspólnot chrześcijańskich. Zbyt często ludzie wierzący, nawet ci, którzy uczestniczą
czynnie w życiu Kościoła, ulegają tendencji do odrywania wiary
chrześcijańskiej od jej wymogów etycznych dotyczących życia.
Pierwszym i podstawowym krokiem w kierunku tej odnowy
kultury jest kształtowanie i uwrażliwianie sumienia na niewymierną i nienaruszalną wartość każdego ludzkiego życia. Sprawą najwyższej wagi jest ponowne odkrycie nierozerwalnej więzi
33
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między życiem a wolnością. Są to dobra nierozdzielne: naruszenie jednego z nich prowadzi do naruszenia także drugiego. Nie
ma prawdziwej wolności tam, gdzie nie przyjmuje się i nie miłuje życia; pełnia życia jest możliwa tylko w wolności. Obydwie te
rzeczywistości mają też wspólny aspekt wrodzony i szczególny,
który łączy je nierozerwalnie: powołanie do miłości. Ta miłość,
pojmowana jako bezinteresowny dar z siebie, stanowi najprawdziwszy sens życia i wolności człowieka. Również decydujące
znaczenie dla formacji sumienia ma ponowne odkrycie konstytutywnej więzi łączącej wolność z prawdą34.
Jest zatem konieczne, aby człowiek uznał swoją pierwotną i
niezaprzeczalną kondycję stworzenia, które otrzymuje od Boga
istnieje życie jako dar i zadanie: tylko akceptując tę przyrodzoną
zależność swego bytu, człowiek może realizować w pełni swoje
życie i wolność, a zarazem szanować dogłębnie życie i wolność
każdej innej osoby. Tutaj przede wszystkim ujawnia się, że „osią
każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga”35.- Kiedy odrzuca się Boga i żyje się tak,
jakby On nie istniał, albo nie szanuje się Jego przykazana, łatwo
odrzuca się lub podważa godność ludzkiej osoby i nienaruszalność jej życia.
Należy zwrócić uwagę, że w nauczaniu Jana Pawła II życie
jest rozpatrywane w jego istotnych wymiarach. Punkt wyjścia
refleksji stanowi fakt stworzenia życia przez Boga, nie tylko życia ludzkiego, ale wszystkich istot żywych, z którymi człowiek
żyje w swoistej symbiozie i które tworzą nieodzowne środowisko jego bytowania. Podmiotem jako darem najcenniejszym dla
ludzkiego życia jest rodzina. Jest miejscem, w którym życie, dar
Boga może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed
licznymi atakami, na które jest ono wystawione. Ponadto jest
powołana do głoszenia, wysławiania i służenia. Rodzina spełnia
swoją misję głoszenia je przede wszystkim przez wychowanie
dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezintere34
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sowny dar z siebie i w nich oraz szacunek dla innych, poczucie
sprawiedliwości, postawę dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości. Praca wychowawcza
chrześcijańskich rodziców powinna, służyć rozwojowi wiary
dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od
Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni
nauczyć dzieci, słowem i świadectwem.
Jan Paweł II, wielokrotne powtarzał: ,Modlę się za dzieci nienarodzone wszystkich krajów świata: niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością. Modlę się też za dorosłych
chrześcijanin, aby byli świadomi wartości, który przyjęli oraz
bierzmowania, przez które to potwierdzili, kultywowali po ojcach i czuli się żywymi kamieniami Kościoła. Dziecko obdarowuje sobą rodzinę i jest darem dla innych.
3. Dziecko jako podmiot w oczach Jana Pawła II
Jan Paweł II przejdzie do historii jako obrońca prawa do życia nienarodzonych. Ojciec Święty powiedział, że pragnie, aby to
był jego testament, sens pontyfikatu. Trzeba podkreślić, że dla
Papieża prawo człowieka do życia stało się fundamentem cywilizacji i kultury. Nauka o świętości życia wysuwa się na czoło
papieskich przemówień od pierwszych chwil pontyfikatu. Papież-Polak czuł się w pewien sposób powołany do misji obrony
życia. Potwierdził to w wypowiedzi do Kolegium Kardynalskiego w słowach: „W obliczu pogardy dla najwyższej wartości życia, pogardy, która prowadzi do legalizacji unicestwienia istoty
ludzkiej w łonie matki (...) należy przypominać o nietykalności
ludzkiego życia. Nie ustanę nigdy w wypełnianiu tej misji, którą
uważam za nie cierpiące zwłoki. Ojciec Święty głosił wszystkim,
że dziecko nie przychodzi na świat po to, aby brać, ale by dawać.
W swoich licznych dokumentach powtarzał, że dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie
się urzeczywistnia, przyszłością, która zawsze pozostaje otwarta.
Dzieci są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki niemu odżywa i umacnia się. Obdarowanie dziecka życiem jest także tworzeniem historii, kształtowaniem przyszłości i oddziaływaniem
na rzeczywistość. Oznacza również czynne włączanie się w pro


ces zbawienia, które Chrystus nieustannie realizuje na ziemi,
gdyż dziecko staje się członkiem Kościoła.
Jan Paweł II podkreślał, że człowiek jest pierwszą i główną
drogą Kościoła, a dziecko „drogą wyjątkową”. Dla Ojca Świętego
dzieci są uśmiechem nieba powierzonym ziemi. Są prawdziwymi
klejnotami rodziny i społeczeństwa, są radością Kościoła, są jak
„lilie na polu”, o których mówił Jezus, że nawet Salomon w całym
swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich (por. Mt 6,
28-29). Są szczególnie umiłowane przez Jezusa, a Kościół i Papież
patrząc na nie muszą doznawać w swym sercu miłości Serca
Chrystusowego36. Jezus, który sam był dzieckiem, zawsze okazywał dzieciom wielką miłość. Jan Paweł II, tak to tłumaczy: „On
staje wśród nas, jako nowo narodzone Dziecię, Syn Bożego
upodobania. A wokół Niego dzieci wszystkich narodów ziemi
odczuwających na sobie miłujący wzrok Ojca Niebieskiego.
Człowiek nie może żyć bez tej miłości. Jest wezwany do miłości
Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować potrzebna jest mu
ta pewność Boga”.
Niezliczone i pełne uroku są zdjęcia Jana Pawła II z dziećmi.
Nie jest to przy tym tylko wyraz umiejętności reporterów i
dziennikarzy. Papież rzeczywiście kochał dzieci, czemu dawał
wyraz w swoich wypowiedziach, pełnych ojcowskiego zatroskania o życie ludzkie, którego żywym symbolem jest właśnie dziecko i ujmujących to życie w całym jego ludzkim wymiarze - od
chwili poczęcia aż do pełnego rozwoju.
Jan Paweł II jest pierwszym Papieżem, który skierował specjalny list apostolski do dzieci. Miało to miejsce przed Bożym
Narodzeniem w 1994 roku. Światowa prasa z miejsca nazwała
ów list małą encykliką. Napisany był prostym językiem przystosowanym do świadomości dzieci. W słowach zrozumiałych dla
każdego malca Papież podkreśla w nim, że dziecko jest radością
nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego świata.
Przypomniał, że w naszych czasach wiele dzieci cierpi i podlega
zagrożeniom. Maluchy umierają z powodu chorób i niedożywienia, cierpią głód, nędzę, padają ofiarą wojen, czasem bywają
T. Borutka. Dziecko. [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauki Społecznej.
Radom 2005, s.112.
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porzucane przez rodziców i skazywane na bezdomność. Ojciec
Święty zawarł w swym liście apel do wszystkich rodzin na świecie, by dobro dziecka było dla nich najważniejsze, by nic nie było
istotniejsze niż troska o nie37.
Już podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w
1979 roku Jan Paweł II mówił: ,Nikt z nas nie może nigdy zapomnieć tych słów Pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie i nie przeszkadzajcie im (Łk 18,16). Pragnę być żywym echem
tych słów Zbawiciela wobec Was, Drogie Dzieci polskie, w tym
zwłaszcza roku, który na świecie obchodzony jest jako Rok
Dziecka. Myślą i sercem ogarniam te maleństwa jeszcze w ramionach ojców i matek. Oby nigdy nie zabrakło tych miłujących
ramion rodzicielskich dla was. Oby jak najmniej było na ziemi
polskie] społecznego sieroctwa dzieci. Można podziwiać domy
dziecka. Ale żaden dom dziecka nie zastąpi domu rodzinnego,
rodzicielskich ramion! Niech wszystkie dzieci mają łatwy przystęp do Chrystusa w latach przedszkolnych. Niech przygotowują się z radością do Jego przyjęcia w Eucharystii. Niech wzrastają
w latach i w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2,52), tak jak
On sam, Chrystus, wzrastał w domu nazaretańskim. A kiedy tak
wzrastają w latach młodzieńczych, niech nikt z nas, Drodzy Bracia i Siostry, nie stanie się wobec nich winien tego zgorszenia, o
którym Pan Jezus mówi w słowach tak bardzo surowych. Pomyślmy czasem o tych słowach. Niech pomagają nam z tym
większą gorliwością i odpowiedzialnością podejmować wielkie
dzieło wychowania i katechizacji38.
Każde dziecko (jak każdy człowiek) jest dla Papieża wyjątkowe i w każdym widzi w pełni wartościową osobę, która jest
darem Boga. Trzeba człowieka afirmować ze względu dla niego
samego, nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów – jedynie dla niego samego! Trzeba tego człowieka poprostu miłować
dlatego, że jest człowiekiem – trzeba wymagać dla niego miłości
ze względu na niezwykłą godność, jaką w sobie nosi39. Dziecko
Jan Paweł II. Szczęść Boże na 80-urodziny. [w:] Naj 4:2000, s.4.
Z. Wietrzak. Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków. Kraków
2006, s.118.
39 Jan Paweł II. Przemówienie w siedzibie UNESCO. Paryż, 1980.
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jest drogocennym darem w pierwszej kolejności dla rodziców i
rodzeństwa, ale – patrząc dalej – również dla społeczeństwa i
swojego narodu. Jest ono znakiem tego, jak ważne są dla Papieża
dzieci i jednocześnie jak poważnie je traktuje. Na zakończenie
Roku Rodziny napisał List do dzieci. Nie było wcześniej takiej
sytuacji, aby Biskup Rzymu wystosował dokument, którego adresatem uczynił dzieci. Jan Paweł II bezpośrednio kieruje do
dzieci całego świata specjalne słowo. Pisze wpierw o tym, co dostępne jest w doświadczeniu dziecka i jednocześnie co stanowi
tak ważne i radosne przeżycie – o świętowaniu Bożego Narodzenia. Nazywając Boże Narodzenie świętem Dziecka – nowonarodzonego Dziecka, zwraca się do dzieci: „Jest to zatem wasze
święto! Wy, tak bardzo na nie czekacie i przygotowujecie się do
niego z radością. Liczycie po prostu dni i godziny, które jeszcze
was dzielą od święta i Nocy Betlejemskiej”40. Przywołuje dalej
Papież wszystkie opisane w Ewangelii zdarzenia związane z
narodzinami Chrystusa, znane tak dobrze nawet małym dzieciom, chociażby z tradycji szopek bożonarodzeniowych: narodzenie w stajence, pokłon pasterzy, pokłon Trzech Króli. Ukazuje je
dzieciom zarówno w perspektywie ich własnego doświadczenia
rodziny – obecności mamy, taty, ich miłości i troski o dziecko, ale
równocześnie w perspektywie całej Ewangelii: Dzieciątko w stajence to ten sam Jezus, który w wieku dwunastu lat udaje się z rodzicami do Jerozolimy i tam przysłuchuje się nauczycielom w świątyni, potem wzrasta w domu Maryi i Józefa a wreszcie, stawszy się
dorosłym, głosi słowo Boże i uzdrawia ludzi. Papież zachęca dzieci, aby popatrzyły na swoje życie w świetle Ewangelii: „Drodzy
przyjaciele! W wydarzeniach związanych z dzieciątkiem Betlejemskim możecie rozpoznać los dzieci na całym świecie”41.
Prawda, którą Ojciec Święty chce szczególnie dobitnie przekazać dzieciom, jest prawda o nieskończonej miłości Boga do
człowieka, a w tym przypadku do dziecka. Miłość jest niezbędna
do wzrostu, zarówno duchowego jak i fizycznego. Świadomość
tej ogromnej Bożej miłości dodaje odwagi i sił każdemu wyjątkowo, kto jej potrzebował.
40
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Ojciec Święty pisze również o tym jak ważne jest przyjmowanie Eucharystii i jak wielkim wydarzeniem w życiu każdego
dziecka jest dzień, kiedy po raz pierwszy może przystąpić do
Stołu Pańskiego. Najbardziej uderza w tekstach Papieża forma
zwracania się do małych adresatów. Rozmawia z nimi prostym,
zrozumiałym językiem, przywołuje sprawy i sytuacje dostępne
ich doświadczeniu, opowiada im o swoim dzieciństwie, o sprawach trudnych. Dzieciom do których trafi jego słowo, pragnie
zwrócić uwagę na smutny fakt cierpienia, obecnego wśród rówieśników: ,Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością
nie tylko rodziców, ale także radością społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy dorosłych42. Idąc za Panem Jezusem i Matką Bożą, którzy w różnych
czasach Kościoła wybierali dzieci, aby powierzyć im sprawy
wielkiej wagi (tu przywołane zostały postaci św. Bernadetty z
Lourdes, dzieci z La Salette i dzieci z Fatimy), Jan Paweł II u
schyłku drugiego tysiąclecia, wiedząc, że modlitwa dziecka ma
ogromną siłę, powierza dzieciom wielkie zadanie: [...] rozważając to wydarzenia, napełniajcie nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was drogie dzieci, ażebyście wzięli sobie do serca
modlitwę o pokój. [...] Jesteście wrażliwi na miłość a lękacie się
wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na
świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i
zgodę w waszych rodzinach43.
Drugim poważnym, trudnym, w zasadzie „dorosłym” zadaniem jakie Papież stawia przed dziećmi, jest rozpoznanie swojego
powołania, trzecim - odważne pójście za jego głosem: Pan Bóg
powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o sobie znać już w
duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do życia
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w kapłaństwie lub życia zakonnego, a może do pracy na misjach...
Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście rozpoznali, jakie jest ważne powołania i abyście mogli później iść
wielkodusznie za jego głosem. Tu właśnie widać, czym jest prawdziwa ojcowska miłość. Taka miłość rozumie, pochyla się z troską, wspiera dobrym słowem, ale jednocześnie bardzo ufa i budując na tym zaufaniu stawia zadania, pokazuje i w ten sposób
wznosi do góry, umożliwia wzrost. Taką miłość ofiaruje Papież
dzieciom całego świata. I z taką właśnie ogromną miłością, z nadzieją i radością na zakończenie wzywa dzieci do wspólnej modlitwy: „Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!”44.
4. Prawa każdego dziecka
Wielokrotnie - słowem i gestem - Papież dawał świadectwo
swej ogromnej miłości do dzieci. Wzruszające chwile, kiedy brał
na ręce i przytulał maluszki, podawane mu gdzieś z tłumu zebranych na audiencjach czy podczas pielgrzymkowych spotkań
z wiernymi. Wielu osobom zapadła w pamięci scena z podkrakowskiego lotniska Balice w 1999 r., kiedy to wchodząc Jan Paweł II po stopniach do samolotu, po wszystkich oficjalnych pożegnaniach, jeszcze dostrzegł uniesione przez kogoś do góry malutkie dziecko, wziął.je, przytulił i ucałował, takim gestem żegnał
się z Ojczyzną. Liczne spotkania z dziećmi, czy to przybywającymi do Rzymu, czy w miejscach odwiedzanych przez Ojca
Świętego były okazja do wyrażenia miłości względem dzieci. A
przede wszystkim ogromna ilość wypowiedzi, w których Jan
Paweł II mówił o podstawowych prawach dziecka: prawie do
miłości, szacunku i troski, prawie do urodzenia się i wzrastania
w prawdziwej i kochającej się rodzinie, która może zapewnić
dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.
Jednym z licznych charyzmatów Jana Pawła II była umiejętność kontaktowania się z różnymi ludźmi, ale najchętniej i z
największą życzliwością i miłością spoglądał na dzieci. Jakże
autentycznie w jego ustach brzmiały słowa, które kierował do
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dorosłych: „Bądźmy wciąż wpatrzeni w piękno dziecka”45. Ojciec Święty chętnie brał dzieci na ręce, przytulał je, głaskał, rozmawiał z nimi. Często i jakże dobitnie zwracał się w interesie
dzieci do dorosłych: rodziców, nauczycieli, wszystkich tych, którzy odpowiadali za wychowanie dzieci. Kierował słowa troski o
dziecko i o rodzinę do różnych organizacji międzynarodowych,
do rządów różnych krajów46. W swoim przemówieniu do Europejskiego Komitetu Dziennikarzy do Spraw Praw Dziecka mówił: „Kościół [...], nie zawsze posługując się nowszym terminem
prawa dziecka - stale uważał dziecko nie za jednostkę, którą
można wykorzystywać, nie za przedmiot, ale za podmiot niezbywalnych praw, za rodzącą się i rozwijającą się osobowość,
która ma swoją wartość i swoje szczególne przeznaczenie”47.
Jana Pawła II możemy śmiało nazwać wielkim obrońcą praw
dziecka. On wiedział, jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa!
Wiedział, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Co to bowiem znaczy: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Niebo jest dla tych,
którzy są tak jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one. Tylko tak
mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa
również dziećmi Bożymi - głosił Papież. Wy, chłopcy i dziewczynki - zwracał się Ojciec Święty do najmłodszych w grudniu 1994 roku - jesteście synami i córkami waszych rodziców. A Bóg pragnie
byśmy wszyscy byli Jego dziećmi przybranymi przez łaskę. To jest
właśnie to wielkie źródło radości Bożego Narodzenia. o której piszę wam przy końcu Roku Rodziny. Rozradujcie się wszyscy tą
Ewangelią Bożego dziecięctwa. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, żeby ludzkość stawała się
coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju48.
Dziś prawa dziecka przyjęły niebezpieczną postawę względem
odpowiedzialnych rodziców i szlachetnych nauczycieli. Jeżeli te
prawa będą egzekwowane przez dobrych ludzi, to nie będzie takiego niebezpieczeństwa. Jednak w praktyce zdarza się, że praGórny., jw. s.128.
Tamże.
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wami dziecka manipulują ideolodzy. Podpierają się tymi prawami
wtedy, gdy sami nie są odpowiedzialni i postępują gorzej jak dzieci. Dorosły, który sam nie panuje nad sytuacją, pogrąża się coraz
bardziej, gdy tą sytuacją chce rozwiązać problemy dzieci, które nie
są w pełni obiektywne, nie mają dojrzałych podstaw prawidłowej
oceny i odpowiedniej wiedzy. W rodzinie, wspólnocie osób,
szczególną troską winno być otoczone dziecko, należy rozwijać
głębokie szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka,
ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka małego, wymagającego
opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego. Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i
otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo; powołany jest bowiem do objawiania i
przedstawiania na nowo w dziejach przykładu i przykazania
Chrystusa Pana, który postawił dziecko w samym centrum Królestwa Bożego, mówiąc: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść
do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
Czas, kiedy zwleka się z uczeniem dziecka modlitwy w oczekiwaniu na to, aż ją zrozumie – jest czasem okrutnego głodzenia
i oszukiwania jego serca. Dziecko całe jest w swoim sercu –
miłość jest jego najpotężniejszą zdolnością. Serce wyprzedza rozum i przeciera mu drogę; najpierw sercem dziecko biegnie ku
Bogu, a intelekt – w rytm swego ludzkiego rozwoju – podąża za
sercem. Dlatego odwlekanie modlitwy i sakramentów na czas,
aż dziecko je zrozumie byłoby straszliwym błędem. Powiedzmy
więcej: byłoby wychowaniem przyszłego ateisty, bo samym rozumem, bez miłości, Boga poznać nie można. Bóg jest Miłością,
dziecko też jest miłością. Bóg i dziecko do siebie pasują49.
Jan Paweł II przypomniał najmłodszym chrześcijanom w
Rzymie 1987 roku: „Wiedzcie o tym, że jesteście powołani przez
Pana Jezusa do stania się apostołami radości i budowniczymi
nadziei we wspólnocie chrześcijańskiej (...). On pragnie uczynić
z was dar dla całego Kościoła i całej ludzkości”50. Dzieci, które są
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dorosłymi w Duchu Świętym, powołane są do otwarcia się na
Jego dar dla dobra wspólnoty, które nazywamy charyzmatami.
Dzieci mają prawo do tego, by pomóc im rozpoznać własne charyzmaty i służyć nimi wspólnocie51. Powtarzam raz jeszcze to, co
powiedziałem na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych dnia 2 października 1979 roku: „Pragnę wypowiedzieć
tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia,
zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na
świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń,
które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej.
Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej
chwili poczucia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. I dlatego też czegóż można bardziej życzyć
każdemu narodowi i całej ludzkości, wszystkim dzieciom świata, jeśli nie owej lepszej przyszłości w której poszanowanie praw
człowieka stanie się pełną rzeczywistością w wymiarach nadchodzącego 2000 roku”52.
Przyjęcie miłości, szacunek, wieloraka i jednolita służba –
materialna, uczuciowa, wychowawcza, duchowa – każdemu
dziecko, które przychodzi na ten świat, winny stanowić zawsze
charakterystyczną i nieodzowną cechę chrześcijan a zwłaszcza
rodzin chrześcijańskich tak, aby dzieci mając możliwość wzrastania „w mądrości w latach i w łasce u Boga i u ludzi”, wnosiły swój
cenny wkład w budowanie wspólnoty rodzinnej i w samo
uświęcanie rodziców”53.
Ojciec Święty nazywa też dzieci dorosłymi jutra. Niedocenianie
lub wręcz lekceważenie tej prawdy szkodzi przyszłości nie tylko
samych dzieci, ale także społeczeństwa. W związku z tym potrzebne jest skuteczne działanie w obronie dzieci. U podstaw tego zaangażowania powinno znajdować się przeświadczenie, że życie jest
darem miłości i dlatego obrona życia, zwłaszcza życia dziecka oraz
Tamże, s.18.
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troska o jego wzrost i harmonijne dojrzewanie musi wypływać z
miłości. Ojciec Święty stwierdza, iż: „Wszystkie prawa dziecka zawierają się w prawie do bycia kochanym, dlatego społeczeństwo
nie może twierdzić, że chroni dziecko, otacza je opieką i wspomaga
jego rozwój, jeśli podejmując te działania nie uświadomi sobie na
nowo, że ma obowiązek kochać dziecko”54. W tym względzie konieczne jest zaangażowanie nauki i przeznaczenie na ten cal odpowiednich środków. Konieczne jest również obligowanie i to zarówno na płaszczyźnie indywidualnej jak i społecznej, podstawowych wartości. Chodzi o te wartości, które stanowią fundament
właściwego ładu społecznego, poczynając od rodziny. Sama nauka,
która – jak przypomina Papież – jest miłością wiedzy, powinna
stawać się służbą miłości wobec najmniejszych. Wraz z nauką
wszystkie inne instytucje powinny kierować się kryteriami autentycznej nauki, aby skoordynować działania w tym względzie. Wychowanie do wartości zgodnych z ludzką godnością nie jest uwarunkowane przez nauki empiryczne, lecz etyką. Zmierza ono do
odrodzenia moralnego55.
Prawa dziecka u swych podstaw miały dobre założenia. Organizacja międzynarodowa tworzyła te prawa z myślą o warunkach afrykańskich, gdzie dzieci były nieludzko traktowane. Później te prawa przeniesiono na tereny krajów Europy. Jednak w
sytuacji europejskiej przyniosły negatywne skutki, ponieważ są
uzasadnione tylko w przypadkach patologicznych rodzin i sadystycznych nauczycieli. W sytuacji zdrowej rodziny i normalnej
szkoły prawa dziecka wyrządzały krzywdą rodzinie i szkole.
Nie można wszystkich rodzin traktować jako siedliska zła. Nie
można też odbierać rodzinie prawa do zrodzenia i wychowania
dziecka. I dlatego żadna organizacja nie powinna ingerować w
podstawowe prawa rodziny do wychowania swoich dzieci i nie
może ograniczać tego prawa.
5. Troska o najsłabszych wyrazem miłości
Jan Paweł II w dziecku widzi przede wszystkim w pełni wartościową osobę - człowieka, który jest darem Boga. To pociąga za
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sobą liczne konsekwencje, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.
Troska o dziecko jest bowiem „pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”56. Wielka troska Jana Pawła II o wartość życia ludzkiego kryje się nie tylko w
głębokich refleksjach teologicznych, ale również w bezpośrednim
ojcowskim dialogu z dziećmi. Papież zwracając się do dzieci mówił: Pragnę powtórzyć to, o czym same dobrze wiecie: papież
bardzo was kocha. Mówiłem to wiele razy dzieciom, takim jak
wy, ze wszystkich krajów. W wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół
katolicki, rodzinie złożonej z wielu osób, małych i dużych, najukochańszymi istotami są dzieci.
Temat przekazywania życia przewija się w wielu papieskich
dokumentach. Jednym z pierwszych była adhortacja o małżeństwie
i rodzinie Familiaris consortio. Jan Paweł II omawia w niej m.in. misję małżonków w przekazywaniu życia. Życie, które ludzkość zawsze przyjmowała i którego pragnęła jako wielkiego dobra stanowi
fundamentalną i nadrzędną wartość dla każdego człowieka. Dzisiaj jednak kultura musi na nowo uznać, zaakceptować i przyswoić, w przeciwnym bowiem razie powstaje niebezpieczeństwo, że
zaniknie się w sobie i doprowadzi do samozniszczenia57.
W Liście do Rodzin z 2 lutego 1994 roku dał do zrozumienia,
że żadna ludzka władza nie ma prawa udzielić zgody na zabicie
drugiego człowieka, również tego, który znajduje się jeszcze w
łonie matki. Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg nakazuje: „Nie zabijaj” (por. Wj
20,13). Żaden ludzki pracodawca nie może więc powiedzieć:
wolno ci zabijać. Zjawiskiem niemniej niebezpiecznym są dzisiaj
ustawodawstwa, które nie respektują prawa do życia od chwili
poczęcia. Towarzyszy im, niestety szerokie przyzwolenie lub
zgoda opinii. Najpełniej na temat zjawiska aborcji Ojciec Święty
wypowiedział się w encyklice Evagelium vitae. Stwierdził w niej
m.in.: „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie
człowiek może popełnić, jest przerywanie ciąży, które ma cechy
występku godnego potępienia. Wobec tak groźnej sytuacji
szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć
56
57




Bilicki., jw. s.55.
Sojka., jw. s.47.

prawdzie w oczy i nazywać oczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.
Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego stanowi dramatyczne wezwanie do wszystkich ludzi, aby bronili
życia przed potężną „cywilizacją śmierci”. Ten ewangeliczny
krzyk w obronie najsłabszych istot jest zarazem upomnieniem
skierowanym do wierzących i niewierzących, że nasza cywilizacja zbliża się do niebezpiecznego zakrętu, za którym jest już, tylko obszar panowania kultury śmierci. (...) Lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego. Obok dawnych dotkliwych
plag, takich jak: nędza, głód, choroby endemiczne, przemoc i
wojny, pojawiają się plagi nowe nowe, przybierając nieznane
dotąd formy i nieznane rozmiary.
Również Katechizm Kościoła Katolickiego nie pozostawia najmniejszej wątpliwości: „Kościół od początku twierdzi, że jest złem
moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na
ten temat pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerywanie ciąży,
to znaczy zamierzone jako cel jest głęboko sprzeczne z prawem
moralnym. Nie będziesz zabijał płodu przez przerywanie ciąży ani
nie zabijesz nowonarodzonego”58. Jak wynika z wielu aktualnych
kwestii, rodzi się w ten sposób jakaś mentalność przeciwna życiu.
Kościół jednak mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet, gdy słabe i
cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw
pesymizmowi i egoizmowi, zaciemniającym świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego „Tak", które zalewa i gnębi świat. Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym
przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środkami życia
ludzkiego i bronienia go przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w którym się ono znajduje.
Papież Jan Paweł II troszczy się i zawsze dostrzegał krzywdę
dzieci będących ofiarami przemocy. Miliony dzieci cierpią na
skutek różnych form przemocy, występujących zarówno w społeczeństwach, gdzie panuje nędza, jak i w krajach rozwiniętych.
Są to często formy mniej widoczne, ale wcale nie mniej okrutne.
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W niektórych krajach małe dzieci są zmuszane do pracy, są maltretowane i boleśnie karane, otrzymują znikome wynagrodzenie,
ponieważ nie mogą się w żaden sposób bronić, najłatwiej padają
ofiarą szantażu i wyzysku. Kiedy indziej znów czyni się z nich
przedmiot transakcji handlowych, aby wykorzystywać je w procederze zorganizowanego żebractwa lub – co gorsza – zepchnąć
na drogę prostytucji. Są i tacy, którzy bez skrupułów angażują
dzieci do działalności przestępczej zwłaszcza do sprzedaży narkotyków, co wiąże się między innymi z ryzykiem, że one same
zaczną je używać. Niemało jest dzieci, dla których ostatecznie jedynym środowiskiem życia staje się ulica. Dzieci, które uciekły z
domu albo zostały porzucone przez rodziny, czy też są po prostu
pozbawione na zawsze środowiska rodzinnego, żyją z dnia na
dzień w stanie całkowitego opuszczenia, traktowane przez wielu
jako odpadki, których należy się pozbyć. Również w orędziu na
Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty upomniał się o dzieci nienarodzone, o dzieci ofiary przemocy wojennej, o małych żołnierzy
zmuszanych do uczestnictwa w wojnie, o dzieci głodzone, okaleczone, niszczone przez wojnę59.
Przemoc wymierzona przeciw dzieciom występuje niestety
również w rodzinach żyjących w warunkach dostatku i dobrobytu. Są to na szczęście rzadkie przypadki, ale mimo to nie należy ich lekceważyć. Zdarza się, nawet we własnych domach i to
ze strony tych, w których słusznie powinny pokładać całkowitą
ufność dzieci doznając przemocy i krzywd, co w sposób nieobliczalny szkodzi ich rozwojowi. Wiele dzieci jest narażonych na
wstrząsy związane z konfliktami między rodzicami lub nawet z
rozpadem rodziny. Troska o ich dobro nie powstrzymuje dorosłych od podjęcia decyzji podyktowanych często przez egoizm i
zakłamanie. Za fasadą normalnego i spokojnego życia, szczególnie mylącą w sytuacji dostatku dóbr materialnych, dzieci i muszą nieraz wzrastać w smutnej samotności nie mając nikogo, kto
z miłością wskazałby im właściwą drogę zapienił odpowiednie
wychowanie moralne.
Podsumowując trzeba zauważyć, że konieczna jest także solidarność wszystkich ludzi dobrej woli w niesieniu pomocy
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dzieciom najsłabszym i opuszczonym. Same organizacje krajowe
i międzynarodowe niosące pomoc dzieciom, nie są w stanie
sprostać potrzebom ogromnych rzesz dzieci. Kościół wrażliwy
na prawa człowieka, szczególnie zaś najsłabszych od początku
swego istnienia aż do chwili obecnej otacza dzieci miłością i troską. Czyni to za pośrednictwem instytucji dobroczynnych. Istnieją różne formy stowarzyszeń dzieciom. Nie brak też ludzi,
którzy podejmują ukryte formy opieki nad dziećmi prowadzonych przez duszpasterzy, zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie ruchy i instytucje gromadzące wiernych świeckich, organizacje wolontariatu, które świadczą pomoc.
6. Rodzina małym Kościołem, zobowiązanym do ewangelizowania
Na niej spoczywa główny obowiązek troski, by dzieci wzrastały w łasce u Boga i u ludzi. To właśnie w rodzinie Bóg daje rodzicom „swoje dziecko” na wychowanie, aby mu praktycznie ukazali, co znaczy być wyznawcą Chrystusa. Obecnie obserwujemy
powszechne zjawisko, ze właśnie rodziny zamożne i inteligenckie
wstydzą się nie rzadko większej liczby dzieci, ograniczając świadomie do jednego lub najwyżej dwojga, z wielką szkodą dla samych dzieci i dla dobra narodu. Pan Jezus błogosławiący dzieci,
to jedna z najbardziej zapadających w pamięci scen ewangelicznych. Zbawiciel mówił: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.
Dlatego tyle troski, tyle wysiłków, tyle czasu poświęca Kościół
właśnie dzieciom, by postępując w latach postępowały też w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Łatwiej bowiem ustrzec dzieci
przed zepsuciem niż naprawić to, co złość poczyniła w ich umysłach i sercach60.
Kościół otacza życie wielkim szacunkiem i wzywa do jego
obrony zwłaszcza, gdy ulega ono słabości i cierpieniu. Głosi tym
samym niepowtarzalną zasadę, której motywacja jest bardzo prosta i zarazem wzniosła: życie – od poczucia do naturalnego kresu
– to zawsze wspaniały dar Boży. Od chwili poczęcia i we wszystkich następnych fazach życie ludzkie jest święte. Jego przekazywanie związane jest z aktem miłości małżonków powołanych, aby
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być wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga w
tym dziele, które ma tak wielkie znaczenie dla losów ludzkości61.
Broniąc godności każdego poczętego życia – Kościół wypełnia najwyższe przykazanie Boże. Dlatego potępia jako poważną
obrazę ludzkiej godności praktyka bezpośredniej sterylizacji,
trwałej lub tymczasowej, zarówno mężczyzny jak i kobiety. Dlatego uznaje za niedopuszczalne bezpośrednie przerywanie już
rozpoczętego procesu rozrodczego, a przede wszystkim odrzuca
różne praktyki aborcyjne, podejmowane z rozmysłem, niezależne od motywacji. Z tego samego powodu Kościół nie akceptuje
żadnych metod inicjowania procesu rozrodczego poza w pełni
ludzkim kontekstem, jakim jest owo spotkanie miłości w którym
przez wzajemny całkowity dar małżonkowie stają się jednym
ciałem. Mamy zatem święty obowiązek chronić w dziecku niepowtarzalne wartości, które czynią nas lepszymi ludźmi i usposabiają nas do życzliwości wobec bliźniego i całego świata.
Obiektem twórczej ochrony u małego dziecka powinno być
przede wszystkim jego życie emocjonalne, jego myślenie i aktywność należycie ukierunkowana, a przede wszystkim niczym
nie skalona miłość.
Narastające w naszej epoce zagrożenie wartości życia łamie
prawo osoby do życia, a tym samym, zadaje cios w samo serce
porządku moralnego i prawnego. Dar życia jest znakiem miłości
Boga, jest ono nieocenionym skarbem, ubogacającym całą rodzinę ludzką. Stąd pytanie o wartość macierzyństwa i konieczność
pełnej ochrony ludzkiego życia od momentu jego poczęcia. Jeśli
prawo do życia – do daru: życia – zastąpimy prawem do odebrania życia człowiekowi, wówczas nie możemy wątpić w to, że
spośród wszystkich wartości technicznych i materialnych, którymi obliczamy miarą postępu i cywilizacji, znalazła się wartość
zasadnicza i podstawowa, która jest właściwą racją i miarą
prawdziwego postępu: jest to wartość życia ludzkiego.
7. Dziecko w życiu rodziny jako dar
Dla papieża Jana Pawła II, najgłębsze sprawy ludzkie związane są z rodziną. Ona stanowi pierwszą, podstawową i nieza61
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stąpioną wspólnotę dla człowieka. Rodzina otrzymała od Boga
posłannictwo, by stać się pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa – stwierdza Sobór Watykański II. Rodzina jest szczególną wspólnotą osób, w której rodzice są złączeni ze sobą
przymierzem małżeńskim. Jest ona także podstawowym i pierwotnym przejawem wymiaru społecznego osoby, kolebką życia
i miłości, gdzie człowiek rodzi się i wzrasta. Tę podstawową
komórkę społeczną trzeba otaczać szczególną opieką.
Ogromne znaczenie przypisał Chrystus dziecku, co zresztą
podkreśla w swym nauczaniu Jan Paweł II. Uczynił je jakby
rzecznikiem sprawy, którą sam głosił. Znaczenie dziecka w każdej społeczności polega na tym, ze świadczy ono o zamierzonej
dla człowieka przez Stwórcę. i Ojca niebieskiego niewinności.
Utracona przez grzech, musi ona być przez każdego z nas zdobywana trudem. W tym trudzie, w tym wysiłku umysłu, woli
serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i
źródłem nadziei. Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala
również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich
pracują i trudzą się62.
Sytuacji dziecka i jego rodziny we współczesnym świecie Jan Paweł II poświęca adhortację Familiaris consortio. Rodzina jest tam przedstawiona jako pierwsza komórka społeczna zaś dziecko jawi się jako
wielki dar dla rodziny i całego społeczeństwa. Sytuacja, w której znalazła się współczesna rodzina posiada zarówno aspekt pozytywny jak
zarówno negatywny. Z jednej strony ma się bowiem do czynienia z
żywszym poczuciem wolności osobistej jak również ze zwróceniem
większej uwagi na jakoś stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci. Oprócz tego obserwuje się świadomość potrzeby zaciśnięcia więzów między rodzinami w celu niesienia
wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego właściwego rodzinie. Z drugiej jednak strony
zauważa się wiele niepokojących objawów niszczenia niektórych
podstawowych wartości. Papież dostrzega, że w bardzo wielu społeczeństwach rodzina jest traktowana jak sprawa chrześcijaństwa i czę62
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sto pozbawiona jest ochrony oraz poparcia ze strony państwa. Objawia się to niedostatkiem w materialnym przetrwaniu, rozbiciem rodzin czy zmuszaniem do separacji. Objawami kryzysu rodziny są
dzieci pozostawione bez opieki i zmuszane do szukania pracy, a także
narkomania, alkoholizm i wyzysk przez innych. Wszystko to jest
przeszkodą w integralnym rozwoju osoby.
Rodzina jako środowisko wychowawcze napotyka na różne
trudności, które można sprowadzić do nieumiejętności organizowania życia wewnątrz rodzinnego i nieumiejętności wychowania w zmieniających się warunkach społecznych, co powoduje odsuwanie na dalszy plan świadomych poczynań wychowawczych w kształtowaniu postawy światopoglądowej, moralnej i społecznej.
Rozpowszechniony jest pogląd, że obecnie wychowanie dziecka
stało się znacznie trudniejsze niż w dawnych czasach. Najbardziej
niebezpieczne dla wychowania rodzinnego jest to, że nie zdajemy
sobie sprawy z rzeczywistych trudności, jakie występują w naszym
życiu, nie rozumiemy źródeł i działania, a wskutek tego nie potrafimy im skutecznie zapobiegać. Zamiast szukać tych czynników, które rzeczywiście o rozwoju dziecka decydują, rodzice zastępują je
innymi mało skutecznymi. Rzeczywiście wychowanie w rodzinie
może polegać jedynie na doskonaleniu wewnętrznego życia w niej i
zabezpieczaniu w ten sposób najlepszych warunków dla rozwoju
dziecka.
Jan Paweł II przestrzega przed zawiązaniem rodzicielstwa do
rodzenia w znaczeniu fizycznym Należy je dostrzegać w sensie
zarówno moralnym jak i duchowym. Aby wydać człowieka na
świat, potrzeba zaledwie kilku miesięcy, lecz całego życia nie starcza by go wychować. Istnieje bowiem świat wartości ludzkich i
nadprzyrodzonych, które rodzice muszą przekazać swoim dzieciom. Wymaga to czasu, cierpliwości, mądrości i miłości. Jan Paweł
II dostrzega także wkład rodzin, które adoptują dzieci i w ten sposób podejmują się trudu wychowania i zapewnienia tym dzieciom
moralnego i duchowego rozwoju osobowości.
Jak wynika z powyższych rozważań wszyscy członkowie rodziny, a przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za jakoś
życia. Rodzina powinna budować się na wzajemnym zaufaniu,



na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można budować proces wychowania, który stanowi podstawowy
element wychowania. W wypełnianiu tego zadania rodzice nie
mogą być zastąpieni przez nikogo – i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania. Wypełnianie wychowawczego zadania stawia przed rodzicami doniosłe
wymagania. Jan Paweł II w adhortacji FC pisze: ,,Przyszłość
ludzkości idzie przez rodziny!”. Stanowi to wyzwanie, aby każdy człowiek zaangażował się w sprawę ratowania, popierania
wartości i potrzeb rodziny. Zaś szczególną formą troski wobec
dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej kuszonej często zniechęceniem, dręczącej trudnościami jest przywrócenie jej zaufania do
siebie samej, do własnego bogactwa natury i laski. Ojciec Święty
zauważa w tym całym procesie rolę szkoły. Zwracając się do
uczniów jednej ze szkół mówił: „Wiek wasz jest porą życia najbardziej korzystny dla zasiewów i dla przygotowań gruntu pod
przyszłe zbiory. To czas przygotowań. Tak więc im poważniejsze jest zaangażowanie jakim podejmujecie dzisiaj wasze obowiązki, tym i skuteczniej spełniać będziecie wasze posłannictwo,
jakie zostanie Wam jutro powierzone. Możecie dziś wprawiać się
na różne sposoby do wykonywania waszych przyszłych obowiązków. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem; sprzyja
ona niewątpliwie dojrzewaniu waszej osobowości. Pamiętajcie,
że także wśród dorosłych wielkim jest ten człowiek, który zawsze chce się czegoś nauczyć. Uczcie się rzeczy wciąż nowych, a
czyńcie to z wielką pokorą, ponieważ tylko ona uczyni was
otwartymi i gotowymi do wciąż nowych zdobyczy. Osiąga metę
tylko ten, kto zdaje sobie sprawę, że jeszcze mu daleko do upragnionych celów. Jan Paweł II był zadowolony z faktu, iż: „wiele
instytutów poświęca się wychowaniu, kształceniu i formacji zawodowej, pomagając młodym – i nie tylko młodym – by stawali
się twórcami własnej przyszłości. Wszystkie te sytuacje pełnią
swą funkcję na zasadzie pomocniczości rodzinie.
Dla Papieża szkoła jest uzupełnieniem wychowania rodzinnego. Jej zadaniem jest nie tylko kształcenie, ale także wychowywanie. Praca nauczyciela powinna polegać na pomocy uczniowi w
integralnym odkrywaniu rzeczywistości i wartości To osiąganie



powinno zawsze się mieścić się w integralnej prawdzie o człowieku. Papież chce, aby w czasach, kiedy dobra materialne i technologiczne są umieszczane przed potrzebami duchowymi, obowiązywała zasada nie może być nauki bez sumienia.
Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w Łowiczu,
zwracając się do nauczycieli mówił: „zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podejmijcie się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam
dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które
byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na
wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a od
Was wszystkich domagają się przykładu życia. Trzeba, abyście
byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć
w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich
szkołach niech panuje duch miłości i wzajemnego szacunku, co
było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna
stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynili się do tego, by
dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich
przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić wasz
trud jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie wam dziękuję za to szczególnie ważną i trudną pracę.
Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i
waszej pracy wychowawczej.
Ojciec Święty, apelując do nauczycieli i wychowawców, aby
dobro młodego pokolenia stało się troską ich życia oraz ich pracy wychowawczej, odwołał się do słów św. Pawła Apostola z
Listu do Efezjan: „Zachęcam was, abyście sposób godny powołania (..)
celem budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4,1.12) gdyż „każdemu
(..) z Was została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef
4,7). Papieskie przedstawienie zawodu nauczycielskiego w kategoriach powołania religijnego jest szczególnie aktualne i ważne



dzisiaj, kiedy nauczyciele i wychowawcy nie tylko potrzebują
ogólnego wzmocnienia w swej pracy, ale nadto sami poszukują i
potrzebują głębokiego uzasadnienia dla swojej misji. Jeśli zabraknie im właściwej motywacji – ich powołanie nauczycielskie
zostanie zachwiane u samych korzeni.
Proces wychowawczy prowadzi do fazy, do której się dochodzi wtedy, gdy po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości
psychofizycznej człowiek zaczyna ,,wychowywać się sam”. Z
biegiem czasu owo samowychowanie przenosi poniekąd dotychczasowy proces wychowawczy. Przerastając nie przestaje
jednak w dalszym ciągu z niego wyrastać. Młody człowiek spotyka nowe osoby i nowe środowiska, a w szczególności nauczycieli i kolegów w szkole, którzy zaczynają odgrywać w jego życiu wpływ wychowawczy, dodajmy: dodatni albo ujemny. W
tym nowym kontakcie występuje pewien dystans czy nawet
sprzeciw stosunku do wychowania rodzicielskiego, w stosunku
do rodziny. Mimo wszystko jednak proces samowychowania w
zasadniczej mierze potwierdza to, co dokonało się w dziecku,
chłopcu czy dziewczynie, poprzez wychowania w rodzinie i w
szkole. Nawet przeobrażając się, odchodząc we własnym kierunku, młody człowiek pozostaje nadal w orbicie swych egzystencjalnych korzeni. Wychowanie w rodzinie i w szkole może
tylko dostarczyć elementów do samowychowania. W dziele wychowania niektóre przekonania okazują się szczególnie konieczne i płodne. Przede wszystkim przekonanie o tym, że prawdziwą i skuteczną formację można zapewnić tylko wtedy, gdy każdy podejmie i będzie rozwijał odpowiedzialność za własną formację. Odpowiedzialność ta przybiera zasadniczo postać samowychowania. Jan Paweł II stawia młodemu pokoleniu zadanie:
,,Każdy z was znajduje w życiu jakieś swoje <<Westerplatte>>,
jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jaką słuszną
sprawę, o którą nie można nie walczyć”.
Ku podsumowaniu
Zaprezentowane opracowanie stanowi refleksję nad nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II w sprawach dziecka. Zgodnie
z nauczaniem papieża zarówno dziecko jak i każda osoba ludz


ka, bez względu na to jak bardzo jest bezsilna czy bezradna, jest
istotą o bezcennej wartości, stworzoną na obraz i podobieństwo
Boga. To próba usystematyzowania papieskich refleksji na temat
wartości i godności i dziecka. Przedmiotem rozważań było pokazanie wyjątkowości dziecka w oczach papieża poprzez przytoczenie fragmentów wypowiedzi z licznych dokumentów, w
których papież głosił afirmację osoby ludzkiej ze względu na
niezwykłą godność. Osoba dziecka rozumiana jako byt potencjalny, stopniowo realizujący swoje możliwości rozwija się w
kontakcie z wartościami przyjętymi w rodzinie. Wartości te są
pierwotnym i najważniejszym źródłem z którego dziecko czerpie i które kształtuje jego człowieczeństwo. Człowiek, dziecko
jest dla Jana Pawła II uosobieniem niewinności i źródłem nadziei
– przyczyniają się do budowania Kościoła, jak i do humanizacji
społeczeństwa. Dziecko jest osobą i podmiotem – podstawową
rzeczywistością tego świata.
Jak dobrze wiemy, sytuacja dzieci na świecie nie zawsze jest
taka, jaka być powinna. W wielu regionach, a paradoksalnie w
krajach największego dobrobytu, decyzja o wydaniu na świat
dzieci podejmowana jest z wielkim niepokojem, wykraczającym
daleko poza granice zrozumiałej roztropności jakiej wymaga
odpowiedzialne rodzicielstwo. Można by powiedzieć, że dzieci
są czasem postrzegane bardziej jako zagrożenie niż jako dar. Sytuacja dzieci jest bowiem wyzwaniem dla całego społeczeństwa,
skierowanym bezpośrednio do rodzin. „Nikt tak jak wy, drodzy
rodzice, nie doświadcza, jak istotne znaczenie ma dla dzieci to, że
mogą liczyć na was oboje - zarówno na postać ojca, jak i matki,
których dary wzajemnie się uzupełniają - wołał Papież.
W naszych czasach dokonał się niewątpliwie postęp w sferze
uznania praw dziecka, ale nadal smutkiem napełnia lekceważenie tych praw w praktyce, czego przejawem są liczne i przerażające zamachy na godność dzieci. Należy czuwać, aby dobro
dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu, poczynając
od chwili, gdy rodzi się pragnienie posiadania dziecka. Dzieci
mają prawo do niewinnego dzieciństwa. W sposób naturalny, są
niewinne i ufne wobec dorosłych; obecnie jednak niektóre z nich
coraz częściej bywają okradane z dzieciństwa. Padają ofiarą


środków masowego przekazu, siłą wolnego rynku oraz ludzi,
którzy wykorzystują je seksualnie. A przecież dzieci są nadzieją i
przyszłością społeczeństwa, dlatego trzeba je chronić i zapewnić
im wszelką możliwą pomoc.
Streszczenie
Małżonkom zawierającym małżeństwo stawiane jest pytanie,
czy chcą przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym
Bóg ich obdarzy. W tym pytaniu zawarta jest trojaka myśl.
Przede wszystkim w pytaniu tym wyrażone jest przekonanie, że
potomstwo jest darem, którym Bóg obdarza małżonków. Małżonkowie winni zrozumieć, że dziecko jest darem i winni otworzyć serce na przyjęcie tego daru. To druga myśl. Po trzecie, pytanie wskazuje na to, że przyjęcie daru, którym jest dziecko,
wiąże się z wychowaniem go. Rodzice dzielą się z dzieckiem
swoim życiem. Dziecko jest w swoim człowieczeństwie dzieckiem Boga i nie należy tylko do rodziców, powinno być przyjęte
i uszanowane jako dar Boga.
Jan Paweł II przypominał nam, że każde dziecko na ziemi ma
tę samą godność w oczach Bożych. Dziecku, które ma w swoich
oczach odbicie miłości Boga, należy przedłożyć orędzie braterstwa, przyjaźni i miłości. Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.
Summary
The couple who are about to get married are asked the question whether or not they wish to accept and raise their offspring,
that God will give them, in the catholic spirit. There are three
thought hidden in this question. First of all the question raises a
conviction, that the offspring is God's gift that children's parents
are rewarded by God. The married couple should understand
that their child is a reward on they should open their hearts to
accept it. That's a second thought. And the third is that the question indicates that accepting the reward in the form of a child, is
inevitably bound with raising it. Parents share their lives with
the baby. The child, in its humanity, is God's child and as such it


doesn't belong solely to parents, it should be accepted and respected as God's gift. John Paul II had reminded us that every
child on Earth holds the same and equal dignity in God's eyes.
Child, whose face reflects the face of God Himself, should be
given the message of brotherhood, friendship and love. The
children are families' and society's spring, a hope, that constantly
blossoms, the future, that constantly opens before us.



Lucjan Idec
RODZINA I JEJ ZADANIA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Rodzina jako pierwsze, podstawowe i naturalne środowisko
wychowawcze od pokoleń stanowiła przedmiot badań i rozmyślań. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej jako rodzinę ujmuje
oparty na wzajemnej miłości związek mężczyzny i kobiety, który
dzięki płodności małżonków prowadzi do wydania potomstwa.
Zarys takiego modelu rodziny zawarty został m.in. w Ewangeliach, a w szczególności w przekazach św. Mateusza i św. Marka1. Dziś bardzo często potocznie definiuje się rodzinę, jako po
prostu parę małżeńską posiadającą dzieci. J. Szczepański w podobny sposób postrzega środowisko rodzinne. Pisze on o rodzinie jako małej grupie pierwotnej zbudowanej z osób, które łączy
zarówno stosunek małżeński jak i rodzicielski, a także silna więź
międzyosobnicza2.
Nieco szerszą definicję formułuje Sobór Watykański II,
wzbogacając ją o aspekt wychowawczy. „Sobór Watykański II
określa rodzinę mianem głębokiej wspólnoty życia i miłości, która ma ważne znaczenie w procesie wychowawczym, czyli w
procesie umacniania i rozwijania człowieczeństwa dzieci przez
budzenie zaufania, przykład życia i kształtowanie wzorców
osobowych3. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzina jest zbiorowością osób, trzeba zaznaczyć, że między jej członkami zachodzą
ciągłe interakcje oparte na wytwarzającej się więzi emocjonalnej.
Oznacza to, że każde z osobna wywiera mniejszy bądź większy
wpływ na pozostałych członków tej małej zbiorowości4.
W. Piwowarski. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej. Warszawa 1993, s. 100.
S. Kuwala, J. Brągiel, A. Janke. Pedagogika Rodziny. Toruń 2000, s.10.
3 S. Tymosz. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Lublin
2008, s.5.
4 M. Wasilewska. Siła Rodzinnej Tradycji. [w:] Silna Rodzina. B. Gulla, M.
Duda. Kraków 2009, s. 48.
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Warto wspomnieć, że tak jak rodzice odpowiadają za wszelkie potrzeby biologiczne czy psychologiczne, tak również ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie potomstwa, nawet wtedy, gdy część zadań wychowawczo-edukacyjnych
przejmie szkoła. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał ponadczasową wartość wychowania jako procesu kształtowania człowieka akcentując w sposób szczególny, że jest ono naturalnym prawem, ale także powinnością rodziców, obowiązkiem wynikającym z samego faktu zrodzenia nowego człowieka. Należy pamiętać, że to właśnie rodzina jest miejscem, z którym dziecko
obcuje od pierwszych dni swojego życia przez najdłuższy okres.
Bez wahania można więc powiedzieć, że wszelkie postawy i
zachowania rodziców mają ogromny wpływ na to, jakie będą ich
dzieci w przyszłości5. Rodzice jako pierwsi wychowawcy wprowadzając dziecko w poszczególne sfery życia, wpływają na nie
swoimi postawami, zachowaniami, osobowością, tworząc tym
samym w świadomości dziecka wizerunek dobrego ojca bądź
matki. Stąd często łatwo zauważyć jak szczególnie małe dzieci
kopiują zachowania swoich rodziców, traktując ich podświadomie jako swoich idoli, przywódców itp. Trzeba jednak pamiętać,
że wpływ rodziców z czasem dorastania dzieci i głębszego zaznajamiania się ze światem zewnętrznym będzie stopniowo malał6.
Rodzina i małżeństwo zawsze zajmowały szczególne miejsce
w nauczaniu Jana Pawła II. Ojciec Święty odwołując się do najważniejszej księgi w Kościele, jaką jest Pismo Święte podkreślał,
że rodzina to związek mężczyzny i kobiety oparty na wzajemnej
miłości, którego nadrzędnym celem jest zrodzenie potomstwa i
wychowanie go w duchu Kościoła, tak by w przyszłości pełniło
również swoje role w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Uwypuklał on także, że zrodzenie i wychowywanie potomstwa jest realizacją Bożego zamysłu „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ja sobie poddaną”7. Zaznaczał przy tym,
A. Wołpiuk. Rodzina jako główne środowisko profilaktyki antysektowej.
[w:] Silna rodzina. jw. s. 139.
6 M. Rewera. Autorytet rodziców w świadomości młodzieży licealnej. [w:]
Kwartalnik „Społeczeństwo i Rodzina”. Stalowa Wola 2007, s.119-123.
7 Rdz., jw.
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że przekazywanie życia powinno wynikać jedynie z wzajemnej
miłości jaką obdarzają się małżonkowie8.
Jan Paweł II akcentował rodzicielstwo jako zdolność, a zarazem konieczność przekazywania życia fizycznego, ale także duchowego, moralnego i nadprzyrodzonego. Zasadniczym zadaniem rodziny jest więc po pierwsze zrodzenie potomstwa ale i
odpowiednie przygotowanie go do dorosłego życia przez wychowanie, które powinno być komunią osób. Rodzice, ponieważ
dali życie swym dzieciom, są zobligowani do ich wychowania
zgodnie z przyjętymi normami oraz zasadami współżycia społecznego. To pierwsi i najważniejsi wychowawcy, których zadaniem jest przekazanie dzieciom poprzez własny przykład, właściwej hierarchii wartości, przygotowania do przyszłego życia
także małżeńskiego i rodzinnego. Dzieci obserwując postępowanie dorosłych uczą się od nich miłości i szacunku dla innych.
Doświadczenia takie mocno wpływają na postawy, jakie przyjmować będą w dorosłym życiu.
Według słownika KNS wychowanie jest działaniem celowym, zamierzonym, a także świadomie organizowanym9. Nieco
szerszą definicję podaje Muszyński twierdząc, iż wychowanie to
„(…) świadome, zamierzone urabianie osobowości ludzi według
przyjętych wzorców w toku stosunków oraz interakcji społecznych”10. Można więc powiedzieć to jest to pewnego rodzaju
zbiór, całość oddziaływań na jednostkę w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Literatura bogato opisuje historię wychowania jak procesu towarzyszącego człowiekowi właściwie
od początku jego istnienia ukazując wartość kształtowania człowieka oraz pełnienie przez niego w przyszłości określonych ról
społecznych. Już starożytni Grecy akcentowali konieczność rzetelnego przygotowania potomstwa na odpowiedzialnych obywateli, którzy potencjalnie będą pełnić istotne dla danej grupy,
zbiorowości czy nawet narodu funkcje. Zauważony został także
wychowawca oraz jego ogromne znaczenie w procesie wychoM. Sawka. Zadania małżonków wobec współczesnego świata w nauczaniu
Jana Pawła II [w:] Małżeństwo. jw. s.19-21.
9 W. Piwowarski. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej. Warszawa 1993, s.155.
10 M. Winiarski. Wychowanie integralne a szkoła środowiskowa. Warszawa 1975, s.14.
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wania stąd uwypuklanie kompetencji i odpowiedniego przygotowania do pełnienia odpowiedzialnej funkcji wychowawcy jako
wzoru do naśladowania a zarazem najlepszego przyjaciela11.
Nieodłącznymi partnerami tego procesu stają się więc siłą rzeczy rodzice, którzy w wielkim akcie stwórczym zgodnie z wolą
Boga powołując do istnienia nowe życie. Nie sposób pominąć w
tym miejscu rodziców jako bezwzględnie kluczowych postaci
procesu wychowania. Słowa „bądźcie płodni i rozmnażajcie się
(…)” stanowią niejako preludium dalszych wydarzeń12. Zrodzenie potomstwa kładzie na rodzicach ogromny ciężar uformowania młodego człowieka przekazując nie tylko podstawową wiedzę o świecie, ale również kształtując jego osobowość, ukazując
wzorce postępowania, by wreszcie ostatecznie przygotować go
do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Rodzina
tworzy pewnego rodzaju pomost pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Niezwykle ważne znaczenie ma więc w tym miejscu
instytucja rodziny, związek mężczyzny i kobiety dających potomstwo. W drugiej połowie XIX wieku F. La Play głosi, że rodzina
jest podstawową komórką społeczną podkreślając jej siłę i znaczenie w narodzie13.
Rodzina ma obecnie tak duże znaczenie dla społeczności, że
naukowcy określają ją już mianem „barometru”, który organizuje bądź dezorganizuje społeczeństwo. Ważną rolę w tym miejscu
odgrywa funkcja prokreacyjna oraz seksualna, którą coraz częściej określa się mianem wartości. Odwołując się do badań i pomiarów demograficznych, naukowcy z niepokojem patrzą w
przyszłość narodu polskiego, podkreślając, że liczba ludności
zmniejsza się i prawdopodobnie będzie malała w dalszym ciągu.
Wpływ na taki stan rzeczy ma ewidentnie spadek urodzin dzieci, nowy model rodziny bez dzieci lub tylko z jednym dzieckiem,
a także sytuacja ekonomiczna panująca w kraju, wzrost bezrobocia, które to czynniki nie sprzyjają zakładaniu rodziny czy powiększaniu jej składu14.
K. Bartnicka, I. Szybiak. Zarys historii wychowania. Warszawa 2001, s.29-32.
Rdz. 1, 28.
13 S. Kuwala. Pedagogika rodziny. Toruń 2000, s. 14.
14 Gałuszkowa. jw. s. 27-28.
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Należy w tym miejscu zatrzymać się i poruszyć temat wychowania integralnego, któremu Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił znaczną część uwagi w swoich rozważaniach dotyczących
rodziny jako instytucji wychowawczej. Rodzina i jej problemy
były dla Niego niezwykle ważnym zagadnieniem. Już na początku swego pontyfikatu w 1981 roku, powołał Papieską Radę do
spraw Rodziny. W tym samym też roku wydał adhortację apostolską o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym
świecie „Familiaris consortio”. Nieco później, w 1994 roku napisał
„List do rodzin”, w którym zawarł przesłanie do rodziców jako
wychowawców, starając się ukierunkować ich działania rodzicielskie i wychowawcze. Te dwa dokumenty to prawdopodobnie
najważniejsze wypowiedzi Kościoła Katolickiego na temat rodziny jako instytucji, w której dokonuje się proces wychowania. Papież często poruszał ten temat w wielu innych dokumentach: listach, homiliach, przemówieniach, czy chociażby rozważaniach
podczas modlitwy Anioł Pański…
Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał wartość wychowania, akcentując szczególnie, że jest to prawo, ale zarazem powinność człowieka. Szczególny obowiązek wychowania ciąży
na rodzicach, z tego tytułu, że rodzina jest pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym, w
którym człowiek przychodzący na świat, powinien otrzymać
wszystko, co jest mu potrzebne do jego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania. W procesie tym jednak rodzina nie jest
pozostawiona sama sobie, ponieważ wspomagają ją instytucje
takie jak szkoła, Kościół, organizacje pozarządowe itp. W wypełnianiu funkcji wychowawczych przez rodziców szczególną
rolę odgrywają też środki społecznego przekazu, które powinny wspierać instytucję rodziny wzmacniając jej pozycję
społeczną. Często jednak okazuje się, że środki masowego
przekazu zamiast wspierać i umacniać rodzinę, lansują nieco
inny model życia - wolny od zobowiązań i wymagań. Podążanie za niekoniecznie przyszłościowymi trendami mody, karierą przesłania szczególnie młodym ludziom oczy, stwarzając
tym samym skrzywiony obraz rzeczywistości – życia łatwego i
przyjemnego. Konsumpcjonizm i hedonistyczne podejście do



życia stają się obecnie poważnym zagrożeniem dla instytucji
rodziny jako formy życia.
„Zasadniczą troską Jana Pawła II było więc, by wychowywać
człowieka zgodnie z tym do czego stworzył i powołał go sam
Bóg”15. Zasady moralne stanowią w tym miejscu integralną część
wychowania, zaś Biblia staje się księgą dającą podstawy tym zasadom. Według Ojca Świętego głównym celem wychowania jest
dążenie osoby do osiągania dobra i prawdy, mając na uwadze
wzór samego Jezusa Chrystusa, Apostołów, oraz świętych i błogosławionych. Papież pisał, że tylko człowiek, który dojdzie do
wewnętrznej prawdy, jest zdolny do kształtowania własnej osoby. Dążenie do ideału staje się więc w tym miejscu wyższą koniecznością. Wychowanek poprzez naśladownictwo i szukanie
wzorów godnych naśladowania powinien sam siebie udoskonalać. Istotną rolę pełni w tym miejscu nauka Kościoła Katolickiego, która przekazuje treści przepełnione zasadami etycznymi,
zgodnie z którymi należy postępować. Sam Dekalog, wskazuje
nam jak postępować, by nasze życie nie było przepełnione grzechem, który blokuje nam możliwość osiągnięcia Chwały Chrystusa. Wiara odgrywa w procesie wychowania niezwykle ważną
rolę, wytycza nam cel, który mamy osiągnąć, jednak by osiągnąć
ten cel, trzeba pamiętać by nasze postępowanie było zgodne z
zasadami życia chrześcijańskiego.
Jan Paweł II w swej nauce wspomina także o istocie ascezy,
jako tej, która prowadzi do samopoznania człowieka. W kwestii
wychowania integralnego Papież podkreślał, że nie można zapomnieć o działaniu Boga, który uszlachetnia nasze życie nadając mu inny, głębszy sens. Całe życie człowieka jest poszukiwaniem prawdy, dlatego też człowiek powinien jej szukać w oparciu o Słowo Boże. Integralne wychowanie przejawia się tu także
jako wychowanie do miłości, odpowiedzialności i wolności. Łatwiej jest wtedy zaakceptować takie wartości jak powołanie,
prawda, miłość, dobro czy wolność, zwracając szczególną uwagę
na wartości w aspekcie moralnym. W procesie wychowania zarówno wychowanek jak i wychowawca, powinni uświadamiać
sobie, że ważne jest nie tylko dobro własne, ale także innych lu15




Rynio. jw. s.364.

dzi, dobro bliźnich16. Końcowym etapem wychowania integralnego jest osiągnięcie harmonii ciała, psychiki, także ducha, a w
konsekwencji: „(…) zwycięstwo prawdy nad fałszem, dobra nad
złem, piękna nad brzydotą, miłości nad nienawiścią (…)” 17. Wychowanie integralne w myśli Jana Pawła II jest więc próbą objęcia wszystkich sfer życia człowieka. Ma ono kształtować go, by
stawał się lepszym i doskonalszym w każdej dziedzinie życia,
tak duchowej jak i fizycznej i psychicznej. Meritum wychowania
według Jana Pawła II jest więc osiągnięcie chwały nieba.
Jan Paweł II zdecydowanie podkreślał konieczność obecności obojga rodziców w procesie wychowania. Mówiąc o ich
udziale formułuje zasadę komplementarności ról rodzicielskich18. Matka odgrywa pierwszoplanową rolę w wychowaniu
a jej obecność w rodzinie, nie może ograniczać się tylko do wydania dzieci na świat, ale rozciąga się na dalsze życie dzieci i
prowadzi je do osiągnięcia dojrzałości osobowej i duchowej. Ze
względu na szczególną relację, jaka wiąże ją z dzieckiem, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, ufności, bez którego
trudno byłoby prawidłowo ukształtować osobowość i nawiązać
relacje z innymi. Papież zaznaczał także, że Kościół zdecydowanie broni kobiety i jej godności. Miłość matki umożliwia
dziecku nabywanie poczucia przynależności do rodziny i wytwarzania więzi emocjonalnej z innymi osobami. Głębszy związek dziecka z matką jest powodem do bogatszego życia uczuciowego dziecka. Zadania matki powinny jednak być spójne
obowiązkami obecnością i obowiązkami ojca, który obok matki
spełnia istotnie bardzo ważną rolę. Dostarcza dziecku miłości,
wprowadza w świat pozarodzinny i posiada szczególny autorytet, jest ważny jako wzór osobowy szczególnie dla chłopców,
choć nie tylko. Powołany jest on do zabezpieczenia równego
rozwoju wszystkim członkom rodziny. To zadanie spełnia
przez odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój, przez pracę i
dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego. OjcoTamże, s.362-375.
Tamże, s.373.
18 Jan Paweł II. Przemówienie podczas modlitwy niedzielnej (9 VII 1995). OR
16:1995 nr 8-9, s.23.
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wie powinni zatem przyjąć na siebie odpowiedzialność za życie
i wychowanie. Ważne jest, aby mężczyzna był w pierwszej kolejności oparciem dla swojej żony i aby wspomagał ją w powinnościach rodzicielskich i wychowawczych, zaś oboje razem
winni poświęcać dziecku swój czas i czuwać nad jego bezpieczeństwem w trosce o jego rozwój19.
Papież podkreślał, że bardzo ważne jest, aby dzieci w rodzinnym domu od początku swego istnienia były wychowywane w atmosferze pokoju, szacunku, bezinteresowności, przebaczania, miłości i szacunku do Boga i ludzi. Miłość rodzicielska
umożliwia stworzenie takich warunków, które sprzyjają osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Rodzina jest pierwszą
szkołą cnót społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej społeczności. Do rodziców także należy prawo decydowania o tym, jakie wychowanie otrzyma dziecko. Mają oni również prawo by wychowanie dzieci w szkołach mogło
odbywać się zgodnie z przekonaniami oraz wyznaniem rodziców. Do czynników mających wpływ na rozwój dziecka zaliczyć
trzeba środki materialne potrzebne do funkcjonowania rodziny.
Każda rodzina by móc normalnie funkcjonować musi posiadać
zasoby ekonomiczne, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie podstawowych standardów życiowych. Jan Paweł II szczególną rolę przypisywał posiadaniu przez rodzinę własnego
mieszkania. Dom jest przestrzenią, w której zamyka się egzystencja wspólnoty rodzinnej. Jest miejscem, gdzie człowiek czuje
się bezpiecznie. Jest naturalnym środowiskiem, w którym spędza się większość czasu20.
Bezwzględnie do sytuacji utrudniających wychowanie dzieci należą takie, kiedy małżonkowie decydują się np. na rozwód21. Rodzina staje się wtedy niepełna. Nieobecność matki lub
ojca ma decydujący wpływ na rozwój dziecka. Tragedią współczesnych rodzin jest także ich dysfunkcyjność wywołana alkoholizmem, narkomanią lub innymi nałogami. Dlatego w takiej
Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy św. (Brooklyn, 6 X 1995). OR 17:1996 nr 1, s.17.
T. Kukołowicz, A. Hołody. Dom rodzinny. Stalowa Wola 1996, s. 31-35.
21 Jan Paweł II. Przemówienie podczas modlitwy niedzielnej (12 I 1994); OR
1994 nr 1, s.23-24.
19
20



sytuacji trzeba podjąć szerokie działania, aby zapewnić rodzinie godziwe warunki do realizacji jej zadań22.
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II przedstawia się nam jako
podstawowe środowisko rozwoju człowieka. We wspólnocie
rodzinnej ma miejsce otwarcie się na innych, uczestniczenie w
życiu innych, dzielenie się radościami i smutkami z innymi. W
rodzinie powinny być zachowywane religijne zwyczaje i pielęgnowana tradycja chrześcijańska. Rodzice powinni uczyć swoje
dzieci szacunku dla każdego człowieka i łączności z Chrystusem
i Kościołem. Według Jana Pawła II rodzina to „droga, po której
idzie człowiek”23. W rodzinie człowiek przychodzi na świat, w
niej też mają miejsce duchowe narodziny, czyli wychowanie i w
niej człowiek realizuje swoje powołanie, kiedy zakłada własną
rodzinę, to miejsce w którym początek bierze religijność człowieka. Nie da się ukryć, że wyjątkowo wzmaga się w ostatnich
czasach skrajnie liberalne podejście rodziców do systemu wartości społecznych, rodzinnych czy nawet religijnych. Wzmaga się
również niestety bardzo luźne podejście do rodziny jako instytucji trwałej. Związki konkubenckie, rozwody, zdrady etc. przyczyniają się bezwzględnie do powstawania i rozwoju tzw. kryzysu rodziny, co rzutuje bez wahania na cały proces wychowania rodzinnego24. Trzeba niestety powiedzieć otwarcie, że
współczesna rodzina staje na rozdrożu. Rywalizacja o posiadanie dóbr materialnych i dostatnie życie staje się elementem walki
codziennego życia. Można również zauważyć, że więcej młodych ludzi zadaje sobie dziś pytanie o zasadność zakładania rodziny, a nawet zrodzenia potomstwa. Nowe trendy mody, ubożejące społeczeństwo czy brak pracy i mało zachęcające perspektywy na przyszłość, a także dysfunkcje życia rodzinnego to tylko
niektóre z ważniejszych przyczyn osłabienia instytucji rodziny.

E. Fert. Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana Pawła II. Kielce 1998,
s.53-59.
23 List do rodzin 2.
24 A. Olubiński. Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego
[w:] Współprzestrzenie edukacji. M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski. Kraków
2005, s.79.
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Szczególnie dzisiaj u progu XXI wieku, przed rodziną stoją
wielkie wyzwania, a najważniejsze z nich to dobre wychowanie
dziecka. W związku z tym, że rodzice przekazali życie nowemu
człowiekowi, automatycznie stali się pierwszymi nauczycielami,
pierwszymi wychowawcami. Dom rodzinny zaś staje się pierwszą
szkołą, w której potomstwo zdobywać będzie wiedzę na temat
świata. Rola rodziców na tym etapie jest niezwykle ważna, gdyż to
oni będą wpajać młodemu człowiekowi wartości, które mają go
uczynić samodzielnym oraz zaradnym, żyjącym zgodnie z wszelkimi normami społecznymi obywatelem25.
Podsumowując, można przywołać słowa Jana Pawła II, które
doskonale pasują na zakończenie owego artykułu: „Rodzina jest
podstawową i niezastąpioną wspólnotą wychowawczą, jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania
wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi
w ukształtowaniu własnej tożsamości. Zbudowana na miłości i
otwarta na dar życia rodzina nosi w sobie przyszłość społeczeństwa (…)”26.W liście do rodzin Ojciec Święty zawarł bardzo cenną opinię na temat rodziny w odniesieniu do społeczeństwa.
Zdaniem Ojca Świętego Jana Pawła II rodzice decydując się na
zrodzenie potomstwa, w pewnym sensie rodzą dzieci także dla
społeczeństwa, narodu, by stawały się współuczestnikami dziedzictwa społecznego czy kulturowego. Można powiedzieć, że
tak jak rodzina ma do spełnienia pewne zadania względem społeczeństwa, tak społeczeństwo pełni je względem rodziny27.
W miejscu tym meritum staje się więc stwierdzenie, że rodzina jest czynnikiem, który podtrzymuje ciągłość życia społecznego, kulturowego, moralnego a także religijnego28. Realizowane
przez nią zadania w społeczeństwie i dla społeczeństwa oparte
muszą być na wzajemnej relacji i pomocniczości. „Rodzina
otwiera się na społeczeństwo i w nim musi znaleźć oparcie, zarówno w formie uznania społecznego, jak i niezbędnej pomocy
N. Nyczkało. Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka, Stalowa Wola 2008, s.248.
26 N. Nyczkało. Teoria i praktyka. Stalowa Wola 2008, s.153.
27 J. Paweł II. List do rodzin. Częstochowa 1994, s. 95-97.
28 J. Mariański. Między sekularyzacją i ewangelizacją. Lublin 2003, s. 193.
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ekonomicznej, by mogła odegrać w nim swoją niezastąpioną rolę
w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania, aby dzieci mogły spokojnie patrzeć w przyszłość i otrzymywać właściwe wychowanie”29.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia opis rodziny oraz wychowania w świetle nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaprezentowana została w nim rodzina jako pierwsze, podstawowe i naturalne
środowisko, w którym dokonuje się wychowanie młodego człowieka. Artykuł ten to również opis rodziny jako integralnego
elementu każdej społeczności. W dalszej części opisane zostało
także zjawisko wychowania jako kształtowania osobowości
młodego człowieka i wprowadzania go w dorosłe i odpowiedzialne życie. Istotnym elementem owego artykułu jest ukazanie
wielkiego znaczenia nauki Kościoła Katolickiego, która dzięki
wartościom nadaje sens nie tylko procesowi wychowania, ale
także całemu życiu człowieka. Końcową część stanowi odwołanie się do dysfunkcji rodziny mających ogromny wpływ na proces socjalizacji człowieka a poprzez to tworzenie skrzywionego
obrazu rzeczywistości. Ostatni punkt rozważań na temat rodziny i wychowania stanowi stwierdzenie, iż rodzina jest elementem podtrzymującym ciągłość wszystkich sfer życia, dlatego realizowane przez nią zadania w społeczeństwie, także wychowanie muszą przebiegać na zasadzie wzajemnego wsparcia i pomocniczości.
Summary
Family and education in the teaching of John Paul II.
The article is a description of family and education in interpretation of Pope John Paul II teaching. The family has been presented as a first, basic and natural environment of a young
people where they are taking their most basic education. The
family has been considered as the integral and fundamental part
of each community. The article also contains a description of upbringing as a phenomenon which has decisive impact on form29
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ing personality of the young people and further putting them
into responsible adult life. An essential aim of the article is also
to show the importance of Catholic Church which thanks to the
professing values not only gives great meaning to the upbringing process but also to whole human life. The final part of the
article is a reference to family dysfunction having a huge impact
on the process of socialization and due to this creating a false
image of reality. At the ending there is conclusion that family is
basic element sustaining all spheres of human life and in reference to tasks witch family is fulfilling in the society also education those must be running on the principle of mutual support
and subsidiarity.
.



Grygorij Khorużyj
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II O WYCHOWANIU
DZIECI I MŁODZIEŻY
W rozmyślaniach o Papieżu Janie Pawle II wspomina się, że w
ciągu roku, który minął po zgonie Jana Pawła II, nakręcono dwie
części filmu o Pontyfiku o dość udanej – jak się wydaje – nazwie.
Pierwszy odcinek „Karol – człowiek, który został Papieżem” i drugi „Karol – Papież, który pozostał człowiekiem”. Pontyfik naprawdę był Wielkim Człowiekiem i cenił ludzkość innych, dbał o rozwoju ich osobowości. Karol Wojtyła myślił i czynił w kontekście
wysokiego humanizmu i głębokiego poszanowania osobowości i
jej godności, wysoko cenił rolę wychowania w kształtowaniu osobowości oraz w rozwoju społeczeństwa.
Tutaj należy uwzględnić także naukę socjalną Kościoła Katolickiego, które uważa człowieka za jedyne i niepowtarzalne
stworzenie, za „ja” zdolne siebie zrozumieć, uświadomić swoje
czynności i samookreślić się. Przy tym, tylko realizując swoją
wolność osoba jest zdolna do czynienia dobrych postępków zarówno dla swojej osobowości jak dla społeczeństwa. Ale realizacja własnej wośności wymaga pewnych warunków ekonomicznych, socjalnych, prawnych, politycznych i kulturalnych, które
często są łamane i lekceważone1.
Przesłanką dla rozwoju osoby Kościół uważa ludzką godność, która przewiduje wsparcie najsłabszych, zabezpieczenie
równych możliwości dla mężczyzn i kobiet, gwarancję obiektywnej równości między różnymi klasami społecznymi wobec
prawa. Uznaniu równej godności wszystkich ludzi i narodów
sprzyja także uświadomienie tego, że ta wartość może być zachowywana i wzmacniana jedynie w ramach społeczećstwa i
całej ludzkości. Wedlug zdania Papieża, ludzie co raz więcej od1
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czuwają potrzebę wysokiej świadomości moralnej, która skierowuje współną drogę rozwoju. Subiektem własnych aktów moralnych osobowość jest jedynie w jedności duszy i ciała, właśnie
wtedy ona ponosi za siebie pełną odpowiedzialność.
Ważliwość pracy wychowawczej Papież rozpatrywywał w
kontekście intensywnego postępu gospodarczego i naukowotechnicznego, szybkich zmian w zakresie produkcji i spożycia.
Uznawał prawowitość pragnienia do jakościowo lepszego i bogatszego życia oraz jednocześnie wskazywał na nową odpowiedzialność związaną z tym etapem historycznym. Pontyfik podkreślał, że uznając nowe potrzeby i nowe sposoby ich zadowolnienia, należy kierować się jednolitym widzeniem osoby z
uwzględnieniem wszystkich wymiarów jej bycia, podporządkowując materialne i instynktowne wewnętrznemu, duchowemu. Dlatego praca wychowawcza i kulturalna powinna przyuczyć konsumenta do odpowiedzialnego korzystania z prawa
wyboru, kształtowania poczucia odpowiedzialności u producentów, przede wszystkim u pracowników masmediów, a osobliwie
u właściwych organów władz państwowych2.
Szczególną uwagę Ojciec Święty przydzielał młodzieży i
dzieciom oraz korzystał z ich szczerej miłości, co potwierdza
między innymi atmosfera jego licznych emocjonalnych spotkań
z młodymi ludźmi. Autor niniejszego artykułu niejednorazowo
spostrzegał, z jakim zachwytem skandując słowa „Giovanni Paolo secondo” młodzież witała Pontyfika na jego wielotysięcznych audiencjach na Placu Świętego Piotra i w sali Pawła VI w
Watykanie.
Jan Paweł II chętnie spotykał się z dziećmi i młodzieżą faktycznie z całego świata. Zwracając się, naprzykład, do skautów
włoskich, wzywał ich wyświadczać tylko dobro, być aktywnymi
i odpowiedzialnymi we wspólnotach kościelnych i społecznych,
nie „płynąć z prądem”, lecz zwalczać pokusy indywidualistycznego lenistwa i bezczynności. Przy tym Pontyfik przypominał
dorosłym, że młodzi ludzie oczekują pomocy dla swego rozwoju
harmonijnego, żeby wnieść swój wkład w stworzenie „świata
przyjaźni i solidarności”. Właśnie Papież Jan Paweł II wystąpił z
2
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ideą przeprowadzenia Światowych Dni Młodzieży, które stały
się jaskrawymi forami młodych przedstawicieli wielu krajów ze
wszystkich kontynentów.
Z okazji III Europejskiego Dnia Młodzieży Uniwersyteckiej 5
marca 2005 roku kilka tysięcy studentów, w tym Ukraińców zebrali się w Sali Watykańskiej Pawła VI. Razem ze swoimi rowieśnikami z innych miast europejskich – Berlina, Bari, Bukaresztu,
Zagreba, Kijowa, Lizbony, Londynu, Tirany – dzięki mostowi
telewizyjnemu wzięli udział we wspólnej modlitwie z Janem
Pawłem II, który w tym czasie znajdował się w pokoju szpitalnym kliniki „Zemelli”. Spotkanie transmitował także Pierwszy
Kanał Narodowy Telewizji Ukraińskiej.
Modlitwa w Kijowie odbywała się w kościele św. Bazylego
Wielkiego przy klasztorze Ojców Bazylianów w pobliżu Placu
Lwowskiego stolicy ukraińskiej. To spotkanie pod hasłem „Poszukiwanie drogi intelektualnej dla spotkania z Chrystusem”
stało się ważnym etapem w ramach przygotowania się do XX
Światowego Dnia Młodzieży. Most telewizyjny pozwolił chłopakom i dziewczynom ukraińskim w Kijowie i innych miastach
Ukrainy zjednoczyć się w modlitwie z młodzieżą różnych krajów Europy.
Papież bez wątpienia był wzorem dla młodzieży. Odbywał
trudne podróże górskimi ścieżkami, grał w tenisa, jeździł na nartach, prawie do ostatnich lat życia pływał w bazenie rezydencji
letniej Castel Gandolfo. Swoim aktywnym zdrowym sposobem
życia Ojciec Święty w pewnej mierze zmienił tradycyjne przestawienie o Arcykapłanie Katolickim. Mocny uścisk dłoni Papieża o
„pracowniczym” życiorysie i uprawiającego sport miał zaszczyt
odczuć także autor niniejszego artykułu.
W swojej kolejności Ojciec Święty był prawdziwym duchowym i moralnym opiekunem młodzieży, w swoim czasie był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który teraz
nosi jego imię i z którym pomyślnie współpracuje Uniwersytet
Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Apelował on do chrześcijan całego świata, żeby przekazywali dzieciom i młodzieży
„zdziwienie eucharystyczne”, bardziej dbali o dziecioch cierpiących w różnych krajach z powodu wojny, głodu i chorób. Swego



czasu Papież modlił się za dzieci, które stały się ofiarami aktu terorystycznego w Besłanie, a także za wszystkich dzieci świata –
„ofiar przemocy dorosłych”, porzuconych i bezdomnych, eksploatowanych, pozbawionych ciepła rodzinnego i przyszłości.
W sprawie upowszechniania Ewangelii wśród młodej generacji Jan Paweł II kontynuował tradycje poprzednich pontyfików. Naprzykład, on wszechstronnie popierał obchodzenie Misyjnego Dnia Dzieci (6 stycznia) ustalonego jeszcze Papieżem
Piusem XII w 1950 roku. W związku z tym należy przypomnieć,
że w wielu krajach aktywnie działa t.zw. Sprawa Misyjna Dzieci
jako międzynarodowe towarzysto dziecięce. Ojciec Święty nazwał SMD prawdziwą siecią solidarności ludzkiej i duchowej
między „ludźmi starych i nowych kontynentów”. Sprawa Misyjna Dzieci posiada własny system składania ofiar pieniężnych,
własne wydania i zasoby internetowe.
W wychowaniu dzieci Ojciec Święty szczególną uwagę przydzielał rodzinie jako niezmiennej wspólnocie życia ludzkiego,
wspólnocie osobowości, która jest połączona w miłości (communion personarum)3 i odegrywa zasadniczą rolę „w tworzeniu i
rozwoju kultury życia”4. W encyklice „Centesimus Annus”5. Papież nazywa rodzinę założoną na podstawie Sakramentu Małżeństwa prawdziwą świątynią życia, miejscem, w którym życie
może rozwijać się zgodnie z wymaganiami prawdziwego rodu
ludzkiego.
Rodzeniem dzieci rodzina wyraża swoją podmiotowość socjalną i „uruchamia dynamikę miłości i solidarności” między
pokoleniami, na której bazuje się społeczeństwo. Zwracając się
do rodziców, Jan Paweł II wzywa ich nigdy nie zapominać, że
wymiarowi duchowemu narodzenia dzieci należy udzielać więcej uwagi, niż jakiemukolwiek innemu aspektowi. Więc, ojcowstwo i macieżyństwo jest zadaniem nie fizycznej, lecz duchowej
natury, ponieważ poprzez ojcowstwo i macierzyństwo przechodzi genealogia człowieka. Tutaj warto zaakcentować, że Kościół
Giovanni Paolo II. Gratissimam sane, 6: AAS 86 (1994) 874.
Giovanni Paolo II. Centesimus annus, 39: AAS 87 (1995) 842.
5 Tamże.
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w wychowaniu dzieci podkreśla tak rolę macierzyńską jak ojcowską, wskazuje na niezbędność wspólnych czynności, połączenia poszanowania i ostrożności, wytrwałości i dzielności,
demonstrowania władzy, która powinna być pełną zaufania,
konsekwentną, mądrą i zawsze zorientowaną na całkowite dobro dzieci.
Wychowując dzieci, rodzina doprowadza osobę do pełni jej
godności we wszystkich aspektach łącznie z cocjalnym. Wychowanie dorastającego pokolenia Jan Paweł II uważał także za
najważniejsze prawo i obowiązek rodziców, ponieważ tutaj
mówi się o przekazaniu ludzkiego życia, o priorytetowości w
porównaniu z zadaniami wychowawczymi innych osób na mocy
wyłączności miłości łączącej rodziców i dzieci. Przez odpowiedzialne ojcowstwo i macierzyństwo rodzina wnosi wybitny
wkład w dobro socjalne, nadając i przekazując wartości kulturalne, etyczne, cocjalne, duchowe i religijne, niezbędne dla rozwoju i dobrobytu połeczeństwa.
Więc, rodzina jest pierwszą szkołą cnot socjalnych, które potrzebuje każde społeczeństwo. Pojmując życie w jedności jego
aspektów fizycznych i duchowych, rodzina sprzyja „obcowaniu
pokoleń”, przekazuje poprzez wychowanie dzieci niezbędne dla
obywateli wartości fundamentalne. Rodzina pomaga osobie rosnąć
wolną i odpowiedzialną, co jest niezbędną przesłanką dla powzięcia na siebie odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie. W rodzinie dziecku od pierwszych lat jego życia przyszczepiają wartości
moralne, przekazują spuściznę wyznaniową społeczeństwa i dziedzictwo kulturalne narodu.
Właśnie rodzina jest odpowiedzialna za nadanie dziecku jednolitego wychowania, które musi pragnąć do kształtowania osobowości ludzkiej uwzględniając jej wyższy cel i dobro połeczeństwa, w którym w przyszłości dziecko będzie wykonywało pewne obowiązki. Papież opierał się na niezbędności całościowego
wychowania i widział go w tym, że dzieci przyuczano zarówno
świadczeniem życia jak słowem do dialogu, do spotkania z innymi, do życia społecznego, do dotrzymania prawa, do solidarności




i pokoju, zaszczepiając dzieciom fundamentalne cnoty sprawiedliwości i miłości6.
W centrum uwagi wychowania rodzinnego Pontyfik stawiał
miłość rodzicielską poświęcającą się na służenie dzieciom, żeby
pomóc im przejąć wszystko lepsze od rodziców, która nabywa
swej pełnej realizacji w zadaniu wychowawczym: miłość rodzicielska – źródło – staje się duszą, a potem normą, która pobudza
i skierowuje konkretną działalność wychowawczą wzbogacając
ją takimi wartościami jak czułość, stałość, dobroć, służenie, bezinteresowność, duch poświęcenia się7.
Należy zaznaczyć, że jedynie miłość – według zdania Ojca
Świętego – może zmienić świat, uczynić społeczeństwo bardziej
godnym człowieka. Jednak w tym celu należy podnieść wartość
miłości w życiu społecznym – na poziomie politycznym, gospodarczym i kulturalnym – i uczynić ją stałą i wysoką normą
wszystkich działań.
W osobliwy sposób rodzice są odpowiedzialni za wychowanie seksualne dzieci i młodzieży, które jest szczególnie ważliwe
dla rozwoju harmonicznego i pozwala w postaci uporządkowanej opanowywać znaczenie seksualności, uczyć się szanować
wartości ludzkie i moralne. Ponieważ wymiar seksualny osobowości jest ściśle związany z jej wartościami etycznymi, wychowanie musi prowadzić dzieci do uswojania norm moralnych i
uznania ich za gwarancję odpowiedzialnego wzrastania osobowości w zakresie ludzkiej seksualności.
Jednocześnie Papież Jan Paweł II uważa rodziców za pierwszych, ale nie jedynych wychowawców dzieci. Więc powinni oni
odpowiedzialnie realizować wychowanie w ścisłej współpracy z
organizacjami społecznymi i kościelnymi, a praca wychowawcza
musi być rezultatem wzajemnego współdziałania różnych sił
wychowawczych, które mają działać w ramach własnych kompetencji8. Przy tym rodzice są uprawnieni do wyboru instrumentów wychowania, które są zgodne z ich przekonaniami, oraz
Giovanni Paolo II. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134-145.
Giovanni Paolo II. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126.
8 Giovanni Paolo II. Familiaris consortio, 40: AAS 74 (1982) 131.
6
7



szukać środków, które pomogą im dać sobie radę z zadaniami
wychowawczymi, w tym w zakresie duchowym i religijnym.
Ważliwe znaczenie wychowawcze ma obcowanie ze starszymi
ludźmi zdolnymi przekazać wartości i tradycje, zachęcać wzrastanie młodych, którzy w taki sposób uczą się pragnąć nie tylko
dobra własnego, a także dobra innych.
Władze publiczne powinny gwarantować to prawo zabezpieczając konkretne warunki dla jego realizacji. Rodzice także
mają prawo wyboru odpowiednich szkół, które państwo powinno podtrzymywać, w tym nadawać wsparcie ekonomiczne dla
szkół niepublicznych i prywatnych, ponieważ one także pracują
dla społeczeństwa. Pretensje państwa na monopolię w branży
oświatowej jest nadużyciem praw państwa i ignorowaniem
sprawiedliwości.
Z powodu niezadowalniającej sytuacji milionów dzieci na
świecie, braku sprzyjających warunków dla ich wszechstronnego rozwoju Ojciec Święty konsekwentnie występował za konieczność poszanowania godności dzieci w rodzinie i społeczeństwie, szczególnie dzieci chorych i z ograniczonymi możliwościami, podkreślał ważliwość ochrony dzieci przez system
prawny. Myśląc o młodych ludzioch porażonych przez alkoholizm, narkomanię i AIDS Papież stwierdzał, że ich można uratować, jeżeli „każda osoba będzie miała odpowiedzialność moralną i będzie sprzyjała zachowaniu takiego cennego dobra jak
zdrowie”.
W encyklice „Centesimus Annus” Jan Paweł II wybudował pewną hierarchię praw dziecka, która zawiera: prawo na życie, które
przewiduje także prawo rozwijać się w łonie matki od momentu
poczęcia; prawo życia w jednolitej rodzinie i w środowisku moralnym, króre sprzyja rozwojowi osobowości; prawo rozwijania rozumu i swobodę poszukiwania i poznania prawdy; prawo uczestniczenia w pracy z wykorzystaniem dóbr ziemi i zarabiania tą pracą na życie sobie i swoim bliskim; prawo wolnego założenia rodziny, przyjmowania i wychowania dzieci9.
W encyklice „Laborem Exercens” Jan Paweł II specjalnie rozpatrzył kwesrię pracy, która jest niezbędna dla założenia i utrzyma9

Giovanni Paolo II. 47: AAS 83 (1991) 851-852.


nia rodziny, zabezpieczenia prawa na własność i wkładu osoby
do wspólnego dobra rodziny ludzkiej, a także wpływ moralny
problemu pracy na życie socjalne. Bezrobocie – szczególnie wśród
młodzieży – Papież nazwał „prawdziwą biadą socjalną”10.
Zachowanie miejsc pracy Papież bezpośrednio wiązał ze
zdolnościami profesjonalnymi, które są kształtowane przez system oświaty i wychowania. Pod warunkiem niezbędności zmiany
zawodu kilka razy w ciągu życia ten system powinien kształtować u młodych ludzi gotowość stałego obnowienia swojej wiedzy
i otrzymania nowej kwalifikacji. Więc, młodzież musi się uczyć
podejmować działania samodzielnie, wychowywać w sobie zdolność odpowiedzialnie i kompetentnie iść na ryzyko, ponieważ
należy przebywać w dynamicznym kontekście ekonomicznym,
scenariusz rozwoju, którego często trudno przewidzieć11.
Zaniepokojenie Ojca Świętego wywołała praca dzieci w niedopuszczalnych formach, którą on nazywał przerażającą przemocą i która mimo różne skutki polityczne, ekonomiczne i
prawne zostaje problemem moralnym. Przy tym Papież brał pod
uwagę to, że w niektórych krajach na razie jest niemożliwe pełne
wyeliminowanie pracy dziecięcej, która jest pewnym źródłem
uzupełnienia budżetu rodzinnego i gospodarki w całości, a także
to, że niektóre formy pracy trwającej nie pełny dzień roboczy
mogą być korzystne dla rozwoju fizycznego dzieci. Jednak on
twardo i konsekwętnie występował przeciw „eksploatacji pracy
nieletnich”, zwłaszcza akcentując na tym problemie w swoim
liście z powodu Światowego Dnia Pokoju12.
Występując 2 października 1979 r. z trybuny Zgromadzenia
Ogólnego ONZ Pontyfik apelował z wezwaniem do wszystkich
krajów świata o publiczne uznanie socjalnej wartości dzieciństwa,
ponieważ żadny kraj świata, żadny system polityczny nie może
wyobrazić swojej przyszłości inaczej niż w postaci nowych pokoleń, które otrzymują od rodziców rozmaite dziedzictwo wartości,
zobowiązań i pragnień narodu.

Giovanni Paolo II. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 623.
Giovanni Paolo II. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 605-608.
12 Giovanni Paolo I, 6: AAS 90 (1998) 153.
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Ostatnie tygodnie i dnie życia ziemskiego Papieża Wojtyły
stały się także świadectwem głębokiej wdzięczności i miłości do
niego ze strony wielu tysięcy młodych ludzi z całego świata, którzy z bólem śledzili za stanem jego zdrowia przez masmedia.
Według danych oficjalnych istotne pogorszenie sytuacji stało się
31 marca. Przy tym Papież zapragnął zostać w swoich pokojach,
t.zn. odmówił się od jeszcze jednego umieszczenia w szpitalu. W
tym samym dniu około jego łóżka odprawiono Mszę świętą.
W ciągu dni następnych Pontyfik czas od czasu tracił przytomność, a jego oczy były praktycznie cały czas zamknięte. W
dniu 2 kwietnia około godziny 15.30 według czasu rzymskiego
Papież bardzo słabym głosem i niewyraźnie przemówił swoje
ostatnie słowa: „Pozwólcie mi wejść do domu Ojca mego”. Warto przypomnieć, że w tych ostatnich dniach, godzinach i mgnieniach życia Jana Pawła II stale przy nim był Arcybiskup Lwowski Kardynał Marian Jaworski, którego łączyły z Karolem Wojtyłą liczne lata współnego służenia Kościołowi i osobiste stosunki
przyjacielskie.
Dziesiątki tysięcy ludzi, przeważnie ze świecami, codziennie
zbierali się na Placu Św. Piotra i z trwogą wpatrywywali się w
znajome dwa okna na ostatnim piętrze Pałacu Apospolskiego,
gdzie paliło się światło i gasło życie Pontyfika. Wieczorem 2 kwietnia o godzinie 21 minut 37 zaświeciło się także trzecie okno, co
znaczyło, że dobiegło końca życie ziemskie Wielkiego Człowieka.
Smutek i ból odbijały się na twarzach milionów ludzi, którzy w
ciągu kilku dni przechodziły obok trumny Ojca Świętego wystawionej w Bazylice św. Piotra. W tych dniach na rzymskich ulicach
było szczególnie dużo młodzieży z różnych krajów świata. Pogrzeb
Papieża w dniu 8 kwietnia 2005 roku stał się wydarzeniem o skali
planetarnej, które znalazło serdeczny oddźwięk publiczności światowej i świadczyło o nadzwyczajnym autorytecie Jana Pawła II. Z
powodu swego słowiańskiego pochodzenia i bliskości naszych krajów Papież miał szczere i głębokie uczucia do Ukrainy.
Nie tylko na podstawie dokumentów, materiałów, a także
spotkań osobistych z Pontyfikiem bazuje się przekonanie tak o
głębokim rozumieniu przez Papieża problemów współczesności
jak o jego prostocie, szczerości i dostępności. Nie budzi wątpienia


także jego wiedza o sytuacji na Ukrainie, miłość do naszego kraju
oraz pragnienie dobra dla ludu ukraińskiego. Przyjmując Listy
Uwierzytelniające od autora niniejszych wierszy Ojciec Święty
wyraził życzenie, „żeby wszystkie dzieci ziemi ukraińskiej – każdy zgodnie z własną odpowiedzialnością i kompetencją, z daleko
sięgającą wspaniałomyślnością dbały o ogólne dobro”. Słowa te
dziś brzmią jako testament dla wszystkich Ukraińców oraz jako
głęboka wiara w lepszą przyszłość naszego kraju.



Ks. Marian Wolicki
ZWIĄZEK PRAWDY, WOLNOŚCI I ŻYCIA
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
„Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli”

(J, 8, 32)

Powyższe słowa cytował Ojciec Św., Jan Paweł II, bardzo często w swoim nauczaniu, a nawet uznał je za najważniejsze zdanie w całej Ewangelii. Ale papież nie tylko często przytaczał to
zdanie, lecz także podał jego głębokie uzasadnienie, pisząc o
nierozerwalnym związku pomiędzy prawdą a wolnością. Z drugiej strony pisze też papież o ścisłym związku pomiędzy wolnością a życiem. Z obu tych związków można by wnioskować o
istnieniu także pośredniego związku pomiędzy prawdą a życiem. Prześledzenie tych wzajemne związków będzie treścią niniejszej publikacji.
1. Relacja wolności do prawdy w nauczaniu Jana Pawła II
1) Konstytutywny związek prawdy z wolnością
Papież podkreśla mocno w swoim nauczaniu, że związek
pomiędzy prawdą a wolnością jest zasadniczy i nierozerwalny,
jest to więź konstytutywna. (EV, 19). Ta dialektyczna więź pomiędzy wolnością a prawdą została przez Ojca św. ukazana
szczególnie w encyklice „Veritatis Splendor”. „Według wiary
chrześcijańskiej i nauki Kościoła, tylko wolność podporządkowana Prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu
Dobru. Dobrem osoby jest jej istnienie w Prawdzie i czynienie
Prawdy” (VS, 84). Z kolei w innej encyklice „Centesimus annus”,
Ojciec Św. pisze o prawdzie jako pierwszym warunku wolności.
„Posłuszeństwo prawdzie o Bogu i człowieku jest pierwszym
warunkiem wolności, pozwala człowiekowi uporządkować własne potrzeby, własne pragnienia i sposoby ich zaspokajania według właściwej hierarchii, tak by posiadanie rzeczy pomagało



mu wzrastać„ (CA, 41). Albowiem, jak stwierdza Ojciec Św.,
prawda w pełni dowartościowuje wolność i nadaje jej treść. Bez
niej zaś człowiek zostaje wystawiony na pastwę różnych namiętności i uwarunkowań. (CA, 62). Papież przypomina również, że to sam Chrystus objawił ten związek pomiędzy wolnością a prawdą, mówiąc: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (VS, 87). Te słowa Chrystusa, wzięte z Ewangelii św. Jana
(8,32), ukazuje Ojciec Św. w innej swej encyklice, „Redemptor
hominis„ jako wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy będące warunkiem prawdziwej wolności” (RH, 12). Sam Chrystus
jest doskonałym objawieniem tej nierozerwalnej więzi pomiędzy
wolnością a prawdą, a w encyklice „Redemptor hominis” jest ukazany jako „Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na
prawdzie, która człowieka wyzwala od tego, co tę wolność
ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu” (VS, 87). Ojciec
Św. stwierdza, że tak, jak „nie istnieje wolność poza prawdą lub
przeciw niej” (VS, 96), tak też osiąganie i utrzymanie harmonii
pomiędzy nimi wymaga od człowieka wielkich ofiar i wysokiej
ceny, nieraz nawet ceny męczeństwa (VS, 102)1.
Szczególnym przypadkiem związania wolności przez prawdę
jest jej związanie przez Prawo Boże. „Jedynie Boże przykazania
wskazują ludzkości drogę życia. Tylko przykazanie „nie zabijaj”
wykreśla kierunek drogi ku prawdziwej wolności. I przynagla (...)
do energicznych działań na rzecz obrony życia, na rzecz kształtowania określonych postaw jemu służących”2. Ta więź między
wolnością a prawdą i przykazaniami Bożymi jest solidnym oparciem dla praw człowieka jak i dla formacji sumienia (EV, 96).
2) Skutki zerwania więzi między prawdą a wolnością.
Już encyklika „Veritatis Splendor” zwracała uwagę na “wpływ
nurtów myślowych, które prowadzą do rozerwania istotnej i
konstytutywnej więzi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą”

M. Wolicki, Koncepcja wolności a postawa wobec życia, [w:] Wolność we
współczesnej kulturze, Lublin 1997, s. 326-327.
2 A. Sujka, Wprowadzenie, [w:] O życiu, Kraków1999, s. 12.
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(VS, 4) i powodują tym samym podważenie podstaw ładu moralnego i prawnego3.
Zerwanie tej konstytutywnej więzi pomiędzy prawdą a wolnością pociąga za sobą fatalne skutki dla życia ludzkiego, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Brak tej
więzi prowadzi do błędnej koncepcji samej wolności, a także do
jej autodestrukcji, jej zniszczenia i zaniku (EV, 19).
Konsekwencją takiego zerwania więzi będzie także relatywizm i subiektywizm moralny. Bowiem, jak stwierdza Ojciec
św., „oderwanie wolności od obiektywnej prawdy uniemożliwia
oparcie praw człowieka na solidnej bazie racjonalnej” (EV, 96).
„Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji
i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki prawy obiektywnej i powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia osobistego i społecznego, wówczas
człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i
niepodważalnego punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale
kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po
prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem” (EV, 19). Następstwem takiego stanu jest krytyka moralności, a nawet całkowite jej zanegowanie4.
Równie tragiczne są skutki takiego zerwania więzi między
wolnością a prawdą w sferze życia społecznego, które ulega
znacznemu zniekształceniu. Wolność nie oparta na prawdzie,
pojmowana jako absolutna autonomia prowadzi do negacji drugiego człowieka, postrzeganego jako wroga. Powoduje też, że
społeczeństwo staje się jedynie zbiorowością poszczególnych
jednostek, żyjących wprawdzie obok siebie, ale nie połączonych
żadnymi więzami a kierujących się jedynie prawem własnego
interesu i korzyści (EV, 20). Życie społeczne, pozbawione odniesienia do wspólnych wartości i obiektywnej prawdy ulega całkowitemu zrelatywizowaniu, w którym wszystko, także pod-

Jan Paweł II, Przemówienie w Watykanie z dnia 23. 04 1996, [w:] O życiu,
Kraków 1999, s. 50.
4 M. Wolicki, Koncepcja wolności a postawa wobec życia w świetle encyklik
Jana Pawła II, [w:] Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997, s. 321.
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stawowe prawo człowieka do życia, staje się jedynie przedmiotem umowy i negocjacji (EV, 20).
2. Związek między wolnością a życiem w nauczaniu Jana
Pawła II
Drugi istotny związek, na który zwraca uwagę papież, to
związek pomiędzy wolnością a życiem. Ojciec Święty Jan Paweł
II pisze w encyklice „Evangelium vitae”: „Sprawą najwyższej wagi jest ponowne odkrycie nierozerwalnej więzi między życiem a
wolnością. Są to dobra nierozdzielne: naruszenie jednego z nich
prowadzi do naruszenia także drugiego. Nie ma prawdziwej
wolności tam, gdzie nie przyjmuje się i nie miłuje życia; pełnia
życia jest możliwa tylko w wolności. Obydwie te rzeczywistości
mają też wspólny aspekt, wrodzony i szczególny, który łączy je
nierozerwalnie: powołanie do miłości. Ta miłość, pojmowana
jako bezinteresowny dar z siebie, stanowi najprawdziwszy sens
życia i wolności człowieka (EV, 96). Miłość jawi się więc jako
szczególny łącznik pomiędzy wolnością a życiem.
Ten nierozerwalny związek pomiędzy wolnością a życiem
został ustanowiony przez samego Stwórcę, dawcę zarówno życia jak i wolności, dóbr tak nierozdzielnie złączonych ze sobą, że
naruszenie jednego z nich prowadzi także do naruszenia drugiego. „Wolność rozumiana jako dar i jako powołanie ma nierozerwalne odniesienie do życia. Ten nierozerwalny związek wolności z życiem istnieje tak długo w ludzkich zachowaniach, jak
długo człowiek ma właściwą koncepcję wolności” 5. Stąd warto
zastanowić się, jaka koncepcja wolności zachowuje ten związek z
życiem, a jaka prowadzi do jego rozerwania.
1) Prawdziwa koncepcja wolności i jej związek z życiem
Taka prawdziwa wizja wolności ukazana jest przez Ojca Św.
Jana Pawła II, przede wszystkim w encyklice „Evangelium vitae”.
Jak pisze papież w innej encyklice „Redemptor hominis”, „pełna
prawda o ludzkiej wolności jest głęboko wpisana w tajemnicę
Odkupienia” (RH, 21). Tę tajemnicę musimy mieć ciągle przed
oczyma, ile razy myślimy czy mówimy o ludzkiej wolności. W
5
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świetle tej tajemnicy wolność ludzka jawi się jako wielorako
uwarunkowana i ograniczona różnymi okolicznościami.
Po pierwsze, wolność ta jest uwarunkowana zależnością
człowieka od Boga. Jest to zależność stworzenia od swojego
Stwórcy, od którego otrzymał istnienie i życie jako jednocześnie
dar i zadanie. Tylko pod warunkiem uznania tej swojej zależności od Boga może człowiek zrealizować w pełni i swoje życie i
wolność, a także uszanować dogłębnie życie i wolność drugiego
człowieka (EV, 96). Prawdziwa postawa „za życiem” (pro life)
jest możliwa tylko przy zachowaniu takiej postawy zależności
człowieka od Stwórcy. Jak stwierdza bowiem Ojciec św., „najtrwalszym fundamentem wszelkiego prawa, strzegącego nietykalności i wolności człowieka, jest fakt, że został on stworzony
na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1,27)”6.
Po drugie, wolność człowieka jest uzależniona także od Prawa, przykazań Bożych. Szczególnym miejscem przeżywania tej
więzi pomiędzy wolnością a Prawem Bożym jest serce człowieka
czyli nasze sumienie (VS, 54). Bardzo szczegółowo o tym związku wolności i prawa pisze Ojciec Św. w encyklice ”Veritatis
Splendor”. Szczególnie znamienne są następujące słowa tej encykliki: „Człowiek wypełnia swoje powołanie do wolności w posłuszeństwie Bożemu Prawu, zawartemu w przykazaniu miłości
Boga i bliźniego”. Nic dziwnego, że przestrzeganie przykazań
uważa Św. Augustyn za pierwszą, niedoskonałą wolność, za jej
konieczny początek i niezbędny etap. (VS, 13). Szczególną wartość dla tej wolności mają negatywne nakazy moralne. „Negatywne nakazy moralne, tzn. te, które uznają wybór określonego
czynu za moralnie niedopuszczalny, mają dla ludzkiej wolności
wartość absolutną i obowiązują zawsze i we wszystkich okolicznościach, bez żadnych wyjątków” (EV 75). Wolność człowieka i
prawo Boże nie tylko, że nie są ze sobą sprzeczne, ale wzajemnie
się do siebie odwołują i wzajemnie się przenikają, czego wyrazem jest ze strony Boga bezinteresowna Jego dobroć względem
człowieka, a ze strony człowieka jego dobrowolne posłuszeństwo wobec Stwórcy (VS, 41). Chociaż Prawo Boże ogranicza
Jan Paweł II, Przemówienie w Watykanie z dnia 24. 05. 1996, w: O życiu,
Kraków 1999, s. 52.
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wolność człowieka, to jednak jej nie eliminuje, ale jest wprost
gwarancją jej zachowania i pełnego rozwoju. (VS, 35).
Związanie wolności przez Prawo Boże da się sprowadzić do
jej związania przez prawdę, albowiem ona jest otwarta na ludzką wolność i ją gwarantuje7.
Dalsze uwarunkowanie prawdziwej wolności pochodzi do
dobra. Wolność może się prawdziwie rozwijać tylko w kontekście dobra i miłości. Zwraca na to uwagę Ojciec Św. już w encyklice „Redemptor hominis”, gdzie pisze, że „wolność jest wielkim
dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego
wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem” (RH, 21). Z kolei w
encyklice „Veritatis splendor” zwraca uwagę na relację pomiędzy
wolnością a miłością, stwierdzając, że „wolność urzeczywistnia
się przez miłość, to znaczy przez dar z siebie” (VS, 87), dar składany w służbie Bogu i braciom. Do tej więzi pomiędzy wolnością powraca Ojciec Św. także w encyklice „Evangelium vitae”,
gdzie pisze, że „pełna realizacja własnej wolności może być rozumiana jako „bezinteresowny dar z siebie” (EV, s. 81).
Taka autentyczna wolność, ograniczona prawdą, prawem Bożym oraz dobrem i miłością rodzi postawy szacunku dla życia,
obrony i rozwoju życia. Szacunek dla życia przejawia się w zatroskaniu o dobro drugiego człowieka w wymiarze naturalnym i
nadprzyrodzonym (EV, 76).
2). Błędna koncepcja wolności i jej związek z życiem
Zupełnie inaczej kwestia związku wolności z życiem będzie
wyglądać przy błędnej koncepcji samej wolności. Błędna koncepcja wolności to wolność pozorna, rozumiana zewnętrznie,
bez widzenia jej związku z prawdą (RH, 12; VS, 4).
„W encyklice „Centesimus annus„ papież przypomina encyklikę „Libertas praestantissimum”, która zwróciła uwagę na
istotne powiązanie ludzkiej wolności z prawdą: jest ono tak
ważne, że wolność, która by odrzucała więź z prawdą, zmieniałaby się w samowolę, a w końcu podporządkowała najniższym
namiętnościom i uległa samounicestwieniu”8.
7
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Wolicki, art. cyt., s. 325.
Tamże, s. 321.

Podstawowe prawa człowieka tracą wówczas swoją mocną
podstawę, jaką jest ich oparcie na solidnej bazie racjonalnej, co
może prowadzić albo do anarchicznej samowoli jednostek albo
też do zabójczego totalitaryzmu (EV, 96). Wolność oderwana od
prawdy prowadzi do różnych przejawów zła i pociąga za sobą
dalekosiężne reperkusje w życiu społeczno - gospodarczym9.
„Treścią wolności staje się wówczas miłość samego siebie posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliźnim, miłość, która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści i nie daje się
ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości” (CA, 17). Taka
egoistyczna miłość nie będzie szanować życia drugiego człowieka, a nawet może posunąć się do zabicia tego życia, zwłaszcza,
gdy chodzi o dziecko poczęte a nienarodzone.
Błędna koncepcja wolności to także pojmowanie jej jako pełnej autonomii moralnej, całkowitej suwerenności, swobody czynienia wszystkiego, co się tylko podoba, w tym także i zła (VS,
34). „W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność
sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw” (RH, 21). Uznanie wolności za instancję
tworzącą samą siebie i swoje wartości, wolności nie związanej z
prawdą, prowadzi do samowoli i nieszanowania życia.
Inna błędna koncepcja wolności to taka, która odcina ją nie
tylko od prawdy, ale także i od prawa. Taka wolność oderwana
od prawa chce być wolnością absolutną, nie mającą żadnych
ograniczeń. Tak rozumiana wolność prowadzi do relatywizmu i
do samowoli, a w ostateczności „do kultury śmierci, a nie do
kultury życia” (EV, 19). Jest rzeczą jasną, że tego typu wolność
bardzo często będzie przeciwna życiu, jeśli by cokolwiek ją
ograniczało. Chodzi tu szczególnie o życie nienarodzonych, kalek czy niepełnosprawnych. Z reguły taka postawa będzie prowadzić do antykoncepcji, aborcji i eutanazji. Wolność pozbawiona konstytutywnej więzi łączącej ją z prawdą, zapiera się samej
siebie i zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego
człowieka (EV, 19). W koncepcji absolutnej wolności drugi człowiek jest „postrzegany jako wróg, przed którym trzeba się bro9

Tamże, s. 322.


nić” (EV, 19). Dochodzi wówczas do zrelatywizowania wartości
życia ludzkiego, staje się ono przedmiotem pewnej umowy czy
negocjacji. (EV, 20). Na tym tle dochodzi łatwo do przerywania
ciąży, dzieciobójstwa czy eutanazji.
Ostateczną konsekwencją absolutnej wolności jest samowola,
która prowadzi do niewoli, gdyż każdy, „kto popełnia grzech, jest
niewolnikiem grzechu” (J 8, 34). Taka wynaturzona wizja wolności,
wolności bez prawdy i wolności bez prawa prowadzi nieuchronnie
do „kultury śmierci” walczącej z „kulturą życia”. Wizja ta prowadzi do osłabienia wrażliwości na Boga i człowieka, na jego godność
i życie (EV, 18-24).
Błędna koncepcja wolności wynika również z błędu antropologicznego. „Koncepcja ta, oparta na zdecydowanie błędnej wizji
natury człowieka i jego praw, wykorzystując zasadę podejmowania decyzji większością głosów, zdołała w wielu wypadkach
wprowadzić do systemu prawnego ustawy, które legalizują odbieranie prawa do życia niewinnym i jeszcze nie narodzonym
istotom ludzkim”10.
3. Związek prawdy i życia
Konstytutywny związek pomiędzy prawdą i wolnością oraz
wolnością a życiem wskazuje pośrednio jeszcze na istnienie jednego związku, mianowicie pomiędzy prawdą a życiem. Chociaż
papież Jan Paweł II na temat tego związku formułuje mniej wypowiedzi niż na temat poprzednich, niemniej niektóre sformułowania Głowy Kościoła pozwalają sądzić, że przyjmuje również
i taką zależność. Związek pomiędzy prawdą a życiem przyjmuje
papież, gdy pisze, że wolność podporządkowana Prawdzie
prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu Dobru, którym jest
jej istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy. (VS, 84). Także
wówczas, gdy w tym szczególnym wymiarze prawdy, jakim jest
prawo Boże widzi warunek prawdziwego życia. Tylko bowiem
przykazania Boże wskazują drogę do prawdziwego życia11.
Tam, gdzie życie społeczne zostaje pozbawione odniesienia do
Jan Paweł II, Przemówienie w Watykanie z dnia 24.05. 1996, w: O życiu,
Kraków 1996, s.50.
11 A. Sujka, Wprowadzenie, w: O życiu, Kraków 1999, s.12.
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obiektywnej prawdy, tam wszystkie prawa człowieka, łącznie z
podstawowym prawem do życia zostają zrelatywizowane, stając
się przedmiotem umowy czy negocjacji (EV, 20). Brak prawdy
związanej z wolnością prowadzi do nieposzanowania życia. Sytuacja taka prowadzi do „kultury śmierci a nie do „kultury życia” (EV, 19).
„Kultura śmierci wiąże się najczęściej, jak to wielokrotnie
wskazywał papież Jan Paweł II z „błędem antropologicznym”,
czyli z błędną, najczęściej redukcjonistyczną koncepcją człowieka, w której byt ludzki zostaje sprowadzony jedynie do płaszczyzny biologicznej, czy ewentualnie również i psychicznej, ale z
pominięciem czy wręcz wykluczeniem wymiaru duchowego, tak
istotnego dla bycia istotą ludzką. Taki okrojony, niepełny i nieprawdziwy obraz człowieka musi prowadzić do jego urzeczowienia, a z kolei taka reifikacja istoty ludzkiej prowadzi wprost
do nie szanowania i niszczenia życia ludzkiego. Wskazuje na to
bardzo dobitnie i wyraziście współczesny myśliciel, psychiatra i
filozof w jednej osobie, prof. Viktor Emil Frankl, twórca analizy
egzystencjalnej i logoterapii, kierunku zwanego też „Trzecią
Wiedeńską Szkołą Psychoterapii”. W jednej ze swoich książek
ten światowej sławy uczony, który sam przeszedł przez cztery
obozy koncentracyjne, pisze, że „w obozie koncentracyjnym z
ludzi czyniono przedmioty – obiekty obserwacji medyczno –
eksperymentalnych!”12. Po tych dramatycznych doświadczeniach z pobytu w obozach, twórca logoterapii doszedł do przekonania, że komory gazowe, z którymi zetknął się Oświęcimiu,
są ostateczną konsekwencją teorii głoszącej, że „człowiek nie jest
niczym innym jak tylko produktem dziedziczności i otoczenia
albo jak to lubili powtarzać naziści – „krwi i ziemi””13. Frankl
jest osobiście głęboko przekonany o tym, że „komory gazowe
Oświęcimia, Treblinki i Majdanka zostały przygotowane ostatecznie nie w jakimś ministerstwie w Berlinie, ale raczej przy

V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984, s. 26.
M. Wolicki, Człowiek w analizie egzystencjalnej Viktora Emila Frankla,
Przemyśl 1986, s. 53.
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tablicach i w salach wykładowych przez nihilistycznych naukowców i filozofów”14.
Reifikacja człowieka prowadzi nie tylko do masowego zabijania ludzi, do zbrodni ludobójstwa, ale także może prowadzić do
samobójstwa. Jakże znamienna pod tym względem jest opinia
amerykańskiego socjologa Williama Irwinga Thompsona, którą
przytacza Frankl w cytowanej powyżej książce: „Ludzie nie są
przedmiotami, które istnieją jak krzesła lub stoły. Ludzie żyją, a
jeśli dochodzą do wniosku, że ich życie jest zredukowane jedynie
do egzystencji krzeseł i stołów, to popełniają samobójstwo”15.
Jak widać z powyższych rozważań, życie ludzkie jest uzależnione zarówno od prawdy, jak i od wolności. Związek ten jest konstytutywny i nie można go bezkarnie rozrywać, bo to może doprowadzić do zniszczenia samego życia. Należy więc przyjąć, że
ten związek, który Stwórca zagwarantował i obwarował swoimi
przykazaniami, jest wpisany głęboko w naturę ludzką.

V.E. Frankl, From Death Camp to Existentialism, Boston 1959, s. 109; Wolicki, dz. cyt., s. 53.
15 Frankl, Homo patiens, s. 142.
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Anatolij Kuźmiński
POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI I JEDNOŚĆ LUDZKOŚCI
JAKO PRIORYTETY PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
W kwietniu 2010 roku ludzkość będzie świętować 5. rocznicę
śmierci Jana Pawła II, Ojca pokoju i człowieka pokoju, ambasadora świata, lidera duchownego światowego znaczenia. Jego
służba jako Głowy Kościoła Katolickiego była trzecią jeśli chodzi
o długośc trwania w jej prawie dwutysięcznej historii i jeśli chodzi o wielkość twόrczego i aktywnego wpływu na kulturę epoki
na pewno nie ostatnią. Lider katolikόw całego świata, ojciec duchowny milionόw chrześcijan, przewodnik na wąskich ścieżkach
chrześcijańskiej wiary i krętych wirażach kultury świeckiej, moralny autorytet wszystkich ludzi otwartego serca i dobrej woli –
on całkowicie potwierdził swόj tytuł Pontyfika, budując mosty
pokoju i porozumienia. Bliski przyjaciel Jana Pawła II, kardynał
Tadeusz Pieronek pisał, że dzięki Ojcu ludzie zrozumieli, że potrzebują nie tylko chleba, ale i nieba.
Trzeba przyznać, że Jan Paweł II był człowiekiem, ktόry
umiał apelować nie tyle do naszego korporatywnego uczucia
przynależności, ale umiał znaleźć drogę do naszego sumienia.
On potrafił znaleźć słowa, ktόre budziły w ludzkim sercu
niepokόj, ktόry zaspokoić może tylko Bόg. Jego myśl była ważna
nawet dla tych, ktόrzy nie zwykli i nie chcieli brać pod uwagę
innych poglądόw oprόcz swojego.
Porόwnaniem wiary i rozumu z dwoma skrzydłami ptaka,
na ktόrych Duch podnosi się, by dostrzec prawdy, rozpoczyna
się encyklika „Fides et ratio” (Wiara i rozum, 1998). Pontyfik pisał, że „Bóg jest źródłem miłości i dlatego pragnie być poznany,
zaś poznanie Boga przez człowieka nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu sensu własnego istnie-



nia, które ludzki umysł jest w stanie osiągnąć”1. Za pomocą
symbolu ptaka, prawdopodobnie, Jan Paweł II przedstawiał
wiarę i rozum jako dwa skrzydła, na których ludzkość unosi się
ku kontemplacji prawdy. Ojciec mόwił, że wiara w Boga to podstawa do zrozumienia prawdy. Jan Paweł II twierdzil, że „człowieka można traktować jak tego, ktόry szuka prawdy”2. Bowiem
człowiek zdolny poznać prawdę i czym „bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się
dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia“3.
W swojej działalności Jan Paweł II kierował się zasadami, jakie wywodzą się z Pisma Świętego, z nauk Jezusa Chrystusa,
zasadami, ktόre są bliskie każdemu człowiekowi, niezależnie od
jego religijnej, przynależności narodowej/przynależności religijnej czy narodowej. Dialog między religiami, ktόry głosił jako
ambasador świata, miał na celu wzmocnienie wolności sumienia, poszanowanie uczuć religijnych narodόw, ktόre jeszcze nie
poznały Ewangelii i pragnął wezwać wszystkie religie do pojednania między narodami, do wzajemnego przebaczenia, jak i do
pokoju.
Na jednej z konferencji katolickich biskupόw Ojciec zwrόcił
uwagę na to, że głόwne zadania naszego społeczeństwa opierają
się na dwóch prawdach. Pierwsza pochodzi z Ewangelii: “Błogosławione siły pokojowe, bo one synami Bożymi zostaną” (Mw.5,9). Innym razem Ojciec święty Jan Paweł II lubił powtarzać: „Jeżeli chcecie pokoju, pracujcie na sprawiedliwości”. Te dwie prawdy, o ktόrych głosił na konferencji biskupόw, określają naszą misję w świecie: „Być chrześcijaninem – to być siłą pokojową i tworzyć świat – pracować dla oświadczenia sprawiedliwości” [10,37].
Poszanowanie praw ludzkich na całym świecie a w Europie
szczególnie – to jest ważny /współ/czynnik zachowania pokoju
- głosił Ojciec święty, a modlitwa jest ważną metodą walki o pokój. Na jednym ze spotkań w Asyżu, miejscu urodzenia świętego
Иоанн Павел II. Вера и разум. - М: Изд-во Францисканцев, 1999; Папа Иоанн
Павел II. Преступить порог надежды. – М.: Истина и жизнь, 1995.- 280 с.
2 Иоанн Павел II. Вера и разум. - М: Изд-во Францисканцев, 1999,
3 Папа Иоанн Павел II. Преступить порог надежды. – М.: стина и жизнь, 1995.- 280 с.
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Franciszka, Ojciec Święty mόwił, że wezwanie wielu głόw Kościołόw do modlitwy jest odwołaniem do świata, wezwaniem do
świadomości istnienia pewnego innego wymiaru świata i innego
sposobu jego osiągnięcia, pokój nie jest wynikiem negocjacji, politycznych kompromisόw, czy też porozumień ekonomicznych,
ale jest wynikiem modlitwy, która, nie biorąc pod uwagę różnic
religijnych łączy wszystkie religie z najwyższą siłą, która dominuje nad naszymi możliwościami jako człowieka4.
Od pierwszych dni swojego pontyfikatu Jan Paweł II rozpoczął wcielanie w życie chrześcijańskich zasad, z których najbardziej fundamentalna jest świętość ludzkiego życia. Papież pisał,
ze pewien typ kultury ludzkiej chce zaprzeczyć prawu do życia,
zmieniając je w „niechciane prawo”- i tego trzeba bronić. Ale nie
ma nic innego, co bardziej dotyczyło by samego istnienia ludzkości! Prawo do życia - prawo do narodzin, a następnie - prawo
do istnienia, aż do naturalnej śmierci: „Dopóki żyję, mam prawo
do życia”5.
Głównym motywem moralnych nauk Jana Pawła II są zasady
ochrony świętości życia ludzkiego, które nosi w sobie od początku stwórczego działania Boga i jest stale w osobistej relacji ze
Stwórcą. W związku z tym zabijanie niewinnych ludzi, w tym
aborcja i eutanazja jest zawsze wyrazem głębokiej niemoralności,
która sprzeciwia się godności osobistej i szacunkowi do Boga
jako Stwórcy.
Papież nie tylko, podobnie jak jego poprzednicy, uważa, ze
główne zagadnienie leżące w płaszczyźnie zasad i moralności – to
ochrona i wzmocnienie pokoju dla ludzkości, a także załącza różnorakie powody i formy dla aktywacji tej działalności. Podstawową
zasadą poszanowania praw i interesów mniejszości jest tolerancja,
zarówno jako zasada światopoglądowa, tak i praktyczna.
Bezpieczeństwo może zostać osiągnięte najprawdopodobniej jedynie
z zastrzeżeniem przepisów prawa, zapewniając warunki istnienia i
rozwoju tej czy innej mniejszości w danym społeczeństwie. W
papieskim dokumencie są szczegółowo zawarte główne zasady, które
zapewniają prawa i obowiązki mniejszości i są częścią gwarancji
4

Иоанн Павел II. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992.-424 с.

5 Папа Иоанн Павел II. Преступить порог надежды. – М.: Истина и жизнь, 1995.- 280 с.



zachowania pokoju na świecie. Wolność i rozwój w całej
różnorodności, pluralizm we wszystkich sferach życia społecznego
jest ważną formą ochrony, rozwoju i doskonalenia ogólnego i uniwersalnego społeczeństwa ludzi6.
Papież zalecał stosowanie „siły moralnej” i „głosu sumienia” w
stosunkach międzynarodowych7. Jan Paweł II był pierwszym
współczesnym papieżem, dzięki któremu Watykan został
pełnoprawnym partnerem w polityce światowej. Słusznie można
go nazwać człowiekiem XX wieku. Karol Wojtyła zmienił Watykan
w nowoczesne państwo, utrzymujące stosunki dyplomatyczne z
całym światem. W okresie dwudziestu pieciu lat jego pontyfikatu
Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne na poziomie
ambasad z 64 krajami i wznowiła z sześcioma, zwiększając do 168
ogólną liczbę krajów, z którymi Stolica Apostolska utrzymuje pełne
stosunki dyplomatyczne. W latach 80-tych ubiegłego stulecia
Watykan zyskał społeczny autorytet poprzez odnowienie
stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej (po 450-letniej
przerwie) z takimi krajami protestanckimi jak Wielka Brytania,
Dania, Szwecja, a także poprzez ustalenie po raz pierwszy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Wizyty duszpasterskie Papieża
sprzyjały wzmocnieniu wiary katolików i nie-katolików. Przez 20
lat Jan Paweł II wydał 877 zwyklych audiencji, przyjął przy tym do
13.833.000 osób i przyjmował dodatkowo 150000-180000 osób
rocznie.
Mimo że Jan Paweł II był ostrożnym politykiem, nie unikał
skomplikowanych tematów. W Afryce mówił o niezależności
Afrykanów od obcych kultur, we Francji akcentował rolę kościoła w
zsekularyzowanym państwie, w Brazylii podkreślał miłość Kościoła
do ubogich i ostrzegał rządy, aby przestrzegały praw człowieka. Jan
Paweł II bronił praw ogólnoludzkich, sprawiedliwości społecznej,
wolności religijnej, kontroli zbrojeń [cyt. za: 10, 40]. W okresie od
1978 do 1998 Pontyfik odbył 84 pielgrzymki zagraniczne i 134
podróże we Włoszech. W ciagu 720 dni pielgrzymowania poza
Rzymem wygłosił 3078 kazań, odbył 700 wizyt duszpasterskich w
6
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Гергей Е. История папства. – М: Республика, 1996. - 463 с.
Иоанн Павел II. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992.-424 с.

Rzymie: do więzień, uniwersytetów, instytucji religijnych, klasztorów, seminariów duchownych, szpitali, etc.
Filozoficzno-teologiczne poglądy Jana Pawła II mają cechy
personalizmu. Papież stwierdził, że struktura osobowości ludzkiej
jest wyrażana przez dwa jej treściowe składniki: świadomość i
wolność, które przejawiają się w zdolności do samookreślenia.
Prawdziwa wolność kieruje się prawdą, która określa granice właściwej człowiekowi autonomi. Poznanie prawdy, która jest normą
prawa moralnego, pozwala człowiekowi być wolnym i zarazem
realizować się jako jednostce.
Moralny rozwój człowieka, zdaniem Papieża, odbywa się na tle
stałego dynamicznego związku między moralną wartością czynu i
moralną normą - naturalnym prawem, czyli prawdą o dobru i złu.
Wszystkie postulaty bazują na normie, nazwanej przez Papieża
personalistyczną: każda jednostka, ponieważ jej od urodzenia należy się wartość wewnętrzna (godność), zasługuje na uznanie dla niej
samej.
Celem działalności kulturalnej jest wszechstronny i harmonijny
rozwój jednostki. Dlatego zasadniczym jest tworzenie zdrowej kultury w ujęciu moralnym, której fundamentem jest sfera wartości
absolutnych (prawda, dobro, świętość, piękno) przeciwstawiana
«cywilizacji śmierci» - niszczeniu wartości rodzinnych, egoizmowi,
konsumpcyjnemu stosunkowi do życia, aborcjom, eutanazji, terroryzmowi itp.
Pojęciem kluczowym jego filozofii społeczeństwa jest communion personarum (związki jednostki ze społeczeństwem), które
wyraża taki sposób ludzkiej egzystencji, według którego zasada
ich jedności bazuje na wzajemnym uznaniu godności członków
społeczeństwa. Główna zasada, która jednoczy różne formy społecznego bytu – to miłość-dar. Szczególnie ważne są ślub i rodzina, które są pierwszorzędną i najbardziej prostą formą ludzkiego jednoczenia się.
Porządek społeczny ma bazować na pojęciach sprawiedliwości
i pokoju, a także wypływać z zasady uporządkowanej wolności
członków społeczeństwa. Ustrój polityczny ma prowadzić do zgody pluralistycznych pragnień ludzi i ogólnego dobra drogą ustalenia prawdziwej demokracji - fundamentu prawnego państwa.



Takie normy mają być dostrzegane także w życiu międzynarodowym, włączając ogólne uznanie prawa każdego narodu do
istnienia. Jan Paweł II jest pewny, że historia ludzkości znajduje
swoje pełne wyjaśnienie w interpretacji biblijno-teologicznej.
Historia była prezentowana przez Papieża jako dialog człowieka
z Bogiem. Ten dialog, zaczęty w momencie stworzenia człowieka, stanowi całą pełnię w oddaniu się Chrystusa woli Ojca i
znajduje swoją kontynuację w życiu Kościoła. W swoich przemówieniach Pontyfik stale zwracał się do Biblii, porównując
wydarzenia przeszłości z realiami teraźniejszości. Stałe konflikty, jak nigdy przedtem, głęboko i nieustannie rażą i nadwątlają
współczesny świat. To zjawisko, niezwykle różnorodne w swoich przejawach, mówił Jan Paweł II, przejawia się w przestępczym przeciwstawianiu ludzi, grup, klas, narodów i bloków
pewnych krajów. Te przeciwieństwa nabywają form przemocy,
terroryzmu, wojny. «Współczesna ludzkość, chcąc stwierdzić
swoją wszechwładzę, jeszcze raz, ale teraz na bezgranicznie
większą skalę, powtarza niemądre doświadczenie Wieży Babylońskiej, które wywołuje walkę, podział i ucisk. Z drugiej strony,
nic nie jest w stanie złamać pragnienia odrębnych osób i całych
narodów do bezcennego dobra pokoju i sprawiedliwości. Błogosławieństwo Ewangeliczne «Błodzy godziciele» znajduje wśród
ludzi naszej doby nowy, dogłębny sens: całe narody obecnie żyją, cierpią i pracują na rzecz pokoju. Coraz więcej ludzi i ich
ugrupowań wybiera drogę współudziału w życiu społeczeństwa, żeby realizować pragnienie pokoju. Na tej drodze spotykamy wiele wierzących ludzi świeckich, którzy aktywnie, z całego serca uczestniczą w społecznej і politycznej sferze działania
zarówno instytucji, tak i dobrowolnych organizacji, pomagając
tym ostatnim»8. Ogólne linie przebiegu historii i dynamizm jej
rozwoju odbijają główny konflikt ludzkiej natury - walkę między
prawdziwymi i błędnymi swobodami (miłością-darem i egoizmem). Dlatego sens historii bazuje się na ujawnieniu i uosoПокликання і місія мирян Christifideles lаісі. Післясинодальне
Апостольське навчання Святійшого Отця Івана Павла II. – Львів:
Місіонер, 1998.
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bieniu osobistego powołania na rzecz budowy na ziemi «cywilizacji miłości».
Główne założenie nauk Jana Pawła II - Chrystocentryzm,
który ma, z jednej strony, charakter metodologiczny (stosunek
do Chrystusa jako do pełni prawdy o Bogu i człowieku), z innej
zaś - przedmiotowy (misterium Chrystusa jako stałego obiektu
kontemplacji Kościoła, centrum jego życia i wiary), w szczególności w zakresie historii (w Jezusie Chrystusie «Bóg wszedł do
historii ludzkiej»).
Zwracając szczególną uwagę na to, że Bóg jest Twórcą
wszystkich – stawia Siebie jako Ojciec, «bogaty w miłosierdzie »,
Jan Paweł II wiązał wiarę w Syna ukrzyżowanego z wiarą w miłosierdzie Ojca. Życie jest konsekwencją wiary w istnienie miłości silniejszej niż zło.
Istotną tezą teologicznej antropologii Jana Pawła II była pewność, że człowieka niesposób zrozumieć do końca bez Chrystusa. To, że Bóg dał ludzkości swojego Jedynego Syna jako odkupienie, jest potwierdzeniem tego, na ile dużą jest dla Boga wartość każdego człowieka i na ile dużą jest jego, Boska, miłość do
niego. Koncepcja człowieka jako obrazu Boskiego prowadzi Papieża do wniosku, że człowiek jest powołany składać siebie jako
bezinteresowny dar innej jednostce i przyjmować jako dar osobowość innego człowieka, stwarzając w ten sposób nierozerwalny związek jednostek - communion personarum.
W dziedzinie teologii moralnej Jan Paweł II rozwijał koncepcję człowieka jako «świadka prawdy», bo tylko wolność, która
kieruje się prawdą, prowadzi człowieka do jego pełnej realizacji
jako jednostki. Pontyfik potwierdzał istnienie ogólnych i niezmiennych norm moralnych, które stoją na straży nietykalności
godności ludzkiego życia.
Encyklika «Redemptor hominis» nadała Kościołowi podstawę
dla rozwoju chrześcijańskiego humanizmu w trzecim tysiącleciu,
a «Redemptoris Missio» akcentuje, że Kościół przyszłości, wykonując swoją misję ewangeliczną w świecie, będzie Kościołem,
który sugeruje, a nie Kościołem, który narzuca. Nową ewanangelizację Jan Paweł II ujmował jako znaczące zagadnienie Kościoła. Kościół musi mieć formę, zrozumiałą dla ludzi konkretnej


epoki i kultury i zarazem napełniać tę kulturę ewangelicznymi
wartościami, zmieniając ją. Ewangelizacja kontynuuje «model»
Bogowcielenia i naśladuje ją: podobnie jak Bóg naprawdę przybrał ludzką postać, żeby okazać pełnię Objawienia, tak i Kościół
przyjmuje treść i mowę różnych kultur, żeby przekazać treść
Ewangelii. Jan Paweł II prawdopodobnie kierował się ewangelicznym wyrażeniem «Królestwo Niebieskie zdobywa się na siłę» (Mv.11, 12), kiedy stwarzał model Kościoła, który wciela zasadę chrześcijańską w życie osobiste i społeczne, w działalność
instytucji ekonomicznych, politycznych i społecznych. Przez
wydanie kilku społecznych encyklik Papież potwierdził prawo
kościoła katolickiego do własnej doktryny społecznej i ujmował j
a jako uzasadnienie praw Kościoła do ustalenia moralnych kryteriów rozwoju społecznego dla całej ludzkości.
W liście apostolskim «Zbliżenie się trzeciego tysiąclecia» Jan
Paweł II pisał, że w tym czasie, kiedy przybliża się do swojego
końca drugie tysiąclecie, sprawiedliwie jest, żeby Kościół całkiem świadomie wziął na siebie brzemię grzechu swoich synów,
przypominając wszystkie te sytuacje w przeszłości, kiedy oni
oddalali się od ducha Chrystusa i Jego Ewangelii. Zamiast tego,
żeby poświadczyć życie, uduchowione wartościami wiary, oni
pokazali światowe przykłady myślenia i działalności, które, w
istocie, stały się źródłem negatywnego świadczenia i pogorszenia. Kościół, aczkolwiek jest święty dzięki łaczności z Chrystusem, niestrudzenie kaja się: zawsze przyznaje przed Bogiem i
przed ludźmi własne grzechy i grzechy swoich dzieci. O tym
mówi Konstytucja Lumen gentium (Światło ludu): «Kościół, który
w swoim łonie obejmuje też grzeszników, jest zarazem święty, i
taki, który potrzebuje oczyszczenia, i dlatego stale tworzy pokutę i odnawia się»9.
W kontekście nowej ewangelizacji szczególnego znaczenia
dla Jana Pawła II nabiera proces ewangelizacji kultur, z którym
nierozerwalnie związana jest inkulturacja, czyli «wewnętrzne
przekształcenie kulturalnych wartości przez ich integrację do
Іоанн Павло II. Апостольський лист Tertio Millennio Adveniente
(Наближення третього тисячоліття) Вселенського Архієрея Івана Павла
II. – Львів: Свічадо, 1997. - 63 с.
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chrześcijaństwa i wniesienie chrześcijaństwa do różnych kultur
ludzkości». Podczas wizyty do Patriarchy Dymytriosa w 1979
roku Papież zaznaczał, że niechrześcijanom, którzy mogą podziwiać, jakie znaczenie jedność chrześcijańska będzie miała dla
nich, gdybyśmy utworzyli związek i front chrześcijan przeciwko
niechrześcijanom, możemy odpowiedzieć, że nie chcemy chrześcijańskiej jedności przeciwko komuś, ale stworzenie pozytywnej
służby dla wszystkich ludzi bez względu na płeć, rasę, religię
lub stanowisko społeczne zgodnie z podstawową zasadą chrześcijańską, że „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani
wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety...”10.
Uznając prawo człowieka do wolności sumienia w encyklice
„Odkupiciel człowieka” („Redemptor hominis”) Papież zaakcentował, że jedno z praw człowieka to prawo do wolności sumienia, i nie mylą się ci, którzy uważają, że to prawo zawiera w sobie prawo wyznania religijnego. Ograniczenie swobody religijnej
i jej naruszenie przeczą godności człowieka i jego prawdziwym
prawom. Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w
każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku”11.
Tym samym są zaproponowane nowe formy poszukiwania
jedności chrześcijańskiej, w której chodzi o obronę jedności rasy
ludzkiej przez chrześcijaństwo. „Niech zostanie odtworzona
przez nas mądrość, jaką tchnął Stwórca w nasze serca, ponowiwszy utraconą jedność od Wschodu do Zachodu, od Północy
do Południa, i niech oddycha cała nasza ekumena dwoma płucami w odnowionym bractwie początkowej jedności duchowej
dzieci bożych, braci Chrystusa i braci w Chrystusie”12.
Więc, przyszłość człowieka, zdaniem Jana Pawła II, jest powiązana z nowym osiągnięciem treści religijnych, z odrodzeniem
systemu wartości absolutnych. Przebieg zdarzeń wymaga od
Нагаєвський І. Історія Римських Вселенських Архієреїв. – ІваноФранківськ - Львів, 1999. - Частина IV.
11 Нагаєвський І. Історія Римських Вселенських Архієреїв. – ІваноФранківськ - Львів, 1999. - Частина IV.
12 Федорів О., Михайлів О. Іоанн Павло II – Папа миру. - Тернопіль:
Підручники і посібники, 2001. - 96 с.
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człowieczeństwa takiego stosunku do wszechświata, który nazywa się religijny. Przede wszystkim staje się widoczna rola „nowej” świadomości religijnej, polegającej na takim podejściu do
problemów współczesnego świata, która w charakterze postawy
wyjściowej przyjmuje właśnie chrześcijańsko-personalistyczne
ujmowanie człowieka jako jednostki cennej samej w sobie, wolnej,
autonomicznej i równouprawnionej, stworzonej na obraz i podobieństwo Pana, jako istoty, która ma możliwość i wewnętrzną potrzebę duchowego upodobnienia się do Niego drogą twórczego
rozwoju osobistego, wysuwa ściśle określone wymogi względem
życia społecznego, opierające się na idei o godności człowieka
jako istoty podobnej Bogu. Wyżej wymienione postulaty przewidują wzajemne uświadomienie sobie wartości duchowych i pragnienie obustronnego wzbogacenia darami duchowymi w ogólnej
trosce o duchowym przeobrażeniu i powstaniu Ekumeny, przestrzeni egzystencji ludzkiej.



Anna Różyło
PAPIESKA METODA DIALOGU
O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Uwagi nad językiem „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II
Jan Paweł II powszechnie był uważany za człowieka dialogu.
W kontaktach z ludźmi zwracała uwagę Jego bezpośredniość i
spontaniczność (co dobrze oddaje tytuł znanego filmu „Karol,
papież, który pozostał człowiekiem”). Zarazem jednak miał On
bardzo ugruntowane poglądy, których nie przemilczał w świecie
zdominowanym ideami „poprawności politycznej”, „racjonalnej
korzyści” czy „mniejszego zła”. Był człowiekiem wiary, wiary
pełnej ufności, który do wszystkich ludzi kierował wezwanie
„Nie lękajcie się” i w podzielonym, w znacznym stopniu zlaicyzowanym świecie z mocą głosił Dobrą Nowinę. Dla rozważań
przedstawionych w tym artykule bardzo ważny jest jeszcze jeden
rys do portretu: Jan Paweł II był człowiekiem nauki, więcej: był
„człowiekiem uniwersytetu”. Zarówno sam termin jak i tę gradację określeń zapożyczono od Stróżewskiego (1992), który w artykule „O idei uniwersytetu” wymienia przede wszystkim następujące „dzielności” człowieka uniwersytetu: ,,Bezwzględna uczciwość w poszukiwaniu prawdy i odwaga w jej głoszeniu, bezinteresowność, głębokie poczucie obowiązku, ciągłe podnoszenie
swych kwalifikacji, poświęcenie dla innych, zwłaszcza dla studentów, otwartość, tolerancja, cierpliwość…” [str. 25] Bowiem:
,,Uniwersytet jest instytucją powołaną do zdobywania i przekazywania prawdy naukowej. Wszystkie inne funkcje uniwersytetu
(…) są konsekwencją owego zadania podstawowego” [str. 8). Toteż ,,Na uczestnictwie w królestwie wartości, ale też tylko na tym,
polegać może wychowawcza rola uniwersytetu”. [str. 24, pogrubienie moje - AR].
Jako papież, ale także jako taki właśnie człowiek uniwersytetu, Jan Paweł II opublikował w 2005 roku, już pod koniec swego




pontyfikatu, niezwykłą książkę zatytułowaną „Pamięć i tożsamość”. W dorobku Ojca Świętego pozycja ta (obok 2 kolejnych:
„Wstańcie, chodźmy” i „Przekroczyć próg nadziei”) zwraca
szczególną uwagę, nie reprezentuje bowiem żadnego gatunku
„typowo papieskiego” jak np. encyklika ani nie jest sygnowanym przez papieża owocem wspólnego trudu jak np. wydany w
1994 r. „Katechizm Kościoła Katolickiego”. Książka skierowana
jest do wszystkich czytelników, nie tylko chrześcijan, ale ta postawa – wyraźna już u Pawła VI, zwracającego się ,,do wszystkich ludzi dobrej woli” – od czasów Soboru Watykańskiego II
nie jest niczym wyjątkowym w wypowiedziach hierarchów Kościoła katolickiego skierowanych do świata.
Wiemy jednak, że ani rozszerzenie kręgu adresatów wypowiedzi (np. o innowierców czy niewierzących), ani nawet dbałość o to, aby w przekazie koncentrować się wyłącznie na treści
orędzia chrześcijańskiego, same w sobie nie przesądzają jeszcze
o skuteczności komunikatu. Wypowiedzi Jana Pawła II powszechnie są zaś uznawane właśnie za wzór mówienia o Bogu
do współczesnego człowieka - w artykule tym chciałabym się
zatem zająć poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: JAK papież
zwraca się do czytelnika - co sprawia, że efekt perlokucyjny1 jego
wypowiedzi jest tak zbieżny z założonym celem. Oczywiście, nie
sposób tu dokonywać analizy całości dorobku pisarskiego Jana
Pawła II. Przedmiotem rozważań uczyniono zatem sam pierwszy rozdział wspomnianej książki, aby poprzez systematyczną
obserwację zachowań językowych osoby mówiącej w tekście,
dowiedzieć się: jakie wybiera argumenty, jak kształtuje argumentację i jakie formy językowe wypowiedzi wykorzystuje. Pozwoli to zbadać, jakie relacje ustanawia autor między sobą a czytelnikiem, jaki jest ich kontakt? Innymi słowy: autor postara się
opisać te cechy wypowiedzi (być może obecne także w innych
gatunkach papieskich wypowiedzi2), które składałyby się na
Podstawowe pojęcia teorii aktów mowy omówione w przystępny sposób,
por. Kognitywne podstawy, 2001
2 Oczywiście, należy mieć świadomość, że w różnych sytuacjach (np.
,,przekomarzania się”, żartów ze studentami pod papieskim oknem i głoszenia
homilii), posługując się różnymi gatunkami wypowiedzi (wysyłając życzenia
1



,,styl papieski”3: angażujący emocjonalnie, wymagający, nasycony wiedzą.
Z rozpoczynającego książkę wstępu redakcyjnego dowiadujemy się, że jej zrębem są refleksje, jakie papież sformułował w
1993r. w rozmowie z ks. prof. Tischnerem i prof. Michalskim
dotyczącej analizy historycznej i filozoficznej systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu, „uważał [jednak] za konieczne
rozszerzenie perspektyw wywodu” [s.7]. Określając kształt gatunkowy „Pamięci i tożsamości” redaktorzy mówią o ,,literackiej
formie konwersacji”, konwersacyjny charakter tekstu mógłby też
sugerować podtytuł: „Rozmowy na przełomie tysiącleci”, wydaje się jednak, że oba te określenia odnoszą się raczej do genezy
utworu. W swoim obecnym kształcie (biorąc pod uwagę dołączone pytania odredakcyjne) z form konwersacyjnych przypomina, co najwyżej popularne współcześnie wywiady – rzeki, z
tym, że partie odautorskie „podejmują z wielką precyzją proponowane kwestie w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi” [s.8],
choć redaktorzy odżegnują się od nazwania ich „wykładem
akademickim”, ale chętnie podkreślają, że jest to chrześcijańska
interpretacja współczesności.
lub pisząc encyklikę) – papież mówił w inny sposób. Wybrałam fragment dzieła, który znamy wyłącznie jako tekst pisany, naturalne jest bowiem, że nawet w
przypadku homilii czy przemówień ich postacie drukowane są może najważniejszą, ale tylko częścią całego aktu mowy, na który składają się także m. in.
sytuacje wysłowienia, ton głosu, artykulacja, postawa ciała i gestykulacja mówcy, towarzyszący odbiorcy i ich reakcje itd.
3 Refleksję nad stylem czy w ogóle nad językiem Jana Pawła II i fenomenem
jego kontaktu z wiernymi podejmowało w ciągu ostatniego ćwierćwiecza tak
wielu badaczy różnych dyscyplin (językoznawców i historyków literatury,
teologów, socjologów i pedagogów), że przedstawienie choćby pokrótce ich
ustaleń przekracza ramy tego artykułu. Wydaje się jednak, że – choćby z racji
niedawnego wydania badanego utworu – zainteresowanie piszących koncentrowało się głównie na języku homilii czy przemówień, a więc gatunków w
których z definicji nie brakuje zwrotów adresatywnych czy innych form bezpośredniego oddziaływania na odbiorcę. Także podejmowanie tematyki czysto religijnej jest – zwłaszcza w homiliach – oczywiste. Tymczasem formuła
„rozmów na przełomie tysiącleci” wcale tego nie przesądza – niniejszy artykuł chciałabym zatem potraktować jako pewien rekonesans badawczy, który
bardziej zmierza do uchwycenia głównych zjawisk pragmatycznych tekstu
aniżeli do ich gruntownej analizy.



Autor zaczyna odważnie od pytania wciąż aktualnego, często traktowanego jako zarzut wobec twierdzenia o wszechmocy
lub – zwłaszcza – miłosierdziu czy miłości Boga do ludzi: pytania, dlaczego Bóg dopuszcza zło, jakie są jego przyczyny (rdz.1.).
Z kolei podejmuje kwestie: wolności i odpowiedzialności
(rdz.2.), ojczyzny (rdz.3.), Europy (rdz.4.) i demokracji (rdz.5.), a
więc te tematy, które są charakterystyczne przede wszystkim dla
dyskursu politycznego współczesnego świata zachodniego.
Przedstawiając refleksje na tak właśnie dobrane tematy, papież
czyni się uczestnikiem aktualnego, żywego dialogu i ukazuje
religijny punkt widzenia na dyskutowane zagadnienia. W „Zakończeniu” natomiast – podsumowującej części nawiązującej do
zamachu na życie papieża, która (jako jedyna) ma rzeczywiście
formę rozmowy, w której wypowiadają się Jan Paweł II i ówczesny papieski sekretarz, bp. Stanisław Dziwisz – przedstawiono
działanie boże w ramach indywidualnego losu, ukazano sens
cierpienia. Stanowi to wymowne świadectwo ,,ja” mówiącego,
świadectwo, wobec którego nie sposób pozostać obojętnym.
Po tych uwagach wstępnych dotyczących badanego tekstu
przyjrzyjmy się bliżej kolejnym częściom rozdziału pierwszego.
Tekst papieski zamieszczony w nich poprzedzono pytaniami
odredakcyjnymi - jak wyjaśniono w takiej intencji, „aby ułatwić
czytelnikowi właściwe zrozumienie papieskiej myśli”. Te specyficzne „wprowadzenia” do zasadniczego tekstu autorskiego mają postać od dwu do (wyjątkowo) kilkunastu zdań, wśród nich
trafiają się obok pojedynczych także wielokrotnie złożone. Generalnie realizują one dwa schematy treściowe: opis rzeczywistości
+ pytanie o wyjaśnienie (np. „W świetle tych rozważań jawi się
potrzeba jakiejś pełniejszej odpowiedzi na kwestię natury odkupienia. Czym jest zbawienie w kontekście owego zmagania się
dobra ze złem, w którym bytuje człowiek?”) lub wiązka pytań
ujmujących w kilku aspektach dane zjawisko (np.: „Skąd zatem
wzięły się ideologie zła? Jakie są korzenie nazizmu i komunizmu? Jak doszło do upadku tych systemów?”).
Dla rozważanych w tym artykule kwestii ważniejsza jednak
od informacyjnej czy metatekstowej funkcji tych wprowadzeń jest
kolejna ich funkcja: ustalania, budowania relacji autorsko


czytelniczych. Już pojawiająca się w pytaniach fraza: jak należy
rozumieć (2x w 6 wprowadzeniach!) obok dominujących pytań
ogólnych, o fakty (np. Jakie są korzenie nazizmu i komunizmu?
(s.13)) a nie o opinię (typu: Co sądzi pana/i o, Jakie są pana/i
zdaniem przyczyny powstania komunizmu) sprawiają, że czytelnik jest wprowadzany w relację, w której pytający traktuje autora
jako niekwestionowany autorytet, który WIE i jest w mocy określać POWINNOŚCI innych, zajmuje więc pozycję znacznie powyżej tych, do których mówi. Występujące w takim kontekście formy adresatywne: Ojcze święty, Jego Świątobliwość jeszcze powiększają dystans między nadawcą a odbiorcą. Oczywiście, mam
świadomość, że samo podnoszenie znaczenia rozmówcy i pomniejszanie własnego jest przyjętą w naszej kulturze formą zachowania, także językowego, które wyraża uprzejmość i szacunek
wobec rozmówcy. I niewątpliwie właśnie relacja szacunku, a nie
przesadnego uniżenia wobec autora (efekt perlokucyjny bywa
wtedy często odwrotny!) była intencją doświadczonych redaktorów „Znaku”. Zwróćmy jednak uwagę, że polszczyzna dysponuje
różnymi możliwościami wyrażenia szacunku dla adresata wypowiedzi, obok: jak należy coś rozumieć? - jak należałoby?, jak
Pana/i zdaniem należałoby?, jak można by itd. Na ich tle widać,
że redakcja wybrała formę maksymalnie dyrektywną.
Opisana została dokładniej forma językowa pytań, aby tym
wyraźniej podkreślić, że z tekstu autorskiego nie widać, aby Jan
Paweł II w tym utworze przemawiał z takiej pozycji. Po kończącym wprowadzenie odredakcyjne pytaniu: „Jak, Ojcze Święty,
należy rozumieć sens tego wielkiego ,,wybuchu” zła?”, Jan Paweł II zaczyna swój tekst wcale nie od formułowania jakichkolwiek pouczeń, ale od powszechnie znanej informacji wyrażonej
w trybie oznajmującym4: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a także procesów ideowych, które zmierzały w kierunku wielkiego ,,wybuchu” zła,
ale także był widownią ich pokonywania”. [s.11] Naszą uwagę
zwracają tu dwa elementy. Najpierw wprowadzająca czynnik
Tryb oznajmujący zdecydowanie dominuje, rozkazujący, (który służy przecież w polszczyźnie także do wyrażania uprzejmych propozycji, np. poczytajmy razem) czy przypuszczający występują sporadycznie.
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indywidualnej refleksji czy oceny fraza w jakimś sensie, która –
podobnie jak równie chętnie stosowane przez papieża określenia: poniekąd czy można powiedzieć – akcentuje świadomość mówiącego, że przedstawiany punkt widzenia jest jednym z możliwych. Postawę autora, konsekwentnie wyrażaną w całym
utworze, jeszcze silniej znamionują słowa, ale także, po których
pada przypomnienie o obecności dobra. Zarówno skłonność do
szukania dobra jak i – szerzej – patrzenie na konkretne zjawisko
zawsze z dwóch stron (coś jest jakieś, ale i, ale z drugiej strony)
przewija się często w tym utworze.
Teraz następują dwa pytania: „Czy zatem spojrzenie na Europę jedynie od strony zła, które pojawiło się w jej nowożytnych
dziejach, jest spojrzeniem słusznym? Czy nie zawiera się tutaj
jakaś jednostronność?” [s.11]. To oczywiście pytania retoryczne,
a więc pytania niewymagające odpowiedzi, ta bowiem jest
oczywista. Zauważmy jednak jeszcze, że dotyczą one tej samej
sprawy: pierwsze ujmuje ją ogólnie a drugie precyzuje jej przyczyny. Ktoś, kto przy pierwszym zgodził się, że spojrzenie na
Europę jedynie od strony zła nie jest słuszne, przy drugim – podążając tokiem wywodu Jana Pawła II – znajduje uzasadnienie
swej niezgody: spojrzenie takie jest jednostronne, a więc z definicji nieobiektywne. Te wnioski w tekście papieskim są poprzez
formę pytań jedynie implikowane, a zatem to czytelnik rekonstruując przy odczytywaniu znaczenie danego fragmentu sam
niejako owe treści uzupełnia. Papież bardzo umiejętnie koncentruje uwagę czytelnika i wykorzystuje implikatury, a stosując
powtórzenie i zmieniając perspektywę oglądu dodatkowo
zwiększa siłę illokucyjną pytań.
Po owej chwili, którą poprzez zadanie pytań papież pozostawia na konkretyzację znaczeń czytelnikowi, czytamy zdania:
,,Nowożytne dzieje Europy, naznaczone – zwłaszcza na Zachodzie – wpływami oświecenia, zrodziły także wiele dobrych owoców. Jest to poniekąd zgodne z naturą zła, tak jak je definiuje,
zgodnie z ujęciem św. Augustyna, św. Tomasz” [s.11]. Przywołano zatem autorytety: św. Augustyna i św. Tomasza, których
poglądy dotyczące istnienia zła i jego relacji wobec dobra dalej
się omawia. Ale warto podkreślić sposób ich wprowadzenia:



papież wymienia ich imiona po tym, gdy stwierdził, że późniejszy stan świata jest zgodny z tym, co znacznie wcześniej opisali
– w ten sposób nie tylko przywołuje ich autorytet jako argument
w toku własnego myślenia, ale też buduje ten autorytet w świadomości nawet mniej wyrobionego humanistycznie czytelnika.
Warto też podkreślić wybór takich właśnie postaci: może najpowszechniej znanych myślicieli chrześcijańskich, zasłużonych
dla Kościoła, ale też obecnych w każdej historii filozofii europejskiej i wymienianych w najbardziej podstawowych podręcznikach zawierających elementy historii kultury europejskiej odpowiednich epok - a więc znanych nie tylko w środowisku katolickim czy szerzej: chrześcijańskim.
Teraz następują słowa: „przypomina się”, po których papież
streszcza fragment z Biblii – przypowieść o pszenicy i kąkolu. Po
autorytecie świętych wykorzystano zatem w dowodzeniu autorytet Biblii. Dopiero po omówieniu przypowieści kolejny akapit
otwierają słowa: ,,można powiedzieć”, po których następuje odautorska, papieska interpretacja. Widzimy wyraźnie, że autor –
nie podejmując roli nieomylnego nauczyciela, jaką dla niego
wykreowali w swoim pytaniu redaktorzy: nie poucza, podaje
argumenty, interpretuje, przekonuje - ale nie w oparciu o własny
autorytet.
Zobaczmy teraz, jaki jest układ treści w kolejnych częściach.
Część druga „Ideologie zła” rozpoczyna stwierdzenie, które jest
odpowiedzią na pytanie odredakcyjne i stanowi jednocześnie rodzaj pochwały dla interlokutora za dobór pytań: „Wszystkie te pytania mają głębokie znaczenie filozoficzne i teologiczne. Trzeba
zrekonstruować „filozofię zła” (…) a rekonstrukcja ta wyprowadza
nas poza ideologie. Zmusza nas, by wejść w świat wiary. Trzeba
dotknąć tajemnicy Boga i stworzenia, a w szczególności tajemnicy
człowieka. Są to tajemnice, którym starałem się dać wyraz (…) poprzez encykliki Redemptor hominis, Dives in misericordia oraz Dominum et vivificantem. (…) Wszystko, co zawiera się w encyklice Redemptor hominis, przyniosłem ze sobą z Polski” [str. 13].
Pogrubione wyrazy wyrażają konieczność, nie jest ona jednak przedstawiana jako ustanawiana czy narzucona przez autora, ale jako wynikająca z respektowania uniwersalnych i logicz


nych kryteriów, którym obaj – autor i czytelnik – w równym
stopniu podlegają. W dalszych partiach tekstu papież w głęboki
a bardzo przystępny sposób przedstawia tezy trzech swoich encyklik. W artykule tym koncentrujemy się jednak przede
wszystkim na sposobie budowania relacji autor-czytelnik, sądząc, że to właśnie ta relacja decyduje w znacznym stopniu o
Austinowskiej „fortunności”, skuteczności wypowiedzi. Dlatego
naszą uwagę muszą zwrócić formy czasownikowe w pierwszej
osobie liczby pojedyńczej (dotąd nieobecne) w zdaniach: starałem się dać wyraz i przyniosłem z Polski. Pogrubione frazy nie
służą chwaleniu się, ale znamionują człowieka skromnego i
zdolnego do wdzięcznej pamięci, mówiąc tak o sobie papież nie
zajmuje pozycji ponad czytelnikiem, ale ich kontakt mieści się w
neutralnej5 przestrzeni. Zdania z czasownikami w pierwszej
osobie liczby pojedyńczej. pojawią się jeszcze tylko kilkakrotnie,
do wszystkich stosuje się przedstawiony komentarz.
Z kolei papież przywołuje postać s. Faustyny Kowalskiej,
zdania opisowe6: „Chrystus pozwolił jej być szczególnie natchnioną wyrazicielką prawdy o Bożym miłosierdziu. Prawda ta
ukształtowała w Faustynie niezwykle bogate życie mistyczne”
wzmacnia jeszcze powołaniem się na świadectwo innych: „Była to
osoba prosta, niewykształcona, a mimo to ludzie czytający Dzienniczek jej objawień zdumiewają się nad głębią mistycznego doświadczenia, które w nim się zawiera.”[s.13].
W dalszych partiach tekstu Jan Paweł II będzie jeszcze wielokrotnie odwoływał się do myśli św. Tomasza, św. Augustyna i
Biblii, jednak obok takich religijnych autorytetów pojawia się też
szereg innych, np. K. Michalski, Goethe, Kant, Scheler, Sartre,
Levinas, Ricoeur, Sołowjow, Dostojewski czy anonimowy „kolega – młody ksiądz, Flamand z Belgii” (podaję osoby, których
myśl jest referowana pomijając długą listę tych, które są tylko
wymienione, jak prof. Roman Ingarden czy prof. Izydora Dąmbska, choć i ich nazwiska podnoszą wartość informacyjną tekstu i
Tzn. nie będącej częścią przestrzeni osobistej żadnego z uczestniczących w
kontakcie, por. T. Gordon.
6 W których pozytywne wartościowanie nie jest wyraźnie przedstawiane jako
opinia autora (jak w zdaniach: uważam, że, moim zdaniem).
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uwiarygodniają go.) Przywoływanie twierdzeń tak wielu, często
powszechnie znanych, osób jako zbieżnych z własnymi poglądami niewątpliwie czyni je w odbiorze tym bardziej godnymi
zaufania. Nieco inny jest charakter streszczania głównych myśli
czy przywoływania długich nieraz nawet fragmentów z dokumentów Kościoła (obok encyklik: listy pasterskie, konstytucje
soborowe i in.). Autor nie podaje ich nigdy samych – albo najpierw omawia jakąś kwestię i dopiero podsumowuje cytatem
czy przywołaniem samego tytułu encykliki, albo – rzadziej – cytuje krótki fragment, po czym szerzej go komentuje.
Wydaje się zatem, że papież nie tyle się na nie powołuje, co je
objaśnia, wykorzystując i tę okazję do wprowadzania zawartych
w nich treści do świadomości szerszej publiczności. Tak jest np. w
dalszych partiach części drugiej, gdzie 2,5 strony poświęcono objaśnieniu biblijnego zdania „Duch Św. przekona świat o grzechu”
w świetle wymienionych powyżej encyklik „trynitarnych”. Jan
Paweł II przekonuje: „Św. Augustyn z niezwykłą wnikliwością
scharakteryzował naturę tego grzechu w następującej formule:
Amor sui usque ad contemptum Dei – miłość siebie aż do negacji Boga (De civitate Dei, XIV, 28) […] I ten właśnie pierwotny wymiar
grzechu nie mógł znaleźć współmiernej rekompensaty w innej
postaci, jak poprzez przeciwstawne amor Dei usque ad contemptum
sui – ,,miłość Boga aż do negacji siebie”. Tutaj właśnie dotykamy
tajemnicy odkupienia człowieka, a do tego poznania prowadzi
nas Duch Święty. To On pozwala nam tak głęboko wniknąć w
mysterium Crucis, a równocześnie pochylić się nad otchłanią zła,
którego sprawcą i zarazem ofiarą stał się człowiek na początku
swoich dziejów. Do tego właśnie odnosi się wyrażenie:
,,przekonać świat o grzechu” […] Jeżeli Kościół w mocy Ducha
Świętego nazywa zło po imieniu, to tylko w tym celu, ażeby
wskazywać możliwość jego przezwyciężania” [s.14-15].
Zwróćmy uwagę na modalną funkcję użytego kilkakrotnie w
tym krótkim fragmencie słowa „właśnie” i „tylko”, wyrażający
zaangażowanie mówiącego dobór słów zawierających wartościowanie, np.: niezwykła wnikliwość, głęboko wniknąć, nagromadzenie zaimków wskazujących służące „przeniesieniu” świadomości
autora i czytelnika do samego centrum omawianej kwestii oraz


podkreślające związek z odbiorcą użycie form pierwszej osoby
liczby mnogiej.
Dalej autor podejmuje dyskusję z filozofami i tradycją oświeceniową wykazując, że korzenie wszelkich „ideologii zła” mają
wspólne źródło: „Odrzucono to, co najgłębiej stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie ,,natury ludzkiej” jako ,,rzeczywistość”,
zastępując ją ,,wytworem myślenia” dowolnie kształtowanym i
dowolnie zmienianym według okoliczności. […] Jeżeli nie wychodzimy od tego ,,realistycznego” założenia [dotyczącego natury
ludzkiej wg św. Tomasza], poruszamy się w próżni” [s. 20-21]. I w
tych partiach spotykamy pytania retoryczne, które dialogizują i
dynamizują tok papieskiego wykładu oraz liczne modalizatory o
funkcji ekspresywnej.
Po szczegółowym prześledzeniu dwóch pierwszych części
można już pokusić się o pewne konstatacje dotyczące układu
treści: papież regularnie zaczyna od przedstawienia faktów, a
więc wychodzi od tego, co jest obiektywne, często powszechnie
znane. Rozważając znaczenie tych faktów przywołuje zdania
różnych autorytetów, co prowadzi go do sformułowania własnej
interpretacji, kierowanej wartościami wyznawanej religii. W ten
sposób interpretacja faktów dotyczących kluczowych kwestii
europejskiej współczesności w duchu chrześcijańskim staje się
dla czytelnika szansą na pełniejsze zrozumienie owych faktów,
głębsze wniknięcie w treści religijne i – przede wszystkim – dostrzeżenie ich wzajemnych związków, specyficzny „trening” w
(tak usilnie zalecanym przez duszpasterzy) „odnoszeniu
wszystkiego do Boga za przykładem Jezusa Chrystusa”. Podobny schemat układu treści oraz dobór i wykorzystanie środków
językowych spotykamy w kolejnych częściach.
3. pt. „Miara wyznaczona złu w dziejach Europy” jest
najbardziej osobista, zaczyna się bowiem od przedstawienia
doświadczeń życia pod rządami dwóch totalitaryzmów: „Dane
mi było doświadczyć osobiście ,,ideologii zła”. To jest coś, czego
nie da się zatrzeć w pamięci. Najpierw nazizm. To, co się widziało
w tamtych latach, było okropne. [...] Żyliśmy pogrążeni w jakimś
wielkim ,,wybuchu” zła” [s.22]. Zwróćmy uwagę, że nawet tu z
rzadka tylko pojawiają się wypowiedzi w pierwszej osobie liczby


pojedyńczej, w cytowanym fragmencie mamy za to przykład
użycia (wielokrotnych w tej części) form pierwszej osoby liczby
mnogiej wyrażających wspólnotę doświadczenia wielu ludzi. Ta
część zwraca uwagę także z innego powodu. Papież pisze:
,,Można było myśleć, że i to zło było w jakimś sensie potrzebne
światu i człowiekowi. Zdarza się bowiem, że w konkretnym
realistycznym układzie ludzkiego bytowania zło w jakimś sensie
jawi się jako potrzebne – jest potrzebne o tyle, o ile daje okazję do
dobra. […] Tak czy owak, zła doznanego nie zapomina się łatwo.
Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć? To znaczy
odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła.
Ostatecznie takie dobro ma swoje źródło tylko w Bogu. […] To
przecież w Nim wszystkie narody i ludzkość cała mogą
przekroczyć „próg nadziei!” [s. 23-24]. Zwłaszcza początkowe
zdania zawierają niełatwe treści i z pewnością nie wszyscy się z
nimi zgodzą. Ale wypowiedziane zostały one z wielkim
przekonaniem i bezgranicznym zaufaniem w miłość i miłosierdzie
Boga, z zawierzeniem, które uprawnia do zakończenia zdaniem
wykrzyknikowym – rzadkim w spokojnym na ogół i bardzo
zrównoważonym tonie utworu.
4. pt. „Odkupienie jako boska miara wyznaczona złu” zaczyna
się od odróżnienia miary historycznej (czasu trwania systemów
totalitarnych) i miary „teologicznej”: „chodzi (…) o ten rodzaj
myślenia, który przez refleksję teologiczną wnika w głębię, aż do
poznania korzeni zła, aby odkryć możliwość jego przezwyciężenia
dzięki dziełu Chrystusa” (s.25). Dalej papież mówi o grzechu i
„kruchości” każdego człowieka, pokazuje, że „miara zła” jest
związana z odkupieniem – że sam fakt odkupienia wyznaczył i
także obecnie wyznacza miarę złu. Aby o tym przekonać Jan Paweł
II przytacza fragmenty i z uznaniem referuje myśli konstytucji
soborowej Gaudium et spes odnosząc je do historycznego i
egzystencjalnego doświadczenia czytelnika: „Czy tajemnica
odkupienia jest również odpowiedzią (…) na zło naszych czasów?
Zdawać by się mogło, że zło obozów koncentracyjnych, komór
gazowych, okrucieństw pewnych działań służb policyjnych,
wreszcie samej wojny totalnej oraz ustrojów opartych na
przemocy, że to zło, które również programowo przekreślało



obecność krzyża – było mocniejsze. Jeśli jednak popatrzymy nieco
wnikliwiej na dzieje ludów i narodów, które przyszły przez próbę
systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, wówczas
odkryjemy tam wyraźną, zwycięską obecność krzyża
Chrystusowego. (…) Czyż takim znakiem zwycięstwa nad złem
nie stał się św. Maksymilian Kolbe?” (s.27-28). Jan Paweł II
wykorzystuje tu znane nam już środki: pytania retoryczne,
formułowanie odpowiedzi uwzględniających punkt widzenia
„zwykłych” ludzi i ukazywanie jako „wnikliwszych” takich, które
mają motywację religijną a w końcu wymienianie dowodów ich
słuszności.
5. pt. „Tajemnica odkupienia” stanowi - zgodnie z tytułem –
objaśnienie, jak rozumieć odkupienie poprzez analizę symboli i
znaczeń wyrazów, także bliskoznacznych: odpuszczenie i
usprawiedliwienie. „Poprzez swoje zmartwychwstanie Chrystus
poniekąd ,,usprawiedliwił” dzieło stworzenia, a szczególnie dzieło
stworzenia człowieka, w tym sensie, że objawił ,,właściwą miarę”
dobra (…) Jest to miara nadobfita, w której pierwotny zamysł
realizuje się jeszcze pełniej (por. Rdz 3, 14-15). W Chrystusie
człowiek jest wezwany do nowego życia – życia w Synu, które
doskonale wyraża chwałę Boga: gloria Dei vivens homo – „chwałą
Boga żyjący człowiek” (Św. Ireneusz)” [s.32].
6. pt. „Odkupienie: zwycięstwo zadane człowiekowi” rozwija
myśl zawartą w ostatnim zdaniu: „W tajemnicy odkupienia
zwycięstwo Chrystusa nad złem jest dane człowiekowi nie tylko
jako osobista korzyść, ale także jako zadanie. Człowiek podejmuje
je, wchodząc na drogę życia wewnętrznego”, zgodnie z
Chrystusowym wezwaniem „Pójdź za Mną!”. Papież przytacza
fragmenty biblijne, zwłaszcza rozmowę z bogatym młodzieńcem –
„kluczowe teksty, do których wciąż na różne sposoby wypada
powracać”. Dalej omawia trzy drogi przedstawiane w traktatach o
życiu duchowym: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Nie ma
tu nakazów i straszenia karą, jest za to fascynująca perspektywa
rozwoju osoby aż do pełni – zjednoczenia z Bogiem, perspektywa
możliwa – i przeznaczona! – dla każdego. Wyraźnie jednak trzeba
zaznaczyć, że autor poprzestaje na zdaniach typu: Bóg wzywa
człowieka (w których dominuje funkcja poznawcza), nie adresując



nigdy wypowiedzi wprost do czytelnika poprzez zdania z
formami drugiej osoby, np. ty, wy, jesteś wezwany (przy których
istotna stawałaby się funkcja konatywna wypowiedzi –
bezpośrednie wpływanie na postawy i zachowania odbiorcy). Do
samego końca pierwszego rozdziału Jan Paweł II konsekwentnie
zatem INFORMUJE czytelnika – pozostawiając mu pełną wolność
przyjęcia i wcielenia lub odrzucenia przedstawianych treści i
powstrzymuje się przed formami bezpośredniego, eksplicytnego
wywierania wpływu (np. aktami mowy w rodzaju pouczania czy
nakazu).
Podsumowanie.
Język - jest bardzo komunikatywny, typowy dla dobrego wykładu: bazujący na leksyce i schematach składniowych typowych
dla neutralnego rejestru stylu potocznego (wg Bartmińskiego), w
którym objaśnia się wszelkie wprowadzane terminy z różnych
nauk w taki sposób, że są przystępne także dla laików. Język ten
jest pozbawiony natarczywej frazeologii kościelnej (zarówno tradycyjnej - ”stanisławowania”7, jak i nowszej, w rodzaju: ubogacić
duszę), nasycony jest za to cytatami biblijnymi i różnymi, funkcjonalnie wykorzystanymi fragmentami innych autorów. Tak zbudowany tekst nie jest przykładem stylu religijnego, ale mówienia
o kwestiach religijnych w języku ogólnym (potocznym).
Zdecydowanie przeważają wypowiedzenia w trzeciej osobie
liczby pojedynczej pojedynczej mnogiej, wiele jest też bezosobowych, głównie z modalizatorami : trzeba, należy lub formami typu: widziało się, rozumie się. W tekście dominuje opis faktów (nie:
uczuć, myśli – a więc stanów niedostępnych obserwacji z zeTermin zapożyczyłam z wypowiedzi w pr.I Polskiego Radia z 24.05.2010r p.
Bortnowskiej, uczestniczki spotkań duszpasterskich, jakie w okresie krakowskim ks. Wojtyła prowadził dla studentów. Przeciwstawiła one późniejsze
wypowiedzi papieskie, gdy „mówił prosto, zrozumiale i do rzeczy” nieco
wcześniejszym, gdy jako biskup krakowski podczas uroczystych obchodów
kościelnych, m.in. w dniu św. Stanisława, posługiwał się typowym dla tamtego czasu „językiem kościelnym, jak mówiliśmy: „stanisławował”. Wspomnienie o tej „zmianie języka” bynajmniej nie jest zarzutem, ale argumentem
na rzecz ogromnej świadomości językowej, przemyślanego postępowania i
odwagi Jana Pawła II.
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wnątrz), co wzmaga wrażenie obiektywizmu przekazu. Kilkakrotnie tylko występują formy pierwszej osoby liczby mnogiej,
podkreślające wspólnotę doświadczeń osoby mówiącej i innych.
Bardzo mało jest natomiast form pierwszej osoby liczby pojedynczej, co więcej: zwykle pojawiają się one w czasownikach i frazach:
myślę, mam na myśli, pisałem; jeśli mówię (…) to rozumiem przez to.
Jan Paweł II zapoznaje ze swoim tokiem rozumowania i
przedstawia swoje doświadczenia, swój punkt widzenia, ale: nie
narzuca go odbiorcy. Można traktować te zdania jako eksponujące czynnik subiektywny, ale nie sposób nie przyznać, że nikt
poza podmiotem mówiącym nie zna w równym stopniu uczuć i
myśli tegoż podmiotu, innymi słowy: w pierwszej osobie liczby
pojedyńczej papież podaje tylko takie fakty, które dotyczą jego
świadomości, a wobec tego tylko on może adekwatnie je przestawić. W dodatku takich wypowiedzi ,,JA” (por. Gordon, 1993)
jest bardzo niewiele, natomiast krytykowanych przez Gordona
wypowiedzi „TY” ( służących wywieraniu bezpośredniego
wpływu i będących w istocie próbą podporządkowania sobie –
zwykle zależnego od osoby mówiącej – rozmówcy) w analizowanym rozdziale nie ma w ogóle. W rezultacie wydaje się, że
zmodyfikowana została sama funkcja wypowiedzi „JA”. W tekście papieskim są one nie tyle rodzajem asertywnego wyrażenia
własnych potrzeb czy poglądów, ile – wobec braku wyraźnie zarysowanego oponenta8 – narzędziem tworzenia bezpiecznej emocjonalnie9 przestrzeni racjonalnego dyskursu między JA osoby mówiącej w tekście i TY czytelnika, przestrzeni, która (przywołując
schematy sytuacyjne Gordona) nie jest własnością żadnego z nich,
ale do której autor – właśnie poprzez odsłaniające niektóre jego
cechy wypowiedzi „JA” – zaprasza czytelników.
Leksykalne wykładniki modalności, odpowiednio i chętnie
wykorzystywane, wyrażając m.in. wartościowanie, angażują
Wobec którego zazwyczaj w praktyce językowej formułujemy wypowiedzi
„TY”, na tle których proponowane przez Gordona wypowiedzi „JA” są wyraźnie niedyrektywnym sposobem oddziaływania na odbiorcę.
9 Pozbawionej osobowych form dyrektywnych ( trzeba -jest wyrażeniem
obiektywnej konieczności, ale musisz, powinieneś – osobową formą dyrektywną, poprzez którą nadawca wypowiedzi wkracza w przestrzeń odbiorcy.
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emocjonalnie i służą głównie nakłonieniu czytelnika do podążania za myślą autora. Frazy metatekstowe nawet przy dłuższych
wywodach o tematyce teologicznej dobrze segmentują i porządkują tok refleksji. Obie zaś grupy wyrazów zdają się wyrażać
obiektywną konieczność, uniwersalną zasadę logicznego wywodu opartą na uznawanej powszechnie wartości: dążenia do poznania prawdy, a więc ukazywania obrazu faktycznego, niezniekształconego, uwzględniającego wszelkie istotne dla sprawy
konteksty. Nie wyrażają one natomiast wprost subiektywnej woli osoby mówiącej, nie podkreślają jej przekonań. Wydaje się, że
m.in. właśnie na tym polega pragmatyczne mistrzostwo tych
wypowiedzi: ważne z punktu widzenia autora treści są przekazywane jako obiektywnie prawdziwe czy obiektywnie istotne,
on – przekazujący je człowiek – jedynie podziela te opinie, wyciąga logiczne wnioski z obiektywnych przesłanek, przytacza
ważne dla danej kwestii konteksty, które powinny być wzięte
pod uwagę. Zarazem tak postępując nie tylko prowadzi czytelnika swoim tokiem rozumowania, ale też czyni z niego często,
wykorzystując mowę pośrednią (Grice, 1980) współwyciągającego wnioski, współpodzielającego przynajmniej w znacznej mierze dane opinie, ponieważ nie sposób ceniąc sobie zdolność myślenia nie ulec logiczności wywodu.
Układ treści - zgodny jest w każdym z rozdziałów z podstawową zasadą: od kwestii egzystencjalnych (w tym wypadku
głównie powszechnie znanych faktów politycznych) do religijnych10. Podstawowy schemat układu treści to: przedstawienie
faktów – przywołanie autorytetów – interpretacja. Możliwe są
także warianty, np. przedstawienie faktów (językowych, dotyczących etymologii i znaczenia słów, a więc odwołujących się do
wspólnej i sprawdzalnej, maksymalnie „obiektywnej” wiedzy;
informacje ze słowników funkcjonują zarówno jako „fakty” jak i
„autorytety”) - interpretacja. Inna możliwość – wykorzystana w
rdz.6. - to porządek odwrócony: teza – dowody z Biblii – odniesienie do własnych doświadczeń – dokumenty Kościoła z objaśnieniem. Zwróćmy jednak uwagę, że ten wariant bliższy schemaCo jest zbieżne z założeniami tzw. katechezy egzystencjalnej, por. np. Rogowski,1997, Bagrowicz, 2000 i wskazaniami Soboru Watykańskiego II.
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towi typowego pouczenia został zrealizowany dopiero w ostatniej
części tego rozdziału, stanowiącej jego specyficzne ukoronowanie.
Czytelnik jest już dostatecznie wprowadzony w omawiane kwestie przez wcześniejsze części, toteż możliwy staje się wykład od
tezy do dowodów. Na sześć rozdziałów tylko w czwartej spotykamy wyraźnie inny układ: opis doświadczeń osobistych – dygresja (wprowadzony kontekst religijny) – przedstawienie punktu
widzenia ,,normalnego” – ukazanie (jako ,,wnikliwszego”) punktu widzenia religijnego. Warianty układu treści zapobiegają monotonii, zachowany jest podstawowy porządek rozumowania, ale
jego kolejne realizacje unikają schematyzmu.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na odwagę autora w podejmowaniu tematów. Jako pierwszy rozpatrywany jest problem
zła – może egzystencjalnie najbardziej dojmujący a jednocześnie
stanowiący zarówno w oczach wierzących jak i niewierzących
największe wyzwanie dla wszystkich religii. Dalej podejmowane
są najważniejsze „zapalne” kwestie naszej współczesności: relacja między wolnością i odpowiedzialnością oraz pojęciami ojczyzny i Europy a także katolicka ocena dominującej obecnie
formy rządów: demokracji. Książkę zamyka świadectwo o zamachu, w którym podkreśla się działanie boże w ramach indywidualnego losu. Kończy się ją czytać z przekonaniem, że dla
osób wierzących Bóg nie tylko był obecny w historii patriarchów
Izraela, ale też jest obecny w teraźniejszości naszego – i nie tylko
naszego – kontynentu.
Dobór argumentacji - służy przede wszystkim uzasadnieniu
tezy, że „dobro jest większe od zła”, przy czym słowo większe
zdecydowanie nie jest tu terminem matematycznym, skoro postawa kilku osób – m.in. św. Maksymiliana Kolbe – nazywana
jest „zwycięstwem nad złem nazizmu” i ma świadczyć, że dobro
jest większe. Podaję ten przykład, ponieważ wywód papieski jest
bardzo sugestywny, ale żeby uznać wartość przedstawionej argumentacji, trzeba podzielać przynajmniej niektóre wartości autora, niekoniecznie nawet religijne. Np. w przytoczonym przykładzie nie tylko osoby wierzące, ale też inne - ceniące sobie odwagę, zdolność poświęcenia dla dobra drugiego czy w ogóle
umiejętność zachowania cienia niezależności w nieludzkich wa

runkach - mogą się zgodzić, że postawa, która doprowadziła do
męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, była zwycięstwem nad
złem. Autor powraca wielokrotnie do przykładów, które mają
świadczyć o niezniszczalności dobra, ponieważ na tym najbardziej „namacalnym” fundamencie przeprowadzane są kolejne,
już bardziej teologiczne wywody. Argumenty są tak dobierane,
by przedstawiając prawdy religijne nie pouczać, ale zobowiązywać („za wielką cenę wykupił nas Chrystus”) i ukazywać życie z
Bogiem jako wspaniałą perspektywę („prawdziwe życie”,
„prawdziwa wolność”). W argumentowaniu wielką rolę odgrywają też odniesienia do autorytetów, o czym już szerzej pisano.
Jan Paweł II umiejętnie prowadzi czytelnika do uznania – a
przynajmniej zrozumienia, uznania za racjonalne – Jego argumentów: wychodzi od stwierdzeń oczywistych, przytacza fakty,
później: wprowadza kontekst (punkt widzenia kulturowy lub
ściśle religijny), po czym dopiero przedstawia interpretację ściśle
religijną – zwykle stanowiącą albo logiczną konsekwencję
przedstawionego dowodu, albo będącą oceną dokonywaną ze
względu na ogólnie uznaną wartość. Zarówno w jednym jak i
drugim przypadku trudno czytelnikowi, chyba nawet o innych
niż papież przekonaniach religijnych, nie zgodzić się z ostateczną interpretacją czy przynajmniej nie uznać jej za wartościową – właśnie ze względu na przyjęty tok wywodu: odwoływanie
się do logiki i powszechnie uznawanych w kulturze europejskiej
wartości, nie tylko (i nawet nie przede wszystkim) religijnych. W
tym sposobie budowania argumentacji dochodzi do głosu człowiek uniwersytetu, który z odkrytą prawdą zwraca się do
wszystkich czytelników i poddaje ją ich osądowi, kierującemu
się kryteriami logiki i uwzględniającemu najogólniejsze, wspólne grecko-rzymskiemu dziedzictwu wartościowanie. Papież
zajmuje przy tym pozycję rzecznika, depozytariusza pewnych
prawd, a nie ich ,,właściciela” czy mającego władzę nad odbiorcą strażnika. Wydaje się, że taka postawa otwartego dialogu11
Wśród jego cech wymienić należy przede wszystkim: poddanie się powszechnie uznawanym kryteriom racjonalnego dyskursu (bardzo celnie wykorzystanym pragmatycznie przez papieża, por. trzeba, powinno się uwzględniać), posługiwanie się racjonalnymi argumentami i ich układem uwzględnia11



pozwala papieżowi przekazywać wiernie własne poglądy (nawet niepopularne), dobrze je uzasadniać a zarazem okazać szacunek adresatowi wypowiedzi. W konsekwencji można się z
Janem Pawłem II nie zgadzać, ale nie można jego poglądów po
prostu zignorować, a przede wszystkim: nie sposób zignorować
jego samego, bo kim byłby ktoś nie dostrzegający drugiego, który przychodzi do niego z szacunkiem i mądrością?
We wstępie przytoczono charakterystykę człowieka uniwersytetu pióra Stróżewskiego. Mądrość i szacunek wobec innych
były w niej zawarte. Wydaje się, że uczynienie tych właśnie cech
dominującymi w formie przekazu pozwoliło Janowi Pawłowi II
zwracać się skutecznie do wszystkich przedstawicieli współczesnego świata, a praktyka świetnego wykładowcy na pewno mu
w tym pomogła. Wybrane cechy wykładu, jakie - wbrew zapewnieniom redaktorów Znaku – cechują książkę „Pamięć i tożsamość”, nie są jej wadą, ale świadomie wprowadzoną przez autora zaletą: umożliwiają zwracanie się do potencjalnego czytelnika
jako do uczestnika tej samej wspólnoty ludzi połączonych dążeniem do racjonalnego poszukiwania prawdy a wszak ,,na
uczestnictwie w królestwie wartości, ale też tylko na tym, polegać może wychowawcza rola uniwersytetu” [Stróżewski, str. 24]
i wszelkiego naukowego myślenia.
Jan Paweł II to świetny stylista, ale w doborze słów, kształtowaniu frazy widać coś znacznie ważniejszego: szacunek dla
człowieka - nie tylko deklarowany, ale prawdziwie wyrażany i
realizowany, także jako szacunek dla jego rozumu i woli. Papież
konsekwentnie unika wynoszenia się nad rozmówcę czy pouczania, w dowodzeniu koncentruje się na przytaczaniu faktów,
aby czytelnik mógł poprzez własny wybór, poprzez sam akt tego wyboru, wzrastać w człowieczeństwie (personalizm). Jako
rzetelny myśliciel przekazuje to, co sprawdził w długim i krytycznym namyśle, dlatego jest w stanie dostrzec inne od własnego punkty widzenia na daną sprawę i racjonalnie przekonywać
jącym najpierw to, co wspólne autorowi i czytelnikowi (np. wiedza o świecie),
uwzględnianie innych punktów widzenia, bardzo oszczędne posługiwanie
się elementami osobistymi (w tym wypowiedziami ,,JA”), unikanie wypowiedzi ,,TY”.



do własnego. Postawa taka: akcentująca autonomię drugiego,
jego wolność, godność i prawo wyboru współistniejące z przekonaniem, że różne wybory nie są równie wartościowe i że właśnie kształcone w człowieku w ciągu życia: rozum i sumienie
pomagają samemu owemu człowiekowi dokonywać trafnych
wyborów, w naszych czasach zyskuje zwolenników, cechuje
także niektórych wychowawców w stosunku do wychowanków
(por. prace ks. prof. Tarnowskiego12).
Streszczenie
W artykule podjęto analizę 1.rdz. książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, aby określić cechy charakterystyczne „stylu
papieskiego” pomagające mu prowadzić dialog z różnymi odbiorcami. We wnioskach podkreślono szczególnie następujące
cechy języka: reprezentuje styl potoczny (wg Bartmińskiego),
komunikatywny, nasycony leksyką modalną, unikający frazeologizmów kościelnych. Dominują wypowiedzenia z formami
trzeciej osoby i nieosobowymi, rzadkie formy pierwszej osoby,
brak natomiast zupełnie form drugiej. Wszystko to sprawia, że
między autorem a czytelnikiem powstaje bezpieczna emocjonalnie przestrzeń dyskursu, typowa na przykład dla dobrego wykładu. Układ treści zwykle wg schematu: opis faktów – szerszy
kontekst (opinie autorytetów) – interpretacja religijna. Zarówno
układ, jak i dobór treści, podporządkowane są zasadom racjonalnego dowodzenia. W rezultacie, wg autora artykułu, Jan Paweł II prezentuje postawę dialogu, respektująca założenia personalizmu i typową dla „człowieka uniwersytetu”, co umożliwia
mu oddziaływanie na różnych ludzi.
Abstract
The author of the article analyses the first chapter of John
Paul II’s Memory and Identity in order to define the characteristic
features of the so-called “papal style” which allowed the Pope to
Sama koncepcja wychowania opiera się wtedy przede wszystkim na pojęciach dialogu (a nie jednostronnego, choćby nawet najbardziej ,,właściwego”
co do formy i treści pouczania) i towarzyszenia wychowankowi (nie: wpływania nań, kształtowania go czy ,,urabiania”).
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communicate with various audiences. The following linguistic
qualities were emphasised in the conclusion: a colloquial style
(according to Bartmiński), comprehensibility, accumulation of
modal auxiliaries, few religious idioms. The third person and
impersonal constructions are the dominant ones; the first person
is rarely used and the second person is not used at all. All this
creates an emotionally safe discourse space between the author
and the reader, as typical of, e.g. a good lecture. The content
usually follows the pattern: facts; broader context (experts’ opinions); religious interpretation. Both layout and content are
based on the rules of rational argumentation. As a result – according to the author of the article – John Paul II shows the attitude of dialogue respecting the tenets of personalism and representative of an academic, which helps him influence different
people.



Maria Kopsztejn, Jadwiga Sebesta
PEDAGOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JANA PAWŁA II
W KONTEKŚCIE DIALOGU KATOLICKO-ŻYDOWSKIEGO
Potrzeba dialogu Kościoła Katolickiego z inaczej wierzącymi
odsłoniła się jasno po ustaleniach, jakie zapadły podczas owocnych obrad Soboru Watykańskiego II1. Wiosna Kościoła oznaczała nie tylko renesans wewnętrzny, lecz także wyjście ku światu, innym religiom, wyznaniom i tradycjom kultury. Zagłada
Żydów uświadomiła licznym rzeszom katolików konieczność
rewizji usankcjonowanej postawy zbiorowej nieufności wobec
wyznawców mozaizmu2. Zwłaszcza pytanie o obecność Boga w
Auschwitz nałożyło na Kościół duchową odpowiedzialność za
to, co w stosunkach katolicko-judaistycznych będzie miało miejsce w przyszłości, jak i ujawniło przeszłe przewiny, zaniedbania
i grzechy godzące w naród żydowski. Jan Paweł II jako człowiek,
filozof i zwierzchnik Kościoła uznał dialog z wyznawcami Mojżesza za jeden z głównych priorytetów swego życia i pontyfikatu, bowiem od lat młodzieńczych znał i cenił przedstawicieli Narodu Wybranego, dostrzegając w nich nie tylko partnerów inte-

„Katolicy rozpoczęli przewartościowywanie swojego spojrzenia na judaizm
od uchwalenia przez II Sobór Watykański Deklaracji o stosunku Kościoła do
religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Tekst soborowy w zasadzie nie porusza zagadnienia relacji między chrześcijaństwem a judaizmem, nie znaczy to
jednak, że analiza kolejnych zdań deklaracji nie pozwala na wyciągnięcie pewnych pozytywnych wniosków. Dokument stwierdza, że Kościół jest nowym
ludem Bożym (co zresztą nie ma żadnej podstawy w Nowym Testamencie),
postuluje, aby—odwołuje się do Pisma Świętego— nie przedstawiać Żydów
jako odrzuconych lub przeklętych przez Boga.” – G. Ignatowski, Odkrywanie
Izraela. Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu, [w:] „Więź” 23 (2008), s. 24.
2 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum o korzeniach antyjudaizmu, 31 października 1997, s. 1; [w:] „L’Osservatore Romano” 1 listopada 1997,
s. 6. Por. także: Tenże, Przemówienie do przedstawicieli episkopatów ds. stosunków
katolicko-żydowskich, 6 marca 1982; [w:] „Insegnamenti” 5/1 (1982), s. 745-747.
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lektualnych, braci w wierze, ale i przyjaciół3. W zgodzie z duchem soboru papież nawiązywał do źródeł wiary, podkreślał
żydowski, a zarazem uniwersalny charakter Objawienia zawartego w Biblii oraz tradycji pierwszych wieków, czym dokonał
aktu zadośćuczynienia prawdzie4. Obok pozytywnej historii
wzajemnych wpływów, w refleksji Jana Pawła II znalazł się
drażliwy temat antyżydowskiej i antyjudaistycznej myśli, która
przez stulecia rzucała cień na wizerunek Kościoła5. Odwaga
przyznania się do grzechu antysemityzmu w imieniu licznych
pokoleń chrześcijan sprawiła, że w oczach Żydów Jan Paweł II
stał się wiarygodnym świadkiem Ewangelii6. Słowa i czyny Ojca
„Jan Paweł II to także pierwszy papież, który dorastał wśród Żydów i utrzymywał z nim kontakty. (Najbardziej znany spośród nich jest Jerzy Kluger, który
przez cały pontyfikat przyjaźnił się ze swoim szkolnym kolegą – Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II). Utrzymywał też kontakty z gminą żydowską w Krakowie, gdy był tam biskupem. Kiedy (przed wojną) słynny kantor Mojsze Kussewicki odbywał służbę wojskową i z tego powodu znalazł się w Wadowicach,
na prowadzoną przez niego szabatową modlitwę w miejscowej synagodze
zaproszono gości. W tamtych czasach było to trudne do wyobrażenia zarówno
dla Żydów, jak i katolików. Wśród tych gości, którzy po raz pierwszy znaleźli
się wówczas w żydowskim domu modlitwy, był zachwycony okazją młody
Karol Wojtyła. A działo się to pięćdziesiąt lat przed historyczną wizytą papieża
w synagodze rzymskiej! – S. Krajewski, Jan Paweł II w oczach Żydów, „Znak” 608
(2006)s. 86. Zob. na ten temat: D. O’Brien, Papież nieznany: nie opisana dotąd historia wieloletniej przyjaźni, która zmieniła stosunki pomiędzy katolikami i Żydami: drogi
życia Jana Pawła II i Jerzego Klugera, przeł. Elżbieta Abłamowicz, Hanna Kobylińska, Warszawa 1998. Pierwszą osobą, którą przyjął na audiencji Jan Paweł II był
właśnie Jerzy Kluger. W młodości Karol Wojtyła brał udział w święcie Jom
Kipur, przyjaźnił się z Żydówką Ginką Beer Reisenfeld a także grał w drużynie
żydowskiej w meczach katolicko-żydowskich, gdy w drużynie przeciwnika
brakowało żydowskich graczy.
4 Por. Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi. Papieska Komisja „Iustitia et Pax” 3 listopada 1988, [w:] Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), Red. W. Chrostowski, R.
Rubinkiewicz, Warszawa 1990, s. 81.
5 Por. Pamiętamy: Refleksje nad Shoa. Dokument watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. [w:] „Studia Judaica” 1 (1998) nr 1, s. 73.
6 „W świecie chrześcijańskim bowiem - choć nie twierdzę, że za sprawą samego
Kościoła jako takiego- zbyt długo krążyły błędne i niesprawiedliwe interpretacje Nowego Testamentu dotyczące narodu żydowskiego i jego domniemanych
win, rodząc wrogie postawy wobec tego ludu. Przyczyniły się one do uśpienia
wielu sumień i w konsekwencji, gdy Europę zalała fala prześladowań inspiro3




Świętego torowały drogę ku pojednaniu, wzajemnemu zrozumieniu, akceptacji i serdecznej współpracy:
Musimy pracować, aby nadeszła 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 rzeczywistością7.
Zdanie, które padło z ust Papieża: „kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”, wywarło ogromny wpływ na dialogiczną mentalność posoborową. Odwołanie do pierwocin, do korzeni chrześcijaństwa dało szansę nowego, świeżego spojrzenia na
dzieje obu religii. Papież Jan Paweł II nieustannie przybliżający
szczególnie mu drogą tajemnicę Wcielenia, ukazał wagę historycznego kontekstu osoby Jezusa – Żyda osadzonego głęboko w
tradycji swego narodu8. Trzeba podkreślić, że odnowa relacji katolicko-żydowskich została zainicjowana dzięki podjętym próbom
ożywienia teologii, ta zaś pozostawała w ścisłym związku z dziedzictwem żydowskim. Wola uzyskania pełnej samoświadomości
wzbudziła po stronie katolickiej szczerą motywację do poznania
odmiennej acz bliskiej ścieżki mozaizmu. Nie tylko przyczyny
polityczne – jak założenie państwa Izrael, nie sama kwestia historycznych zaszłości czy resentymentu skompromitowanego w czasach hitlerowskiej i komunistycznej dyktatury zdeterminowały
wanych przez pogański antysemityzm, który w swej istocie był zarazem antychrześcijaństwem, obok chrześcijan broniących prześladowanych za wszelką
cenę, nawet z narażeniem własnego życia, wielu było i takich, którzy nie stawili
tak zdecydowanego duchowego oporu, jakiego ludzkość miała prawo oczekiwać od uczniów Chrystusa”; Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum o antyjudaizmie, [w:] „Studia Judaica” 1(1998) nr 1, 67.
7 Cyt. za: Kard. S. Dziwisz, Rabbi D. Rosen, Bracia odnalezieni. Dialog katolickożydowski, Kraków 2009, s. 80.
8 Por. W. Chrostowski, Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999, s. 200. Por.
także Jan Paweł II, Przemówienie…jw., s. 68: „Dlatego właśnie ci, którzy
uważają fakt, iż Jezus był Żydem i żył w środowisku żydowskim, za przypadkowy kontekst kulturowy, który można by zastąpić inną tradycję religijną
i rozpatrywać postać Jezusa w oderwaniu od niego, nie pozbawiając Go tym
samym tożsamości, nie tylko błędnie rozumieją sens historii zbawienia, ale co więcej - podważają istotę prawdy o Wcieleniu i uniemożliwiają prawidłowe
pojmowanie inkulturacji.”



zawiązany dialog, lecz rozpoznanie, iż więź z judaizmem jest
szczególnie głęboka, wewnętrzna, gdyż zakotwiczona w samym
rdzeniu chrześcijańskiego świata wartości9.
Nauczanie Jana Pawła na temat judaizmu i Żydów liczy wiele tomów. Kościół w Polsce włącza się w to nauczanie, choćby
poprzez organizację konferencji tematycznych oraz świętowanie
Dnia Judaizmu, corocznie 17 stycznia10. Specyfika dialogu z Żydami sprawia, że kontakty nie mogą kończyć się jedynie na polu
akademickim, tj. czysto teoretycznym. Wokół tych relacji rozpościera się ogromna przestrzeń problemów egzystencjalnych i
emocjonalnych, które mają niejednokrotnie większą wagę aniżeli
dyskusje ideologiczne, aczkolwiek nie należy przy tej okazji bagatelizować roli teologii jako podstawy porozumienia, rozróżniania pojęć i określnika jedności tudzież różnorodności11. Równie ważne jest też uczestnictwo w dialogu duchowym na polu
modlitewnym i kontemplacyjnym, a więc ekumenizm serca.
Gdziekolwiek będzie to możliwe i zgodne z obustronnym życzeniem, należy umożliwiać wspólne spotkania przed Bogiem, w
modlitwie i cichej medytacji, tak skutecznej, gdy narodzić się ma
owa pokora, owo otwarcie umysłu i serca, konieczne dla głębokiego poznania siebie i innych. Należy tak czynić w szczególności
w intencji spraw wielkich, jak pokój i sprawiedliwość12.
Por. Jan Paweł II, Przemówienie w synagodze w Rzymie, 13 kwietnia 1986, s. 4; Acta
Apostolicae Sedis 78 (1986), s. 1120. Por. także: Deklaracja Soboru Watykańskiego II
Nostra eetate nr 4: „Kościół świadomy wspólnego dziedzictwa z Żydami, i kierowany duchową miłością Ewangelii, a nie jakimikolwiek politycznymi względami,
boleje głęboko nad nienawiścią, prześladowaniem i przejawami antysemityzmu
skierowanymi przeciw Żydom, które kiedykolwiek i gdziekolwiek miały miejsce.” Inne tłumaczenie w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana
Pawła II (1965-1989), Red. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz, Warszawa 1990, s. 35.
10 O kolejnych inicjatywach czyt. [w:] Dziwisz, Rosen, Bracia…, s. 75-77.
11 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych
Komisji Konfederacji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem zorganizowanego przez Komisję ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, Rzym, 6 marca
1982, [w:] Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, Red. B.L. Sherwin, H. Kasimov,
Kraków 2001, s. 80.
12 Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej «Nostra aetate» nr 4, Komisja Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, 1 grudnia 1974, [w:] Żydzi i judaizm… s. 39
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Doświadczenie holokaustu, reminiscencje Shoah, przejawy antysemityzmu sprawiają, że rany nie chcą się zabliźnić, a gniew
przesłania horyzont nowego, pokojowego porządku. Potrzeba zatem udziału serca, empatycznej i życzliwej postawy wobec braci
fizycznie i duchowo napiętnowanych syndromem ofiary. Słowemkluczem nie będzie tu „wrażliwość” jako umiejętność współodczuwania, rozszerzania horyzontu świadomości ponad ograniczenia związane z narodowością czy konfesją13. Doświadczenia Polaków mogą tu stanowić ważny czynnik porozumienia, gdyż los rodaków, w dużej mierze spleciony z losem Żydów, niósł ze sobą
zarówno łzy, jak i dobro płynące ze swobód i tolerancji14.
Wasze zagrożenie było i naszym zagrożeniem. To nasze nie
zrealizowało się w takiej mierze […] Tę straszliwą ofiarę wyniszczenia ponieśliście wy […] Morze potwornych cierpień, doznanych krzywd powinno nas nie dzielić, lecz łączyć15.
Jan Paweł II podkreśla, że błogosławieństwo, wybraństwo i
dary łaski są w stosunku do Synów Izraela nieodwołalną obietnicą Boga i pieczęcią Jego wierności. Grzech rasizmu powoduje
nie tylko przekroczenie przykazania, podważa tożsamość chrześcijańską, ale także głęboko rani sam Kościół obarczony odtąd
spiralą zła i nienawiści. Jubileusz roku 2000 okazuje się najodpowiedniejszym momentem dla rachunku sumienia, gdyż radość wynikająca ze świętowania nie byłaby możliwa ani pełna,
gdyby nie zaistniała samoświadomość Kościoła, który gotów jest
przebaczyć wszelkie zaniedbania i grzechy pod warunkiem
szczerej skruchy, oczyszczenia i zadośćuczynienia16. Odpowiedzialność chrześcijan za wielowiekowy antyjudaizm (a nawet
ogólniej: antyżydowstwo) jest sprawą złożoną, wymagającą
obiektywnego namysłu i sprawiedliwej oceny. Z pewnością nie
mamy tu do czynienia z prostą zależnością, choć wypaczenia
Por. J. Żurek, Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, [w:] „Pastores” 2 (2003), s.
117-123
14 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w Polsce, 9 czerwca 1991, [w:] Jan Paweł II i dialog, s. 89; Por. Dziwisz, Rosen, Bracia
odnalezieni, s. 62-63.
15 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 535.
16 Por. Jan Paweł II, List Apostolski: Tertio Millenio Adveniente, 10 listopada
1994, s. 33; Acta Apostolicae Sedis 87 (1995), s. 25.
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doktrynalne, wadliwa interpretacja Pisma Świętego, fundamentalizm i inne skrajne postawy przyczyniły się w niemałym stopniu do europejskiej plagi antysemityzmu żywiącego się ignorancją i strachem. Tragedia Shoah jest niemożliwa do zatarcia w
pamięci i być taką nie powinna, jednak morze zła zna granice,
których nie zna miłosierdzie. Papież w żaden sposób nie zaprzecza historii, choć wyraźnie staje po stronie nadziei na uzdrowienie relacji między starszymi a młodszymi braćmi w wierze17.
Żywię głęboką nadzieję, że dokument „Pamiętamy: refleksje
nad Szoah” przygotowany przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem pomoże uleczyć rany nieporozumień i niesprawiedliwości. Niech ten dokument uzdolni pamięć, która odgrywa zasadniczą rolę w procesie kształtowania przyszłości, w
której niewypowiedziane zło Szoah nie mogłoby się nigdy więcej
powtórzyć. Niech Bóg historii wspomaga wysiłek katolików i Żydów oraz wszystkich ludzi dobrej woli, budujących wspólnie
świat prawdziwie szanujący życie i godność każdej istoty ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga18.
Jan Paweł II o sprawie Żydów mówi najdobitniej spośród
zwierzchników Kościoła w Rzymie, niemniej jego głos nie pozostaje odosobniony wobec licznych, wcześniejszych przykładów zaangażowania. Trzeba tu oddać sprawiedliwość Piusowi XI, który
ogłaszając antynazistowską krytykę w Encyklice Mit brennender
Sorge, wytyczył właściwy kierunek postępowania w trudnych
czasach nieludzkiego reżimu. Pius XI wyraził wówczas opinię
godną następcy św. Piotra, bo będącą słusznym wyrzutem pod
adresem tych, którym wygodnie było milczeć. Papież skonstatował, iż „duchowo wszyscy jesteśmy Semitami”19. Hebrajski
Por. Stanisław Dziwisz: „Głos ofiar Zagłady przypomina nam przede
wszystkim o tym, że pomimo różnic jesteśmy braćmi i siostrami. Pragniemy
dopuścić dziś do naszych sumień ten głos niewinnych ofiar, który przypomina nam o tym, że jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, że jako ludzie
jesteśmy odpowiedzialni za los naszego brata i naszego sąsiada”. – [w:] Bracia
odnalezieni, s. 68.
18 Jan Paweł II, List do kard. Cassidy’ego, Watykan 12 marca 1998, [w:] „Studia Judaica” 1 (1998) nr 1, s. 69.
19 Zob. Pius XI, Encyklika Mit brennender Sorge, 14 marca 1937; Acta Apostolicae
Sedis 29 (1937), s. 145-167.
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Mesjasz, wcielony Bóg, w którego jesteśmy wszczepieni, staje się
dostępny i poznawalny jako Żyd, Jezus z Nazaretu. Ponieważ nieznajomość Pisma, jest nieznajomością Chrystusa, jak ujął to św.
Hieronim, ergo nieznajomość lub uprzedzone, zaciemniające poznanie żydostwa staje się w równym stopniu nieznajomością Chrystusa - Jego ludzkiego Oblicza20. Niewiedza ta skutkująca fobią lub
przesądami obciąża chrześcijan pod względem etycznym.
Jan Paweł II nie czyni się jedynym sprawiedliwym, więcej:
wciąż w swych wypowiedziach pamięta o poprzednikach, którym leżała na sercu kwestia pojednania. Przywołuje postać Pawła VI, Jana XXIII21 i Piusa XII. Ci papieże często spotykali się z
wyznawcami mozaizmu. Jan XXIII zatrzymał papieski samochód, by pobłogosławić Żydów tłumnie wychodzących z synagogi. Komentatorzy rozumieją lojalność Jana Pawła II, czyniąc z
niej pewien zarzut… Jak pisze David Gordis, papież nie uniknął
skrępowania teologią papieskiej nieomylności, stąd jego powściągliwość dotycząca ewentualnych zaniedbań czy bierności
Watykanu w czasie II wojny światowej22.
Styl papieskiego dialogowania nie zawsze jest w pełni akceptowany, co wynika niejednokrotnie z dość szeroko zakreślonych
oczekiwań dotyczących konkretnych gestów, nie zaś czystych
deklaracji23. O aktach żywego dialogu mówi się z aprobatą,
Zob. na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa: Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, 24 czerwca 1985, [w:] Żydzi i judaizm, s. 66.
21 Na temat wkładu Jana XXIII w walkę z uprzedzeniami i antysemityzmem
zob. B. L. Sherwin, Katolicka teologia judaizmu w nauczaniu Jana Pawła II, [w:]
Jan Paweł II i dialog, s. 153.
22 Por. D.M. Gordis, Jan Paweł II i Żydzi, [w:] Jan Paweł II i dialog, s. 138. Szczególnym krytykiem milczenia w tej sprawie jest Hans Küng.
23 Kard. Jean-Marie Lustiger twierdził, że wszystkie wypowiedzi papieża na
temat Żydów i judaizmu w istocie nie zmieniły wiele we wzajemnych relacjach. Według niego najważniejsza dla procesu pojednania była wizyta Jana
Pawła II w rzymskiej Synagodze Większej w 1986 roku oraz jego modlitwa
przy Ścianie Zachodniej w Jerozolimie w roku 2000. Pamiętając o wypowiedzi
francuskiego kardynała, zapytajmy, jak papież w swoim nauczaniu przedstawiał wzajemne relacje. Dla ukazania stosunku między chrześcijaństwem a
narodem żydowskim Jan Paweł II posługiwał się własną, specyficzną dla
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wspominając wizytę Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. W
tym wypadku zaangażowanie i uczestnictwo wypełniają ważną
lukę wywołaną katolicką logoreą. Pełne emfazy nawoływania,
by trzymać się nowej nomenklatury – „umiłowani bracia”, „starsi bracia w wierze”, nie zawsze skutkują odpowiednią zmianą w
sferze mentalności.
Papież Polak będzie istotnie zapamiętany jako patron i promotor dialogu katolicko-żydowskiego, właśnie ze względu na
ową ponad-deklaratywną moc jego inicjatyw24. Żydowskie organizacje i środowiska wyrażały nieraz bardzo pozytywną opinię o arcypasterzu pojednania25. Początkowo obawiano się, że
następca Piotra rodem z Polski będzie wykazywał pewne inklinacje antyżydowskie. Myśl tę ugruntował stereotyp Polakaantysemity. Jednak objęcie urzędu przez Karola Wojtyłę ujawniło
wręcz przeciwną skłonność, którą złośliwi nazywają filosemityzmem. Gdy Jan Paweł II i Naczelny Rabin Rzymu padli sobie w
ramiona, ich wielka radość wynikała z odkrycia zagubionego braterstwa. Ponowne odnalezienie drogi do współbraci było wstrząsem podobnym do nawrócenia, a zarazem początkiem wysiłków trudnej acz twórczej pracy nad internalizacją tego niezwykłego
spotkania.
Za pontyfikatu Jana Pawła II stosunki katolicko-żydowskie,
w tym watykańsko-izraelskie uległy istotnej poprawie. Państwowość Izraela została przyjęta26, co zadało kłam przesłance o
rozproszeniu Żydów na podstawie Bożego, nieodwołalnego wysiebie terminologią. Relacje te opisywał najczęściej za pomocą terminu
„więź”. Jest to „więź oparta na Bożym planie przymierza”, „duchowa więź
pociągająca za sobą wielką odpowiedzialność”, „więź sakralna”, „więź rodzicielska”, z której wynika obowiązek „wzajemnej miłości”, „poznania”, składania „wspólnego świadectwa o Bogu”. Żydzi są szczególnym ludem, dla
chrześcijan „braćmi”, „braćmi w Panu”, „naszymi starszymi braćmi”, „umiłowanymi braćmi”, „naszymi starszymi braćmi w wierze”. Papież stwierdza
nawet zdecydowanie, że chrześcijanie mają obowiązek potwierdzać, że Żydzi
są „naszymi starszymi braćmi” – Ignatowski, jw., s. 29.
24 Zob. P. Samerek, Papieskie spotkania ze starszymi braćmi w wierze, czyli Jan
Paweł II i dialog z Żydami, [w:] „Przegląd Powszechny” 4 (2001), s. 40-51.
25 Zob. Krajewski, jw., s. 95.
26 Zob. Jan Paweł II, Wywiad dla magazynu «Parade», 3 kwietnia 1994, [w:] Jan
Paweł II i dialog, s. 90-91.



roku skazującego Izraelitów na doczesną banicję. Wizyta papieża w Izraelu27, w roku jubileuszowym okazała się przełomowa.
Znawcy spraw watykańskich dostrzegli w wydarzeniach roku
2000 wpływ odważnej polityki kardynała Etchegaraya, który już
na synodzie w 1983 roku przedstawił zamysł skonfrontowania
problemu antysemityzmu z pokutą wewnątrz samej hierarchii,
sugerując konieczność napisania listu z prośbą o przebaczenie.
Podczas liturgii pokutnej papież przeczytał tekst wyznania
win, który później został umieszczony w szczelinie Ściany Płaczu. Był to gest najwyższej pokory, który otworzył drogę do hebrajskich serc. Oto tekst papieskiej modlitwy:
Boże naszych ojców,
Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo,
aby objawić swe Imię narodom.
Jesteśmy głęboko zasmuceni
postępowaniem tych,
którzy w ciągu historii spowodowali
cierpienia twoich dzieci.
Prosząc Cię o przebaczenie
pragniemy zobowiązać się
do prawdziwego braterstwa
z Ludem Przymierza28.
Chyba po raz pierwszy Żydzi mogli się przekonać naocznie o
pokornej otwartości na dialog ze strony Kościoła katolickiego.
Łacinnicy zmienili swój stosunek do potomków Mojżesza pociągnięci przykładem prawdziwego ekumenizmu w najszerszym
pojęciu tego słowa. Można zatem mówić o ewolucji postaw w
łonie Kościoła, która w okresie pontyfikatu Papieża-Polaka przeszła fazę skokowej przemiany.
Owocem tej wizyty jest na przykład utworzenie komisji Stolicy Apostolskiej
i naczelnego rabinatu Izraela. Na temat instytucji, komisji i komitetów wspierających dialog czyt. [w:] G. Ignatowski, Jan Paweł II a Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności, [w:] Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, Red.
G. Ignatowski, Katowice 2008, s. 28nn, Por. M. Titanic, Wkład Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, [w:] Tamże, s.
155-162; A. Blarowski, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w kontekście
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, [w:] Tamże, s. 163-169.
28 Za: D. Rosen, Bracia odnalezieni…s. 92.
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Goszcząc w rzymskiej synagodze, Jan Paweł II przywołał z
jednej strony te akty miłosierdzia, które świadczyły o trosce
chrześcijan sprzeciwiających się holokaustowi (ukrywanie Żydów, udzielanie azylu), z drugiej zaś strony wybrzmiał z głębi
sumienia ów żal wywołany świadomością klęski moralnej wielu
chrześcijan. Już w roku 1987 Jan Paweł II podejmuje bezpośrednio temat współodpowiedzialności za holokaust.
Nie ma wątpliwości, że cierpienia, jakich doświadczyli Żydzi, są także dla Kościoła katolickiego powodem do szczerego
ubolewania, zwłaszcza, jeśli pomyśli się o obojętności, a czasem
nawet niechęci, które w pewnych szczególnych okolicznościach
historycznych podzieliły żydów i chrześcijan. Skłania nas to z
pewnością do jeszcze wyraźniejszego zaangażowania we współpracę dla sprawiedliwości i prawdziwego pokoju29.
List biskupów polskich z dnia 30 listopada 1990 roku podjął
to wezwanie, jeszcze dobitniej stawiając kwestię katolickiej odpowiedzialności. Szczególnie bolejemy nad tymi spośród katolików, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do śmierci Żydów. Pozostaną oni na zawsze wyrzutem sumienia także w
wymiarze społecznym. Choćby tylko jeden chrześcijanin mógł
pomóc, ale nie podał pomocnej ręki Żydowi w czasie zagrożenia
lub przyczynił się do jego śmierci, każe to nam prosić nasze siostry i braci Żydów o przebaczenie30.
W ramach przełamywania negatywnego dziedzictwa papież
wyraźnie potępił tezę, jakoby Żydzi byli obciążeni odpowiedzialnością za śmierć Jezusa czy też cierpieli z uwagi na to, iż nie
przyjęli Mesjasza. Tę gorszącą wizję należy skonfrontować z
prawdziwym przesłaniem Pisma, zgodnie z którym szczep Dawida stał się adresatem miłości Jahwe oraz podmiotem powołanym do zbawienia. Baczni obserwatorzy dialogu katolickożydowskiego starają się uwidocznić jeszcze inną problematykę:
nie kwestię wybraństwa czy miłości, ale dostępności do prawdy
i wiarygodności, a więc epistemologię katolicką. Utrzymywanie,
Jan Paweł II, List do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, sierpień 1987. Cyt za: L. Accattoli, Kiedy papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, Tłum. A. Dudzińska-Facca, Kraków 1999, s. 118.
30 Cyt. za: Dziwisz, Bracia…s. 69.
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iż Kościół katolicki posiada monopol na prawdę albo jest przynajmniej jej głównym depozytariuszem powoduje, że dialog załamuje się, osiąga martwy punkt, a uprzejmość wydaje się powierzchowna i gołosłowna. Niemniej mimo tych wątpliwości
trzeba podkreślić, że praca Jana Pawła nad omawianym dialogiem bilateralnym opiera się między innymi na pogłębionej refleksji teologicznej, którą ukształtowała w niemałym stopniu
lektura duchowych pism braci Semitów: Levinasa, Rosenzweiga,
Bubera czy Heschela.
W wypowiedziach oraz inicjatywach papieskich brakowało
niemal całkowicie punktów zapalnych, spornych, czy wręcz
kontrowersji, które mogłyby prowadzić do konfliktów albo zaognić stosunki katolicko-żydowskie. Jedną z niewielu kwestii,
które spotkały się z dezaprobatą była kanonizacja Edyty Stein,
choć wyniesienie jej na ołtarze nie było bezpośrednio związane z
prozelityzmem Teresy Benedykty od Krzyża, a raczej z jej bezkompromisową, całożyciową postawą, przepełnioną miłością i
męstwem31. Niektóre środowiska żydowskie były poruszone a
nawet oburzone faktem umieszczenia krzyży na żwirowisku w
Auschwitz. Apelowano o ich natychmiastowe usunięcie. W wyniku interwencji prezydenta Kwaśniewskiego pozbyto się mniejszych krzyży, niemniej główny krzyż pozostał. Roszczenia Żydów dotarły w końcu do papieża, ten jednak im nie uległ, zapewniając jednocześnie o zrozumieniu istoty konfliktu32. Inną
sprawą drażliwą jest powszechnie funkcjonujący pogląd, iż z
punktu widzenia chrześcijaństwa judaizm stanowi jedynie dopełnienie dla wiary Kościoła, element potrzebny do sprecyzowania tożsamości chrystianizmu. Żydzi pragnęliby w tym kontekście uznania pełnej podmiotowości, celowości i samostanowienia wyznania mojżeszowego, które to cechy nie byłyby w
żaden sposób zależne od zaistnienia chrześcijaństwa. Jan Paweł
II dostrzegł ową zadrę, wskazując na konieczność akceptowania
odmienności, potrzebę wierności sobie oraz respektowania
Poprzez przyjęcie chrztu Edyta Stein nie wyrzekła się judaizmu – twierdzi
Jan Paweł II. Por. Sherwin, Katolicka teologia, s. 169.
32 Zob. B. Fastyn, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa
2004, s. 81-82.
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podmiotów dialogu. Wobec różnic ani synkretyzm ani irenizm
ani też relatywizm nie są właściwymi rozwiązaniami.
Tym, co łączy chrześcijan i Żydów jest nade wszystko wspólne dziedzictwo religijne, a mówiąc jeszcze szerzej miłość do tego
samego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który nakazał
wszystkim cześć dla życia. Zdanie „nie zabijaj!” powierzone Semitom w sposób szczególny, jak na ironię, obróciło się w przeciwko nim, eksterminowanym, prześladowanym i gnębionym33.
Współpraca wyznawców obydwu religii dotyczy więc nade
wszystko kwestii praw człowieka, sprawiedliwości społecznej,
etyki indywidualnej, ochrony życia34 oraz misji pokojowych35.
Jako chrześcijanie i żydzi, postępujący za przykładem Abrahama, zostaliśmy wezwani, aby stać się błogosławieństwem dla świata. Jest to wezwanie wspólne nam wszystkim. A zatem my, chrześcijanie i żydzi, musimy najpierw stać się błogosławieństwem dla
siebie nawzajem36.
Następca Jana Pawła II, papież Benedykt XVI dostrzega w tendencjach antysemickich, w aktach rasizmu, które wydały straszliwy owoc kaźni i ludobójstwa, próbę zanegowania w zarodku tej
więzi, jaka istnieje między Bogiem a człowiekiem. Skazanie na eksterminację narodu żydowskiego, który przez tysiąclecia pozostaPor. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych
Komisji Konfederacji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem zorganizowanego przez Komisję ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, Rzym, 6 marca
1982, [w:] Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, Red. B.L. Sherwin, H. Kasimov,
Kraków 2001, s. 80. Zdanie to zyskuje szczególne znaczenie w obliczu konfliktu
żydowsko-palestyńskiego. Papież niejednokrotnie apelował o pokój na Bliskim
Wschodzie, próbując unikać opowiadania się po którejkolwiek ze stron waśni.
Świadczą o tym wyważone słowa papieża: „Pokój będzie mógł być odnaleziony w duchu sprawiedliwości i poszanowania słusznych praw wszystkich narodów tego regionu”. Tamże., s. 100. Zob. więcej: Jan Paweł II, Z homilii wygłoszonej podczas mszy św. Upamiętniającej obchody 500-lecia męczeńskiej śmierci błog.
Antonio Primoldo i 800 towarzyszy, którzy zginęli z rąk Turków pod wodzą Mahometa
II, Otranto, 5 października 1980, [w:] Żydzi i judaizm, s. 108.
34 Trzeba jednak pamiętać, że w wielu sprawach, np. w kwestii kontroli narodzin,
eutanazji czy aborcji stanowiska katolickie i żydowskie są na ogół rozbieżne.
35 Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej, Rzym, 13 kwietnia 1986, jw., s. 84.
36 Cyt. za: Sherwin, Katolicka teologia judaizmu…s. 174.; Por. Jan Paweł II, Wiele
nas łączy, [w:] „L’Osservatore Romano” 5 (2000), s. 26.
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wał żywym przykładem Bosko-ludzkiego Przymierza, miało ukazać, jak dalece odejść można od źródła życia ku otchłani śmierci. W
uśmierceniu braci, a tym samym przekreśleniu Boga, upatrywano
świt nowego, silnego człowieka.
W istocie, bezwzględni zbrodniarze, unicestwiając ten naród,
zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, a przemawiając
na Górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania
ludzkości, obowiązujące na wieki. Skoro ten naród, przez sam
fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby
Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi - w rękach
tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną
wiarą w panowanie człowieka - człowieka mocnego37.
W dziejach ludzkości holokaust stał się jednym z najważniejszych doświadczeń nienawiści drążącej chore umysły jednostek i
tłumu. Śmiercionośna fala antysemityzmu zebrała ogromne
żniwo, a jednak korzenie tej postawy nie obumarły całkowicie
wraz z świadectwami mordów i bestialstwa. Ważne jednak, by
pomimo żalu, wstydu, udręczonej pamięci i wielopokoleniowego bólu, narodziła się oczyszczona świadomość, której celem
będzie zapobieżenie złu, empatia i zrozumienie. Ignorancja wywołująca lęk toruje drogę wrogości. Pozbawione uprzedzeń poznanie odmiennej mentalności, zwyczajne życie pełne problemów i radości, które dzieli się z ludźmi wielu religii i obyczajów,
powodują, że wszelkie fobie tracą swój oścień. Antysemityzm
stał się niestety częścią pewnej ugruntowanej postawy wobec
tzw. niewiernych, a zyskując charakter polityczny, ekonomiczny
oraz pseudo-religijną podbudowę niepostrzeżenie toczył cywilizację Zachodu.
Kościół katolicki, pomimo pewnych prób, nie był dość silny
duchowo, by zatrzymać machinę śmierci. Wielu spośród katolików powodowanych strachem przez utratą dóbr czy nawet żyBenedykt XVI w Birkenau: Panie, dlaczego na to przyzwoliłeś? Za:
http://wiadomosci.
gazeta.pl/benedyktxvi/1,73346,3377426.html 08.10.2009
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cia, a także wielu zwerbowanych przez fałszywą ideologię dostosowało się do warunków zbiorowej nagonki. Obojętność, niechęć a nawet akty agresji wobec Żydów w istocie zdradzały nie
tylko chorobę wieku, ale symptomy rozkładu tożsamości chrześcijańskiej w jej najgłębszych pokładach. To, iż hierarchia Kościoła katolickiego, głosem papieży, nade wszystko zaś w osobie
Jana Pawła II dostrzegła ten związek, biorąc na siebie część odpowiedzialności za tragedię Shoah, świadczy o dokonującej się
przemianie zwiastującej nowe stulecie wolne od stereotypu katolickiego antysemityzmu.
Summary
John Paul II's pedagogy of responsibility in the context of Catholic Jewish dialogue
The Catholic Church's need for a dialogue with non-Christian
believers revealed itself clearly after the decisions made during
the sessions of the Vatican Council II.. The spring of Church not
only denoted the internal renaissance but also being receptive to
the world, different religions, confessions and the traditions of
culture. Jews' extermination made Catholic crowds aware of the
necessity for revision of the sanctioned attitude of a collective
distrust towards the confessors of Mosaism. John Paul II as a
man, philosopher and head of the Church took the dialogue with
Moses' confessors for one of the main priorities of his life and
pontificate, because since his youthful years he had known and
valued the representatives of the Chosen Nation, seeing not only
intellectual partners, brothers in faith but also friends in them.



Jarosław Pyłyński
ETYCZNE ZNACZENIE PRACY W ENCYKLIKACH
JANA PAWŁA II
XX wiek podarował ludzkości wiele osobowości, praca, których
pozostawiła głęboki ślad w historii, a duch ich dotychczas przebywa między narodami. Nie jest łatwe nawet wśród wybitnych osobowości odnaleźć człowieka, który potrafiłby porozumieć się z
różnymi narodowościami, na różnych kontynentach, z przedstawicielami różnych wyznań. Właśnie taki był Papież Jan Paweł II.
Wielki humanista, człowiek o encyklopedycznej wiedzy i niezwykłej pracowitości, pozostawił on nieosiągalne dziedzictwo swoich
czynów i dzieł.
Wśród cnót, które zawsze bronił i promował Papież, ważne
miejsce zajmowała cnota pracy. Przecież od dawna wiadomo, że
właśnie z pracy rąk swoich ma człowiek pożywać chleb codzienny1. To założenie we właściwy sposób było rozwinięte
przez Ojca Najświętszego Jana Pawła II w słynnej encyklice papieskiej „O pracy ludzkiej” (Laborem exercens) poświęconej dziewięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki Papieża Leona XIII
o kwestii robotniczej (Rerum novarum)2, a także w encyklice Centesimus Annus poświęconej setnej rocznicy z dnia ogłoszenia
wspomnianej encykliki.
W gruncie rzeczy te encykliki i są podstawą współczesnego
pojmowania przez Kościół obowiązków społeczeństwa, poszczególnego obywatela –pracownika i przedsiębiorcy w tak ważnej
sferze ludzkiej egzystencji, jaką jest praca. Bo jak stwierdził Papież
Jan Paweł II: „człowiek jest stworzony bowiem na obraz i podobieństwo Boga Samego3 wśród widzialnego wszechświata, ustaPor. Ps 128 (127), 2; Jr 22.13.
Ta encyklika była wydana 15 maja 1891 roku i adresowana do wszystkich biskupów katolickich. Miała ona podtytuł „Prawa i obowiązki kapitału i pracy”.
3 Zob. Rdz 1,26.
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nowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną4; jest człowiek przez
to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go
wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą”5.
Według Pisma Świętego pierwsze przykazanie o pracy przewidywało jej twórczy charakter, który rozwija zdolności fizyczne i
umysłowe człowieka jako podobieństwa Boga. Po wydaleniu z raju
praca przybrała charakteru podwójnego i została według woli boskiej karą wychowawczą. A jednak to nie wyklucza tego, że praca
pozostała procesem twórczym, który dostarcza przyjemność człowiekowi-twórcy. Jak zauważył Jan Paweł II: „Praca z pewnością
rzecz stara – tak stara jak człowiek i jego życie na ziemi. Jednocześnie ogólna sytuacja człowieka w świecie współczesnym – jeżeli ją
rozpatrywać i analizować w różnych aspektach geografii, kultury i
cywilizacji – tego wymaga, żeby otworzyć nowe znaczenie ludzkiej
pracy, ale także, żeby określić nowe zadania, które w tej dziedzinie
stoją przed każdym oddzielnym człowiekiem, przed rodziną,
przed poszczególnymi narodami i całą ludzkością6.
Otóż Papież uważa, że kwestia pracy jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów społecznych. W swojej encyklice Papież konsekwentnie mówi o tym, jakie ważne miejsce jest
przydzielone pracy w Piśmie świętym. Mówi on o tym, żeby
człowiek „czynił sobie ziemię poddaną”, przecież ostatnia epoka
dziejów ludzkości, niesie ze sobą słuszną afirmację techniki jako
podstawowego współczynnika postępu ekonomicznego, co nieuchronnie wywołuje napięcie o charakterze etycznym i etycznospołecznym7. Praca ma głębokie znaczenie podmiotowe, przecież „człowiek – podmiot pracy”. Papież podkreśla, „że podstawą określania wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim
rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że ten, kto ją wykonuje,
jest osobą. Źródeł godności pracy należy szukać nie nade

Zob. Tamże 1,28.
Енцикліка Вселенського Архієрея Івана Павла ІІ, З праці своєї. Вид-во Місіонер, 2008. – С. 5.
6 Tamże, s. 9.
7 Tamże, s. 17.
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wszystko w jej przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze
podmiotowym8.
Szczególnie ważny w encyklice Jana Pawła II jest jego szczery
i uzasadniony egalitaryzm. Przecież w encyklice ciągle są poruszane zagadnienia powiązane z ważnością każdej pracy, mówi
się o niedopuszczalności poniżenia człowieka pracy, przeciwko
krzywdzie wyrządzonej człowiekowi pracy „wołającej o pomstę
do nieba”9.
Warto również podkreślić, że szczególną uwagę Jan Paweł II
zwraca na to, że Kościół stale nauczał pierwszeństwa „pracy”
przed „kapitałem”. To dotyczy przede wszystkim samego procesu produkcji. W stosunku do niej praca jest zawsze przyczyną
sprawczą, naczelną, podczas gdy „kapitał” jako zespół środków
produkcji tak i pozostaje instrumentem: przyczyną nadrzędną.
Kiedy w pierwszym rozdziale Biblii czytamy, że człowiek ma
czynić sobie ziemię poddaną, to ma się na myśli cały ten świat i
wszystkie te zasoby, które są oddane do dyspozycji człowieka.
Jednakże – pisze w swojej encyklice Papież – „zasoby te nie mogą służyć inaczej, jak tylko poprzez pracę”10.
Bardzo ważny dla rozwiązania losu współczesnego ludu jest
rozdział encykliki poświęcony problemowi „tak zwanej emigracji za pracą”11. W nim Papież mówi, że to zjawisko jest bardzo
stare. Jednak jak cały czas odnawia się świat, tak są odnawiane i
zjawiska. Człowiek ma prawo do opuszczenia kraju swego pochodzenia z różnych motywów, żeby szukać lepszych warunków życia w innym kraju, ma też prawo powrotu do swego kraju. Dalej On kładzie nacisk na to, że „odchodzi człowiek, a zarazem członek wielkiej wspólnoty zjednoczonej historią, tradycją,
kulturą, aby rozpocząć życie pośród innego społeczeństwa
związanego inną kulturą i najczęściej też innym językiem. Ubywa przy tym podmiot pracy, który wysiłkiem swojej myśli czy
swoich rąk mógłby przyczynić się do pomnożenia dobra wspólnego własnego kraju. Ów wysiłek i ów wkład zostaje oddany
Tamże, s. 19.
Tamże, s. 23.
10 Tamże, s. 33.
11 Tamże, s. 62.
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innemu społeczeństwu, które ma poniekąd mniejsze do tego
prawo niż własna ojczyzna.
Rozpatrując przymusową emigrację na współczesnym etapie,
Papież jednocześnie z ubolewaniem stwierdza, że „emigracja jest
pewnym złem – jest to w określonych okolicznościach tzw. zło
konieczne”. I ostrzega: „Trzeba uczynić wszystko – i z pewnością wiele się czyni w tym celu – ażeby to zło w znaczeniu materialnym nie pociągnęło za sobą większych szkód w znaczeniu
moralnym, owszem, by – o ile możności – przyniosło nawet dobro w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym emigranta, zarówno, gdy chodzi o kraj, do którego przybywa, jak też o ojczyznę, którą opuszcza”12. W tej dziedzinie wiele zależy od właściwego prawodawstwa – w szczególności, gdy chodzi o uprawnienia człowieka pracy. Sprawa ta przede wszystkim pod tym
kątem widzenia wchodzi w kontekst niniejszych rozważań.
Zdaniem Papieża – najważniejsze jest to, żeby „człowiek pracujący poza swym ojczystym krajem, czy to jako stały emigrant,
czy też w charakterze pracownika sezonowego, nie był w zakresie
uprawnień związanych z pracą upośledzany w stosunku do innych ludzi pracy w danym społeczeństwie. Emigracja za pracą nie
może w żaden sposób stawać się okazją do wyzysku finansowego
lub społecznego. O stosunku do pracownika – imigranta muszą
decydować te same kryteria, co w stosunku do każdego innego
pracownika w tym społeczeństwie. Wartość pracy musi być mierzona tą samą miarą, a nie względem na odmienną narodowość,
religię czy rasę. Tym bardziej nie może być wyzyskiwana sytuacja
przymusowa, w której znajduje się emigrant. Wszystkie te okoliczności muszą stanowczo ustąpić – oczywiście przy uwzględnieniu szczegółowych kwalifikacji – wobec podstawowej wartości
pracy, która związana jest z godnością ludzkiej osoby. Trzeba
przypomnieć tu raz jeszcze – podkreśla Jan Paweł II – podstawową zasadę: hierarchia wartości, głęboki sens samej pracy domaga
się, by kapitał służył pracy, a nie praca kapitałowi”13.
Jan Paweł II podkreśla, że za pośrednictwem pracy „człowiek
uczestniczy w dziele swego Stwórcy”. I to według jego przeko12
13



Tamże, s. 63.
Tamże, s. 63.

nania „jest najgłębszą motywacją do podjęcia pracy w różnych
sektorach”. On uważa, cytując postanowienie Soboru Watykańskiego: Powinni wierni poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej, i przez
świeckie również dzieła dopomagać sobie wzajemnie do bardziej świętego życia, tak, aby świat przepojony został duchem
Chrystusowym i w sprawiedliwości, miłości i pokoju tym skuteczniej cel swój osiągał. W powszechnym zaś wypełnianiu tego
zadania świeckim przypada szczególnie wybitne miejsce. Dzięki
swej kompetencji w umiejętnościach świeckich i przez swą działalność uwzniośloną wewnętrznie łaską Chrystusową, winni oni
wydatnie przyczyniać się do tego, aby dobra stworzone doskonalone były dzięki ludzkiej pracy, technice i cywilizacji społecznej zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył Stwórca, i z
oświeceniem, jakie przyniosło Słowo Jego”14.
Kontynuując rozważania swego poprzednika Papież Benedykt XVI zastanawia się nad tymi wydarzeniami, które miały
miejsce w Europie i na świecie w XX wieku. W szczególności on
uważa, że: „W wielu sprawach socjalizm demokratyczny zbliża
się do katolickiej nauki o społeczeństwie, w każdym razie w
znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju świadomości społecznej”15. Dalej Papież Benedykt XVI twierdzi: „Natomiast model totalitarny związany był z filozofią ściśle materialistyczną i
ateistyczną. I – prowadzi dalej Papież – historia, zgodnie z poglądami deterministycznymi, pojmowana jest jako proces postępu z przejściową fazą religijną i liberalną i rezultatem końcowym w postaci ostatecznego i doskonałego społeczeństwa, w
którym religia jako relikt przeszłości zostanie zniesiona, a powszechne szczęście zostanie zagwarantowane dzięki funkcjonowaniu odpowiednich warunków materialnych”.
Papież Benedykt XVI uważa: „Pozorna naukowość kryje w
sobie nietolerancyjny dogmat o duchu jako produkcie materii;
moralność jest uzależniona od okoliczności, a zatem należy ją
Zob. Собор Ват. ІІ, догм., конят. про Церкву, «Світло народів» 36: ААС
57 (1965) 41.
15 Ратцингер Йосиф. Цінності в часи перемін. Долання майбутніх
викликів/ Пер. з нім. О.Конкевича. – Львів: Місіонер, 2006. – С. 90.
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definiować i praktykować w zależności od celów społecznych.
Moralne jest to, co przyczynia się do osiągnięcia końcowego stanu szczęśliwości16. Zastanawiając się na temat relacji nauki, postępu i moralności mówi On o tym, że w społeczeństwach totalitarnych „nie są bowiem istotne żadne wartości, niezwiązane z
postępem, wszystko może być w danej chwili dozwolone”17.
Zdaniem Papieża Benedykta XVI współczesna Europa jak
również cały świat mają głęboki uraz spowodowany przez system komunistyczny, który upadł nie tylko dlatego, że jego dogmaty ekonomiczne były błędne a przede wszystkim z powodu
„jego pogardy dla człowieka. Innymi przyczynami jego klęski
było podporządkowanie moralności potrzebom systemu i obietnice lepszej przyszłości”. On podkreśla: „Największa krzywda,
jaką ten system po sobie pozostawił, nie ma charakteru ekonomicznego, lecz polega na spustoszeniach w ludzkich duszach i
zniszczeniach w świadomości moralnej”18.
Dziś ogólnie znane, że Kościół przygotowuje się do kanonizacji Jana Pawła II i to z pewnością wywołuje podziw wszystkich szczerych współczesnych tego wielkiego człowieka, duchowego przywódcę świata w końcu burzliwego XX wieku i
początku pełnego oczekiwań XXI. Więc jak nigdy są aktualne
jego słowa: „Chcąc bliżej określić znaczenie etyczne pracy, trzeba mieć przed oczyma tę przede wszystkim prawdę. Praca jest
dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę
bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując
ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”. Bez tego
nie można zrozumieć znaczenia cnoty pracowitości, nie można
w szczególności zrozumieć, dlaczego pracowitość miałaby być
cnotą – cnotą bowiem (czyli sprawnością moralną) nazywamy
to, przez co człowiek staje się dobry jako człowiek19.

Tamże, s. 91.
Tamże, s. 91.
18 Tamże, s. 91.
19 Енцикліка Вселенського Архієрея Івана Павла ІІ, З праці своєї. Вид-во
Місіонер, 2008. – С. 27.
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Bo „pot i trud – mówi na zakończenie Papież Jan Paweł II – jaki w obecnych warunkach ludzkości związany jest nieodzownie z
pracą, dają chrześcijaninowi i każdemu człowiekowi, który jest
wezwany do naśladowania Chrystusa, możliwość uczestniczenia
z miłością w dziele, które Chrystus przyszedł wypełnić”20.
Summary
Among the virtues that had always been asserted and promoted by the Pope John-Paul II was the virtue of labor. Labor is
the good of people, the good of their human nature, since owing
to labor a person does not only transform the nature accommodating it to meet their needs, but also realizes oneself as a person, sometimes becoming even “more of a person”.

20

Tamże, s. 71.




Ks. Stanisław Sojka
ETYCZNY WYMIAR PRACY NA ROLI NA PODSTAWIE
WYBRANYCH WYPOWIEDZI OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
Pośród różnych obszarów nauczania Ojca Świętego Jana Pawła
II, którego charakterystyczną cechą było łączenie teologii i duszpasterstwa, pozostaje bez wątpienia świat pracy. Tym określeniem
Jan Paweł II obejmował również rolników, ze względu na ich
szczególny udział w realizacji polecenia Boga Stwórcy, aby uczynili
ziemię sobie poddaną (por. Rdz 1,28). Harmonia świata świadczy o
istnieniu wszechmocnego i mądrego Architekta. Myśl tę uwydatnia autor Psalmu 104, który po opisaniu natury w jej powstawaniu
oraz wielorakim i zróżnicowanym rozwoju, wpada w głęboki podziw, kierując swe słowa do Boga Stworzyciela: „Jak liczne są dzieła Twoje, Jahwe, Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna
Twych stworzeń” (Ps 104, 24 – 25). Pośród tych stworzeń naczelne
miejsce zajmuje człowiek, który „wychodzi do swojej pracy, do
trudu swojego, aż do wieczora” (Ps 104, 23).
Celem niniejszego opracowania jest poddanie teologicznej
analizie nauczania Jana Pawła II na temat etycznego wymiaru
pracy na roli, na podstawie wybranych jego wypowiedzi dotyczących tej problematyki. Na początku niniejszego artykułu zostanie zasygnalizowany zbawczy wymiar powołania człowieka
do pracy. Następnie będzie zwrócona uwaga na personalistyczny wymiar pracy na roli wobec postępu technicznego.
W kolejnej części opracowania praca na roli zostanie ukazana
jako jedna z dróg prowadzących ku cywilizacji miłości. Treść
końcową zamyka analiza troski o dobro wspólne orz zasad pomocniczości i solidarności w rozumieniu Jana Pawła II.
1. Zbawczy wymiar powołania do pracy
Kościół od wieków niezmiennie broni godności i wartości
ludzkiej pracy, uświadamiając wiernym, że jedynie nauka Chry

stusa jest trwałym fundamentem do zbudowania właściwej postawy duchowej, a co za tym idzie i całego życia człowieka3.
W pierwszej połowie XVIII wieku Kościół zaczął wypowiadać się na temat wsi i rolnictwa. Słowa skierowane były przede
wszystkim do duchowieństwa, jak również do właścicieli ziemskich i zarządców dóbr ziemskich w Państwie Kościelnym. Celem Kościoła była poprawa warunków życia rolniczego, które
powinno opierać się na zasadzie sprawiedliwości i miłości. W
podobnym tonie wypowiedział się papież Benedykt XIV w swojej encyklice Acerbi plane ogłoszonej 22 maja 1742 roku, a także
Pius VI w Motu proprio Una delle (1783) i Pius VII w Motu proprio L'agricultura (1802). Ogromnie ważnym dokumentem jest
encyklika Leona XIII Rerum novarum (1891), w której papież bardzo mocno nawoływał do zapewnienia przez państwo godziwych warunków życia obywatelom: „Kierownictwo państwa
winno naprzód rozwijać ogólną i powszechną działalność za
pośrednictwem systemu prawa i urzędów; tj. starać się, aby sam
ustrój i zarząd państwa sprzyjał dobrobytowi tak powszechnemu jak i jednostkowemu” (RN 26). Z kolei Pius XI w encyklice
Quadragesimo anno (1931) zwracał uwagę na prawo rolników do
tworzenia związków zawodowych4.
W 1961 roku Jan XXIII w encyklice Mater et magistra wskazał
na prawa, które są rolnikom należne oraz podkreślił, iż państwo
posiada wobec nich określone obowiązki. Papież podkreślił
również, iż należy zagwarantować wsi podstawowe urządzenia
użyteczności publicznej, uwzględnić konieczność technicznego
rozwoju rolnictwa, odpowiednią politykę gospodarczą w rolnictwie, etc. Papież, podsumowując swoje wywody podkreślił również godność i wartość pracy na roli, która jest niczym innym,
jak posłannictwem otrzymanym od Boga5.
Podobną myśl odnajdujemy w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „kiedy bowiem człowiek praca rąk swoich lub przy
pomocy umiejętności technicznych uprawiają ziemię, aby przyPor. R. Andrzejewski, Duszpasterstwo Rolników, [w:] AK 85:1993, z. 2-3, s.288-301.
Por. S. Głębowicz, Duszpasterstwo rolników, [w:] Duszpasterstwo specjalne.
Praca zbiorowa pod redakcją R. Kamińskiego i B. Drożdża, Lublin 1998, s. 85-86.
5 Por. tamże, s. 86-87.
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nosiła plony i stawała się godnym mieszkaniem dla całej rodziny
ludzkiej i kiedy świadomie bierze udział w życiu grup społecznych, wykonuje on objawiony na początku dziejów zamysł Boży
(por. Rdz 1,28), że człowiek ma czynić sobie poddaną ziemię i
doskonalić rzeczy stworzone; tym samym doskonali tez samego
siebie, a równocześnie wypełnia wielkie przykazanie Chrystusowe o oddawaniu się na służbę swym braciom”6. Ojcowie Soboru stwierdzają, że w wielu krajach rolnictwo znajduje się w
niebezpieczeństwie dlatego konieczne są zmiany7. Według nauczania Soboru Watykańskiego II rolnicy zwłaszcza młodzi powinni doskonalić wiedzę zawodową, a odpowiedzialni za rolnictwo powinni im pomagać w podnoszeniu wydajności gleby i
zbycie wypracowanych przez rolników produktów oraz w osiąganiu słusznego dochodu8. Uczestnicy wspomnianego Soboru z
obawą zauważają także, iż w wielu krajach ludzie pracujący na
roli znajdują się w położeniu obywateli niższego rzędu9.
Podkreślenie wartości i godności pracy znajdujemy również
w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. Praca na roli, wedle
myśli papieża, odsyła nas wprost do naszych biblijnych korzeni i
najlepiej uosabia postawione ludziom przez Stwórcę zadanie,
zapisane w Księdze Rodzaju: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz l, 27).
W tenże sposób poprzez kształtowanie rzeczywistości ziemskiej
człowiek realizuje Boski nakaz. W homilii do rolników w Reicife
(7.07.1980) Papież wprost stwierdza: „Wy jesteście wezwani do
służenia ludziom-braciom. W kontakcie z przyrodą współpracujecie bezpośrednio z Bogiem Stwórcą i Ojcem po to, aby nasza
planeta Ziemia coraz bardziej odpowiadała jego planom”10. Poprzez pracę człowiek realizuje także swoje powołanie, gdyż w
ten sposób doskonali on swoje ciało oraz ducha, a także odkrywa wartości i bierze udział w tworzeniu kultury.

KDK, 57.
KDK, 66
8 Por. tamże.
9 Por. tamże.
10 Por. S. Głębowicz, dz.cyt., s. 52.
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J. Nowak pisze: „Chleb wypracowany na roli stanowi dla
człowieka pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią. Eucharystia natomiast jest pokarmem, którego
potrzebuje człowiek, aby mógł żyć na wieki. Stąd praca ludzka
zawarta w symbolu chleba i ofiarowana razem z nim nabiera
innego wymiaru: wysiłek człowieka, trud pracy wchodzi w
wieczność”11.
W kontekście wzrastającego bezrobocia, które przekracza
granice państw, narodów i kontynentów, a w swych skutkach
usiłuje naruszyć wspomniany tu wcześniej odwieczny zamysł
Boży dotyczący współdziałania człowieka w podtrzymywaniu
świata w istnieniu, wydaje się zasadnym przypomnieć pedagogię ludzkiej pracy, integralnie złączoną z Bożym dziełem stworzenia i odkupienia.
Mając na uwadze teologiczny wymiar pracy, a w tym oczywiście pracy na roli, należy zwrócić uwagę na jej perspektywę
stwórczą i zbawczą. Analiza treści Księgi Rodzaju prowadzi do
wniosku, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże,
ma czynić sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,27-28). To zadanie
zostało powierzone człowiekowi na początku przez Stwórcę. Jest
to zadanie święte, które czyni człowieka współpracownikiem
Boga w przedłużaniu aktu stworzenia. Praca jest zatem uczestnictwem człowieka w dziele Stwórcy, który wciąż podtrzymuje
wszystko w istnieniu.
Podejmując dalszą refleksję związaną z teologicznym wymiarem pracy trzeba stwierdzić, że nie należy poprzestawać tylko
na jej perspektywie stwórczej. Praca ludzka ma także wymiar
zbawczy. Zwraca na to uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II. „Dziwiono się w różnych miejscach, że tak może być. Że istnieje więź
pomiędzy światem pracy a krzyżem Chrystusa, że istnieje więź
pomiędzy pracą ludzką a Mszą świętą: Ofiarą Chrystusa. Zdziwienie, ale także podziw i szacunek budził widok robotników
spowiadających się i przystępujących do Komunii świętej na terenie zakładu pracy. Różni się dziwili. A może nie tylko może
również odkrywali. Odkrywali zapomniany wymiar całej «kwestii społecznej». I w ogóle ludzkiej egzystencji. Praca i Chrystus?
11



J. Nowak, Kultyczny wymiar pracy, [w:] AK 82:1991, z.3, s.437.

Praca i Eucharystia? A jednak tak tutaj było! I słusznie. (...) Codziennie ludzka praca wpisuje się w Eucharystię. (...) Codziennie
na tylu miejscach ziemi przed pracą ludzką otwierają się Boskie
perspektywy. (...) bytowanie (człowieka) i jego praca musi mieć
sens – i to nie tylko doraźny i przemijający. Musi mieć sens ostateczny”12. W takim kontekście ciężka praca rolnika nabiera nowego wymiaru i odniesienia; nabiera nowego kierunku – wertykalnego. Ciężko pracujący celem zdobycia pożywienia pracuje
również na chwałę Bożą!
Praca związana jest z osobą Jezusa Chrystusa i Jego misterium paschalnym. Dzieło odkupienia człowieka dokonało się
przez cierpienie i śmierć Chrystusa na krzyżu. Każda działalność
fizyczna i duchowa łączy się z trudem, i uciskiem krzyża. W
świetle tajemnicy paschalnej ten trud i wysiłek nabierają nowego
znaczenia, są wyrazem miłości Ojca Niebieskiego objawionej w
dziele zbawczym dokonanym przez Chrystusa. Człowiek, znosząc cierpliwie trud codziennej pracy, uczestniczy w pewien
sposób w ekonomii zbawienia i staje się prawdziwym uczniem
Chrystusa, a zarazem pedagogiem prowadzącym innych ludzi
ku niemu13. Każdy zatem trud włożony w pracę na roli „łączy”
rolnika z Chrystusem cierpiącym. Ciężko pracujący rolnik staje
się Cyrenejczykiem, pomagającym nieść krzyż Chrystusowi.
Należy również podkreślić, iż człowiek przez pracę partycypuje nie tylko w krzyżu, ale również w dziele zmartwychwstania Chrystusa, które jest zapowiedzią nowego nieba i nowej
ziemi14..Przez pracę – ale nigdy bez niej – człowiek tworzy nowe
dobra, nowe wartości i w ten sposób uczestniczy w dziele zmartwychwstania.
Praca nobilituje człowieka, dając mu wolność i autonomię.
Praca jest odpowiedzią nie tylko na Boże powołanie, ale również
na zbawcze dzieło Boga. Trud ludzkiej pracy odnajduje swój
nowy sens w zbawczej pracy Jezusa, w Jego krzyżu i zmarJan Paweł II, Gdańsk, Homilia podczas Mszy św. dla świata pracy: 12 VI
1987, „L`Osservatore Romano” (wyd. polskie) 5 bis (90) 1987, 6.
13 Por. LE 27; KKK 2427. Por. także: J. Nagórny, Niektóre szczegółowe problemy,
dz. cyt., s. 391.
14 Por. LE 27.
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twychwstaniu. Wiara w ponowne przyjście Jezusa nie tylko nie
zwalnia chrześcijanina od pracy, lecz zaostrza jej wymagania.
Od jakości pracy człowieka na ziemi zależy jego wieczność; będzie sądzony na podstawie swojej pracy służebnej. W ten sposób
chrześcijanin odpowie za swoją pracę nie tylko przed ludźmi,
lecz również przed Bogiem.
Chrześcijańska koncepcja pracy jest zjawiskiem wyjątkowym
dzięki uczestnictwu człowieka przez sakramenty wtajemniczenia w misterium Chrystusa. Jest koncepcją ludzi przenikniętych
Bogiem, jednak „prawda” tej koncepcji ukazuje się dopiero w
rzeczywistej ich relacji do Eucharystii, która urasta do rangi centralnej w ujęciu chrześcijańskiej duchowości pracy. W Eucharystii bowiem sprawowanej z pełnym zaangażowaniem dokonuje
się nasze odkupienie, a tym samym odkupienie naszej pracy.
Chrześcijanin podejmujący pracę z jej trudem i towarzyszącym
jej wysiłkiem, doświadczając w niej agonii krzyża, przez nią jednoczy się z Bogiem.
Świadomy i praktykujący chrześcijanin dzięki uczestnictwu
w sakramentach dokonuje konsekracji pracy przez własną wewnętrzną przemianę, przemianę siebie jako człowieka pracy.
Eucharystia sprawia, że dzięki świadomemu uczestnictwu w
Ciele Chrystusa wszystko — fabryka, kopalnia, szkoła, biuro,
miasta, wsie, każde miejsce pracy — staje się dla chrześcijanina
rodzajem ołtarza, na którym składa siebie samego i wszystko co
posiada. Ołtarz ten, jeśli jest złączony z ołtarzem eucharystycznym, staje się miejscem ofiarowania owoców pracy oczyszczonej
od zła i dzięki łasce Boga wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa
jest wzorem takiej duchowej przemiany i owej nobilitacji materii
dokonywanej przez pracę ludzi przenikniętych Bogiem. Wzór
wciela się w chwili scalenia intencji składającego dar na ołtarzu
w momencie przygotowania darów z aktem przyjęcia „oddanego” i przemienionego daru w Komunii Świętej. Najistotniejszym
momentem tworzenia organicznej symbiozy Eucharystii i pracy
jest dwutakt „memores-offerimus”, wyrażony werbalnie w



anamnezie, a stający się ciałem w „czynieniu” Komunii: „Ciało
Chrystusa — Amen”15.
Na związek wewnętrzny, który powinien zachodzić miedzy
praca ludzką a pogłębianiem życia wewnętrznego człowieka, którego finalnym etapem jest wieczne zbawienie, wskazał Jan Paweł
II w homilii podczas Mszy Świętej 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie,
kiedy to wyniósł do chwały błogosławionych córkę ludu polskiego Karolinę Kózkównę. W wygłoszonej przez niego homilii napotykamy m. in. na takie słowa: „Jako gość i uczestnik II Krajowego
Kongresu Eucharystycznego w Polsce, przychodzę, by razem z
moimi rodakami modlić się w Tarnowie: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Nie przybywam jako znawca rolnictwa, nie przynoszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań. Pragnę
się znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzielić wasze troski i niepokoje. Przypomnieć i
potwierdzić stosunek Kościoła do was (…). Duszpasterstwo rolników niech idzie i rozwija się w tym właśnie kierunku, formując
uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowując coraz głębsze formy życia wewnętrznego”16.
2. Personalistyczny wymiar pracy na roli wobec postępu technicznego
Kościół zajmuje swoje stanowisko w odniesieniu do etyki
zawodowej, jasno określając zasady, jakie winny dominować w
wypełnianiu obowiązków zawodowych. Człowiek poprzez pracę przekształca rzeczywistość, co czyni m. in. przy pomocy techniki. Każde działanie ludzkie jest jednak związane z odpowiedzialnością moralną; zakłada zatem dobro lub zło konkretnych
czynów. Zgodnie z nauczaniem Kościoła praca ma służyć człoW. Świerzawski, Eucharystia jako źródło i szczyt duchowości pracy, [w:]
„Communio” 2(20) 1984, s. 91-96. Na temat związku wewnętrznego między
Eucharystią a pracą na roli zob.: S. Sojka, Adoracja Najświętszego Sakramentu
źródłem duchowego rozwoju, [w:] J. Królikowski, J. Stala (red.), Zobowiązani do
wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II. (Tarnów 910 VI 1987), Tarnów 2008, s. 218-226; L. Durak, Wartość i znaczenie pracy na roli
w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Kraków 2001, s.66n.
16 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. Beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny,
[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979–1983–1991–1997–1999 – 2002.
Przemówienia Homilie, Kraków 2005, s. 424 – 427.
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wiekowi, wypowiadając się na temat etyki zawodowej ludzi
pracy17. Nie można tu jak wspomniano pominąć środowiska zawodowego, jakie stanowią rolnicy. Także ich dotyczą wskazania
Kościoła, szczególnie w czasach ciągłego postępu technicznego.
Na blaski i cienie postępu technicznego zwraca uwagę Sobór Watykański II: „Zapewne dzisiejszy postęp nauk i umiejętności technicznych, które mocą własnej metody nie mogą dotrzeć do najgłębszych podstaw rzeczy, sprzyjać może pewnemu fenomenizmowi i agnostycyzmowi, jeżeli metody badać, jakimi posługują
się te dyscypliny naukowe, uzna się niesłusznie za najwyższą regułę odnajdywania całej prawy. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek, ufając zbytnio wynalazkom dzisiejszym będzie
się uważał za samowystarczalnego i nie będzie już szukał wyższych rzeczy. Te niekorzystne zjawiska nie wynikają jednak w
sposób konieczny z dzisiejszej kultury i nie powinny być dla nas
pokusą, żeby odmawiać uznania jej pozytywnym wartościom. A
do takich wartości zaliczają się przykładanie się do nauk i ścisła
wierność prawdzie w dociekaniach naukowych, konieczność
współpracy z innymi w zespołach technicznych, zmysł solidarności międzynarodowej, coraz to żywsza świadomość odpowiedzialności fachowców wobec ludzi, którym trzeba pomagać i
chronić ich, chęć tworzenia dla wszystkich pomyślniejszych warunków życia, zwłaszcza zaś dla tych, którzy cierpią z braku możliwości decydowania o sobie lub z niedostatku kultury. To
wszystko może stanowić pewne przygotowanie do przyjęcia orędzia ewangelicznego i może być ożywione miłością Bożą przez
Tego, który przyszedł zbawić świat”18.
Technika i technologia mają swoje prawa, ale są działaniem
człowieka i do niego powinny być dostosowane. Łączy się z tym
postulat stosowania takich technologii, które nie tylko nie szkodziłyby człowiekowi, ale umożliwiałyby mu przejawianie aktywności ludzkiej i rozwój osobowości19. Jan Paweł II mówi daPor. J. Pater, Praca nad pracą. Duszpasterstwo ludzi pracy w Polsce. Studium
pastoralne, Łódź 2001, s. 75-76.
18 KDK 57.
19 Por. J. Majka, Rozważania o etyce pracy, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany do pracy. Komentarz, prac. zb. pod red. J. Krucina, Wrocław 1983, s. 51.
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lej, że „...technika wniosła ogromny wkład w dobrobyt ludzkości, w poprawę warunków życia, w ułatwienie i doskonalenie
dzieł ludzkich. Jednakże często trudno powiedzieć komu służy:
czy służy ludzkości, czy zwraca się przeciwko niej? Ta sama
technologia, która może dopomóc biednym bywa przyczyną
zubożenia, zmniejsza ilość miejsc pracy, ogranicza możliwości
twórczego wyrażania siebie. W tych i wielu innych przypadkach
technologia przestaje być sprzymierzeńcem osoby ludzkiej"20. W
specyficznej dziedzinie jaką jest rolnictwo również trzeba wypracować odpowiedzialny stosunek do techniki. Szkoda byłoby
bowiem lekkomyślnie zatracić pojęcie „świętej ziemi” i odsakralizować czynności z nią związane21.
W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II uwydatnia personalistyczne znaczenie ludzkiej pracy. Mówi on, że: „Nigdy nie
należy gubić z oczu jego pierwszeństwa. Nigdy nie wolno podporządkowywać pracy kapitałowi, ponieważ jest to wbrew porządkowi ustanowionemu przez Stwórcę. Praca jest wykonywana przez człowieka i dla człowieka i tylko wtedy odpowiada ona
owemu porządkowi. W przeciwnym razie porządek ustanowiony przez Stwórcę zostaje zachwiany albo zniszczony”22. Priorytet pracy opiera się na założeniu, że przedmiotem własności nie
jest rzecz, lecz jej wartość, która kształtuje się jedynie w relacji do
pracy jako jej wytwór lub potencjalne tworzywo. W jednym i
drugim wypadku praca wyprzedza niejako własność czy uzyskany kapitał albo instrumentalnie albo intencjonalnie23. Papież
zaznacza jednak, że nie można oddzielać „kapitału” od pracy i w
żaden też sposób nie można przeciwstawić pracy kapitałowi ani
kapitału pracy24.
Rolnik, wykonując swoja pracę, powinien, iż jakakolwiek
przemoc nie przynosi dobrych owoców. Doktryna dialogu jest
Jan Paweł II, Rozwój technologiczny w świetle Orędzia Krzyża, [w:] „Os Rom
Pol”, 5(1984), nr 9(57), s. 26.
21 Por. S. Witek, Ważniejsze zagadnienia etyki zawodowej rolników polskich, dz.
cyt., s. 71.
22 Jan Paweł II, Praca człowieka jest darem dla innych, dz. cyt., s. 28.
23 LE 12; zob. A. Dylus, Problem relacji między pracą a kapitałem, [w:] ChŚ, 23(1993),
nr 2(193), s. 63-76.
24 LE 13.
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przeciwieństwem wszelkich walk – klasowych, rasowych, nacjonalistycznych czy wreszcie o imperializm państwowy 25. Każda walka niesie ze sobą przyrost nienawiści, zniszczenia, nieufności. Burzy ład i grozi zaprzepaszczeniem tego wszystkiego, co
człowiek wypracował i zbudował własnymi rękami26. Użycie
siły nie jest właściwym środkiem rozwiązywania problemów,
bowiem wywołuje nieuchronnie nowe formy ucisku, zniewolenia, zwykle bardziej dotkliwe od tych, od których usiłuje wyzwalać27. Stanowi ona przede wszystkim zamach na ludzkie życie. Co więcej, to zbrodnia przeciw ludzkości, niszczy bowiem
żywą tkankę społeczeństwa. Posłuszna jest jedynie logice niszczenia i śmierci28. Ta bezlitosna logika prowadzi absurdu. Z
mnożenia aktów przemocy nie wynika absolutnie żadne dobro.
Przemoc nie jest środkiem budowania. Grozi natomiast zniszczeniem tego wszystkiego, co człowiek wypracował.
Przebywając w Oruro, Jan Paweł II starał się przekonać rolników, że przemoc i nienawiść to zasiew niebezpieczny, z którego może wyrosnąć tylko nowa przemoc i nienawiść. Dlatego
wyżej stawiał ewangeliczne nakazy współpracy i dialogu29, który cechuje realizm, pozwalający nawet w sytuacji napięcia, sporów i konfliktów dostrzegać to, co pozostaje wspólne. Wprowadza łagodność, czyli sięganie po środki pokojowe, które powodują, że to, co zbliża, przeważa nad tym, co prowadzi do podziału i nienawiści30.

Por. K. Wojtyła, Człowiek drogą Kościoła, Rzym 1992, s. 87.
Jan Paweł II, Uczyńmy wyłom w murze nienawiści. Do młodzieży Włoskiej Akcji
Katolickiej, „Os Rom Pol”, 3(1982), nr 5(29), s. 31; zob. W. Piwowarski, Dialog w
społecznym nauczaniu Kościoła, [w:] „Znaki Czasu”, 21(1991), s. 84-100.
27 Jan Paweł II, Pokój rodzi się ze sprawiedliwości, [w:] „Os Rom Pol”, 6(1985), nr
3(63), s. 22.
28 tenże, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Homilia w Ottawie, [w:] „Os
Rom Pol”, 5(1984), nr 9(57), s. 28.
29 Jan Paweł II, Nadzieja i solidarność, dz. cyt., s. 213.
30 Por. tenże, Dialog na rzecz pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów, [w:] Paweł
VI, Jan Paweł II, Orędzie papieskie, dz. cyt., s. 151-152.
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3. Praca na roli drogą do cywilizacji miłości
Cywilizacja techniczna, konsumpcyjna i śmierci tkwi swymi
korzeniami w błędzie antropologicznym. Polega on na tym, że
człowiek traktowany jest w sposób mechanistyczny, przedmiotowo. Zostaje w ten sposób zanegowana najgłębsza intencja
prawdziwej wielkości osoby ludzkiej, jej transcendencji wobec
świata, rzeczy oraz napięcie, które ona odczuwa w sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra, a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede wszystkim zaś zostaje odrzucona wynikająca
stąd potrzeba zbawienia31.Zatem konieczne jest budowanie nowej cywilizacji, aby obronić człowieka i zapewnić mu niezbędne
warunki do prawdziwego, integralnego rozwoju. Cywilizacja
miłości ma ułatwić realizację godności każdej osoby ludzkiej, do
czego powołał ją sam Bóg. Ma ona doskonalić ludzkiego ducha,
dlatego wewnętrzna struktura tej cywilizacji zawiera w sobie
poczwórny prymat duchowych wartości człowieka. Chodzi
mianowicie o prymat: osoby przed rzeczą, etyki przed techniką,
„bardziej być przed więcej mieć” oraz miłosierdzia przed sprawiedliwością. Zachowując wszystkie te zasady rolnik przez pracę jest autentycznie budowniczym nowego świata. Swoją pracą
ma dokonywać większej humanizacji struktur, aby świat stawał
się coraz bardziej ludzki i sprzyjający integralnemu rozwojowi
człowieka.
4. Troska o dobro wspólne
Rolnik buduje cywilizację miłości przede wszystkim przez
wierność wartościom wynikającym z życia i pracy na roli. Na
przykład lekarstwem na konsumpcjonizm jest solidarność między rolnikami. Ona przeciwstawia się opcji nastawionej na maksymalny zysk, który z kolei może stać się środkiem nadmiernej
konsumpcji.
W encyklice Centesimus annus Jan Paweł II określa współczesną
cywilizację jako cywilizację śmierci. Do jej symptomów można zaliczyć: kwestię ekologii, wojny, zabijanie dzieci nienarodzonych itp.
Rolnicy, wypełniając swoją zasadniczą funkcję podtrzymywania
życia na ziemi, walczą z tą cywilizacją niosącą śmierć i zagładę.
31

Por. tamże, s.13.



Dokonuje się to w podwójnym wymiarze: po pierwsze podtrzymują życie ludzkie poprzez dostarczanie żywności, a po drugie roztropnie uprawiając glebę zachowują jej zdatność do rodzenia owoców oraz nie naruszają porządku ekologicznego.
Praca na roli zawiera w sobie wszystkie elementy sprzyjające
godności i doskonałości człowieka oraz budowania świata coraz
bardziej doskonałego. Praca rolnika posiada także szczególne
walory dające większe możliwości w budowaniu nowej cywilizacji. Wynika to z charakteru pracy, która daje bezpośredni kontakt z żywą naturą, co rodzi większy szacunek do życia. Poza
tym rolnicy przez swoje nabyte wartości: pilność, pracowitość,
wytrwałość i samodzielność humanizują struktury świata. Życie
wiejskie bogate jest w wiele wartości ludzkich i chrześcijańskich,
dzięki którym rolnik ubogaca świat ducha, staje się przez to
współtwórcą cywilizacji miłości. Dlatego rolnik jest za nie odpowiedzialny. Przejmując i stosując pewne zdobycze techniczne
z dziedziny przemysłu, nie może ulec wpływom ideologii cywilizacji technicznej, konsumpcyjnej i cywilizacji śmierci32.
W nauczaniu społecznym Kościoła odnajdujemy wiele różnego rodzaju obowiązków rolników, ich organizacji na rzecz
wkładu w dobro wspólne państwa, wspólnoty ludzkiej. Troska o
wzrost dobra wspólnego dotyczy nie tylko rolników, ale
wszystkich obywateli, całej ludzkości i przejawia się we wszystkich wymiarach życia społecznego. Szczególną rolę w procesie
rozwoju każdego człowieka, przygotowywania do jak największego wkładu w dobro wspólne – pełni rodzina. Na jej wzór
kształtuje się człowiek, społeczności mniejsze i większe oraz
wspólnota ogólnoludzka. Zdaniem Jana XXIII rodzinne gospodarstwo rolne powinno stanowić podstawę ustroju społecznogospodarczego i zapewnić godziwe warunki życia i rozwój
wszystkim jego członkom (por. MM 143). Obowiązkiem rolników jest troska o posiadanie takiego gospodarstwa, które umożliwi godziwe warunki życia i przyczyni się do jak największego
wkładu w dobro wspólne.
Rolnik we wszystkich wymiarach życia powinien być twórcą,
przodownikiem nie tylko wzrostu gospodarczego, ale i ducho32



Por. J. Więcławek, Wieś i rolnictwo w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt, s. 88-92.

wego oraz postępu społecznego wsi i kraju (por. MM 144), wytwarzając wartości wspólne, osiągając własną doskonałość. Różnorodne potrzeby rolnika wymagają otwarcia, braterstwa, szacunku dla drugiego człowieka, zespolenia się wokół określonych
zakresów dóbr. Rolnik zamknięty w sobie, działający w pojedynkę, narzekający tylko na otaczającą go rzeczywistość – jest
skazany na odosobnienie i jak głosi przysłowie: jego słowa są
rzucane na wiatr (por. MM 146). Każdy człowiek jest istotą społeczną i niejako przez naturę skazany jest na nawiązywanie kontaktów z innymi, gdyż sam nie jest w stanie zaradzić wielu potrzebom, ani osiągnąć pożądanych celów. Wymaga to od rolników wyjścia poza siebie, nawiązania łączności w duchu braterstwa i miłości z innymi osobami – w celu tworzenia zrzeszeń,
stowarzyszeń – aby zwiększyć swój udział w budowaniu dobra
wspólnego (por. MM 146).
Sprawą istotną jest udział rolników w różnych formach życia
politycznego, a tym samym oddziaływanie na kształt polityki
państwa wobec wsi i rolnictwa, w takim zakresie, aby państwo
dbało o rozwój rolnika, troszcząc się o równomierny rozwój rolnictwa, przemysłu i usług (por. MM 151).
„Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est
przypomina, że „Kościół nie może i nie powinien podejmować
walki politycznej, aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe
społeczeństwo. Nie może i nie powinien stawiać się na miejscu
państwa”. Kościół powołany jest natomiast do prowadzenia misji religijnej i moralnej. Dzięki temu pomaga człowiekowi odnaleźć cel i ostateczny sens jego życia.
Niejednokrotnie jednak misja Kościoła przekracza sferę czysto religijną, gdyż moralność dotyczy nie tylko religii, lecz także
gospodarki i życia społecznego. Kościół pobudza swoich wiernych do działania etycznego w każdym segmencie ludzkiego
życia. Oznacza to, że Kościół poprzez swoją posługę budzi –
zdaniem Benedykta XVI – „siły duchowe, bez których sprawiedliwość, zawsze domagająca się wyrzeczeń, nie może utrwalić
się i rozwijać”33.
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S. Dziwisz, Miłością mocni, Kraków 2006, s. 116-117.


Wobec istniejących niesprawiedliwości ujawnionych okresie
transformacji, które utrudniają rozwój rolnictwa, a sprzyjają
grupom związanym często ze światem polityki, rolnicy nie mogą
bezczynnie oczekiwać na zmianę sytuacji, aż rolnictwo zepchnięte zostanie na margines życia gospodarczego. Przede wszystkim,
chroniąc własną produkcję przed nieuczciwą konkurencją i złą
polityką rządu, mają obowiązek tworzyć „fronty solidarności”.
Jako ostatni środek walki o własne dobro – w ramach troski o
dobro wspólne – mają prawo i obowiązek korzystać z prawa do
strajku (GS 14; LE 20).
Rolnicy, realizując swoje zadania i cele, troszcząc się o własne
dobro, nie mogą lekceważyć godności innych osób i ich praw.
Dobro rolnika, jak i każdego człowieka powinno być podporządkowane dobru wspólnemu państwa i wspólnoty ogólnoludzkiej (por. MM 147; 169-174). Właściwy wkład w dobro
wspólne to rozwój talentów własnych i dzieci, respektowanie
opcji na rzecz ubogich, postawa solidarności jako cnoty, podjęcie
pewnych wyrzeczeń i ponoszenie ofiar. Realizacja dobra wspólnego dokonuje się przez pracę; wspólne, solidarne działanie;
zależy od postawy rolnika, ale i władzy odpowiedzialnej za tworzenie i funkcjonowanie struktur społecznych.
Jan Paweł II jako kontynuator myśli Papieża Jana XXIII podkreśla specyficzny wkład rolników w dobro wspólne, którego
upatrywać należy w przywiązaniu i miłości do ziemi, języka
polskiego, tradycji, kultury ściśle związanej z religią. Wkład ten
ma istotne znaczenie dla dobra naszego narodu w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Papież zachęca rolników do pomnażania tego dobra, apelując do władz państwowych, polityków,
różnych społeczności o pomoc w jego urzeczywistnianiu34.
W okresie kolektywizacji rolnicy utrzymywali własność prywatną ziemi, ponosząc ogromne koszty, dostarczając bezpłatnie
państwu swoje produkty. Bronili swej własności, kultury, tradycji,
Por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św., Poznań, 20 VI1983, n. 4, [w:]
Jan Paweł II, Pielgrzymki..., dz. cyt., s. 301-302; por. Homilia z okazji kanonizacji Jana z Dukli, 10 VI 1997, dz. cyt., s. 164-165; por. Homilia podczas Mszy
św., Tarnów, 10 VI 1987, [w:] Ojciec Święty do rolników, Włocławek 1991, s. 198199; por. S. Sojka, Adoracja Najświętszego Sakramentu..., dz. cyt., s. 207-226.
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religii, walczyli o suwerenność Polski, co ułatwiło zmiany ustrojowe w 1989 roku35.
Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski rolnicy nie tylko zabezpieczają biologiczny byt narodu, ale dostarczają wiele produktów dla przemysłu i są biorcami wielu towarów i usług, dając niejako innym miejsca pracy. Szanując różnorodność biologiczną i
kulturową wsi, racjonalnie korzystając z bogactw ziemi, którą Bóg
dał naszemu narodowi na całe pokolenia, rolnicy wnoszą istotny
wkład w dobro wspólne36. Wkład rolników w dobro wspólne narodu zależy od polityki rządu. Władza państwowa, opierając się
na zasadach nauki społecznej Kościoła, przez odpowiednią politykę społeczną i gospodarczą wspomaga stosowanie sprawiedliwego systemu prawnego, otacza opieką wszystkich autentycznie
potrzebujących rolników i ich rodziny, aby mogły pełniej i łatwiej
osiągnąć swoje cele i uczestniczyć w wytwarzaniu dobra wspólnego (por. GS 74; ChL 42). Racją istnienia władz państwowych jest
sprzyjanie dobrobytowi wszystkich obywateli, troska o dobro
ogółu, a nie tylko osób sprawujących władzę, osób związanych z
poszczególnymi opcjami politycznymi.
Jeżeli rodzina rolnika jest poniżana, lekceważona, żyje w
ubóstwie, a dzieci pozbawione są możliwości rozwoju swoich
talentów, realizacji celów – to dobro wspólne narodu jest zagrożone. Dobro wspólne mierzy się „miarą człowieka”, który jest
jego celem. Naród jest silny człowiekiem, jego „potencjałem”. Jak
podkreśla Jan Paweł II – dobro wspólne społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, „kim w owym społeczeństwie jest
każdy człowiek, jak pracuje i jak żyje"37: Wszyscy tworzymy
wielką rodzinę i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształt
dobra wspólnego (por. SRS 38).

Por. List Episkopatu Polski o roli katolików w procesie przekształceń rolnictwa i
przeobrażeń społecznych wsi i małych miast, Warszawa, 17 III 1995 r., [w:] „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 1995, nr 5, s. 136.
36 Por. S. Wyszyński, Homilia podczas Mszy św., 7 X 1979, [w:] Wybór przemówień do rolników, Warszawa 1984, s. 42.
37 Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z delegacją „Solidarności",
Rzym, 15 I 1981 r., [w:] Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, cz. II, RzymLublin 1987, s. 165.
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Niesprawiedliwe są takie struktury władzy państwowej, które umożliwiają wąskim grupom – osobom zaangażowanym politycznie – korzystanie z dobra wypracowanego przez innych
obywateli, zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, agencji rządowych, telewizji. Zdarza się, iż są to osoby
niekompetentne, bez wartości moralnych, które nie są w stanie
właściwe wypełniać swoich zadań. Wielu z nich przedkłada
własne korzyści oraz swoich partii nad dobro wspólne narodu.
Mechanizmy takiego funkcjonowania władzy państwowej, która
służy grupie, uprzywilejowanych – są dogłębnie chore, stanowią
zagrożenie dla dobra wspólnego.
Zakres udziału rolników w dobru wspólnym – w którym
uczestniczą – będzie ulegał zmianom i wymaga konsensusu społecznego i konkretyzacji. Zależy bowiem od wielu czynników:
polityki rolnej odnośnie do sytuacji gospodarczej na świecie. Należy stworzyć takie formy pomocy, które ułatwiają rozwój integralny rolnika, jego rodziny, rolnictwa, wsi, które pozwolą zachować kulturę i tradycję, chronić środowisko przyrodnicze, zachować niezależność żywnościową naszego kraju, przyczyniać
się do wzrostu dobra wspólnego – ukierunkowanego na dobro
każdego człowieka.
5. Zasada pomocniczości i solidarności
Jan XXIII w encyklice „Mater et magistra” zwrócił uwagę na
konieczność odpowiedniej interwencji państwa – jako wyższej
społeczności – w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rolników i
rolnictwa. Państwo zgodnie z zasadą pomocniczości powinno
wspierać i pobudzać inicjatywę rolników w takim zakresie, aby
mogli jak najszybciej wykonać swoje zadania (por. MM 152).
Również Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus” nawiązuje
do klasycznej definicji zasady pomocniczości i stwierdza: „Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne
sprawy społeczności niższego rzędu pozbawiając ją kompetencji,
lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w
koordynacji jej działań z działaniem innych grup społecznych
dla dobra wspólnego” (por. CA 48).



Z przytoczonych wypowiedzi wynika, iż pomoc, działanie
społeczności wyższego rzędu – państwo, instytucje międzynarodowe – na rzecz społeczności mniejszych, nie może ich zniewalać, pozbawiać kreatywności i odpowiedzialności, odbierać
zadań, które mogą same wykonać. Zasada pomocniczości ma
zatem dwa aspekty: negatywny i pozytywny38.
W aspekcie pierwszym, jak słusznie zauważa W. Piwowarski, pomoc paradoksalnie związana jest z brakiem pomocy. Drugi aspekt polega na świadczeniu pomocy tam, gdzie jest ona konieczna. Nie chodzi o pomoc permanentną, lecz doraźną. W takim zakresie, by jednostka lub grupa społeczna, która nie jest w
stanie zrealizować własnych celów i zadań, po uzyskaniu pomocy w dalszym ciągu mogła realizować je samodzielnie. Tego rodzaju pomoc określa się jako „pomoc dla samopomocy”39.
Niezbędna jest nie tylko pomoc ekonomiczno-prawna, ale
nade wszystko potrzebna jest rzetelna informacja, konieczne jest
kształcenie i dokształcanie skierowane na: zmianę myślenia o
roli państwa, upodmiotowienie rolników, aktywizację społeczno-ekonomiczną i polityczną40. Wobec wielorakich zagrożeń i
potrzeb rolników potrzebna jest wszechstronna i skoordynowana pomoc państwa i innych społeczności41.
Politykę gospodarczą kreuje władza państwowa przez tworzenie pewnych warunków rozwoju, takich jak: podatki, dopłaty, kredyty. Wszelka pomoc ma na celu pobudzenie rozwoju
rolnika, gospodarstw rolnych, przedsiębiorczości,, wzrostu wydajności pracy. We wszystkich poczynaniach należy uszanować
Aspekt negatywny polega na tym, by władze państwa, społeczności wyższego rzędu nie odbierały jednostkom ludzkim, różnym grupom społecznym możliwości działania i odpowiedzialności za własne zadania. Chodzi tu szczególnie
o instytucje samorządowe, terenowe i zawodowe, organizacje pośrednie, które
stanowią „barometr demokracji” i uspołecznienia. Aspekt pozytywny wyraża
się w obowiązku udzielenia skutecznej pomocy dla społeczności niższego rzędu w razie j konieczności oraz w pomocy ekonomiczno-prawnej w koordynacji
działań mniejszych grup, które je podejmują w ramach dobra wspólnego.
39 Por. W. Piwowarski, Pomoc dla samopomocy w świetle katolickiej nauki społecznej, [w:] „Roczniki Nauk Społecznych” KUL, 1986, t. XIV, s. 25-45.
40 Por. tamże.
41 Por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św., Tarnów, 10 VI 1987, n. 9 [w:]
Jan Paweł II, Pielgrzymki..., dz. cyt., s. 425.
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godność rolnika, jego wolność, kreatywność, i system wartości i
kulturę (por. MM 142-144).
Wszelka pomoc władzy państwowej winna być kierowana
bezpośrednio do rolnika i jego rodziny oraz instytucji pośrednich, do których należy zaliczyć: samorząd rolniczy, spółdzielnie
produkcyjne, grupy producenckie, organizacje mające na celu
wprowadzanie nowych technologii, podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, ekologicznej, oświaty wiejskiej, tworzenie
rynku zbytu, rozwój infrastruktur i zachowanie świata wiejskich
wartości (por. MM 143; CA 16)42.
Informacja o zakresie i warunkach uzyskania środków pomocowych ze strony państwa, o możliwościach ich racjonalnego
wykorzystania, powinna dotrzeć do każdego rolnika, a nie tylko
do „swoich" i być skierowana do tych, którzy jej potrzebują43.
Kościół domaga się respektowania zasady pomocniczości w
stosunkach między krajami bogatymi a ubogimi lub będącymi
na drodze rozwoju. Pomoc nie może być formą neokolonializmu, uzależnienia gospodarczego, środkiem do narzucenia ideologii (por. GS 55-66). Ważną rolę do spełnienia w pomocy dla
samopomocy rolnikom mają międzynarodowe organizacje, a
szczególnie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (por. MM 155-156).
Zasada pomocniczości porządkuje życie społeczne na miarę
godności człowieka; stanowi barierę dla nieuzasadnionej centralizacji władzy państwowej, jej upolityczniania, sterowania „od
góry” życiem społeczno-gospodarczym.
W trosce o własne dobro w ramach dobra wspólnego należy
– zdaniem Jana XXIII i Jana Pawła II – tworzyć fronty solidarności, różnego rodzaju społeczności o celach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych (por. MM, 84-87; 146-147;
LE, n. 8, 14).
Różne formy solidarności rolników nie mogą ograniczyć się
do troski o własne dobro i być formą walki przeciwko innym. Jan
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XXVII Konferencji Generalnej FAO, n. 4, 11.11.1993, OR 1994, nr 2, s. 35-36.
43 Bp L. S. Głodź, Homilia wygłoszona podczas dożynek, Jasna Góra, 6 IX
1999, dz. cyt, s. 17.
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Paweł II wyjaśnia, iż solidarność wyzwala walkę, „ale nie jest to
nigdy walka przeciw drugiemu”, która traktuje człowieka jak
wroga i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego
prawdziwy postęp, o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Papież
zachęca rolników do praktykowania tej cnoty, jaką jest solidarność i w rodzinie, środowisku wiejskim, grupach społecznych.
Solidarność wyraża się w wielkoduszności, przyjaźni, gotowości
do dzielenia się; wymaga oparcia się pokusie egoizmu, skąpstwa i
lenistwa44. Ważne jest poczucie transcendentnego charakteru życia, wyjście poza siebie, czerpanie sił z Ewangelii, stawianie na
pierwszym miejscu wartości duchowych, otwarcie na tych, którzy
cierpią niedostatek, są dyskryminowani45.
Trudna sytuacja rolników, ich rodzin winna skłaniać grupy
zawodowe, społeczności lokalne, organizacje mieszkańców
miast – do solidarności, walki o zagrożonego człowieka, aby jego
życie uczynić „bardziej ludzkim”. Solidarność wyraża się w
przezwyciężaniu poczucia niższości, w piętnowaniu przejawów
dyskryminacji z powodu miejsca zamieszkania czy pozycji społecznej. Wobec rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których
znajduje się rolnik – nikt nie może być obojętny; przede wszystkim sami rolnicy nie powinni poddawać się bierności, oczekując
skutecznych rozwiązań od innych; taka postawa jest ucieczką od
codziennego trudu46. Urzeczywistnianie zasady solidarności to
odrzucenie egoizmu, niesprawiedliwości, respektowanie chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego, poczucie odpowiedzialności
za siebie i innych. Solidarność ukierunkowana jest w sposób
szczególny na potrzeby ubogich i bezbronnych47.

Por. Jan Paweł II, Przemówienie po Mszy św. do chłopów, górników, emigrantów, Zacatecas, 12 V 1990, n. 4, [w:] Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 225; por.
Przemówienie do rolników, Bahia Blanca, 7 IV 1987, n. 6, 7, [w:] Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 190-191.
45 Por. Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy, Watykan, 18 III 1984, n. 3, [w:] Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 142.
46 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla ludności rolniczej, Villarrica, 17 V 1988, n. 6, [w:] Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 219,
47 Por. Jan Paweł II, Spotkanie ze światem pracy, Cottonera, 26 V 1990, n. 6, [w:]
Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 252.
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Zdaniem Jana Pawła II, solidarność to m.in. poczucie braterstwa z tymi, którzy cierpią, wzajemny szacunek, uznanie i pomoc wykluczająca wszelkie formy egoizmu. Wszyscy jesteśmy
braćmi tego samego Ojca. Odkupiciel i Dawca życia wymaga od
nas zaangażowania dla dobra bliźniego wraz z gotowością
ewangelicznego zatracenia się na rzecz dobra drugiego.
Papież uczy: „Nie ma solidarności bez miłości (...), nie ma
przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która
przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych,
nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która
służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego
dawania”48. „Wielkiej Ojczyzny nie można budować bez braterstwa i wzajemnej pomocy, bez solidarności pomiędzy ludnością
wiejską i mieszkańcami miast (...), bez szczególnej uwagi poświęconej problemom rolnictwa”49. „Nie ma wolności bez solidarności. Przyszłość Polski należy budować na trwałym fundamencie miłości do Boga i bliźniego”50.
Rolnicy stanowią jedną z najuboższych materialnie i najsłabszych organizacyjnie grup społecznych. Według Jana Pawła II
„...elementarną zasadą każdej zdrowej organizacji politycznej, to
znaczy takiej, w której jednostki, im bardziej są bezbronne w danym społeczeństwie, tym bardziej winny być podmiotem zainteresowania i troski innych, a zwłaszcza interwencji władzy publicznej...” (CA 10).
Wymienione zasady etyczno-społeczne stanowią fundament
personalistycznego i humanistycznego porządku społecznego.
Ich realizacja pozwala zabezpieczyć godność i prawa rolników,
każdej osoby ludzkiej, a równocześnie dobro wspólne. Zasada
solidarności wraz z zasadą dobra wspólnego i zasadą pomocniczości reguluje życie człowieka na płaszczyźnie bytu i działania

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św., Sopot, 5 VI1999, n. 3, [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki..., dz. cyt., s. 1019.
49 Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z indiańską ludnością rolniczą, Cusco, 3 II 1985, n. 3, [w:] Ojciec Święty..., dz. cyt., s. 153.
50 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św., Sopot, 5 VI1999, n. 3, [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki..., dz. cyt., s. 1019.
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społecznego, determinuje stosunki między osobami, poszczególnymi społecznościami w wymiarze kraju i świata.
***
Z przeprowadzonych analiz dotyczących etosu pracy na roli
wynika, że Ojciec Święty Jan Paweł II w przesłaniu do ludzi pracy na roli sięga do korzeni i źródeł wszelkiego poznania naukowego, socjologicznego i teologicznego. Wywodzi je z aktu
stwórczego i zbawczego powołania człowieka. Bóg, stwarzając
człowieka na obraz i podobieństwo swoje, obdarzył go tendencją
epistemiczną. Odtąd człowiek chce rozumieć i poznawać całą
rzeczywistość, a w niej siebie samego. Co więcej, Bóg obdarzył
człowieka zdolnością kreatywności, to znaczy uczestniczenia w
stwórczej mocy samego Stworzyciela. Stało się to nie tylko na
mocy polecenia „czyńcie sobie ziemię poddaną”, ale także ikoniczności człowieka i powołania go do nazywania rzeczy istniejących wokół niego, by w relacji do nich dokonywał samookreślenia. W ten sposób Jan Paweł II ukazał objawieniowe źródła
poznawania całej rzeczywistości oraz ukazał miejsce w niej
człowieka.
Mimo, iż człowiek musiał opuścić swe pierwotne miejsce, na
skutek grzechu pierworodnego, to jednak Bóg w swoim miłosierdziu obiecał człowiekowi przywrócić utracony przez niego
status przez dzieło zbawcze, dokonane przez Jego Syna Jezusa
Chrystusa.
Kościół w myśl Soboru Watykańskiego II nieustannie odczytuje „znaki czasu” i wyjaśnia je w świetle Objawienia, stosownie
do mentalności i sposobu realizowania powołania życiowego
człowieka51. W tę perspektywę wpisuje się refleksja Jana Pawła II
na temat ludzi pracujących na roli, która jest nadal aktualna i
skłania do podejmowania konkretnych działań zmierzających ku
pełni świętości, którą odnajdujemy w Bogu jako Najwyższej i
Jedynej Świętości.
Summary
Sanctity at the Foundation of the Moral Renewal of Society
Por. J. Zimny, Święty Jan z Dukli, [w:] Pedagodzy na współczesne czasy, red.
J. Zimny, Stalowa Wola – Ružomberok – Sandomierz 2006, s. 66.
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One of the challenges for contemporary Church is the problem of the moral renewal of the society. The Pope Benedict XVI,
likewise John Paul II perceives the moral renewal of the society
in an individual and common striving of a man for sanctity. The
source of this sanctity is God’s love. This love should renew all
spheres of the social life.
Benedict XVI made an appeal for the moral renewal to two
groups of the Polish Bishops upon completion of their visit ‘ad
limina Apostolorum’ (Vatican City 3 December 2005). In this article suggestions of actions which will contribute to the moral
renewal of the society in the climate of sanctity have been put
forward based on the teaching of Church. This renewal should
be clear and profound. The Pope Benedict XVI said to the Polish
Bishops that moral renewal of the society ‘could not be superficial, partial and episodic’ but ‘deep transformation of the people
and the road to sanctify specific people’. The conditions of such a
renewal are, among other things: following the life of Christ and
His Mother Mary, abiding by the principles of social justice, love
of God and people, following the life of the blessed and the
saints, remembering the words of John Paul II: ‘the world today,
first of all, calls the people of conscience as well as holy people
capable of building the civilization of love’, remembering that
the aim of the moral renewal is happiness of a man, both in the
earthly and eschatological dimension, care of ecology expressed
in the awareness that God Creator made the planet Earth ‘a flat
for everything that lives’, love for God and a man – as the foundation of the new human civilization.
Conducted analyses in this article present the validity and
universality of the words of Benedict XVI to the Polish Bishops
and they constitute the continuation of the teaching of John Paul
II in the issues of the moral renewal of the society whose foundation is sanctity.



Ks. Kazimierz Bełch
KWESTIA EKOLOGICZNA W NAUCZANIU
JANA PAWŁA II
Człowiek jest zależny od środowiska naturalnego, w którym
żyje. Bez niego nie mógłby egzystować. Czerpie z niego nie tylko
pożywienie. Jest ono także źródłem bogactwa materialnego,
zdrowia i dobrego samopoczucia. Środowisko z natury nie jest
dla człowieka ani obce, ani wrogie. Jednakże z jego winy ulega
degradacji, stając się dlań nieprzyjaznym. Co więcej, człowiek
współczesny czuje się zagrożonym przez nie, a ściślej, przez niektóre wytwory swojego umysłu i swoich rąk. Żyje w lęku, obawiając się, że niekontrolowany rozwój techniki może w sposób
radykalny obrócić się przeciwko niemu. Jego własne wytwory
mogą stać się środkami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego zniszczenia1. Toteż jawi się konieczność ochrony środowiska naturalnego, a ściślej zaniechania działalności dla niego szkodliwej i
naprawy tego, co zostało zniszczone.
Na temat środowiska naturalnego Jan Paweł II wypowiadał
się wielokrotnie. Treści ekologiczne zawiera pierwsza jego encyklika - Redemptor hominis, wszystkie encykliki społeczne, zaś
Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju stanowi swego rodzaju małą summę ekologicznego nauczania. Do tej tematyki Jan
Paweł II powracał jeszcze wielokrotnie przy różnych okazjach.
W niniejszym opracowaniu analizy nauczania Jana Pawła II
najpierw będą dotyczyć istnienia problemu ekologicznego, czyli
postępującej degradacji środowiska, następnie zostaną ukazane
podstawy antropologiczno-teologiczne troski ekologicznej, w
tym także prawidłowy model relacji między człowiekiem i przyrodą, a w końcu najpilniejsze zadania zmierzające do ochrony
środowiska.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis [dalej RH], nr 15, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Encykliki, wyd. M, Kraków 2006, s. 42-43.
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I. Degradacja środowiska przyrodniczego
Jan Paweł II, mówiąc o postępującej degradacji środowiska,
sięgał do najgłębszych tego zjawiska przyczyn. Poznanie przyczyn umożliwi zastosowanie odpowiednich działań ochronnych.
Toteż zwróci się tu uwagę nie tylko na fakty degradacji, ale również na ich przyczyny.
1. Fakt degradacji środowiska
Stan zniszczenia środowiska przyrodniczego Jan Paweł II
oceniał realistycznie. Dostrzegał groźbę jego zagłady. W przemówieniu do ludzi kultury i nauki 5 września 1993 r. w Wilnie
stwierdził, że ludzkość jest „zagrożona przez kryzys ekologiczny o
tak wielkich rozmiarach, że rodzi lęk przed zagładą środowiska
naturalnego”2. Nieco wcześniej, 8 maja 1993 r., w czasie wizyty w
międzynarodowym centrum naukowym w Erice na Sycylii, podkreślił, że ekologiczne zagrożenia „o charakterze planetarnym
osiągnęły poziom skrajnie niebezpieczny, co każe się obawiać zagłady ekologicznej, będącej skutkiem lekkomyślnego niszczenia
najważniejszych zasobów środowiska naturalnego”3.
Bardziej szczegółowy obraz spustoszenia środowiska rysuje Jan
Paweł II w czasie audiencji generalnej dnia 17 stycznia 2001 r.:
„Zwłaszcza w naszych czasach człowiek lekkomyślnie zdewastował porośnięte lasami niziny i wzgórza, skaził wody, zniszczył
ziemskie środowisko, zanieczyścił powietrze, naruszył systemy
hydro-geologiczne, spowodował pustynnienie żyznych niegdyś
obszarów”4. Inne rodzaje zniszczeń obnaża Jan Paweł II w Orędziu
na XXIII Światowy dzień Pokoju. Zwraca uwagę na stopniowe
niszczenie warstwy ozonowej i postępujący w ślad za nim efekt
cieplarniany, które osiągnęły już krytyczne rozmiary. Widzi szkodliwy wpływ na środowisko naturalne odpadów przemysłowych,
gazów produkowanych przy spalaniu kopalin, niekontrolowanego
Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury (Wilno,
5.09.1993), nr 7, [w:] „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie [dalej ORP], 1993,
nr 12, s. 18.
3 Jan Paweł II, Przemówienie w międzynarodowym centrum naukowym im. Ettore
Majorany (8.05.1993), nr 6, ORP, 1993, nr 7, s. 14.
4 Jan Paweł II, Trzeba zapobiec katastrofie ekologicznej. Audiencja generalna
(17.01.2001), ORP, 2001, nr 4, s. 43-44.
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wycinania lasów, stosowania pewnych herbicydów, substancji
chłodzących i aerozoli. Zauważa naruszenie równowagi ekologicznej, spowodowanej wyniszczeniem niektórych gatunków roślin i zwierząt i niekontrolowaną eksploatacją bogactw naturalnych. Wyraża wielki niepokój w związku z nie podlegającą żadnej
kontroli manipulacją genetyczną w przyrodzie i niepohamowanym
tworzeniem nowych gatunków roślin i zwierząt, jak również z
etycznie niedopuszczalnymi zabiegami podejmowanymi u początków samego życia ludzkiego. Stwierdza, że „w tak delikatnej dziedzinie lekceważenie lub odrzucanie podstawowych norm etycznych prowadzi człowieka na próg samozniszczenia”5.
Oczywistą jest rzeczą, że niszczenie środowiska jest głównie
dziełem krajów rozwiniętych, silnie uprzemysłowionych. Papież
zauważa jednak także udział w tym krajów biednych: „Gdy
ziemia nie wydaje plonów, rolnicy przemieszczają się z miejsca
na miejsce, doprowadzając często do niekontrolowanego wycinania lasów (…). Ponadto niektóre państwa o znacznym zadłużeniu nadmiernie eksploatują swoje bogactwa naturalne, by nawet za cenę nieodwracalnych zmian w równowadze ekologicznej uzyskać nowe towary na eksport”6.
2. Przyczyny degradacji środowiska
W encyklice Centesimus annus Papież pisze, że „u korzeni
bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego tkwi błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach.
Człowiek, który odkrywa swą zdolność przekształcania i w
pewnym sensie stwarzania świata własną pracą, zapomina, że
zawsze dzieje się to w oparciu o pierwszy dar, otrzymany od
Boga na początku w postaci rzeczy przezeń stworzonych. Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej
przez Boga, przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić
Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie na
XXIII Światowy Dzień Pokoju, nr 6, ORP, 1989, nr 12 bis, s. 21.
6 Tamże, nr 11, s. 22.
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rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu prowokuje bunt natury, raczej przez
niego tyranizowanej, niż rządzonej”7. Zatem źródło kryzysu
ekologicznego znajduje się w niewłaściwej wizji człowieka i jego
miejsca w świecie.
W świetle nauczania Jana Pawła II najbardziej zagraża przyrodzie i samemu człowiekowi brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Papież podkreśla, że prawo
natury „wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, uderza w samego człowieka”8. W człowieka uderza także nieposzanowanie życia, zwłaszcza ludzkiego. Jan Paweł II stawia retoryczne pytania: „Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwione są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia,
jakim jest istnienie człowieka? Czy można przeciwstawiać się
niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza
się zagładę nie narodzonych, prowokowaną śmierć starych i
chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego?”9.
U podstaw niszczenia środowiska Jan Paweł II dostrzega pogardę dla człowieka. W przemówieniu w Meksyku na stadionie
Azteków dnia 25 stycznia 1999 r. stwierdził, że „głęboką przyczyną wszelkich zamachów na przyrodę jest nieład moralny i
pogarda, jaką człowiek żywi dla człowieka”10. Wyrazem tej pogardy jest górowanie interesów ekonomicznych nad dobrem
osoby, a nawet nad dobrem całych społeczności, prowadzące z
reguły do niszczenia środowiska.
Bezpośrednich przyczyn niszczenia środowiska Jan Paweł II
dopatruje się w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym
stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus [dalej CA], nr 37, [w:] Jan Paweł II,
Dzieła zebrane, t. I, Encykliki, wyd. M, Kraków 2006, s. 427.
8 Jan Paweł II, Homilia podczas liturgii słowa w Zamościu (12.06.1999), nr 3, ORP,
1999, nr 8, s. 71.
9 Tamże, s. 71-72.
10 Jan Paweł II, Przemówienie na stadionie Azteków (25.01.1999), nr 4, ORP, 1999, nr
4, s. 28.
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technologicznych, a zwłaszcza w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Papież zauważa, że
„we współczesnej epoce (…) aspekt podboju i wyzysku zasobów
naturalnych stał się dominujący i zaborczy, zagrażający dzisiaj
samej <gościnności> środowiska. Istnieje ryzyko, że środowisko
jako <zasoby> zacznie zagrażać środowisku jako <domowi>”11.
Do tych przyczyn zalicza także wojnę. W Orędziu na XXIII
Światowy Dzień Pokoju czytamy: „Obecnie skutki jakiejkolwiek
wojny na skalę światową byłyby dla ekologii katastrofalne. Każdy jednakże konflikt, lokalny czy regionalny, pomimo ograniczonych rozmiarów sieje zniszczenie nie tylko wśród ludzi i infrastruktury, ale wyrządza szkody w przyrodzie, niszcząc zbiory
i roślinność, zatruwając glebę i wodę. Ten, kto ocalał, zaczyna
nowe życie w bardzo ciężkich warunkach naturalnych, co wywołuje z kolei trudne sytuacje społeczne, które mają także negatywny wpływ na środowisko naturalne”12.
Analiza przyczyn niszczenia środowiska wskazuje jednoznacznie, że „zły stan ekologii jest przejawem głębokiego moralnego kryzysu człowieka”13. Pogłębienie się kryzysu ekologicznego jest konsekwencją ludzkich grzechów, zwłaszcza egoistycznego wykorzystywania przez człowieka darów ziemi.
II. Antropologiczno-teologiczne podstawy troski ekologicznej
Celem odrzucenia wymienionego wyżej błędu antropologicznego Jan Paweł II uczy o wartości przyrody i nadrzędnej
wartości człowieka, aby następnie z tych prawd wyprowadzić
właściwe zasady relacji człowieka do przyrody.
1. Przyroda
Jan Paweł II stwierdza, że „teologia, filozofia i nauki ścisłe
mają zgodną wizję harmonii wszechświata jako prawdziwego
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Sympozjum na temat zdrowia i
ochrony środowiska (24.03.1997), nr 2, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1
(1997), s. 521.
12 Jan Paweł II, Pokój z Bogiem, dok. cyt., nr 12, ORP, 1990, nr 12 bis, s. 22.
13 Tamże, nr 13, s. 22.
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<kosmosu>, który stanowi integralną całość i charakteryzuje się
własną dynamiczną równowagą. Ten porządek musi być uszanowany. Ludzkość jest powołana do tego, by go poznawać, by
odkrywać go z należną ostrożnością, a następnie korzystać z
niego, troszcząc się jednak o zachowanie jego integralności”14.
Przyroda – w nauczaniu Jana Pawła II – jest środowiskiem życia, wspólnym domem dla całej rodziny ludzkiej. Została stworzona przez Boga i stanowi Jego dar dla każdego człowieka. Tematykę
tę Jan Paweł II podejmował wielokrotnie. Już w pierwszych tygodniach pontyfikatu, w Adwencie 1978 r. , w przemówieniach do
wiernych przeprowadził egzegezę dwóch pierwszych rozdziałów
Księgi Rodzaju, mówiących o dziele stworzenia. Później (08.01.20.08.1986), podczas środowych audiencji ogólnych wygłosił cykl
katechez na temat wiary w Boga Stworzyciela. Również w Orędziu
na XXIII Światowy Dzień Pokoju (1990) podaje tę naukę w syntetycznym ujęciu.
W tym ostatnim dokumencie Papież najpierw przypomina,
że w Piśmie św. przyroda jest ukazana jako środowisko przychylne człowiekowi. Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy,
uczynił je dobrymi. Autor natchniony, opisując stwarzanie poszczególnych elementów świata, powtarza: „A Bóg widział, że
były dobre” (Rdz 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25). Po zakończeniu zaś całego opisu dodaje: „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było
bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Dalej Papież pisze, że Adam i Ewa,
stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, mieli panować nad
ziemią mądrze i z miłością. Oni jednak swoim grzechem zniszczyli panującą harmonię, celowo sprzeciwiając się planom
Stwórcy. Spowodowało to nie tylko alienację człowieka, śmierć i
bratobójstwo, ale także swego rodzaju bunt ziemi wobec niego.
Biblia określa to obrazowo: „Przeklęta niech będzie ziemia z
twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci
ona rodziła” (Rdz 3, 17-18).
Jan Paweł II zwraca uwagę na „zależność między działaniem
człowieka a integralną naturą stworzenia. Sprzeciwiając się planom Boga Stwórcy, człowiek wprowadza nieporządek, który
14



Tamże, nr 8, s. 21.

niechybnie odbija się na reszcie stworzenia. Gdy człowiek nie
żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi: <Dlatego kraj
jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno
zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie
marnieją> (Oz 4, 3). To cierpienie ziemi jest odczuwane także
przez ludzi, którzy nie dzielą z nami wiary w Boga. Wszyscy
bowiem mogą oglądać spustoszenie spowodowane w świecie
przyrody przez ludzi obojętnych na wyraźne zasady owego porządku i harmonii, jakie w tym świecie się kryją”15.
Jan Paweł II uczy, że przyroda jest ściśle związana z Jezusem
Chrystusem i Jego zbawczym dziełem. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa „stworzenie, które niegdyś popadło w
niewolę śmierci i zepsucia, zostało stworzone od nowa, otrzymało nowe życie, my zaś <oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi,
w której będzie mieszkała sprawiedliwość> (2 P 3, 13)”16. Prawdę tę w encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II wyraził w jednym zdaniu: „W Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony
przez Boga dla człowieka – świat, który wraz z grzechem został
poddany marności – odzyskuje na nowo swą pierwotną więź z
samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości”17.
Konkludując, przyroda w nauczaniu Jana Pawła II, stworzona przez Boga, zniewolona przez ludzki grzech, ale odkupiona i
oczekująca na ostateczne odnowienie, posiada swoją specyficzną
wartość i prawa, które należy uszanować.
2. Człowiek a przyroda
Człowiekowi, ze względu na duchowe wartości, przysługuje
nad przyrodą prymat (priorytet), przyroda zaś pozostaje w relacji instrumentalnej do człowieka. Z tego względu nie można
przyrody absolutyzować i wynosić jej ponad godność samej
osoby ludzkiej. Jan Paweł II wyraża sprzeciw wobec koncepcji
środowiska inspirowanych ekocentryzmem i biocentryzmem,
ponieważ „zakładają one zniesienie ontologicznej i aksjologicznej różnicy pomiędzy człowiekiem a innymi istotami żywymi,
Tamże, nr 5, s. 21.
Tamże, nr 4, s. 21.
17 Jan Paweł II, RH, nr 10, dok. cyt. s. 36.
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traktując biosferę jako jednostkę biotyczną o niezróżnicowanej
wartości. Eliminuje się w ten sposób najwyższą odpowiedzialność człowieka na rzecz egalitaryzmu, a więc równej godności
wszystkich istot żyjących”18.
Celem dokładniejszego określenia relacji człowieka do przyrody Jan Paweł II sięga do biblijnego opisu stworzenia człowieka. Zapowiadając stworzenie człowieka na obraz Boży, Stwórca
dodaje: „Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym” (Rdz 1, 26). Po powołaniu do życia mężczyzny i niewiasty Bóg błogosławił im, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili
ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym” (Rdz 1, 29). Zatem Stwórca określił stosunek człowieka do
przyrody jako panowanie; powołuje go do życia, aby panował.
Dlatego ma „panować, ponieważ jako <obraz Boga> jest osobą,
czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym
do spełnienia siebie”19.
Panowanie człowieka nad przyrodą powinno mieć charakter
moralny, nie może zatem polegać na jej gnębieniu czy nadmiernej eksploatacji. W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II
podkreśla, że „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą
jako jej rozumny i szlachetny <pan> i <stróż>, a nie jako bezwzględny eksploatator”20. Przemawiając zaś do uczestników konferencji „Człowiek i środowisko” Jan Paweł II uczy, że dla ludzkiego panowania nad światem Bóg zakreślił dwie granice. „Pierwszą
(...) jest sam człowiek. Nie wolno mu wykorzystywać przyrody
przeciwko własnemu dobru, dobru innych ludzi oraz dobru przyszłych pokoleń. Drugą granicą są same istoty stworzone, czy raczej
wola Boża, wyrażona w ich naturze. Człowiekowi nie wolno poJan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum na temat zdrowia i ochrony środowiska, nr 5, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) s. 522.
19 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 6, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Encykliki, wyd. M, Kraków 2006, s. 113.
20 Jan Paweł II, RH, nr 15, dok. cyt. s. 43.
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stępować z otaczającymi go stworzeniami jak mu się podoba, ani
czynić z nimi tego, co mu się podoba. Wprost przeciwnie, ma ich
<doglądać> i <uprawiać> je, jak poucza biblijny opis stworzenia”21.
Podobnie należy rozumieć – często przywoływane przez Jana
Pawła II – polecenie Boga, skierowane do pierwszej ludzkiej pary małżeńskiej: „abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Na polecenie to należy patrzeć z perspektywy
podobieństwa człowieka do Boga. Skoro człowiek jest podobny
do Stwórcy, to powinien owo polecenie wypełniać na sposób
Boży, a zatem przede wszystkim uszanować przymierze istniejące między Stwórcą a stworzeniem. Poszanowanie tego przymierza sprowadza się głównie do okazywania solidarności z
wszystkimi stworzeniami. Człowiek powinien czynić sobie ziemię poddaną w taki sposób, by uszanować naturę każdego
stworzenia i wprowadzać ład i harmonię w całe stworzenie.
Panowanie nad przyrodą wyraża się głównie przez pracę. W
encyklice Laborem exercens Jan Paweł II uczy że w procesie pracy
„człowiek ujawnia siebie jako tego, który panuje, i potwierdza
siebie jako tego, który panuje”, a zarazem człowiek „uczestniczy
w dziele swego Stwórcy – i na miarę swoich ludzkich możliwości poniekąd dalej je rozwija i dopełnia, postępując wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym stworzeniu zasobów i
wartości”22. Toteż przyroda jawi się jako wielki warsztat pracy.
Dzieła, które ludzie stworzyli dzięki swym uzdolnieniom i
umiejętnościom odpowiadają zamysłowi Bożemu. Jan Paweł II
stwierdza, że „nauka i technologia są wspaniałym produktem
ludzkiej twórczości danej przez Boga, otwierającym niezwykłe
możliwości, z których wszyscy korzystamy”23. Każda jednak
działalność musi odpowiadać rzeczywistemu dobru ludzkości.

Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji „Człowiek i środowisko”
(18.05.1990), Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 1 (1990), s. 1335.
22 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 6; 25, dok. cyt. s. 114; .
23 Jan Paweł II, Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, nr 3, (Hiroszima, 25.02.1981), [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4,
cz. 1, 1981, Poznań 1989, s. 265.
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III. Ochrona środowiska
Ochrona środowiska, ze względu na globalny zasięg obecnego kryzysu ekologicznego i wynikającej z tego konieczności traktowania go w sposób globalny, stanowi wyzwanie dla całej
ludzkości. Toteż najpierw zwróci się tu uwagę na potrzebę solidarnej w tej dziedzinie współpracy, a następnie wskaże niektóre
konkretne zadania.
1. Potrzeba globalnej solidarności
Jan Paweł II podkreśla, że środowisko jest dobrem zbiorowym, przeznaczonym dla wszystkich, toteż i obowiązek jego
poszanowania jest wspólny i powszechny. Odpowiedzialność za
środowisko obejmuje nie tylko wymogi teraźniejszości, ale rozciąga się również na przyszłość: obecne pokolenia ponoszą odpowiedzialność wobec pokoleń przyszłych24. W Orędziu na
XXIII Światowy Dzień Pokoju Papież stwierdza, że „kwestia
ekologiczna nabrała tak poważnych rozmiarów, że odwołuje się
do odpowiedzialności właściwie wszystkich ludzi. Złożoność jej
aspektów wskazuje na potrzebę zjednoczenia wysiłków w celu
ustalenia konkretnych obowiązków i zadań, jakie należą do jednostek, narodów, państw i całej międzynarodowej wspólnoty”25.
Z apelem o zaangażowanie się Ojciec Święty zwraca się nie
tylko do katolików, ale także do chrześcijan innych wyznań, niechrześcijan wierzących w Boga, a także do niewierzących. Jest on
przekonany o dużym znaczeniu w tej dziedzinie każdego pojedynczego czynu. Dał temu wyraz w przemówieniu do członków
Papieskiej Akademii Nauk: „Ludzie sądzą czasem, że ich indywidualne decyzje nie mają żadnego wpływu na losy kraju, planety i
kosmosu, co może zrodzić pewne zobojętnienie wobec nieodpowiedzialnego postępowania jednostek. Musimy jednak pamiętać,
że Stwórca umieścił człowieka w rzeczywistości stworzonej, polecając mu, aby nią zarządzał dla dobra wszystkich, kierując się
swym rozumem i inteligencją. Dlatego możemy być pewni, że
nawet najmniejszy dobry czyn pojedynczego człowieka w tajem24
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Tamże, nr 37, dok. cyt., s. 429.
Jan Paweł II, Pokój z Bogiem, nr 15, dok. cyt., s. 22.

niczy sposób wpływa na przemianę społeczeństwa i przyczynia
się do wzrostu wszystkich. To przymierze ze Stwórcą, ku któremu winien człowiek nieustannie się zwracać, przynagla każdego
do gruntownej przemiany jego osobistej relacji z innymi i z naturą. Dzięki temu stanie się możliwa przemiana zbiorowa i harmonijne współistnienie z rzeczywistością stworzoną”26.
Ekologiczna troska nie może ograniczać się tylko do ochrony
przyrody. Jan Paweł II zwraca uwagę, że „nie tylko ziemia została dana człowiekowi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, dla którego została mu
dana, ale również człowiek jest dla siebie samego darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną
strukturę, w jaką został wyposażony”27. W związku z tym mówi
on o ekologii ludzkiej, dotyczącej głównie relacji międzyludzkich. Akcentuje się w niej taki układ stosunków, w którym jest
respektowane autentyczne dobro człowieka. W trosce o ekologię
ludzką trzeba rozwiązywać wiele współczesnych problemów. W
związku z urbanizacją i powstawaniem ogromnych metropolii
Papież uczy, że trzeba promować urbanistykę respektującą dobro człowieka i przebudowywać struktury miejskie. Trzeba
również wprowadzać społeczną ekologię pracy28.
Przyczyną degradacji środowiska ludzkiego są struktury
grzechu, a zwłaszcza tzw. „kultura śmierci”, szerzona przez
wielkie korporacje międzynarodowe. Przybiera ona społeczne i
instytucjonalne pozory legalności, a nawet przedstawia się ją
jako zdobycz w dziedzinie cywilizacji i praw człowieka, aby
usprawiedliwić zbrodnie przeciw ludzkości: wojny, przemoc,
ludobójstwo, czystki etniczne, przerywanie ciąży, eutanazję. W
tej sytuacji troska o właściwą ekologię ludzką musi być nacechowana zmaganiem z „kulturą śmierci” i promocją „kultury
życia”29. Wymaga to wielu odważnych świadków godności
Jan Paweł II, Zrównoważony rozwój. Przemówienie do członków Papieskiej
Akademii Nauk (12.03.1999), nr 7, ORP, 1999, nr 5-6, s. 57.
27 Jan Paweł II, CA, nr 38, dok. cyt. s. 427.
28 Tamże.
29 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, passim, [w:] Jan Paweł II, Dzieła
zebrane, t. I, Encykliki, wyd. M, Kraków 2006, s. 533-611.
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człowieka i obrońców ludzkiego istnienia we wszystkich jego
formach.
Kryzys ekologiczny najsilniej uderza w najbiedniejszych. W
celu jego przezwyciężenia trzeba się kierować zasadą powszechnego przeznaczenia dóbr. Zasada ta wymaga „nowej solidarności,
zwłaszcza w sferze stosunków między krajami rozwijającymi się i
krajami wysoko uprzemysłowionymi. Państwa winny być coraz
bardziej solidarne i wzajemnie się uzupełniać w działaniach na
rzecz pokojowego oraz zdrowego rozwoju środowiska naturalnego i społecznego”30. Papież z naciskiem podkreśla, że „prawidłowa równowaga ekologiczna jest niemożliwa do osiągnięcia, zanim nie zostanie rozwiązana sprawa strukturalnych form ubóstwa istniejącego na świecie”, dlatego pomoc krajom ubogim
„wymaga odważnych reform strukturalnych oraz nowych układów w stosunkach między państwami i narodami”31.
Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr odnosi się również do wody, która jest elementem przyrody zasadniczym, niezbędnym do przetrwania oraz prawem wszystkich32. Woda ze
swej natury nie może być traktowana jako zwykły towar: zawsze
była uważana za dobro wspólne. Dlatego należy używać wody
racjonalnie i solidarnie. Dystrybucja wody wchodzi w zakres
obowiązków instytucji publicznych. Jest to przeświadczenie,
które trzeba podtrzymywać także w wypadku, gdyby funkcję tę
powierzono sektorowi prywatnemu. Niestety, dostęp do wody
pitnej jest obecnie w wielu krajach ograniczony, co często powoduje choroby, cierpienia, konflikty, nędzę, a nawet śmierć. Aby
właściwie rozwiązać ten problem, „trzeba sięgnąć do kryteriów
moralnych, opartych właśnie na wartości życia i poszanowaniu
praw oraz godności wszystkich istot ludzkich”33.
Trzeba odpowiednio programować rozwój ekonomiczny.
Musi on brać pod uwagę „potrzebę poszanowania integralności i
Jan Paweł II, Pokój z Bogiem, dok. cyt., nr 10, s. 22.
Tamże, nr 11, s. 22.
32 Jan Paweł II, Przesłanie do kard. Geraldo Majella Agnelo z okazji Kampanii Braterstwa Konferencji Episkopatu Brazylii (19.01.2004), „L’Osservatore Romano”,
wyd. wł., 4.03.2004, s. 5.
33 Tamże.
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rytmów natury”34, ponieważ zasoby naturalne są ograniczone, a
pewna ich część jest nieodnawialna. Ekonomia szanująca środowisko nie będzie dążyć jedynie do pomnożenia zysku, ponieważ
nie można zapewnić ochrony środowiska tylko na podstawie
finansowej kalkulacji poniesionych kosztów i osiągniętych korzyści. Środowisko naturalne jest jednym z tych dóbr, których
mechanizmy rynkowe nie są w stanie odpowiednio promować i
chronić35. Dlatego każdy podmiot gospodarczy, korzystający z
zasobów naturalnych, musi także troszczyć się o ochronę środowiska i przewidywać jej koszty, które należy uznać za „jedną
z najważniejszych pozycji w wydatkach działalności gospodarczej”36. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasoby energetyczne. Te spośród nich, które nie są odnawialne, a z których korzystają państwa wysoko uprzemysłowione oraz państwa aktualnie
rozwijające przemysł, muszą być oddane do dyspozycji całej
ludzkości. Trzeba również poszukiwać nowych źródeł energii,
rozwijać źródła alternatywne i podnosić poziom bezpieczeństwa
przy zastosowaniu energii jądrowej37. Ponieważ korzystanie z
energii jest powiązane z problemami rozwoju i ochrony środowiska, dlatego państwa, wspólnota międzynarodowa i poszczególne osoby działające w sferze ekonomii powinny się odznaczać wysokim poczuciem odpowiedzialności; odpowiedzialność
ta powinna być podyktowana nieustannym poszukiwaniem
uniwersalnego dobra wspólnego.
2. Działania na rzecz ochrony środowiska
Ochrona środowiska powinna być ujęta w system prawny.
Szczególne zadanie ma tu do spełnienia społeczność międzynarodowa. Chodzi o wypracowanie jednolitych reguł, które umożliwiłyby odpowiednim instytucjom międzynarodowym i państwom
Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 26. [w:] Jan Paweł II, Dzieła
zebrane, t. I, Encykliki, wyd. M, Kraków 2006, s. 300.
35 Por. Jan Paweł II, CA, nr 40, dok. cyt. s. 429.
36 Jan Paweł II, Przemówienie z okazji XXV Sesji Konferencji FAO, nr 8
(16.11.1989), Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII, 2 (1989) s. 1285.
37 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum na temat fizyki
(18.12.1982), [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, cz. 2, 1982, Poznań
1996, s. 952-954.
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skuteczne kontrolowanie działań mających negatywny wpływ na
środowisko oraz ochronę ekosystemów. Dobro wspólne domaga
się wprowadzenia sankcji dla tych, którzy środowisko niszczą i
zatruwają. Jednakże same normy prawne nie wystarczają. Konieczna jest także współpraca. „W ostatnich czasach poczyniono
obiecujące postępy na polu tej pożądanej międzynarodowej
współpracy, jednakże istniejące narzędzia i organizacje nie spełniają do tej pory wymogów realizacji skoordynowanego planu działania. Stają tu na przeszkodzie kwestie polityczne, przejawy skrajnego nacjonalizmu i interesy ekonomiczne, żeby nie wspomnieć o
pewnych czynnikach, które hamują bądź uniemożliwiają międzynarodową współpracę i podejmowanie skutecznych długoterminowych działań”38.
Konieczność ekologicznej współpracy międzynarodowej nie
uszczupla zakresu odpowiedzialności poszczególnych krajów.
Do ich obowiązków należy nie tylko wdrażanie norm zatwierdzonych wspólnie z władzami innych państw, ale także troska o
własny ład społeczno-gospodarczy, obejmujący przede wszystkim najbardziej delikatne dziedziny życia społecznego. „Każde
państwo winno chronić własne terytorium przed zanieczyszczeniem atmosfery i biosfery, sprawując między innymi ścisłą kontrolę nad skutkami nowych odkryć technologicznych czy naukowych i chroniąc własnych obywateli przed działaniem substancji szkodliwych lub toksycznych”39.
Specyficzne zadania ekologiczne stają przed niektórymi kategoriami zawodowymi i społecznymi. Pracownicy nauki mają
obowiązek rzetelnego dochodzenia prawdy o zagrożeniach środowiska naturalnego, a także uczciwego o nich informowania.
Rolnicy winni produkować zdrową żywność i nie degradować
gleby. Autorzy planów urbanistycznych, projektanci zakładów
przemysłowych i osiedli mieszkaniowych oraz wykonawcy tych
projektów powinni starać się, aby ich dzieła rzeczywiście służyły
człowiekowi i środowisku naturalnemu. Wielka odpowiedzialność spoczywa na pracownikach przemysłu obsługujących urządzenia zabezpieczające przed skażeniem powietrza, wody i gleby.
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Jan Paweł II, Pokój z Bogiem, dok. cyt., nr 9, s. 22.
Tamże.

Również organizatorzy masowych wycieczek, turystyki i wypoczynku mogą dużo zdziałać na rzecz ochrony środowiska40.
W celu skutecznej ochrony środowiska w dłuższej perspektywie czasowej „istnieje pilna potrzeba kształtowania postawy
odpowiedzialności ekologicznej: odpowiedzialności wobec siebie samych, odpowiedzialności wobec innych i odpowiedzialności wobec środowiska”. Jan Paweł II wyjaśnia, że „kształtowanie
takiej postawy nie może opierać się tylko na ludzkich uczuciach
lub bliżej niesprecyzowanych ambicjach. Nie może mieć celów
ideologicznych ani politycznych. Jego założeniem nie może być
całkowita negacja współczesnego świata lub złudne marzenie o
powrocie do <raju utraconego>. Prawdziwe kształtowanie odpowiedzialnej postawy wymaga prawdziwego nawrócenia w sposobie myślenia i postępowania”41. W dzieło kształtowania ekologicznych postaw powinny się zaangażować wszystkie instytucje i
człony społeczeństwa, przy czym pierwszą instytucją jest tu „rodzina, w której dziecko uczy się szacunku dla bliźniego i miłości
do przyrody”42.
W ramach kształtowania postaw ekologicznych Jan Paweł II
między innymi wzywał do odrzucenia konsumpcjonizmu jako
stylu życia i do równoczesnego przyjmowania nowych stylów
życia „w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami
decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji”43. Te style życia powinny być inspirowane powściągliwością, umiarkowaniem i samodyscypliną. Trzeba porzucić
logikę konsumpcjonistyczną i wspierać takie formy produkcji
rolnej i przemysłowej, które szanowałyby porządek stworzenia i
zaspokajały podstawowe potrzeby wszystkich ludzi. W ten sposób zostałyby usunięte przyczyny różnych klęsk ekologicznych,

Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki, nr 3, [w:] Jan
Paweł II, Dzieła zebrane, t. IV, Orędzia, wyd. M, Kraków 2006, s. 959.
41 Jan Paweł II, Pokój z Bogiem, dok. cyt., nr 13, s. 22.
42 Tamże.
43 Jan Paweł II, CA, nr 36, dok. cyt. s. 426.
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a zwiększyłaby się zdolność szybkiego reagowania na kataklizmy zdarzające się w różnych częściach świata44.
Jan Paweł II kształtował postawy ekologiczne wśród ludzi nie
tylko słowem, ale osobistym świadectwem umiłowania przyrody,
postrzeganej przezeń jako dar Boga, świadczący o Jego dobroci i
miłości do człowieka. Wolny czas chętnie spędzał środowisku naturalnym i zachęcał do tego innych. Między innymi w Liście do młodych całego świata pisał: „(…) obcując z przyrodą przyjmujemy w
siebie, w nasze ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, która
odsłania się przed nami niesłychanym bogactwem i różnorodnością
istnień widzialnych, a równocześnie wciąż zaprasza w stronę tego,
co ukryte, co niewidzialne. (…) przyroda jest dana człowiekowi
również jako przedmiot podziwu i kontemplacji, jako wielkie zwierciadło świata. Odbija się w nim Przymierze Stwórcy ze swoim stworzeniem, którego centrum od początku znajduje się w człowieku,
stworzonym wprost na obraz swego Stwórcy. (…) I dlatego życzę
Wam, Młodym, aby Wasze <wzrastanie w latach i w mądrości> dokonywało się przez obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie
żałujcie go!”45.
Wezwanie do zaangażowania się w działalność ekologiczną Jan
Paweł II powtórzył w Polsce w czasie homilii wygłoszonej w Zamościu: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla
przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie
nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w sposób szczególny
do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i
za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed
ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie!
Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra
wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje,
które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych! W rodzinie i
szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla
dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w
Por. Jan Paweł II, Współodpowiedzialność, solidarność, pokój. Przemówienie w
ośrodku ONZ (Nairobi, 18.08.1985), ORP, 6 (1985) nr specjalny II, s. 12.
45 Jan Paweł II, List do młodych całego świata, nr 14, [w:] Jan Paweł II, Dzieła
zebrane, t. III, Listy, wyd. M, Kraków 2006, s. 270.
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tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje
styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło
głosu sumienia, które waży to, co słuszne i co prawdziwie dobre”46.
Zakończenie
Jan Paweł II jest optymistą i swoim optymizmem chce się dzielić. Toteż zamiast podsumowania warto wsłuchać się w jego przemówienie do uczestników sympozjum na temat zdrowia i ochrony
środowiska, aby „nabrać ducha” do podjęcia troski ekologicznej:
„Dzisiejsza ludzkość, jeżeli zdoła połączyć nowe umiejętności i
możliwości nauki z mocnym wymiarem etycznym, będzie z pewnością w stanie promować środowisko jako dom oraz jako bogactwo człowieka i wszystkich ludzi, będzie w stanie wyeliminować
czynniki zanieczyszczenia, zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne zarówno małym grupom, jak i wielkim skupiskom ludzkim. Technologia, która zatruwa środowisko, może je
również oczyszczać, produkcja kumulująca dobra, może też je
sprawiedliwie rozdzielać, pod warunkiem, że zwycięży etyka szacunku dla życia i ludzkiej godności, etyka poszanowania praw
obecnych i przyszłych ludzkich pokoleń”47.

Jan Paweł II, Homilia podczas liturgii słowa w Zamościu (12.06.1999), nr 4, ORP, 1999, nr
8, s. 72.
47 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum na temat zdrowia i ochrony środowiska (24.03.1997), nr 5, dok. cyt., s. 522.
46





Ks. Henryk Szmulewicz
JAN PAWEŁ II
O WARTOŚCI CIERPIENIA I ŚMIERCI CHRYSTUSA
Wartość męki i śmierci Pana Jezusa to – podobnie jak w ciągu
wieków – przedmiot współczesnej refleksji teologicznej. Dane
biblijne potwierdzają zarówno realizm cierpień Jezusa, jak i Boską godność Zbawiciela. Pośród wielu wypowiedzi Sługi Bożego
Jana Pawła II na temat wartości cierpienia i śmierci Chrystusa
jest katecheza środowa, wygłoszona 19 października 1988 roku,
której przesłanie zasługuje, jak zobaczymy w niniejszej analizie,
na osobną refleksję w ramach szeroko rozpowszechnionego dzisiaj studium papieskiego nauczania. Tego rodzaju bardziej
szczegółowe studium jednej z katechez Jana Pawła II można, jak
się wydaje, uznać za jedną z form przypominania o ponadczasowym nauczaniu Kościoła na dany temat, w tym przypadku o
zbawczym charakterze Jezusowego cierpienia i śmierci. Najpierw podajemy syntezę papieskiego nauczania (Katecheza), a
następnie teologiczną jej analizę (Komentarz).
Chcąc ukazać zasadnicze nury myśli Jana Pawła II, całość
analiz podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej z nich zatrzymamy się na zagadnieniu trynitarnego wymiaru Jezusowego
cierpienia i śmierci, w drugiej zaś na istotnej konsekwencji
prawdziwego Bóstwa i człowieczeństwa cierpiącego i umierającego Jezusa, czyli Jego odkupieńczym pośrednictwie.
Interesująca nas katecheza z 19 października 1988 r. rozpoczyna się od krótkiego przypomnienia poprzednich rozważań, które
zostały przeprowadzone na temat biblijnych i historycznych danych o śmierci Jezusa. Ich analiza, zdaniem Jana Pawła II, jest
podstawą nauczania Kościoła „wszystkich czasów, począwszy od
pierwszych Ojców i Doktorów, od Soborów ekumenicznych i
wielkich teologów różnych szkół, które powstały i rozwinęły się



na przestrzeni wieków, aż po dzień dzisiejszy”1. Papież dodaje, że
chociaż źródła biblijne i pozabiblijne były, i są, badane w różnymi
aspektach, „głównym przedmiotem studiów i badań było i jest
znaczenie męki i śmierci Pana Jezusa w odniesieniu do naszego
zbawienia”2. Po tym stwierdzeniu, rozpoczyna się zasadniczy
wykład o wartości cierpienia i śmierci Chrystusa.
1. Bóg w Chrystusie prawdziwie cierpiał
a/. Cierpienie i śmierć Jezusa nie były celem samym w sobie
Katecheza. Jan Paweł II podkreśla zaraz na początku, że ostateczny cel cierpienia i śmierci Jezusa należy odczytywać w świetle całej historii zbawienia, której centrum jest dzieło odkupienia
rodzaju ludzkiego. I odwrotnie, rezultaty badań nad cierpieniami i śmiercią pomogły „zrozumieć lepiej tajemnicę Odkupienia,
a także ukazały w nowym świetle tajemnicę ludzkiego cierpienia, odkrywając w nim nowe wymiary wielkości, celowości i
płodności, które zrodziły się z porównania, a nawet związania
go z krzyżem Chrystusa”3. W tych słowach Jana Pawła II odnajdujemy potwierdzenie nauki Kościoła głoszonej od wieków, że
cierpienie i śmierć Jezusa nie były celem samym w sobie.
Komentarz. Już Prorocy Starego Testamentu otworzyli nowe
perspektywy sensu cierpienia. Nie ono miało być celem w planach Bożych, lecz owoc, jaki miał z niego pochodzić, czyli pojednanie człowieka z Bogiem. Wyjaśniając sens bolesnych doświadczeń Narodu Wybranego, prorocy zapowiadali dzień, w
którym Izrael napełniony będzie znajomością Boga (por. Iz 11,9;
Ha 2,14), Tego, który dokona odnowy serc (por. Ez 36,25n.). Bóg
zainicjuje nowe przymierze ze swym ludem, będzie „im Bogiem,
a oni będą Jego narodem” (Jr 31,31). A to wszystko dokona się
przez dzieło posłanego od Boga Mesjasza.
I tak się rzeczywiście stało, gdyż celem odkupieńczego pośrednictwa Jezusa było pojednanie ludzi z Bogiem. Jako obiecany Mesjasz, Jezus głosił prawdę o „ostatecznym zwycięstwie i
Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w
Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria Editrice Vaticana 1989, nr 1.
2 Tamże.
3 Tamże.
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przyszłej chwale w zjednoczeniu z Bogiem. Kto z wiarą przyjął
to Jezusowe pouczenie, przyjmował tym samym podstawę do
chlubienia się w oparciu o Pana” (por. 1 Kor 1,31)4. Obiecany
więc w zapowiedziach mesjańskich (m.in. w nauczaniu proroków) nowy sens cierpienia i śmierci, znalazł swoje wypełnienie
w Jezusie Chrystusie, zarówno w Jego uniżeniu, cierpieniu i
śmierci, jak i w wywyższeniu (zmartwychwstanie)5.
Cierpienie i śmierć nie były dla Jezusa celem samym w sobie,
lecz narzędziem pojednania Boga z ludźmi. Stanowiły klucz
otwierający całemu rodzajowi ludzkiemu bramę prowadzącą do
świątyni – do „Świętego Świętych” w niebie. Jezus objawił się
jako Ten, który dokonuje owego otwarcia (Jedyny i Najwyższy
Kapłan), a jednocześnie jest Tym, który zbawionych przyjmuje:
„A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg
wszechmogący oraz Baranek” (Ap 21,22)6. Oznacza to, że przyjęcie cierpienia i śmierci przez Jezusa nie dotyczyło ram świata

Por. W. J. Rosłon, List do Hebrajczyków, [w:] Wolniewicz M. (red.), Nowy Testament
- w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, Poznań 1987, s. 537.
Nadzieja chrześcijańska to jednak „nie tylko oczekiwanie na przyszłość, ale i
związanie się z osobą obiecującą przez wiarę (por. 7, 19). (…) Termin menuchah (=
odpoczynek) w ST oznacza: 1° Ziemię Obiecaną (np. Pwt 12, 9), 2° miejsce obecności Bożej kultycznej, sanktuarium (np. Ps 132, 14), 3° ‘odpoczynek sobotni’, do
jakiego wszedł Bóg po dokończeniu dzieła stworzenia (np. Wj 35, 2). Autor Hbr
ma na myśli ‘odpoczynek’, jakiego nie mógł osiągnąć naród wybrany w Ziemi
Obiecanej. Jest to właśnie odpoczynek Boga po zakończeniu dzieła stwarzania
(Hbr 4, 4.10), pojęty nie tyle jako stan, ile jako miejsce, do którego można ‘wejść’
(w. 11), na drodze do którego można pozostać w tyle (1) lub upaść (11)”. Tamże.
5 Por. A. S. Jasiński, Chrzest jako naznaczanie pieczęcią Ducha Świętego (Ef 1, 3-14),
[w:] Nowak A. J., Słomka W. (red.), Chrzest – nowość życia, Lublin 1992, s. 46.
6 Dzięki Jezusowi zostaliśmy „przytwierdzeni do niewzruszonego przedmiotu, którym jest tron Boga żywego (...) co znajduje się poza zasłoną. To niebieskie ‘Święte Świętych’ jako odpowiednik ziemskiego ‘Świętego Świętych’ na
pustyni, w którym zamieszkiwała niewidzialna chwała Boga Izraela’; można
się tutaj domyślać aluzji do wejścia arcykapłana jeden raz w ciągu roku do
miejsca ,Świętego Świętych’ w świątyni jerozolimskiej. (…) Klasycznym
przykładem potwierdzającym, że w Mk 15, 38 chodzi o ‘zasłonę zewnętrzną’
stanowi dawna tradycja żydowska i żydowsko-chrześcijańska, które przekazują dane o objawieniach i o cudach w zewnętrznym portalu sanktuarium”.
M. Mikołajczyk, Teologia świątyni w Ewangelii św. Marka, Poznań 2004, s. 177.
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doczesnego, lecz miało na celu otwarcie i wskazanie człowiekowi drogi do niekończącego się szczęścia w niebie7.
Tak rozumiany cel Jezusowego cierpienia i śmierci nie wynika jedynie z analizy wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Całe życie
Jezusa było przecież przeniknięte cierpieniem i zmierzało do
odkupieńczej śmierci. Jezus w czasie ziemskiej działalności było
niemal stałe prześladowany. Owszem, Jezusa otaczało grono
ludzi życzliwych, ale niestety, nie brakowało także osób i grup
wrogo do Niego nastawionych. Ewangelista Mateusz nie waha
się nazwać sposobu zachowania się tych ludzi słowem „prześladowanie” (por. Mt 5,10-11).
Jezus doświadczył od otoczenia wyraźnego (publicznego)
prześladowania. Nie było ono dla Niego zaskoczeniem, gdyż
doskonale wiedział, iż jest to integralna część podjętej dla zbawienia ludzi Jego drogi cierpienia. Gdy zapowiadał uczniom, co
czeka Go w Jerozolimie, w Jego słowach uwidaczniała się pełna
świadomość wrogości i prześladowania, którego miał jeszcze
mocniej doświadczyć: „A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie’. I bardzo
się zasmucili” (Mt 17, 22-23).
Gotowość oddania życia za nieprzyjaciół lub poważnego narażania swego życia dla nich, pozostaje więc integralną częścią
zasady miłości nieprzyjaciół, a śmierć Jezusa, Wcielonego Syna
Bożego, jest tego ponadczasowym dowodem. Jego Pascha była
bowiem godziną, w której urzeczywistniła się „najwyższa miłość
(…), która na krzyżu osiągnęła swój szczyt ogarniając wszelką
odległość. Nie ma większej miłości niż oddanie swego życia za

„Jezus jest ewenementem eschatologicznym, ponieważ objawia Ojca i jest
jedynym prowadzącym do Niego pośrednikiem. Nadzieja chrześcijańska nie
posiada innego celu oprócz Boga, będącego absolutną i ostateczną przyszłością
człowieka. Eschatologia chrześcijańska nie uwzględnia zatem jako pierwszorzędnego przedmiotu żadnej przyszłości wewnątrz świata ani żadnego wydarzenia, pozostającego jedynie w ramach jego historii. Tylko Bóg objawiony w
Chrystusie stanowi treść eschatologii, a także każdej z rzeczy ostatecznych,
których się spodziewamy”. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997, s. 131.
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nieprzyjaciół (…)”8. Jezusowa miłość objawiła się jako miłość bez
granic; miłość obejmująca wszystkich ludzi, łącznie z nieprzyjaciółmi. Miłość, której Chrystus „wymaga od chrześcijan, ma więc
polegać na całkowitym oddaniu siebie, na oddaniu za drugich
nawet tej największej wartości jaką jest życie (…)”9.
Za wszystkich Jezus prawdziwie cierpiał i prawdziwie doznał śmierci. W doświadczeniu realnego cierpienia i śmierci
upodobnił się do człowieka, a jednocześnie były one narzędziami odkupienia. Dokonało się otwarcie drogi do życia wiecznego.
Innymi słowy, antropologia cierpienia i śmierci została przeniknięta eschatologią dzieła odkupienia. Jezus jako prawdziwy Bóg
i prawdziwy człowiek cierpiał, umarł i zmartwychwstał, a tym
samym pokonał cierpienie i ludzką śmierć, otwierając tym perspektywę szczęścia zbawionych w Królestwie Niebieskim.
Podsumujmy: Cierpienie i śmierć nie miały celu same w sobie; były natomiast drogą ku wydarzeniu zmartwychwstania.
Przez swoje zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo nad wszelkim
cierpieniem i śmiercią, Jezus objawił się jako eschatologiczny
Pośrednik królestwa Bożego10. Jego zmartwychwstanie nie było
jedynie „zapoczątkowaniem powszechnego wskrzeszenia zmarłych. To dzieło wszechmocy Ojca stanowi zarazem eschatologię”11. Bez odniesienia do zmartwychwstania Chrystusa „wiara
byłaby czystą projekcją, fikcją nie potrafiącą odrodzić człowieka.
Bez rzeczywistości zmartwychwstania nauczanie byłoby głosem
pozbawionym treści i mocy, wiara zaś złudzeniem oraz zwykłą
funkcją antropologiczną”12.

S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana (tom
2), Kraków 2005, s. 19.
9 T. Danieluk, Miłosierdzie Boże w listach i przemówieniach Biskupa Ignacego Świrskiego, [w:] „Studia Podlaskie” 1 (2000) s. 55. Por. B. Mokrzycki, Misterium
Kościoła. Rozważania, Warszawa 1987, s. 159; A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki
łaski. Sakramentologia moralna (cz. II), Tarnów 1995, s. 143.
10 Por. G. L. Müller, Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat V: Chrystologia –
nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998, s. 43.
11 Tamże, s. 242.
12 R. Blazquez, Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, [w:] „Communio” 2 (1985) s. 109.
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b/. Podmiotem cierpienia i śmierci był Wcielony Syn Boży
Katecheza. Ostateczny cel cierpienia i śmierci Jezusa przekraczał ramy doczesne, gdyż Cierpiący i Umierający był Synem Boga: prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Jan Paweł
II przytacza dwie spośród wielu wypowiedzi Kościoła na ten
temat (z Symbolu Nicejskiego i Soboru Efeskiego), dodając: „Dei
Verbum passum carne: oto wspaniała synteza wielkiej tajemnicy
Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, którego ludzkie cierpienia
należą do natury ludzkiej, lecz zawsze muszą być odnoszone,
podobnie jak wszystkie Jego uczynki, do Osoby Boskiej. Jest
więc w Chrystusie Bóg, który cierpi!”13.
Jan Paweł II zauważa, że także dla współczesnego człowieka
„jest to prawda wstrząsająca”14. Padają dzisiaj pytania nie mniej
dramatyczne jak to, które kiedyś zadał Tertulian Marcjonowi:
„Czyż jest tak niemądre wierzyć w Boga, który narodził się z
dziewicy, i to w ciele, i który przeszedł przez upokorzenia natury? Przyznaj, że jest mądrością Bóg Ukrzyżowany”. Po przytoczeniu tych słów, Jan Paweł II wyjaśnia: „Wszystko, co możemy
odnieść do Boga jako Boga - poza tym, co odnosimy doń posługując się antropomorficzną metaforą, mówiąc np. o Jego cierpieniu,
o Jego żalu, itp. - Bóg urzeczywistnił w swoim Synu, w Słowie,
które w Chrystusie przybrało ludzką naturę. A jeśli Chrystus jest
Bogiem, który cierpi w ludzkiej naturze jako prawdziwy człowiek
zrodzony z Maryi dziewicy i wystawiony na problemy i zgryzoty
będące udziałem wszystkich ludzi, On sam, jako Słowo, Osoba
Boska, nadaje nieskończoną wartość swemu cierpieniu i śmierci,
które dzięki temu przekraczają tajemniczą granicę rzeczywistości
Bosko-ludzkiej i zbliżają się - nic jej nie ujmując - do chwały i nieskończonego szczęścia Trójcy Przenajświętszej”15.
Komentarz. Problem podmiotu cierpienia i śmierci w odniesieniu do Jezusa od początku chrześcijaństwa budził pytanie o
tajemnicę Wcielonego Syna Bożego. Można powiedzieć, że niemożność pełnego zrozumienia prawdy o realnym cierpieniu i
śmierci Jezusa jest swego rodzaju cierpieniem dla człowieka. Od
Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa… dz. cyt., nr 2.
Tamże, nr 3.
15 Tamże, nr 3.
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początku chrześcijaństwa istniały poważne dyskusje a nawet
spory na temat możliwości cierpienia Boga. Czy Bóg może cierpieć? Chrystus jako człowiek - tak, ale jako Bóg?
Jan Paweł II przypomniał, że Jezus nie tylko prawdziwie
cierpiał, ale cierpienie stało się wyrazem Jego miłości do człowieka. Pozostaje dla człowieka tajemnicą wiary, dlaczego Bóg
podjął decyzję dokonania zbawienia na drodze cierpienia. Tej
jednak decyzji, jak i samego cierpienia, nie można oddzielać od
prawdy o Bożej miłości. Jedynie dzięki wierze jesteśmy w stanie
przyjąć, iż Jezus Chrystus objawił tajemnicę Bożej miłości poprzez przyjęcie kenozy cierpienia i śmierci16.
W darowanym przez Boga Synu ludzkie dzieje osiągnęły
swój zenit. Bóg wszedł w historię człowieka jako podobny do niego w naturze ludzkiej, kształtując przy tym nowy wymiar ludzkiego bytowania. Zbawcze udzielanie się Boga, życia Bożego, w jakiś
sposób całemu stworzeniu – a bezpośrednio: człowiekowi – osiągnęło w tajemnicy Wcielenia jeden ze swych punktów szczytowych. Jest to zarazem apogeum wśród całego obdarowania łaską
w dziejach człowieka i kosmosu.
Wciąż jednak powraca pytanie o możliwość pogodzenie
szczęścia, w jakim istnieje Bóg, z faktem Jego cierpienia. Już Stary Testament świadczy, że „czyny i cierpienia człowieka dotykają Boga”17. Wcielony Syn Boży mógł zatem włączyć cierpienie
świata w cierpienie Boga i ostatecznie je pokonać w miłości Ducha Świętego.
Także i na obecnym etapie dziejów zbawienia, wewnątrz Bożej szczęśliwości ma swoje miejsce krzyż, gdyż na tronie Ojca
zasiada Baranek zabity. Katecheza Jana Pawła II potwierdzając
realizm cierpienia i śmierci Jezusa, zarazem przypomina, że nie

„Począwszy od czasów greckiej refleksji cierpienie zostało odjęte od Bożej
rzeczywistości. Św. Tomasz sugerował, że Bóg, jeżeli cierpiał, to tylko w naturze ludzkiej w Chrystusie. Zaś w porządku moralnym cierpienie jest skutkiem grzechu, ludzkiej słabości, otwarcia na zło. Nie może więc dotyczyć
Boga. (…) A jednak Krzyż Jezusa stal się drogą do Boga”. J. Sochoń, Pokora i
cierpienie Boga. O teologii Francois Varillona, [w:] „Więź” 11 (1992) s. 97.
17 J. D. Szczurek, Szczęście i cierpienie Boga, [w:] „Analecta Cracoviensia” 29 (1997)
s. 360.
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przypisujemy naturze Bożej przymiotu cierpiętliwości, lecz że
cierpiał Syn Boży Wcielony.
c/. Jezus nadał cierpieniu człowieka nowy sens
Katecheza. Kolejny akcent w teologiczno-katechetycznej refleksji na temat cierpienia i śmierci Boga w Chrystusie, został
położony przez Jana Pawła II na rehabilitację cierpienia w życiu
człowieka. Chociaż bowiem Bóg w swej istocie „sytuuje się ponad horyzontem cierpienia Bosko-ludzkiego, (jednak) męka i
śmierć Chrystusa przenika, rehabilituje i uszlachetnia wszelkie
cierpienia człowieka, ponieważ poprzez wcielenie Chrystus wyraził swoją solidarność z ludźmi, którzy powoli osiągają jedność
z Nim w wierze i w miłości”18. W konsekwencji dar nowego sensu cierpienia i śmierci jest zobowiązaniem dla człowieka do naśladowania postawy Jezusa: „Syn Boży, który przyjął ludzkie
cierpienie, jest Boskim wzorem dla wszystkich cierpiących, a
zwłaszcza dla chrześcijan znających i przyjmujących w duchu
wiary znaczenie i wartość krzyża. Słowo Wcielone zgodnie z
planem Ojca cierpiało, abyśmy mogli ‘iść za Nim Jego śladami’
(por. 1 P 2,21). Cierpiał i nauczył nas cierpieć”19.
Komentarz. Punktem wyjścia w refleksji Jana Pawła II o zobowiązującym charakterze nowego sensu ludzkiego cierpienia
pozostaje prawda, że zmartwychwstały Chrystus jest Bogiem
współcierpiącym, przy jednoczesnym posiadaniu przymiotu
niecierpiętliwości Bożej natury Jednorodzonego Syna20. Bóg Ojciec uczestniczy w cierpieniach Syna, gdyż Trójca Święta może
kochać i cierpieć. Bóg cierpi z powodu ludzkich grzechów, rozwiązania problemu cierpienia Boga możemy zatem szukać jedynie na drodze refleksji o dobrowolnym i pokornym poddaniu się
cierpieniu przez Jezusa Chrystusa21.
Jezus nadał nowy sens cierpieniu człowieka, wiedząc, że
każdy dąży w głębi swego serca do odkrycia tego sensu22. Jezus
Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa… dz. cyt., nr 3.
Tamże, nr 4.
20 Por. J. D. Szczurek, Szczęście i cierpienie Boga… dz. cyt., s. 361-362.
21 Por. J. Lacroix, Pokora i cierpienie Boga, [w:] „Życie i Myśl” 3 (1978) s. 12.
22 Por. R. Tremblay, Cierpieć, aby żyć, [w:] „Communio” 5 (1991) s. 57.
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potwierdza, że rzeczywistość cierpienia jest powiązana z grzechem pierwszego człowieka23. Przeżywane w łączności z Jezusem, staje się źródłem błogosławieństwa24. W nauczaniu starożytnych autorów zawsze podkreślano zbawczą wartość Jezusowej miłości, jaką okazał swemu Ojcu przede wszystkim w cierpieniu. Dla przykładu, św. Klemens Rzymski wskazywał, że objawienie miłości Boga do człowieka dokonało się nade wszystko
właśnie przez cierpienie Zbawiciela25.
W Jezusie Chrystusie nastąpiła więc swoista rehabilitacja
cierpienia. Miłosierna miłość Boża do człowieka została bowiem
jakby przypieczętowana cierpieniem Wcielonego Syna Bożego.
Chrystus wziął na siebie tragizm opuszczonego przez Boga
świata. Wszedł w świat ludzkiego cierpienia do końca, a Jego
Por. J. Jagiełka, Wiara a wyzwolenie ze zła i cierpienia, w: Łukomski J. (red.), Wiara
i rozum na progu Trzeciego Tysiąclecia, Kielce 2001, s. 148. Św. Josemaria Escriva
wyjaśnia: „Na tym polegała wielka rewolucja chrześcijańska: zamienić ból w
owocne cierpienie; ze zła uczynić dobro. Pozbawiliśmy diabła tej broni..., a z nią
zdobywamy wieczność’. Zachęca też, by łączyć swe cierpienie z nieskończonymi
zasługami Jezusa oraz kochać je w Nim, z Nim i dla Niego. Chrześcijanin dzięki
wierze w Boga zdolny jest do rzeczy wydaje się absurdalnej, to znaczy do umiłowania cierpienia. (…) ‘Zdaje się należeć do samej istoty odkupieńczego cierpienia Chrystusa, że pragnie ono stale być dopełniane’. Jezus powiedział s. Faustynie Kowalskiej: ‘Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz
przez same tylko nauki i kazania Cierpiący, łącząc swe cierpienia z cierpieniami
Jezusa, włącza się w dzieło współodkupiania świata”. Tamże.
24 Por. M. Chmielewski, Cierpienia biernej nocy zmysłów i ducha w doświadczeniu
mistycznym Cecylii Działyńskiej, [w:] Nowak A. J. (red.), Cierpienie i śmierć, Lublin
1992, s. 122. C. Działyńska pisze: „‘Spoczynek z góry, a priori, to gnuśność lub
kwietyzm. Spoczynek bogomyślny po zmęczeniu to kontemplacja, to stan bierny’. Omówione tu związania władz pojawiały się tylko podczas modlitwy.
Poza czasem świadomego stawania w obecności Bożej Mistyczka nie odczuwała na tym etapie przeszkód w używaniu rozumu, woli, pamięci i wyobraźni.
Stan ten trwał przez 14 miesięcy, poprzedzając bezpośrednio - jak się zdaje bierną noc ducha, której początek Działyńska ustala na grudzień 1873 r. Szkicując bowiem we wstępie Kartek z życia modlitwy kalendarium życia duchowego, pisze: ‘W tym samym też roku zaczął się drugi period wielkich cierpień
mych wewnętrznych: ‘purgatio passiva spiritus’, które trwały aż do r. 1878. Te
cierpienia wywołane były kontemplacją bardzo bolesną, ‘lux purgativa’,
oczyszczającą głównie umysł’. Tamże.
25 Por. T. Kaczmarek, Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, [w:]
„Ateneum Kapłańskie” 2-3 (2001) s. 228.
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cierpienia miały wszystkie ludzkie wymiary. Wielkość Bożego
miłosierdzia ukazuje się tym wyraźniej, im bardziej uświadamiamy sobie, że cierpienie opanowuje całego człowieka, nie tylko jego ciało, ale także dotyka jego duszy. Chociaż więc prawda
o Bożym miłosierdziu, jako odpowiedzi Boga na ludzki grzech, a
tym samym jako źródle nadziei wobec faktu obecności cierpienia
w historii ludzkiej, jest tajemnicą wiary, to jednak właśnie spojrzenie wiary na Jezusa i Jego cierpienie i śmierć pozwala przynajmniej po części poznać ich nowy sens26.
Zapowiedzi tego sensu cierpienia człowieka znajdujemy w
Starym Testamencie. „Nowy sens” jest niejako konsekwencją
„nowej bliskości” Boga wobec ludzi. W tej perspektywie Jezus
objawił ostateczny sens udzielenia się Boga w dziejach ludzkich27.
W nauczaniu Jezusa odnajdujemy odpowiedź na paradoks transcendencji i jednocześnie immanencji Boga28. Wcześniej, w zapowiedziach prorockich, bliskość Boga w osobie Mesjasza była wyrażana m.in. w kategorii zamieszkania Boga pośród swego ludu.
Mesjasz to Ktoś, kto panuje w „domu Bożym”. „Dom” jest określeniem ludu wybranego, ale ma także aspekt sakralny; oznacza
sanktuarium, czyli bliskość Boga ze swoim ludem, z całym jego
doczesnym losem, także w doświadczeniu cierpienia29.
Jezus wypełnił zapowiedzi Starego Testamentu o zwycięstwie
Boga nad wszelkim złem. Stając się człowiekiem, w nieoczekiwany sposób wypełnił obietnicę nowej bliskości Boga wobec człowieka. Aby zaświadczyć o tej bliskości, poddał się dobrowolnie
doświadczeniu cierpienia. Wielokrotnie uprzedzał swoich
uczniów o czekającym Go cierpieniu. Podkreślał, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Wypełniając wolę Ojca, wiedział, że
cierpienie to zostanie przyjęte przez Niego dla zbawienia ludzi.
Por. J. Guillet, Miłosierdzie Jezusa ogarniające ludzkie cierpienie, [w:] „Communio” 5 (1993) s. 29; W. Stróżewski, Cierpienie i miłosierdzie [w:] Jagiełło J., Zuziak
W. (red.), Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera,
Kraków 2004, s. 83-84; R. Marcinek, Rozważania o cierpieniu, Kraków 2004,s. 31.
27 Por. G. L. Müller, Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat V… dz. cyt., s. 58.
28 Por. W. Hryniewicz, W głąb tajemnicy odkupienia. Doniosłość soteriologicznej
nauki Jana Pawła II, [w:] Z. Zdybicka (red.), Jan Paweł II, Redemptor hominis.
Tekst i komentarze, Lublin 1982, s. 191.
29 Por. W. J. Rosłon, List do Hebrajczyków…, dz. cyt., s. 536.
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Całkowite zawierzenie się woli Ojca ujawniało się szczególnie
w postawie Jezusa wobec czekającej Go śmierci. Cierpienia w Jego
życiu miały swoje apogeum w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia,
ale w sposób mistyczny trwały także i później, czego znakiem są
słowa Jezusa do Szawła: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”
(Dz 9, 5), dając mu przez to do zrozumienia, że prześladowania
skierowane przeciw Kościołowi są równoznaczne z napaścią na
samą boską Głowę Kościoła”30.
Jan Paweł II podkreślił w swojej katechezie, że „poprzez wcielenie Chrystus wyraził swoją solidarność z ludźmi, którzy powoli
osiągają jedność z Nim w wierze i w miłości”31. Rzeczywiście,
cierpienie stanowi dla człowieka szczególnie wielką próbę właśnie wiary i miłości, dlatego na wzór Jezusa, chrześcijanin powinien w pełni powierzyć się woli Boga. Przykładem jest św. Paweł,
który dokonał wyboru posłuszeństwa woli Bożej, mając świadomość, że w jakimś sensie nosi w swym ciele konanie Jezusa32.
Cierpienie, a szczególnie to, które bezpośrednio jest związane
z godziną śmierci, to bodaj najtrudniejsze sytuacje w życiu człowieka, które wystawiając na próbę jego wiarę, nadzieję i miłość.
Domagają się ponownego wyboru Boga poprzez zdynamizowanie osobistego przylgnięcia do Jezusa Ukrzyżowanego. Chodzi o
oparcie się na Nim, powierzenie się Jego woli. W przeciwnym
wypadku wiara i miłość nie będą znakiem osobistego wyboru
Jezusa, ani też żywej i angażującej całego człowieka jedności z
Nim. Wiara i miłość są nieodłączne od nadziei, która ze swej
strony jest jakby innym imieniem nowego sensu cierpienia i
śmierci człowieka, jaki płynie z odkupieńczej wartości cierpienia
i śmierci Jezusa.
Nauczali o tym już Apostołowie, którzy zostali wybrani na
pierwszych świadków cierpienia, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. Św. Piotr poświęca wiele miejsca zagadnieniu cierpienia,
Pius XI, Encyklika o powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu
Jezusa (Miserentissimus Redemptor), [w:] Drążek Cz., Grzebień L (red.), Bóg bliski.
Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Kraków 1993, s. 296.
31 Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa…, dz. cyt., nr 3.
32 Por. K. Berger, Czy Bóg zaplanował cierpienie Jezusa?, [w:] „W drodze” 3
(2003) s. 64-66, 70-72.
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ukazując je jako integralną część naśladowania Pana. Podobnie
św. Paweł zaświadcza, iż cierpienie wraz z Chrystusem jest drogocenną cząstką kondycji chrześcijanina. Jednocześnie Apostołowie nie ukrywali przed wszystkimi wyznawcami Jezusa, że
przyjęcie cierpienia na wzór Boskiego Nauczyciela jest trudnym
zadaniem – „dobrem trudnym”33.
Cierpienie stało się wyrazem całkowitego posłuszeństwa Jezusa wobec Ojca, dlatego cierpienia wierzącego mierzone winny
być miarą cierpień Syna Bożego34. Nie dziwi więc, że już od
pierwszych wieków wierze chrześcijańskiej towarzyszy przekonanie, że przez cierpienie chrześcijanin otrzymuje łaskę upodobnienia do Chrystusa35. Szczególnie w doświadczeniach mistyków cierpienie nie jest czymś niezależnym od rozwoju duchowego, przeciwnie, może być wykorzystane przez Jezusa dla
sprowadzenia wspaniałych owoców łaski do ludzkiej duszy36.
Taka jest wola Boża, aby przez przyjęcie cierpienia z miłości i
na wzór Jezusa, móc zasługiwać na życie wieczne. Dzieje się to
„w mocy Ducha Świętego”, który potrafi przeobrazić ludzkie
cierpienie w dar miłości. Będąc Duchem Boga Trójjedynego,
Duch Święty jednoczy osobę cierpiącą z cierpieniami Chrystusa,
udziela pociechy, daje ochłodę w cierpieniu i oświeca umysł
człowieka prawdą o nadprzyrodzonym charakterze cierpienia37.
Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego
cierpienia (11.02.1984), [w:] Jan Paweł II, Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II,
t. I, Kraków 1997, nr 13; S. Jankowski, Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów
biblijnych, [w:] „Ateneum Kapłańskie” 2-3 (2001) s. 221; H. Langkammer, Biblia o
cierpieniu, [w:] Nowak A. J. (red.), Cierpienie i śmierć, Lublin 1992, s. 22.
34 Por. R. Tremblay, Cierpieć, aby żyć…, dz. cyt., s. 60.
35 Por. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła, [w:] Nowak A. J.
(red.), Cierpienie i śmierć, Lublin 1992, s. 38. Św. Augustyn w „Objaśnieniach
Psalmów” rozpatruje cierpienie w rozmaitych aspektach. Jednym z nich jest właśnie „soteriozbawczy i eklezjalny punkt widzenia. Biskup Hippony akcentuje
najpierw jedność Kościoła, złożonego z Głowy i Ciała: Jest to jeden człowiek pisze św. Augustyn - wraz z głową i ciałem swoim - Jezus Chrystus, zbawiciel
ciała i członki ciała, dwoje w jednym ciele (Rdz 2, 24; Ef 5, 31), w jednym wołaniu
w jednej męce”. Tamże.
36 Por. M. Chmielewski, Cierpienia biernej nocy zmysłów…, dz. cyt., s. 115.
37 Por. H. Pompey, „Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy” (2 Kor 6, 9) „czyli jak,
czerpiąc z wiary jako źródła siły i mądrości, nie załamać się w cierpieniu i trudnych
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Sam Jezus, zapowiadając przyjście Ducha Świętego, łączył Jego
misję z darem pociechy i pokoju. Pragnął, aby Duch Święty
przyniósł ludzkim sercom pokój, którego świat nie może udzielić. Chociaż więc uczniowie Jesusa będą doznawali cierpień –
fizycznych i duchowych – ostatecznie zwycięstwo będzie należało do Boga, a stanie się to dzięki Duchowi Świętemu, który jest
Duchem Prawdy i Życia. Przekonanie o takiej roli Ducha Świętego jest integralnym elementem objawienia nowego sensu cierpienia człowieka w świetle zbawczej wartości cierpienia i śmierci
Jezusa.
d/. Przez cierpienie i śmierć Jezus okazał posłuszeństwo Ojcu
Katecheza. W relacji posłuszeństwa Jezusa wobec Ojca nie było niczego, co mogłoby podważyć doskonałą dobrowolność
cierpienia i śmierci Syna Bożego. Wbrew pojawiającym się w
ciągu wieków opiniom o „konflikcie” między Ojcem i Synem w
ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa, Kościół niezmiennie
przypomina, że droga cierpienia aż do śmierci była jedną w swoim rodzaju afirmacją miłości między Nim a Ojcem - dla zbawienia człowieka. Także Jan Paweł II w analizowanej przez nas katechezie stwierdza: „Najbardziej uderzającym znamieniem męki
i śmierci Chrystusa jest całkowita zgodność z wolą Ojca, w duchu owego posłuszeństwa, które zawsze uważane było za najbardziej charakterystyczną i najważniejszą cechę ofiary”38.
O tej całkowitej zgodności woli Ojca i woli Syna, będącej źródłem odkupienia rodzaju ludzkiego świadczą liczne teksty Nowego Testamentu. Na niektóre z nich Jan Paweł II powołuje się
wprost:39.

sytuacjach życiowych”, [w:] „Communio” 3 (1998) s. 86. O tej kojącej mocy Ducha Świętego świadczy m.in. gest namaszczenia w sakramencie chorych. Gest
ten jest „odbiciem postępowania Chrystusa, który z uwagą pochyla się nad
ludzką niemocą i zsyła człowiekowi pomoc Swego Ducha. Dzięki ufności i
mocy Boga człowiek zdolny jest pokonać niepokoje wynikające z chorób, a
nawet odzyskać zdrowie”. J. Decyk, Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia,
[w:] „Homo Dei” 3 (1993) s. 76.
38 Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa…, dz. cyt., nr 5.
39 Por. tamże.


- Św. Paweł mówi, że Chrystus „stał się posłuszny aż do
śmierci krzyżowej” (por. Flp 2,8), osiągając w ten sposób najwyższy stopień kenozy zawartej we wcieleniu Syna Bożego, w
przeciwieństwie do nieposłuszeństwa Adama, który pragnął być
„na równi” z Bogiem (por. Flp 2,6).
- „Nowy Adam” dokonał odwrócenia losu człowieka (recirculatio, jak mówi św. Ireneusz): „On istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie” (Flp 2,6-7).
- List do Hebrajczyków powtarza tę samą myśl: „A chociaż
był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”
(Hbr 5,8).
- Jezus, jak mówią Ewangelie - zarówno w życiu, jak i w
śmierci - ofiarował siebie Ojcu w pełni posłuszeństwa: „Lecz nie
to, co Ja chcę, ale to, co Ty!” (Mk 14,36). „Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego” (Łk 23,46).
- Św. Paweł podsumowuje to wszystko mówiąc, że Syn Boży,
który stał się człowiekiem, „uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8).
Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęca modlitwie Jezusa w
Getsemani, w której posłuszeństwo wobec Ojca okazało się wyjątkowo bolesne (por. Mk 14,36). Tajemnica tego posłuszeństwa
tkwiła w tym, że Jezus „przeżywał agonię duszy, która jest o
wiele boleśniejsza od agonii ciała, na skutek wewnętrznego konfliktu między ‘najwyższymi racjami’ męki, zawartej w planie
Bożym, a faktem, że Jezus z niezwykłą wrażliwością swej duszy
zdaje sobie sprawę, jak ogromna jest brzydota grzechu, który
zdaje się na Niego spadać: On, który prawie stał się ‘grzechem’
(czyli ofiarą grzechu), jak mówi św. Paweł (por. 2 Kor 5,21), aby
w Nim dokonało się zadośćuczynienie za grzechy wszystkich.
Tą drogą Jezus zbliża się do śmierci jako najwyższego aktu posłuszeństwa: ‘Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego’ (Łk
23,46), ducha - a zarazem podstawę Jego ludzkiego życia”40.
Jan Paweł II zwraca uwagę na dobrowolność wyboru cierpienia i śmierci przez Jezusa dla zbawienia człowieka. Jezus
poddał się woli Ojca, aby ją wypełnić, jako jedyny pośrednik
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zbawienia, „musiał” cierpieć. Nie chodzi tutaj jednak o ślepy
determinizm, lecz o doskonały wybór, jakiego dokonał dla odkupienia. Jezus był świadomy, że ten wybór jest drogą posłuszeństwa Ojcu: „Cierpienie i śmierć są ostatecznym wyrazem
całkowitego posłuszeństwa Syna wobec Ojca. Hołd i ofiara posłuszeństwa Słowa Wcielonego są godnym podziwu urzeczywistnieniem synowskiego oddania, które począwszy od tajemnicy
Wcielenia dociera i przenika do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej!
Poprzez doskonały hołd posłuszeństwa Jezus Chrystus odnosi
doskonałe zwycięstwo nad nieposłuszeństwem Adama i wszelkimi formami buntu, które mogą rodzić się w ludzkim sercu,
zwłaszcza pod wpływem cierpienia i śmierci, tak że i w tym momencie można powiedzieć, iż ‘gdzie […] wzmógł się grzech, tam
jeszcze obficiej rozlała się łaska’ (Rz 5,20). Jezus naprawił nieposłuszeństwo, które zawsze jest obecne w ludzkim grzechu, przez
co stało się zadość ludzkiej sprawiedliwości”41.
Komentarz. W ludzkiej ocenie życie Jezusa miało swój tragiczny i ostateczny finał: śmierć na krzyżu. Jednak, patrząc na
misterium paschalne „po Bożemu” widzimy, że dzieło Jezusa to
źródło odkupienia rodzaju ludzkiego42. Jezus był w pełni świadomy tak rozumianego sensu swojego cierpienia i śmierci 43. W
świetle tekstów nowotestamentalnych wiemy, że Jezus zgodził
się na mękę i śmierć w duchu bezgranicznej miłości ku rodzajowi ludzkiemu44. W tym znaczeniu przyjęcie przez Jezusa kondycji ludzkiej – aż do śmierci, otwarło drogą do ostatecznego spełnienia się powołania człowieka i świata. Było obdarowaniem
człowieka możliwością zasługiwania na życie wieczne także poprzez cierpienie i śmierć.
Szczególnie modlitwa Jezusa w Getsemani jest niczym okno
na najbardziej wewnętrzne „ja” Jezusa. Przeżywał On sprzeczność śmierci jako takiej z planem Bożej miłości wobec rodzaju
ludzkiego. Jezus miał świadomość, że cierpi za nawrócenie
Tamże.
Por. K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004, s. 110.
43 Por. G. L. Müller, Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat V… dz. cyt., s. 223.
44 J. Misiurek, „[…] zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty” (Ga 4, 4), [w:]
Nowak A. J. (red.), „Gdy nadeszła pełnia czasu”, Lublin 2001, s. 134.
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grzeszników45. W tym znaczeniu przeżywał w Ogrodzie Oliwnym cierpienie z powodu grzechu człowieka. Wzywał uczniów
do czuwania na modlitwie, które miało być formą uczestnictwa
w Jego cierpieniach. W ten sposób wobec zbliżającej się męki
całkowicie przyjął wolę Ojca46.
Ojciec nigdy nie opuścił swojego Boskiego Syna. Jezus, stojąc
w obliczu śmierci i ożywiany nadzieją odniesienia nad nią zwycięstwa w swym zmartwychwstaniu, antycypując niejako te wydarzenia, dopuścił doświadczenie osamotnienia, jakie jest częstym udziałem człowieka. Nie było to jednak osamotnienie wynikające z wątpliwości, lecz ofiara wynagrodzenia za tych ludzi,
którzy tracą nadzieję, jaką zawsze winni pokładać w Bogu.
Nawet niesprawiedliwe cierpienie Jezusa nie wyklucza prawdy o Bogu, który jest miłością47, trzeba tylko we właściwy sposób
spojrzeć na Jezusa i na dobrowolnie przyjęte przez Niego cierpienie i śmierć48. W tym spojrzeniu pomaga św. Paweł, który wyraźnie łączył odkupieńczy charakter cierpienia Chrystusa z prawdą o
Bożej miłości. To przecież Boża miłość znajduje się ostatecznie w
centrum całego planu zbawienia. W przeciwnym wypadku cierpienie Jezusa naruszyłoby tajemnicę Jego Boskości. Fakt cierpień
Jezusa w niczym nie narusza obrazu Boga jako Istoty najdoskonalszej, czyli także Tej, która jest Istotą niecierpiętliwą. Ojciec
cierpiał w jedności ze swoim Boskim Synem49.
Jezus był niewinny. Nie zasługiwał ani na cierpienie, ani na
śmierć. Dobrowolnie przeszedł drogę od krzyża do chwały. Jednym z istotnych elementów przełomu w kwestii cierpienia i
śmierci jest więc wskazanie, że nie można cierpienia rozumieć
Por. J. Mazur, Wprowadzenia do modlitwy, [w:] Królikowski W. (red.), W cierpieniu z Chrystusem, Kraków 2005, s. 162-164, 172.
46 Por. H. Witczyk, Kontemplacja Chrystusa… dz. cyt., s. 169-171, 174.
47 Por. J. Decyk, Chrześcijański wymiar… dz. cyt., s. 78.
48 Por. P. Bolberitz, Opatrzność jako współcierpienie Boga, [w:] „Communio” 6 (2002) s. 55.
49 Tamże, s. 87. „Ojcowie, tacy jak Orygenes i Augustyn, opierając się na Nowym Testamencie, a zwłaszcza na wyznaniu Jezusa o prześladowaniu go
przez Pawła, wskazują, że gdy chrześcijanie cierpią: czy to z powodu własnych grzechów, czy też grzechów uczynionych przeciwko nim, słusznie
przypisuje się to Jezusowi jako ich głowie”. T. G. Weinandy, Czy Bóg cierpi?,
[w:] „W drodze” 3 (2003) s. 87.
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wyłącznie jako karę za grzechy. Jezus, który doświadczył realnego cierpienia, objawił „sprawy Boże”50. Jego cierpienia i
śmierć stały się narzędziem zbawienia. Należy to widzieć w perspektywie zmartwychwstania51.
Pomimo trudności, jaką dla wiary stanowi fakt Jezusowego
cierpienia i śmierci, podkreślić należy, że całe życie Jezusa było
wpisane w zbawczy plan Boga. To prawda, że wobec okrutnego
doświadczenia niezawinionego cierpienia – Jezusa Chrystusa,
człowiek stawia pytania, które niekiedy są jak oskarżenia skierowane w stronę Boga Ojca i Jego Opatrzności 52, ale przecież
Ojciec cierpiał wraz z Synem, był do głębi poruszony Jego cierpieniem. Antropomorfizmem byłoby uważać, jakoby Ojciec nie
cierpiał; On współcierpiał, chociaż nie doświadczał tego cierpienia, przez które Jezus dokonał odkupienia. Ostatecznie nie jesteśmy w stanie dokładnie wyrazić natury cierpienia w Ojcu wobec
cierpienia Syna53.
Por. Jan Paweł II, Sens cierpienia w świetle męki Chrystusa, [w:] Jan Paweł II,
Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria Editrice Vaticana 1989, nr 2-8.
51 Por. W. Hanc, Eschatologiczny wymiar cierpienia w świetle listu apostolskiego Jana
Pawła II Salvifici doloris, [w:] „Ateneum Kapłańskie” 2-3 (2001) s. 253. „Niezwykle
trafnie to ujmuje Jan Paweł II, który powiada, że pierwszy wielki rozdział ewangelii cierpienia piszą ci, którzy cierpią wraz z Chrystusem, jednocząc swoje ludzkie cierpienie z Jego cierpieniem odkupieńczym (por. SD 26). Dały temu wyraz i
to od początku chrześcijaństwa całe plejady męczenników i wyznawców Chrystusa wiernych słowom: ‘Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą’ (Mt 10, 28), pokazując cierpienie jako wezwanie do ujawnienia moralnej wielkości i duchowej dojrzałości człowieka (por. SD 22)”. Tamże.
52 Por. Jan Paweł II, Opatrzność Boża a obecność zła i cierpienia w świecie, [w:] Jan
Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, nr 1.
53 Warto w tym miejscu dodać, że św. Teresa z Lisieux „z niezrównaną jasnością, najprostszymi słowami wyraża najlepiej to, co w akademickim języku
nazywamy ‘zbieżnością przeciwieństw’ (coincidentia oppositorum). Mówi ona
np. tak: .,Doszłam do tego, że nie mogę więcej cierpieć, gdyż każde cierpienie
jest dla mnie słodkie.’ Albo w innym miejscu: ‘Myśl o niebiańskim szczęściu nie
budzi we mnie żadnej radości... pytam czasami, jak będę mogła być szczęśliwa
bez cierpienia.’ Na zakończenie pozwolę sobie zaproponować wam tę prostą
myśl, jako temat do medytacji. Gdyby mnie przybito do Chrystusowego krzyża, mój bok obok Jego boku, moje ręce na Jego rękach, moje stopy na Jego stopach; te same gwoździe przebiłyby Jego i mnie, nasza krew popłynęłaby jedną
strugą - czy sprawiałoby mi to ból? Tak, niewątpliwie tak. Miłość nie ratuje
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2. Jezus Ukrzyżowany - Jedyny Pośrednik między ludzkością i
Bogiem
a/. Cierpienie i śmierć Jezusa wyrazem miłości wynagradzającej za ludzkie grzechy
Katecheza. Gdy pojawia się cierpienie i śmierć trudno myśleć
o miłości. Interpretacja cierpienia i śmierci w kategoriach miłości
nie jest najpopularniejszym kierunkiem odpowiedzi. Tak jest i w
odniesieniu do wydarzeń, które rozegrały się w ostatnim tygodniu ziemskiego życia Jezusa, a jednak bez prawdy o miłości nie
można zrozumieć zgody Jezusa na cierpienie i śmierć. W tym
duchu Jan Paweł II w swej katechezie przypomina, że „w całym
dziele zbawienia, które dokonało się poprzez mękę i śmierć
krzyżową, Jezus wyraził w sposób najwyższy miłość Boga dla
ludzi, która jest źródłem tak Jego ofiary, jak planu Bożego”54.
Na potwierdzenie tej prawdy Papież przywołuje najpierw tekst
biblijny, a następnie elementy refleksji teologicznej m.in. z dzieł św.
Tomasza z Akwinu. Jan Paweł II akcentuje przede wszystkim wymowną zgodność zapowiedzi Starego Testamentu o cierpiącym
Słudze Jahwe z wypowiedziami samego Jezusa na temat swojego
cierpienia. Prorok Izajasz pisze: „Wzgardzony i odepchnięty przez
ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem” (Iz 53,3).
To właśnie Jezus „ukazał całą prawdę zawartą w proroczych
słowach: ‘Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich’ (J 15,13). Stając się ‘Mężem
boleści’, ustanowił nową solidarność Boga z cierpieniami ludzi.
Odwieczny Syn Boga, zjednoczony z Nim w wiecznej chwale,
stając się człowiekiem, absolutnie nie domagał się przywilejów
ziemskiej chwały ani uwolnienia od bólu, lecz wstąpił na drogę
krzyża, wybrał cierpienia nie tylko fizyczne, ale i moralne, które
towarzyszyły Mu aż do śmierci: wszystko to uczynił z miłości do
nas, aby pokazać ludziom swoją miłość, zadośćuczynić za ich
grzechy i z rozproszenia doprowadzić ich do jedności (por. J

zranionego ciała przed drżeniem z bólu. Krzyczałbym? Nie wiem. Ale co za
przemiana!”. F. Varillon, Bóg pokorny i cierpiący, [w:] „Znak” 4-5 (1978) s. 560.
54 Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa…, dz. cyt., nr 7.


11,52). Wszystko - bowiem miłość Chrystusa była odbiciem miłości Boga do ludzi”55.
Na podstawie przesłania biblijnego, św. Tomasz mógł
stwierdzić, że „pierwszym argumentem stosowności, wyjaśniającym wyzwolenie człowieka przez mękę i śmierć Chrystusa, jest
fakt, że ‘człowiek dzięki niej poznał, jak bardzo Bóg go kocha.
Poznanie to wywołało z kolei miłość człowieka ku Bogu, a na
tym polega pełnia zbawienia’. W tym miejscu święty Doktor cytuje św. Pawła apostoła, który pisze: ‘Bóg zaś okazuje nam swoją
miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami’ (Rz 5,8)”56.
Komentarz. Jeśli w tytule analizowanej przez nas katechezy
Jana Pawła II znalazło się pojęcie wartości to nie ze względu na
wartość samego cierpienia i śmierci, lecz na Jezusową miłość,
która nadaje wartość Jego cierpieniu i śmierci. Jezus podjął cierpienie jako swoisty akt solidarności z człowiekiem, pozostającym w stanie oddalenia od Boga. Pragnął przywrócić człowiekowi miłość jako wartość utraconą przez grzech człowieka57.
Odkupiciel z miłości cierpiał za człowieka – i dla niego. Człowiek, który miłuje Boga, staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa, a tym samym ma udział w Jego zwycięstwie. Krzyż Chrystusa rzuca w ten sposób zbawcze światło na życie człowieka wskazując, że miłość jest większa od cierpienia i śmierci58.
Orędzie o zwycięskiej wyższości miłości Boga nad ludzkim
grzechem i jego skutkami było zapowiedziane już w Starym Testamencie, stanowiąc integralny element nadziei mesjańskich.
Objawienie Nowego Testamentu na temat związku miłości i
cierpienia poprzedziły m.in. księgi tzw. późnego judaizmu. Dopiero Jezus udzielił jednak pełnej odpowiedzi na pytanie o sens
cierpienia, nie tylko nauczając na ten temat, ale także przyjmując
je na siebie. Chrystus był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie,
zarówno fizyczne jak i duchowe. Jako oczekiwany Mesjasz nie
Tamże.
Tamże.
57 Por. D. Karłowicz, Prawda, cierpienie, śmierć, [w:] „Znak” 8 (1997) s. 101;
Gadacz T., Enigma cierpienia, [w:] „Znak” 5 (1998) s. 35.
58 Por. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Dolores…, dz. cyt., nr 17-18, 20.
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przyszedł na ziemię, aby usunąć cierpienie, lecz aby nadać mu
nowy sens. W rozmowie z Nikodemem Jezus wyjaśnia, że większym złem od cierpienia fizycznego jest grzech, który może doprowadzić do utraty życia wiecznego, czyli skazania na niekończące się cierpienia w piekle.
Poddając analizie dzieje Narodu Wybranego, autorzy natchnieni stawiali pytanie o więź pomiędzy miłością i cierpieniem. Ich refleksja prowadziła m.in. do przyjęcia idei zadośćuczynienia, którego miał dokonać Mesjasz. Z perspektywy wieków właśnie cierpienie i śmierć Jezusa, przyjęte przez Niego w
doskonałej miłości do Ojca, stało się źródłem zadośćuczynienia
za ludzkie grzechy. Jezus w swoim cierpieniu zawsze trwał w
miłości, przyjęty i podtrzymywany przez Ojca. Dzięki temu Jego
ofiara miała moc wyzwolenia człowieka od grzechu. Ofiara
Krzyża, sakramentalnie poprzedzona podczas Ostatniej Wieczerzy, stała się decydująca dla przyszłości rodzaju ludzkiego59.
Przyjęcie ciała ludzkiego przez Syna Bożego było dowodem,
iż Bóg nie zapomniał o człowieku i nie pozostawił go w świecie,
gdzie rządzi śmierć i demony zła. Niczym Ojciec, wyszedł człowiekowi naprzeciw ze swoją miłością przebaczającą. Spośród
wielu tekstów Starego Testamentu Jan Paweł II podkreślił właśnie mesjański charakter zapowiedzi związanych z cierpieniami
Sługi Jahwe. W czterech Izajaszowych Pieśniach o cierpiącym
Słudze Jahwe (por. Iz 42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53,12), a szczególnie w czwartej z nich, kryje się bowiem prawda o miłości,
która potrafi przekształcić cierpienie i śmierć w ofiarę zadośćuczynienia za grzechy. W centrum poematu znajduje się historia
cierpienia i śmierci, która kończy się chwałą, a jednocześnie staje
się źródłem zbawczego wyzwolenia.
To jedna z najważniejszych tez papieskiej katechezy. Jan Paweł II tak prowadzi swoje rozważanie, aby nie było wątpliwości,
że uznanie Jezusowego cierpienia i śmierci jako ofiary miłości,
Por. Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia (1994), [w:] Jan Paweł II, Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków
1998, nr 2; H. Pompey, „Jesteśmy niby umierający… dz. cyt., s. 82; J. Szlaga, Idea
zadośćczyniącego cierpienia Chrystusa Arcykapłana w „Liście do Hebrajczyków”,
[w:] F. Gryglewicz, Męka Jezusa Chrystusa, Lublin 1986, s. 254.
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mającej moc zadośćuczynienia za grzechy rodzajowi ludzkiemu,
opiera się na fundamencie wiary w prawdziwe Bóstwo i człowieczeństwo Nauczyciela z Nazaretu, Jedynego Pośrednika
zbawienia.
b/. Wezwanie do odpowiedzi na zbawczą wartość cierpienia i śmierci
Jezusa
Katecheza. Ostatnia część papieskiego rozważania o wartości
cierpienia i śmierci Chrystusa została poświęcona katechetycznemu zastosowaniu poznanej prawdy w praktyce życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II wyróżnia szczególny rodzaj odpowiedzi
na zbawczy sens cierpienia i śmierci Jezusa – „bohaterstwo
Krzyża”: „Bez cierpienia i śmierci Chrystusa miłość Boga dla
ludzi nie ukazałaby się w całej swojej głębi i wielkości. A z drugiej strony, cierpienie i śmierć stały się dzięki Chrystusowi zachętą, bodźcem, powołaniem do miłości bardziej wielkodusznej,
tak jak to się działo w życiu licznych świętych, których słusznie
możemy nazwać ‘bohaterami Krzyża’, oraz w życiu innych ludzi, znanych i nieznanych, którzy potrafią uświęcić ból, stając się
odbiciem bolesnego oblicza Chrystusa. W ten sposób jednoczą
się oni z Jego ofiarą odkupieńczą”60.
Rzecz jasna, jak przypomina Jan Paweł II, największym Bohaterem Krzyża jest sam Chrystus Pan, będący przez swą ofiarę
cierpienia i śmierci Jedynym Pośrednikiem zbawienia: „W swoim człowieczeństwie złączonym z Bóstwem, które dzięki całemu
bogactwu miłości i posłuszeństwa mogło pojednać człowieka z
Bogiem, Chrystus został ustanowiony jedynym Pośrednikiem
między ludzkością i Bogiem, na poziomie daleko wyższym niż
święci Starego i Nowego Testamentu, a nawet sama Najświętsza
Panna, których prosimy o pośrednictwo i których pomocy wzywamy. Stajemy zatem w obliczu naszego Odkupiciela, Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł dla nas z miłości i w ten
sposób nas zbawił”61.
Chcąc podkreślić zastosowanie wygłoszonej katechezy do
życia chrześcijańskiego, Jan Paweł II przywołuje na jej zakoń60
61

Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa…, dz. cyt., nr 8.
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czenie przykład św. Katarzyny Sieneńskiej, która „w jednej ze
swoich obrazowych i wyrazistych metafor porównuje Jezusa do
‘mostu nad światem’. Tak, jest On rzeczywiście Mostem i Pośrednikiem, ponieważ poprzez Niego spływają na ludzi wszelkie
dary nieba i wznoszą się do Ojca wszystkie nasze westchnienia i
błagania o wyzwolenie. Wraz z Katarzyną i wieloma innymi
‘Świętymi Krzyża’ skupmy się wokół naszego pełnego słodyczy,
miłosiernego Odkupiciela, którego Święta ze Sieny nazwała
Chrystusem-Miłością. Jego przebite Serce jest źródłem naszej
nadziei i pokoju”62.
Komentarz. Odpowiedzią na dar odkupienia, którego dokonał
Jezus – „Most nad światem” – powinna być ze strony człowieka
miłość pomimo doświadczeń bólu, cierpienia i śmierci. Sam Jezus, jakby podsumowując swój ziemskie życie, powiedział Apostołom w Wieczerniku, że był i będzie prześladowany: „Jeżeli
was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem
sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na
słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od
swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,18-20).
Cierpienie i śmierć to wyjątkowo wymagająca próba wiary w
Jezusa, który nie jest z tego świata. Można powiedzieć, że dwaj
złoczyńcy obok Ukrzyżowanego są symbolem tej próby. Jeden z
nich wybrał Jezusa. Jego wybór stał się świadectwem, że cierpienie i śmierć mogą być drogą do życia wiecznego, jeśli człowiek
dobrowolnie zespoli się z Jezusem, Jedynym Pośrednikiem zbawienia. Będąc współ-ukrzyżowany z Jezusem, ów człowiek
otworzył się w duchu wiary na Niego, prosząc: „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). W
odpowiedzi usłyszał słowa Jezusa: „Zaprawdę, powiadam ci:
Dziś ze Mną będziesz w raju” (w. 43). Niestety, drugi z łotrów
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Tamże.

nie powiązał swojego cierpienia z Jezusem; nie uczynił ze swego
cierpienia i śmierci drogi prowadzącej ku życiu wiecznemu63.
Na przestrzeni wieków zwłaszcza męczennicy brali i biorą
udział w cierpieniach Chrystusa (por. 1 P 4,13). Przez cierpienie
przyjęte dla Królestwa Bożego, życie łaski w prześladowaniach jest
owocne nie tylko dla nich samych, lecz dla całego Kościoła. Chociaż byli często skazywani za łamanie zasad sprawiedliwości, to
właśnie oni – męczennicy, byli jej świadkami (por. Mt 4,17). Tym
bardziej, gdy – w konkretnym przypadku – ich cierpienia były
przeżywane ze względu na obronę wartości, jaką jest sprawiedliwość. Wiedzieli, że tym, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, została obiecana nagroda udziału w Królestwie niebieskim. Cierpienie przyjęte z miłości do Jezusa posiadało nie tylko
wartość zasługującą, ale wynagradzającą za brak sprawiedliwości
w ludzkim życiu. Takie jest męczeńskie „dźwiganie cierpienia - na
wzór Jezusa - zastępczo za innych jako wynagrodzenie”64.
Męczeństwo jest znakiem sprzeciwu wobec „tego świata” i
zapowiedzią „innego świata” – Królestwa Bożego. Nie dziwi
więc, że ostrze nienawiści prześladowców z „tego świata” jest
kierowane przeciwko wszystkim, którzy są wierni Chrystusowi i
Kościołowi65.

Por. J. Nowacki, Cierpienie człowieka na drodze grzechu według św. Katarzyny ze
Sieny, [w:] „Studia Theologica Varsoviensia” 38 (2000) nr 1, s. 132-133; T. Langan, Cierpienie kosmosu, [w:] „Communio” 2 (1989) s. 61.
64 H. Pompey, „Jesteśmy niby umierający… dz. cyt., s. 88.
65 Por. G. Witaszek, „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10), [w:] Misiurek J.,
Nowak A. J., Słomka W. (red.), Ku szczęściu – bez oszustwa, Lublin 1997, s. 204.
„Wyznawca nauki Jezusa, dlatego że był Jego uczniem, stawał się przedmiotem nienawiści i prześladowania wrogów imienia Bożego. Wspólnota skupiona wokół Jana Ewangelisty miała świadomość faktu, że wiara w Pana
izoluje ją od otoczenia, które odrzuca płynące z miłości posłanie Boga. Dlatego też różne gminy chrześcijańskie i autorzy Nowego Testamentu stale zajmowali się tematem prześladowania. W okresie wczesnego chrześcijaństwa
nie było ani jednej gminy, z tych znanych z Nowego Testamentu, która by nie
cierpiała konkretnego prześladowania, albo co najmniej nie musiała liczyć się
z jego realną możliwością; inaczej nie zrozumiałe byłyby te szeroko rozsiane
wzmianki, zapowiedzi, ostrzeżenia i pocieszenia”. Tamże.
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Wraz z pochwałą „bohaterów Krzyża”, nie mogło zabraknąć
w katechezie Jana Pawła II słowa o Maryi i Jej wstawiennictwie
u Jedynego Pośrednika. Udział Maryi w odkupieniu ludzkości
jest jedyny i niepowtarzalny. Papieskie rozważanie potwierdza
różnicę między Maryją a Synem w dziele zbawienia. Jak powie
Jan Paweł II w innej ze swych katechez, chodzi o „podporządkowanie Najświętszej Panny, jako współpracowniczki, jedynemu Odkupicielowi”66.
Jako Matka Odkupiciela, Maryja ogarniała sercem całe dzieło
zbawcze Chrystusa. Jej związek z odkupieńczym dziełem Syna
wyrażał się w tym, że jako Matka ofiarowywała się w sposób
duchowy Bogu w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i błagała
o zbawienie świata. Co więcej, dzięki uczestnictwu w odkupieńczym dziele Chrystusa, potwierdzone zostało również duchowe
i powszechne macierzyństwo Maryi.
W jednej z katechez poświęconych Maryi, Jan Paweł II zauważył, że na Wschodzie „Jan Geometra mówi o Niej: ‘Ty jesteś
naszą Matką’. Dziękując Maryi ‘za trudy i cierpienia zniesione za
nas’, ukazuje Jej macierzyńskie uczucie i postawę Matki wobec
wszystkich, którzy dostępują zbawienia. Nauka o duchowym
macierzyństwie rozwija się również na Zachodzie dzięki św. Anzelmowi, który stwierdza: ‘Ty jesteś Matką (…) pojednania oraz
pojednanych, Matką zbawienia i zbawionych’. Maryja czczona
jest zawsze jako Matka Boża, jednakże fakt, że jest naszą Matką,
nadaje Jej boskiemu macierzyństwu nowy rys, a nam otwiera
drogę do głębszego z Nią zjednoczenia”.67 Dlatego, konkluduje
Jan Paweł II, bez obaw możnemy zwracać się „z ufnością do Najświętszej Panny, błagając Ją o pomoc, świadomi szczególnej roli,
jaką powierzył Jej Bóg - roli współpracowniczki Odkupienia, którą spełniała Ona przez całe życie, a w szczególny sposób u stóp
krzyża”68.

Jan Paweł II, Maryja - szczególna współpracownica odkupienia, [w:] Jan Paweł
II, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Libreria Editrice Vaticana 1998, nr 1.
67 Jan Paweł II, Oblicze Matki Odkupiciela, [w:] Jan Paweł II, Maryja w tajemnicy
Chrystusa i Kościoła, Libreria Editrice Vaticana 1998, nr 4.
68 Jan Paweł II, Maryja - szczególna współpracownica odkupienia… dz. cyt., nr 4.
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Refleksja końcowa
Analiza zaledwie jednej spośród wielu katechez Jana Pawła II
na temat wartości cierpienia i śmierci Chrystusa potwierdza, że
doświadczenia te stawiają także każdego człowieka w szczególnej
sytuacji wyboru. W takich okolicznościach łaska Jezusa pomaga
człowiekowi, opowiadać się za miłością, która jest ukierunkowana
na wieczność. Wymowną tego ilustracją jest wydarzenie, jakie miało miejsce na Kalwarii.
Z dwu łotrów na Kalwarii, jeden zajął właściwą postawę wobec
cierpienia, czyli postawę miłości do Boga. Człowiek miłujący Boga
ponad wszystko, na wzór Jezusowej miłości do Ojca, odnajduje
pokój pomimo cierpienia. Boży Duch, który jest Duchem miłości,
doprowadza ludzkie cierpienia do zbawczej owocności. Cierpienie
bowiem w komunii z Chrystusem zmienia się, uzyskując nowy,
nadprzyrodzony cel.
Nie tylko przed Jezusową śmiercią, także tuż po niej, widzimy, że przyjęcie lub odrzucenie wiary w Jezusa w istotnej mierze zależy od stopnia zrozumienia sensu i wartości jego cierpienia i śmierci. Świadczy o tym m.in. postać setnika. Wokół umierającego na krzyżu Jezusa zgromadziło się wiele osób, w tym
także poganie. Jeden z nich, setnik – rzymski żołnierz wyznał
wiarę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela: „Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na
dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że
w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym” (Mk 15,37-39).
Wyznanie to było bez wątpienia skutkiem działania łaski wyjednanej dla wszystkich ludzi przez Odkupiciela mocą Jego wynagradzającej ofiary. Udzielenie setnikowi łaski nie mogłoby się
jednak dokonać bez jego udziału, on bowiem wypełnił ze swej
strony warunek otrzymania łaski, to znaczy uznał te fakty, których był świadkiem i dostrzegł w Jezusie Mesjasza. Jan Paweł II
pisał o setniku: „Setnik patrzył, zobaczył i uległ rzeczywistości
faktów, dlatego było mu dane uwierzyć. Nie obliczał korzyści,
które mogło mu przynieść trzymanie strony Sanhedrynu, nie dał
się zastraszyć jak Piłat (por. J 19,8). Patrzył na ludzi i wydarzenia, był obecny przy śmierci Jezusa jako bezstronny świadek.


Przy tym jego dusza była czysta, gotowa na przyjęcie prawdy.
Dlatego uległ mocy prawdy i uwierzył. Nie wahał się też głosić,
że Jezus jest Synem Bożym”69. Ów setnik stojący na Kalwarii, ze
względu na postawę wiary, może być nazwany pierwszym głosicielem Odkupienia, którego dokonał obiecany Mesjasz, Jezus
Chrystus, przez swoją miłość do Ojca wyrażoną na drodze cierpienia i śmierci.
Summary
Catechisis of John Paul II about the value of suffering and death of Christ
The value of the passion and death of Jesus is – likewise for
ages – the subject of contemporary theological reflection. The
biblical data confirm both the realism of suffering of Jesus as
well as Divine dignity of the Saviour. Among numerous statements of the Servant of God John Paul II about the value of
Christ’s suffering and death of Christ there is Wednesday catechesis given on 19 October 1988. The message contained in it deserves the separate reflection as part of presently widespread
study of papal teaching. A more detailed study of this kind related to only one of catechesis of John Paul II can – as it seems –
be regarded as one of the forms of reminding about the timeless
teaching of the Church about a specific topic – in this case about
the redemptive character of suffering and death of Jesus. Therefore, firstly we take up the synthesis of the papal teaching (catechesis), then its theological analysis (Commentary).
To present the fundamental currents of the thought of John
Paul II, the whole of analyses has been divided into two parts. In
the first one we make a stop at the problem of the trinitarian dimension of suffering and the death of Jesus whereas in the second one we focus on a vital consequence of genuine Divinity and
humanity of the suffering and dying Jesus, that is His redemptive mediation. The reflection upon merely one of many catechesis of John Paul II on the value of Christ’s suffering and death
proves that suffering and death put each man in a special situation of choice. Under such circumstances the grace of Jesus helps
Jan Paweł II, Pierwsze oznaki płodności odkupieńczej śmierci, [w:] Jan Paweł II,
Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria Editrice Vaticana 1989, nr 2.
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the man to be guided by love which is eternity-orientated. Although biblical as well as non-biblical sources have been and still
are studied in respect of various aspects, the main object of studies and research has been and is the meaning of the passion and
death of Lord Jesus with reference to the salvation of mankind.
Thus, catechesis of John Paul II on the topic of the value of
Christ’s suffering and death analysed in this present article is so
valuable.





Barbora Kováčová
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W NAUCZANIU
JANA PAWŁA II
„Dzięki Tobie (Jezu) niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem w życiu.
Ostatnim słowem jest miłość, Twoja miłość, która nadaje sens życiu”
(Jan Paweł II)

Niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub
umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie egzystencji (Majewski, 1998).
Niepełnosprawni mają prawo do adekwatnej do ich stanu integracji społecznej. Jakość społeczeństwa i cywilizacji mierzy się
szacunkiem, jaki okazują one najsłabszym ze swoich członków
(Witek, Grzesiak-Witek, 2008, s. 502).
Człowiek jest najważniejszym stworzeniem1 i cały świat został
przez Boga stworzony właśnie dla niego. Już z tego powodu, że jest
człowiekiem, jest istotą szczególną. Fałszywa interpretacja i rozumienie człowieka jest przyczyną niewątpliwego kryzysu moralnego
współczesnegoświata. Z jednej strony żyjemy bowiem, przynajmniej na
poziomie deklaracji, w epoce humanizmu i antropocentryzmu, z drugiej
zaś jest to epoka wielkiego poniżenia człowieka i depta-nia jego wartości. Człowiek, osłabiając wrażliwość na Boga, osłabia również wrażliwość na człowieka, na jego godność i życie….
W swoich pismach i wypowiedziach Ojciec Święty wskazuje,
że niepełnosprawność nie jest przypadkiem i fatum, znakiem
przekleństwa czy odwrócenia się Boga od człowieka, przeciwnie, skoro człowiek swoje życie zawdzięcza Miłości Ojca, musi
nabyć przeświadczenie o tym, że jego sytuacja życiowa jest dla
niego najwłaściwsza, bo taką wybrał kochający Ojciec. Cierpienie
„jest wezwaniem do przyjęcia bólu po to, by przekształcić go w ofiarę
oczyszczenia i pojednania, składaną Ojcu w Chrystusie i z Chrystusem,
dla zbawienia siebie i innych” (1983). Jan Paweł II mówi, że osoba
niepełnosprawna, na ile pozwalają jej zdolności, jest również


powołana do odkrywania konkretnej woli Pana odnoszącej się
do jej życia jako osoby nie w pełni sprawnej (1996).
1. Jan Pawel II – obrońca osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne, mówi Jan Paweł II, w których z całą
ostrością uwidacznia się kruchość ludzkiej kondycji, są niewątpliwie jednym z przejawów dramatu cierpienia (2004, część 6).
Ojciec Święty pokazywał niepełnosprawnym, że świat nie zamyka się na chorobie. Pozwalał im zobaczyć, że na niej życie się nie
kończy. A niektórzy mówią nawet, że od kiedy stali się niepełnosprawni, zaczęli nowe, bogatsze życie otwarte na Boga i drugiego człowieka. Dlatego w dzisiejszym świecie, opanowanym
przez hedonizm i zaślepionym przez ulotne i złudne piękno, ich
trudności są często postrzegane jako skandal lub prowokacja, a
ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pospiesznie się z nim uporać. A przecież osoby te są żywymi ikonami ukrzyżowanego Syna (2004, ibid). Szukając uczciwie sensu
cierpienia, człowiek niepełnosprawny dojrzy Jezusa, który
wzruszał się głęboko cierpieniem innych i który przyjął ból swojej Męki i śmierci, aby przeprowadzić człowieka do chwały
Zmartwychwstania.
Ewangelie relacjonują kilka spotkań Jezusa z osobami niepełnosprawnymi (Mk 2, 1-12; 3, 1-6; 7, 31-37; 8, 22-26; 10, 46-52; Łk 14,
1-6; J 5, 1-18; 9, 1-12) mówi Beuers (Przygoda, 2003): spotkanie
niepełnosprawnego z Mistrzem z Nazaretu kończyło się zawsze
jego uzdrowieniem lub uwolnieniem z dolegliwości oraz nawiązaniem nowych, pełniejszych relacji z ludźmi. Niepełnosprawnych traktował Jezus jako pełnowartościowych ludzi skrępowanych jedynie czasowo pewnymi niedomaganiami ciała lub ducha.
Potwierdza to sytuacja Marii Magdaleny, którą Jezus najpierw
uwolnił z opętania przez złe duchy, a następnie powołał do zaszczytnej misji świadka swego Zmartwychwstania (Mk 16, 9).
W postawie Jezusa wobec osób niepełnosprawnych można dostrzec przejaw Bożej miłości, której szczytem była Jego męka i
śmierć na krzyżu. Jezus z własnej woli pozwolił się przybić do
krzyża i jako bezsilny, pozbawiony jakiejkolwiek pomocy nie tylko
ze strony ludzi, ale nawet swego Ojca, przykuty do okrutnego na

rzędzia kaźni, stał się podobny i najbliższy wszystkim niepełnosprawnym (Beuers, 2000, s. 156).
Ojciec Święty podkreśla, że „jedynie przyjęcie cierpienia w
duchu wiary może dogłębnie je przemienić. Wtedy staje się ono
osobistym uczestnictwem w odkupieńczej i zadośćczyniącej Męce Chrystusa, który przeżywa ją dalej w cierpiącym człowieku
(2004). Radość i spokój w cierpieniu, zaufanie pomimo bolesnych doświadczeń, dążenia do bycia „sprawnym” niepełnosprawnym. Rozpacz,
rezygnacja lub wewnętrzna zamotanina mieniają się w konstruktywne
działanie. I nie muszą to być od razu wielkie przedsięwzięcia, ale właśnie takie drobne rzeczy nadają sens życiu niepełnosprawnych osób samodzielnie wykonane prace plastyczne, gra na organkach, osiągnięcia
sportowe. Jan Paweł II mówił, że osoby niepełnosprawne to
uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, czym jest miłość, która zbawia, mogą stać się zwiastunami nowego świata, którym nie rządzi już siła, przemoc,
agresja, ale miłość, solidarność, otwartość na drugiego — nowego
świata, przemienionego przez światłość Chrystusa, Syna Bożego, który
dla nas ludzi stał się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał (2004, część 6).
Zdaniem Benedykta XVI człowiek spełnia się w miłości ofiarnej, zstępującej od Boga. Dlatego ten, „kto chce dawać miłość, sam
musi ją otrzymywać w darze” (Deus caritas est 7). Dlatego chrześcijanie muszą wciąż czerpać „z tego pierwszego, oryginalnego
źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca
wypływa miłość samego Boga” (Deus caritas est 7). Krzyż Chrystusa wyrażający dramat Boga zwracającego się przeciwko samemu sobie, ofiarującego siebie, aby tylko podnieść człowieka i
go zbawić stanowi źródło prawdy wyrażonej formułą „Bóg jest
miłością”. W kontemplacji tej prawdy chrześcijanin „znajduje
drogę swego życia i swojej miłości” (Deus caritas est ,12).
 Wszyscy wiemy co dać niepełnosprawnym, nie zawsze pytając czego oni potrzebują.
 Niewiele osób też pyta czego możemy nauczyć się od ludzi z niepełnosprawnością.
 Osoby niepełnosprawne nie tylko uczestniczą w życiu społecznym,
ale je także tworzą.





Niepełnosprawność to zadanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i dla tych, którzy taką osobę spotykają (E.Wardzala,
2002).

Podsumowanie
Miejmy nadzieję, że tę drogę znajdą wcześniej czy później tak
sprawni, jak i niepełnosprawni we wspólnocie Kościoła. Niepełnosprawność nie jest bowiem ostatnim słowem życia, ale – jak
uczył Jan Paweł II – jest nim „miłość, która życiu nadaje sens” (Jan
Pawel II, 2003, s.8).



Teresa Zbyrad
ROLA I ZNACZENIE OSÓB STARSZYCH
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Żyjemy w czasach jak to określają demografowie starzejących się
społeczeństw. Jak podaje Lucyna Frąckiewicz, w Europie prognozuje
się ponad 70-milionowy przyrost ludności w wieku 60 lat i więcej
rozpoczęty w 1995 roku, aż do 2015 roku1. Już w 1999 r. z okazji
Międzynarodowego Roku Seniorów wprowadzono hasło: ku społeczeństwu dla ludzi w każdym wieku, które powinno zobowiązywać do
działania wszystkie pokolenia, grupy społeczne i organizacje2. Budowanie społeczeństwa „dla ludzi w każdym wieku” z pewnością
dokonuje się i w naszym kraju. Coraz więcej zwraca się uwagę na
potrzeby osób starszych proponując wiele form spędzania czasu
wolnego dla osób starszych.
Aktualne kierunki w polityce społecznej robią wrażenie, że
starość nie jest do końca doceniana. Z jednej strony panuje przekonanie, że starzejące się społeczeństwa stanowią zagrożenie pod
każdym względem dla chociażby systemu emerytalnego (stąd
straszy się młodych zwiększonymi podatkami i marnymi w
przyszłości emeryturami). Z drugiej zaś strony zauważa się tendencje przystosowywania instytucji w tym kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych do zaspokajania potrzeb osób starszych. Ponadto w naszym społeczeństwie wciąż funkcjonują i są
podtrzymywane negatywne stereotypy na temat osób starszych.
Postrzegani są oni jako: osoby samotne, z niskimi emeryturami i
schorowane. Negatywne są także symbole starości takie jak laska
czy siwe włosy. Z tej perspektywy zauważa się tendencje w polityce społecznej do przyjęcia starzejących się społeczeństw jako

L. Frąckiewicz, Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice
2002, „Śląsk”, s. 34
2 Tamże, s. 36
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„koniecznego zła”, nieuchronnego, do którego należy się przyzwyczaić, i z którym trudno walczyć.
We wszystkich zmaganiach mających na celu przystosowanie
społeczeństwa dla ludzi w podeszłym wieku brakuje dążeń w
kierunku zmiany wizerunku człowieka starego. Wciąż mało poświęca się uwagi zaletom osób starszych. Nie docenia się charyzmatów tej grupy społecznej, jej wartości w wychowywaniu
młodego pokolenia, w przekazywaniu tradycji czy uosobieniu
cnót społecznych, jak np. cierpliwość czy mądrość. Jan Paweł II
świadomy negatywnych stereotypów wobec starości, na nowo
przypominał wartość i rolę osób starszych w życiu społecznym.
W nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy nie tylko charyzmaty
osób starszych, ale też szczególną wartość i rolę jaką mogą odegrać w życiu społecznym.
Charyzmaty starości
W 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II skierował list do osób
starszych. Osobliwością tego listu jest spojrzenie na starość przez
pryzmat własnej starości, bowiem gdy napisał ten list miał 79 lat.
W owym liście Jan Paweł II stara się odpowiedzieć na pytania:
Czym jest starość? Jak postrzega Pismo Święte osoby starsze? Jak ludzie
młodzi powinni odnosić się do osób starszych? Ponadto w liście Ojciec
Święty zwraca uwagę na trudny XX wiek naznaczony wojnami,
które stanowi wyzwanie dla osób starszych, z tej perspektywy
określa osoby starsze mianem strażników pamięci zbiorowej. List
zakończony jest życzeniami skierowanymi do osób starszych.
Starając się udzielić odpowiedzi na pytanie: czym jest starość?
Jan Paweł II sięga najpierw do filozofów, którzy w sposób analogiczny do natury interpretują okres starości. I tak Cyceron upatrywał analogii starości do por roku: „widzimy, jak w ciągu roku
zmienia się otaczający nas świat, gdy patrzymy na góry, równiny, pola i doliny, lasy, rośliny i drzewa. Istnieje bliskie podobieństwo pomiędzy rytmami biologicznymi człowieka a cyklami
życia przyrody, której jest częścią”3. Z kolei św. Efrem Syryjczyk
List Ojca Świętego Jana Pawła II do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku,
Watykan 1 października 1999 roku, w dwudziestym pierwszym roku pontyfikatu, s. 4.
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porównywał życie do palców jednej ręki ukazując, jakie jest
krótkie, a kolejne jego etapy różnią się od siebie niczym poszczególne palce4. Stosując te analogie zapewne Ojciec Święty
chciał ukazać, że życie w okresie starości nie jest czymś nienaturalnym, wręcz przeciwnie jest ono naturalną fazą podobnie jak
dzieciństwo czy młodość.
Starość jest szczególnym etapem w życiu człowieka, utożsamiana z mądrością i otoczona szacunkiem. Jan Paweł II zwraca
uwagę na pewne charyzmaty starości, które możemy odnaleźć w
świetle nauczania i terminologii biblijnej. Zatem starość jawi się
jako: czas pomyślny, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia; starość jest czcigodna – o czym mówi Księga Mądrości – „nie przez
długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi
jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane”. Jak dalej zauważa Papież starość to ostatni etap ludzkiego dojrzewania i znak
Bożego błogosławieństwa5. Biblia ukazuje zwykle człowieka starego jako uosobienie kogoś, kto jest pełen mądrości i bojaźni Bożej
– pisze Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles Laici. Dalej czytamy: „W tym sensie dar starości można by określić jako obecność
w Kościele i społeczeństwie, świadka tradycji wiary, nauczyciela
życia, krzewiciela miłości”6. Jan Paweł II podkreślał misję apostolską, jaką mają osoby starsze do spełnienia w Kościele. Ponadto zauważał, że starość stanowi przywilej, z uwagi na to, że: „nie
wszyscy mają szczęście przekroczyć ten próg”7.
Sięgając do Biblii Jan Paweł II powoływał się na przykłady
wielkich postaci, którzy mieli do spełniania pewne misje. Przykładem może być starożytny mędrzec Kohelet ze swoimi nie
przemijającymi przez wieki słowami: marność nad marnościami –
wszystko marność (Koh 1,2); dalej Abraham, którego starość ukazana została jako przywilej i jego żona Sara, doświadczająca mocy
Boga pomimo przekwitłego ciała; Mojżesz z misją wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu, małżonkowie Elżbieta i ZachaTamże
Tamże, s. 5.
6 Christifideles Laici , w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II
1979-1995, Kraków 2006, Znak, t.1, s. 448.
7 Tamże, s. 448-449.
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riasz rodzice Jana Chrzciciela, dalej Symeon sędziwy starzec i
osiemdziesięcioczteroletnia wdowa Anna - których Maryja i Józef
spotykają w świątyni ofiarowując Jezusa; wreszcie Nikodem otoczony powszechnym szacunkiem członek Sanhedrynu i sędziwy
Piotr, któremu Jezus powiedział: „Gdy byłeś młodszy opasywałeś
się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie
chcesz” (J 21, 19). Po tych słowach Ojciec Święty robi własną osobistą dygresję mówiąc: „Te słowa dotykają mnie bezpośrednio jak
Następcę Piotra i sprawiają, że tym goręcej pragnę wyciągnąć ręce
do Chrystusa, posłuszny wezwaniu Pójdź za Mną 8.
Przywołując tych wielkich Kościoła Jan Paweł II zwrócił
uwagę, że człowiek w każdym wieku ma do odegrania ważną
rolę czy misję, że wiek nie decyduje o „być” lub „nie być” człowieka, nie przekreśla jego szansy na czynny udział w życiu społecznym. Przykładem mogą być rodzice Jana Chrzciciela Elżbieta
i Zachariasz czy Symeon i Anna, którzy podjęli misję, odegrali
życiową rolę, można by powiedzieć językiem współczesnym
„zasłynęli” dopiero w podeszłym wieku. Co innego Piotr, którego znamy już od wczesnej młodości, a starość stanowi jedynie
uwieńczenie „dorobku” całego życia, swoiste zebranie plonów.
Sędziwy wiek to czas na zebranie plonów, które człowiek pielęgnował przez lata. Toteż w Monachium w dniu 19 listopada
1980 roku Papież mówił: „Starość wieńczy życie. Jest czasem
żniw tego, czego nauczyliśmy się, co przeżywaliśmy, żniw tego
co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego co wycierpieliśmy i
wytrzymaliśmy”9. Te słowa z jednej strony napawają optymizmem, mając świadomość obfitości plonów, a z drugiej mogą
rodzić niepokój wynikający z pytań o to: Czy nie zmarnowaliśmy
naszego życia? Jakie będzie nasze żniwo? Zatem świadomość starości zachęca do refleksji nad obecnym naszym życiem.
Ojciec Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na wartość ludzi
starszych w społeczeństwie, wyliczał zalety starości. Wartość
ludzi starszych w życiu społecznym określał w następujący spoList Ojca Świętego Jana Pawła II …, dz. cyt., s. 4-5.
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, Pod red. A. Zwolińskiego,
Radom 2005, POLWEN, s. 489.
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sób: „Duchowe, moralne i religijne wartości, jakimi żyją ludzie
starsi stanowią niezastąpione źródła równowagi społeczeństwa,
rodzin, jednostek. Rodzą one takie postawy, jak: poczucie odpowiedzialności, przyjaźń, roztropność, cierpliwość, mądrość,
duchową głębię, szacunek dla przyrody i postawę pokojowego
rozwiązywania konfliktów”10.
Papież określa ludzi starszych mianem strażników pamięci zbiorowej. Ujmował ten charyzmat ludzi starszych w następujący sposób: „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie
wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali
wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i
wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest
teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń”11. Ten kolejny
charyzmat ludzi starszych zwraca uwagę na ich wartość społeczną. Bardzo często mamy do czynienia z manipulacją przeszłość, na straży prawdy jakże często pełnią wartę najstarsi.
W nauczani Jana Pawła II znamienne jest to, że zawsze postrzegał osoby starsze jako „młode duchem”. Toteż w Liście do
osób starszych pisał, że duch ludzki, choć odczuwa skutki starzenia
się ciała, pozostaje poniekąd zawsze młody. Dalej zwracał uwagę, iż:
„Wszyscy znamy ludzi starych, którzy mogą być wymownym
przykładem zdumiewającej młodości i żywotności ducha. Tych,
którzy się z nimi stykają potrafią słowem pobudzać do działania,
dodając otuchy własnym przykładem”12. Być może to spostrzeżenie wynikało z jego własnego subiektywnego odczucia. Papież
zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen humoru, radości, pogody ducha. Nie ulega wątpliwości, że młodość
ducha nie jest zależna od wieku. Wszyscy znamy co oznacza
fraza o młodych czterdziestolatkach i starych nastolatkach. Zatem w
nauczaniu Ojca Świętego odnajdujemy bardzo radosne spojrzeTamże, s. 487-488.
List Ojca Świętego Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 6.
12 Tamże, s. 7.
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nie na starość, która niczego nie przekreśla, wręcz przeciwnie
wiążę się z określonym zadaniem.
Rola osób starszych w życiu społecznym
Jan Paweł II szczególnie wiele uwagi poświęcił roli, jaką mogą odegrać osoby starsze w życiu społecznym. Wielokrotnie
podkreślał, iż: „ludzie w podeszłym wieku są niezwykle cenni
dla rodziny i społeczeństwa (…). Oni pomagają mądrzej patrzeć
na ziemskie wydarzenia, ponieważ życiowym doświadczeniem
zyskali wiedzę i dojrzałość (…) mają szczególny tytuł, aby być
wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą
i regułą życia społecznego”13. Ta rola ludzi starszych jest bezcenna. To oni mają prawo, ale też obowiązek ze względu na bogaty bagaż doświadczeń pouczać, moralizować, korygować, krytykować wszystkie te działania, które w ich odczucie niosą zagrożenie. Współcześnie jesteśmy świadkami wielu protestów
wobec tego co niesie tzw. nowoczesny świat i fałszywie pojmowana wolność. W akcjach protestacyjnych bardzo często widzimy obecność osób starszych, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę
wartości rodziny i przysługujących jej praw. To ludzie starsi najczęściej protestują przeciw tak niepojętnym w ich odczuciu i stanowiącym zagrożenie dla rodziny działaniom państwa mającym
na celu m.in. legalizację aborcji, związków homoseksualnych czy
wprowadzenia in vitro. Jedni postrzegają osoby starsze w tych
akcjach protestacyjnych jako zagorzałych tradycjonalistów, a
nawet utożsamiają to z zaściankiem czy brakiem elastyczności i
postępu. Inni zaś, postrzegają ich przez pryzmat strażników porządku społecznego, doskonale zdając sobie sprawę, że obrona
wartości to zadanie osób starszych, dlatego oni wychodzą na
ulicę nie zgadzając się na łamanie ustalonego od wieków statusu
qvo. Zatem obrona norm i wartości obowiązujących w życiu społecznym i rządzących nimi reguł stanowi jedną z ważnych ról
starszego pokolenia.
W Adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio Jana Paweł II
szczególnie zwraca uwagę na wartość osób starszych w rodzinie:
„życie osób starszych ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierar13



Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego…, dz. cyt. s. 488.

chii wartości ludzkich, ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale
przedstawia wzajemną zależność ludu Bożego. Osoby starsze
ponadto mają charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, zanim one zaistnieją. Ileż dzieci znalazło zrozumienie i
miłość w oczach, słowach i pieszczotach osób starszych. Ileż
osób starszych podpisuje się pod natchnionymi słowami biblijnymi, że koroną starców – synowie synów”14. Szczególną wartość
osób starszych Jan Paweł II upatrywał w życiu rodzinnym. W
obecnych czasach rodziny są bardzo słabe, kruche, zagubione.
Ludzie starsi mają do odegrania wielką rolę w życiu rodzinnym
mogą sklejać to co się kruszy, rozpada, stanowią pewnego rodzaju katalizator życia rodzinnego.
Rola osób starszych w rodzinie zdaniem Jana Pawła II jest nieoceniona i niedoceniona. Ludzie starsi mogą stanowić oparcie
zarówno dla dzieci, jak i dla wnuków, co ma źródło w ich bogatym doświadczeniu życiowym: „Dzięki mądrości, jaką zdobyli w
ciągu lat życia małżeńskiego są dla swoich dzieci oparciem, a dla
wnuków świadectwem trwałości rodziny, a często także pierwszymi osobami, które mówią im o Bogu i o Chrystusie (…). Dzięki
ludziom starszym nawiązywana jest więź międzypokoleniowa w
rodzinie”15. Obecny model rodziny nuklearnej, dwupokoleniowej
niesie niebezpieczeństwo ograniczania więzów rodzinnych jedynie do rodziców i dzieci. Dziadkowie, mieszkający nie tylko w
oddzielnych mieszkaniach czy domach, ale czasami w odległych
miejscowościach (czy nawet krajach w dobie migracji zagranicznych, zwłaszcza ludzi młodych „za chlebem”) nie nawiązują już
tak jak dawniej więzi rodzinnych. Być może dlatego czują się tak
bardzo osamotnieni, zapomniani, opuszczeni.
Tymczasem współczesne badania zwracają uwagę na niezastąpioną rolę dziadków w budowaniu hierarchii wartości dla
własnych wnuków. Z przeprowadzonych badań Anety Mac wynika, że wnukowie zawdzięczają dziadkom przekazywanie m.in.
wartości: rodzinnych 44%, religijnych 22%, dalej takich cnót spo-

Familiaris Consortio, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II
1979-1995, dz. cyt., s. 127-128.
15 Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego…, dz. cyt. s. 488.
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łecznych, jak pracowitość, miłość, dobroć i uczciwość 20%16. Zapewne czerpanie przez młodzież ze skarbca wartości osób starszych miał na myśli Jan Paweł II gdy pisał: „młodzież często chętniej do Was zwraca się ze swoimi problemami niż do pokolenia
swoich rodziców. Jesteście bezcennym oparciem dla Waszych
synów i córek w trudnych chwilach”17. Nie ulega wątpliwości, że
mamy tu do czynienia z pewnym fenomenem. Wnukowie nie
tylko czerpią ze skarbca mądrości swoich dziadków, ale też u nich
znajdują zrozumienie, wsparcie, radę, a nawet kierunek drogi
życiowej. Pojawia się pytanie o rolę samych rodziców, którzy są
pokoleniem bliższym własnym dzieciom, a jednak to rola dziadków okazuje się nie tylko nie do zastąpienia, ale i ważniejsza od
roli rodziców. Być może wynika to z faktu, że dziadkowie poświęcają więcej czasu wnukom, aniżeli rodzice. Poza tym, rzadko
wchodzą w daleko posunięte układy partnerskie (jak to czynią
dziś rodzice proponując często zamiast zwrotu „mama” czy „tata” per „Ty” po imieniu). Tymczasem dziadkowie budują swój
autorytet na zachowaniu zgodnym z pozycją i rolą, jaka przysługuje babci i dziadkowi wraz z pojawieniem się na świecie pierwszego wnuka. Życie pokazuje, że daleko posunięta modyfikacja
określonych ról społecznych (w tym wypadku chodzi o rolę ojca i
matki) nie sprzyja właściwym relacjom międzypokoleniowym.
Kolejna ważna rola ludzi starszych wiąże się z przekazywaniem i kultywowaniem wartości religijnych. Jak zauważa Ojciec
Święty: „Człowiek starszy zwykle przejawia większą religijność.
Religia pomaga mu pełniej wykorzystać wartości wcześniej nagromadzone, pozwala łatwiej znosić dolegliwości i cierpienia,
głębiej i twórczo przeżywać stan samotności i przez to go przezwyciężać”18. Przekazywanie wartości religijnych własnym
wnukom często dokonuje się za sprawą dziadków. Toteż Jan

A. Mac, Wartości przekazywane przez współczesnych dziadków, Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie we współczesnym społeczeństwie, Olsztyn 13-14 maja 2010 r.,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
17 Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego…, dz. cyt. s. 489.
18 Tamże, s. 490.
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Paweł II pisał: „W jakże wielu rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom”19.
Innym powołaniem osób starszych, zwłaszcza chorych, cierpiących, wymagających opieki jest modlitwa i pokuta. Jan Paweł
II w Adhortacji Vita Consecrata tak pisał: „Wiele jest zatem dróg,
na których osoby starsze mogą spełnić swoje powołanie: wytrwała modlitwa, cierpliwe znoszenie swoich dolegliwości, gotowość posługi w roli kierownika duchowego, spowiednika,
przewodnika w modlitwie”20. Papież był świadomy trudności,
jakie niesie starość. Wiele z nich wiąże się z dolegliwościami ciała, a wiec chorobami i cierpieniami. I nawet w tym trudnym
okresie życia, papież upatrywał pewną rolę do spełnienia. Podtrzymywał na duchu, wspierał, zachęcał do ofiarowania swojego
cierpienia włączając w ofiarę Jezusa Chrystusa21.
Każdy z nas na każdym etapie swojego życia ma do odegrania pewną rolę. Mówimy o roli dziecka, ojca, matki, siostry, brata, babci czy dziadka. Społeczeństwo stanowi uporządkowaną
strukturę, która każdemu wyznacza określone pozycje i role społeczne. Problem polega na tym, że tak wiele uwagi poświęca się
roli dziecka, matki czy ojca, a tak mało zwraca się uwagę na rolę
dziadków. Tymczasem, co potwierdzają powyższe przykłady,
Jana Paweł II starał się przywrócić właściwe miejsce osobom
starszym w życiu społecznym. Wyliczał charyzmaty wieku
starczego, jak i rolę społeczną, która przysługuje każdej osobie
starszej bez względu na płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania
czy stan zdrowia.
Starość jako szansa i zadanie dla społeczeństwa
Obecność ludzi starszych w życiu społecznym Jan Paweł II
traktował jako wielki dar i przywilej, co wiązało się zarówno z
charyzmatami tego wieku, jak i rolą społeczną. Dlatego Papież
pouczał młodych i zachęcał do szacunku wobec starszych. W
List Ojca Świętego Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 8.
Vita Consecrata, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II 19962003, Kraków 2006, Znak, t.2, s. 64.
21 List Ojca Świętego Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 8.
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Liście powołując się na czwarte przykazanie czcij ojca i matkę skierował apel do ludzi młodych w następujący sposób pouczając:
„Czcić ludzi starych, to znaczy spełniać trojaką powinność wobec nich: akceptować ich obecność, pomagać im i doceniać ich
zalety”22. Przywołał tu także biblijny nakaz: Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca (Kpł 19, 32)23.
Papież szukał potwierdzenia dla swoich rozważań w działalności praktycznej. Odwoływał się do społeczeństw, które darzą
wielkim szacunkiem osoby starsze i stawiał je za wzór dla innych
społeczeństw: „Oby społeczeństwo umiało w pełni docenić ludzi
starych, którzy w pewnych częściach świata – mam na myśli
zwłaszcza Afrykę – słusznie są darzeni szacunkiem jako „żywe
biblioteki” mądrości, strażnicy bezcennego dziedzictwa ludzkiego
i duchowego. Choć to prawda, iż w wymiarze fizycznym zazwyczaj potrzebują pomocy, prawdą jest też, że nawet w podeszłym
wieku mogą być oparciem dla młodych, którzy stawiają pierwsze
kroki w życiu i szukają swojej drogi”24. Jak możemy zauważyć,
Ojciec Święty starał się być obiektywny, nie ukrywał, że starość
jest trudnym okresem życia, wymaga zaangażowania innych osób
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb łącznie z opieką. Jednak
potrafił zauważyć też pozytywną stronę, którą kwalifikował w
kategoriach wartości niezbędnych dla rodziny.
Ojciec Święty ubolewał nad spychaniem osób starszych na
margines życia społecznego, często kwalifikowanych jako nieużytecznych społecznie czy niepotrzebnych. Chwalił te społeczeństwa, które darzą szacunkiem osoby starsze i korzystają z ich mądrości i doświadczenia życiowego. Jednak nie stał obojętnie wobec tych kultur, które marginalizują, czy nawet wykluczają osoby
starsze. W Adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio tak pisał:
„Istnieją kultury przejawiające szczególną cześć i wielką miłość
dla osób starszych. Człowiek stary nie bywa tam nigdy wyłączony z rodziny czy traktowany jako nieużyteczny ciężar; pozostaje
w rodzinie i chociaż zobowiązany do szanowania autonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny i odpowiedzialny udział w jej
List Ojca Świętego Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 7.
Tamże.
24 Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego…, dz. cyt. s. 488.
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życiu, a nade wszystko wypełnia cenne posłannictwo świadka
przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla przyszłości.
Inne kultury natomiast, zwłaszcza w następstwie nieuporządkowanego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia starszych
na margines życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a
równocześnie duchowego zubożenia dla wielu rodzin. Działalność duszpasterska Kościoła winna pobudzać wszystkich do odkrycia i docenienia zadania osób starszych we wspólnocie świeckiej i kościelnej, a zwłaszcza w rodzinie”25.
Szczególnie Jan Paweł II ubolewał nad legalizacją przez niektóre kraje eutanazji. Dlatego z niepokojem w Liście pisał: „Dochodzi nawet do tego, że z coraz większą natarczywością proponuje się eutanazję jako rozwiązanie w trudnych sytuacjach. Niestety w ostatnich latach sama idea eutanazji przestała budzić w
wielu ludziach owo uczucie zgrozy, jakie jest naturalną reakcją
umysłów wrażliwych na wartość życia”26. To, co najbardziej
niepokoiło Ojca Świętego, to lekceważenie życia ludzkiego, traktowanego w kategoriach użyteczności społecznej. Postawy wobec eutanazji uwarunkowane są sytuacją zdrowotną człowieka.
Bardzo często debatuje się nad okolicznościami dopuszczalności
eutanazji. Zatem społeczeństwa godzą się na takie „rozwiązania” ludzkich problemów, ignorując wartość życia samą w sobie.
Odpowiedzią na dyskusje wokół eutanazji było ukazywanie
przez Papieża sensu cierpienia i sensu opieki nad chorymi.
Szczególnie osoby starsze, zwłaszcza schorowane wymagają
opieki ze strony innych osób. Dlatego w adhortacji Vita Consecrata ukazywał istotę opieki nad osobami starszymi konsekrowanymi oraz zwracał uwagę na jej korzyści: „Serdeczna opieka, na
jaką one zasługują, nie tylko wynika z ścisłego obowiązku miłosierdzia i wdzięczności wobec nich, ale również wyraża przekonanie, że świadectwo tych osób jest bardzo potrzebne Kościołowi i poszczególnym instytucjom oraz że ich misja pozostaje
ważna i owocna nawet wtedy, gdy z powodu wieku lub złego
stanu zdrowia muszą zrezygnować z konkretnej działalności. Z
25
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pewnością wiele mogą jeszcze dać z siebie, dzieląc się mądrością
i doświadczeniem ze wspólnotą, jeśli tylko potrafi ona zachować
z nimi bliską więź i umie ich słuchać”27. Analogicznie można by
powiedzieć o opiece nad osobami starszymi w rodzinie. Jakość
tej opieki stanowić będzie wypadkową więzi rodzinnych. Im
większa więź tym większa radość z opieki i duchowe korzyści
płynące z jej świadczenia. Jeśli więzi nie są zbyt mocne lub tak
słabe, że zanikają, wówczas opieka staje się ciężarem a członkowie rodzin często traktowani jako „zawadzający” mebel i oddawani są do innych instytucji, jak np. domy pomocy społecznej,
zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne czy hospicja.
Z nauczania Jana Pawła II możemy odczytać, że starość z
uwagi na jej liczne charyzmaty stanowi pewnego rodzaju szanse,
jak i zadanie dla społeczeństwa. Szansę należy upatrywać w
przypomnianych na nowo przez Ojca Świętego wartościach
wieku starszego. Współczesne rodziny borykają się z licznymi
problemami kruchości związków. Czyż ludzie starsi w rodzinach trzypokoleniowych nie byli takim spoiwem cementującym
więzi rodzinne? Być może należy na nowo przywrócić wartość
dziadków w rodzinie. Zapewnić im miejsce nie tylko wówczas,
gdy są mocni i świadczą pomoc, ale nawet wtedy, gdy życie ich
staje się słabe i zależne od innych. Takich silnych i mocnych rodzin z członkami w każdym wieku potrzebuje współczesna
młodzież, która pozbawiona (z uwagi na odrębne miejsca zamieszkania) obrazu dziadka czy babci nie nabędzie świadomości
wartości ich w życiu społecznym. Tu kryje się niebezpieczeństwo braku poczucia odpowiedzialności i zapewnienia opieki
nad własnymi rodzicami, gdy ci się zestarzają z aprobatą dla
eutanazji włącznie. Ludzie starsi stanowią szansę nie tylko dla
rodziny, ale i dla społeczeństwa. Jeżeli osoby starsze znajdą
miejsce w rodzinie, nie trzeba będzie rozbudowywać instytucjonalnych form pomocy społecznej. Nie trzeba będzie martwić się
o to, że starzejące się społeczeństwa nadwyrężą budżet państwa
czy samorządu z uwagi na konieczność zapewnienia im zaspokajania potrzeb w czasie wolnym. Dawniej osoby starsze nie
miały problemu z aktywizacją, z zagospodarowaniem czasu
27
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wolnego, gdyż ten był przeznaczony do opieki nad wnukami
czy pomocy dzieciom w gospodarstwie domowym. Korzyści
były obopólne dla rodziny i dla społeczeństwa. Współcześnie
społeczeństwa borykają się z problemem zaspokajania potrzeb
osób starszych, młode małżeństwa mają problemy związane z
opieką nad dziećmi, z pogodzeniem życia zawodowego z rodzinnym, a osoby starsze mają problem z zagospodarowaniem
czasu wolnego. Dlatego powrót do wartości związków międzyludzkich stanowi zadanie i jednocześnie szanse dla współczesnych starzejących się społeczeństw.
Reasumując należy podkreślić, że Jan Paweł II swoim życiem
potwierdził rolę i znaczenie osoby starszej w życiu społecznym.
Dotknięty chorobą, poruszający się na wózku, tracący głos –
nadal nauczał nie tylko słowem, ale i przykładem. Ojciec święty
nigdy się nie poddał, do końca mimo sędziwego wieku pełnił
posługę Piotrową, z której skarbca czerpaliśmy niezliczone dary.
Dał świadectwo życia, wierny tezom, które głosił. Jego ziarno
ewangelii rozsiane po całym świecie przyniosło obfity plon nie
tylko za życia, ale i po śmierci.





Zbigniew Narecki
GŁÓWNE PŁASZCZYZNY PRZESŁAŃ JANA PAWŁA II
DO RODAKÓW – ZARYS ZAGADNIEŃ
W przebogatym dorobku pontyfikatu Papieża – Polaka, niewątpliwie wyjątkowym i interesującym dla naszego życia codziennego, społecznego i religijnego stanowią Przesłania do Rodaków. Obdarowywał nas tą mądrością piotrową w sposób długomyślny i konsekwentny, z wielką odpowiedzialnością i troską,
a nade wszystko – z namaszczeniem Łaski apostolskiej - przez
niemal 27 lat. Czynił to pośród wszystkich nadarzających się –
osobistych i zbiorowych, oficjalnych i prywatnych – pielgrzymek
ewangelizacyjnych, nauk, spotkań i wydarzeń. Już samo zbieranie
tego kapitału, które odnosi się wprost lub pośrednio do Rodaków
i wspólnej Ojczyzny, zaś rozpoczęło się z chwilą Jego „odejścia do
Domu Ojca” – stanowi coraz większą, wciąż odkrywaną w swojej
zawartości, bezcenną i bezprecedensową w dziejach Polaków
Księgę; będziemy mogli ją z biegiem lat rozumieć coraz lepiej jako
jeden Naród i Kościół. Już dziś na początku tych poszukiwań i
odkryć zauważamy jakże aktualne i prorocze są pokłady Jego nauki, zwłaszcza w obliczu obecnych i nadchodzących w Polsce
wydarzeń; niewybaczalną winą przed samym Bogiem, „grzechem
strukturalnym” całego wierzącego społeczeństwa, byłoby ich nie
dostrzegać czy ignorować. Niech przedstawione w zarysie
„główne płaszczyzny przesłań papieskich do Rodaków” przypomną nam o tym bezcennym i życiodajnym w treści Testamencie,
który - za Jego pośrednictwem od Boga - otrzymaliśmy.
1. Teologia Kościoła polskiego
Pierwszą płaszczyznę przesłań papieskich do Rodaków stanowi teologia Kościoła polskiego widziana ze szczególnego punktu widzenia, bowiem od strony Kościoła Powszechnego i uniwersalnej historii zbawienia. Przede wszystkim - odniesienie takie



wnosi komponent powszechnego dziedzictwa i wierności tradycji
jako rękojmi siły i tożsamości narodu. Dziedzictwo to było - w
okresach zagrożeń narodu i upadku państwowości polskiej - najważniejszym zabezpieczeniem bytu i jedności Polaków. Dlatego
też w wielu wypowiedziach papieskich do Rodaków w kraju i
zagranicą przewija się wciąż wątek o wartościach, jakie czerpie
Kościół w Polsce z chrześcijańskiego uniwersalizmu, z tej wielokrotnie tragicznej w koleje losu tysiącletniej wspólnoty, którą inspirowała i budowała wiara Chrystusa. Niewątpliwie owo przesłanie pozostaje wciąż wielce znamienne i żywotne, zwłaszcza w
obliczu doświadczeń Ojczyzny ostatnich miesięcy! Z nauczania
tego wynika, iż tradycja nie stanowi ograniczenia, lecz niewyczerpany skarbiec duchowy dla dobra wspólnego narodu. Od
momentu Chrztu Polski zapoczątkowana została najgłębsza,
przekraczająca jakiekolwiek bariery przyrodzone, komunia międzyosobowa i nadprzyrodzona. Znalazło to dobitny wyraz w
chwalebnych i bohaterskich chwilach prób charakteru narodowego, zwłaszcza w czasach niewoli oraz w okresie powojennym i
transformacyjnym. Wreszcie dziedzictwo tradycji tworzy misja
Kościoła w łączeniu wszystkich ludzi na płaszczyźnie narodowej i
uniwersalnej. Zarówno zazębiająca się wewnętrzna jedność Kościoła w Polsce z Kościołem Powszechnym jest w ogóle nieocenioną funkcją służby Kościoła dla dobra wspólnego. Szczególnym
zwornikiem tych dziejów jest dar wolności narodu i wymiar wolnej Ojczyzny, tj. takiej, która oczyszczona duchowo może kształtować się jako wspólnota określona w jedności historii kultury i
języka. Tę wolność Polaków zawsze inspirowała i wzmagała
„maryjność” wiary, którą do dziś z całym bogactwem jej słowiańskiego charakteru odsłania w Kościele Powszechnym wiekopomne i wierne tradycji posłannictwo papieskie Jana Pawła II 1.
W kontekście całej słowiańszczyzny, problem ten podejmuje Jan Paweł II w
encyklice Slavorum Apostoli z 1985 roku; zob. Jan Paweł II do narodu. Oprac.
L. Cichochłaziński, K Klauza, Częstochowa 1994; Nauka o Kościele i o miejscu
Matki Bożej w Kościele, [w:] II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze, Poznań, s.26-35. Treści te można znaleźć we wszystkich naukach pielgrzymkowych Jana Pawła II do Ojczyzny: por. Cz. Bartnik /Red./, Polska teologia
narodu, Lublin 1988; A. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele w
świecie współczesnym, Lublin 1990.
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2. Głoszenie „nowej ewangelizacji”
Drugą płaszczyznę papieskiego przesłania do Kościoła w
Polsce stanowi „nowa ewangelizacja”. W papieskich naukach w
ogólności oraz - w pielgrzymkowych mowach do Rodaków jest
często mowa o szeregu zadań, które ma do spełnienia naród.
Określa się je mianem posłannictwa wynikającego bezpośrednio
nie z jakiegoś pseudochrześcijańskiego wybraństwa, lecz z ekonomii zbawienia. Jest to posłannictwo określane zarówno jako
ad intra i ad extra. Podstawą tego posłania jest sam Chrystus i
Jego Krzyż, zaś rozwinięciem dzieło zwane „nową ewangelizacją”. Dzieło to rozwija - przekazywana z wyjątkową pokorą i
nadzieją - ogólnonarodowa i dziejowa odpowiedzialność za
świadectwo Krzyża. To dzieje narodu są ukrytym świadectwem
Chrystusa, w szczególności zaś – Kościoła w Polsce; pozostają
wciąż „potężnym wołaniem o obecność Chrystusa w jego dziejach”. Być może, że jest to przywoływana m. in. w ostatnich czasach przez naszych świętych idea Chrystusa Króla Polski!
Ewangelizacja ta pojęta jako Łaska i zarazem zadanie, została
powierzona całemu Kościołowi jako wspólnocie wiary, kultu i
miłości. Dokonuje się ono stale w wielkim znoju, ale w oparciu o
moc Chrystusa; dzięki Eucharystii może być wciąż kontynuowana, a zwłaszcza rozwijana. Zachętę i drogowskaz na przyszłość stanowi tutaj przykład wielu znanych i wynoszonych na
ołtarze przez Papieża świętych Rodaków, bowiem to oni ukazują
drogę do zwycięstwa, które „w dziejach człowieka i narodu odnosi Bóg”2.
Zob. Jan Paweł II, Ewangelizacja, [w:] Jan Paweł II do narodu – u progów
Apostolskich. Wizyta biskupów polskich „ad limina apostolorum”, 9-18
stycznia 1993. Red. A. Dziuba, Warszawa 1993, s.47 nn; Tenże, Kościół
Wspólnotą Ewangelizującą, s.10 nn; Jan Paweł II o dziejach Polski. Red. A.
Zwoliński, Radom 2004; Jan Paweł II do Narodu. W trosce o dobro Rzeczypospolitej: wskazania dla polskich polityków, Warszawa 2005; Jan Paweł II do
Narodu: wypłyń na głębię! Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa
2006, itp. Por. S. Gennarini, Świadectwo o ewangelizacji w krajach Wschodu,
[w:] „Communio” /pol/ 1993, nr 8, s.194-202; K. Pawlina, Nowa ewangelizacja w Polsce, [w:] „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 42: 1995, z.6, s.135-148;
A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, T. 1-2,
Katowice 1995.
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3. Krzewienie idei solidarności
Trzecią płaszczyznę papieskiego przesłania do Rodaków stanowi wezwanie do przestrzegania nie tylko Dekalogu, ale zachowania i rozwijania zasad życia społecznego, zwłaszcza solidarności. Ta zrodzona w trudnych momentach narodu idea nie
może być zaprzepaszczona, zważywszy na humanizacyjnointegracyjną zawartość, którą zawiera oraz - na aktualność polskich szans i możliwości, jakich nie wolno zmarnować! W niej to
tkwi pełny rozwój osobowości każdego człowieka, zakładanie
podwalin pod porządek życia i działania społecznego w dziedzinach gospodarki, ekologii, kultury, sztuki, nauki, polityki,
moralności, itp. To głównie autentyczna w narodzie solidarność
umożliwi wychodzić z utrwalonej i paraliżującej społecznie
anomii duchowej, apatii i beznadziei. W solidarności duchowej i
społecznej leżą podstawy ekumenii, zwłaszcza zakładającej ją
sprawiedliwości. Z wolna odradzana, może także przywracać
nadzieję w kształtowanie idei dobra wspolnego w świecie oraz –
w sens zbiorowego wysiłku nad przezwyciężaniem wszelkiego
zła, zwłaszcza jego obezwładniających struktur grzechu.
Pamiętać należy, że bez rozwoju opartym na rzeczywistym,
duchowym nawróceniu nie ma możliwości narodzin: wspólnot
prawdziwie ludzkich i chrześcijańskich; kształtowania autentycznej świadomości współzależności pomiędzy ludźmi i narodami; oraz - wszelkiej współodpowiedzialności. Jest to wedle
Papieża jedyna droga naprawy istniejącego w strukturach społecznych grzechu. Możliwość odradzania wielu dziedzin porządku doczesnego zakłada wspomniana solidarność. Jest to
bezwzględna postawa życia społeczno-moralnego, a zarazem
cnota. Ugruntowywanie solidarności w ewangelicznym darze
miłości nadaje jej rysu specyficznie teologicznego, natomiast
ludzkiej i społecznej działalności głębi godności, którą zawiera
sama Trójca Święta.
Solidarność to zadanie zawierające się w wielkiej pracy pojmowanej jako walka chrześcijanina w sprawiedliwości i miłości o
lepsze jutro jako zaczyn Królestwa Bożego na ziemi, tj. czynienie
świata dla człowieka, który w pracy i wspólnocie ogólnoludzkiej
prowadzi dzieło ku realizacji Bożych zamiarów. Jak uczy Papież,


Kościół stale przypomina i promuje ją jako pierwszą zasadę, która
na fundamencie godności osoby ludzkiej powinna – obok dobra
wspólnego i pomocniczości – regulować w sposób szczególny
życie Polaków czasów Kościoła Przełomu3.
4. Rozwijanie braterstwa z sąsiadami Polski
Z zasadą solidarności łączy się wspólny interes i obowiązek
rozwijania braterstwa z sąsiednimi narodami Europy. Braterstwo to stanowi, szczególnie kierowaną do Rodaków, czwartą
płaszczyznę przesłań. Jako ci bardziej przez Boga doświadczani i
zarazem obdarowywani, winni Polacy stawać się dla tych braci
apostołami Chrystusa ad extra w wewnętrznym ich umacnianiu,
a następnie – w wyświadczaniu im materialnej, a nade wszystko
duchowej pomocy. Nie tylko z racji geopolitycznych, jest to
ogromna szansa transmisji wielu wartości Wschodu i Zachodu,
które można spożytkować dla wspólnego dobra w dziele umacniania - aczkolwiek z przerwami - wzajemnie kształtowanej,
wielowiekowej spuścizny chrześcijaństwa. Jak uczy Jan Paweł II
w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003
roku – byłby to niewątpliwie budujący wkład duchowy Polski w
rodzinę nie tylko słowiańskich narodów, ale też i tych zobojętniałych w wierze krajów zachodnich, który należy niejako reewangelizować dla pomnażania dobra wspólnego Polski, Europy
i świata. Na ile jest to konieczne kształtowanie dzisiaj braterstwa
poszczególnych narodów oraz całej światowej rodziny chrześcijańskiej, zdają się dobitnie potwierdzać różnorakie bolączki
Zob. Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy
ogłoszenia „Populorum progressio” - 1987 /SRS 38/. Tematy z katolickiej nauki
społeczno-moralnej Jan Paweł II podejmował bardzo często w swych pielgrzymkach do Ojczyzny; z niniejszych wypowiedzi sformułować można rzeczywisty
słownik nauki społecznej Kościoła do narodu polskiego: zob. Jan Paweł II do narodu, s.9 nn; Nowy elementarz Jana Pawła II na trzecie milenium. Oprac. K. Dybciak, Kraków 2005. Por. też komentarze i opracowania do encyklik społecznych,
np.: J. Majka, Komentarz do encykliki „Sollicitudo rei socialis”, [w:] Jan Paweł II,
Sollicitudo rei socialis. Red. J. Krucina, Wrocław 1988, s.113-145, itd. Cenną pomoc
stanowią tutaj opracowania wypowiedzi papieskich zawarte w Zeszytach Społecznych KIK-u w Lublinie za lata 1992-1996 /n-ry 1-6/; wydawane w latach 80 i
90-tych w Instytucie Pax „Materiały Studium Nauki Społecznej Kościoła”; wznowiony w ostatnich latach biuletyn [w:[ „Chrześcijanin w Świecie”, itp.
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współczesności, na które usilnie wskazywał Papież w ostatnich
latach swego, wielkiego pontyfikatu4.
***
Aczkolwiek ogólnikowo nakreślone, jakże wymownie, jednoznacznie i aktualnie brzmią przesłania papieskie kierowane
do narodu polskiego; nade wszystko potraktować je należy z
całą miarą odpowiedzialności za przedkładane na przyszłość
zadania praktyczne. Wyznaczają je zarówno racje: wypływające
z troski o wzrost duchowy i zbawienie każdego z nas; jak i te,
które kształtują dobro wspólne Ojczyzny, tj. polską rację stanu,
jaką powinni kierować się w swoim działaniu ludzie różnych
stanów, powołań i zwodów m.in.: rodziny, starsi i młodzi, politycy i dyplomaci, oświatowcy i uczeni, administracja państwowa, przedsiębiorcy przemysłowi i rolni, ludzie kultury, służby
socjalne, medialne i mundurowe. Każda ze wskazanych płaszczyzn przesłań zawiera w sobie cały szereg szczegółowych dziedzin oraz ich „zawartości” ideowych i realizacyjnych, które czekają na urzeczywistnianie; fundamentalną tutaj dla chrześcijan i
ludzi „dobrej woli” inspirację a zarazem wezwanie do działań w
Zob. Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki
„Rerum novarum” – 1991 /CA Rozdz. VI; SRS 44-45/. Takież przesłanie zawiera encyklika Slavorum Apostoli i liczne wypowiedzi Papieża do Rodaków podczas kilku pielgrzymek do Ojczyzny: zob. Jan Paweł II do narodu, s.119 nn.
Cenne inspiracje – choć pośrednio – przekazuje Papież Polakom w encyklice
Redemptor hominis z 1979 roku. Wyraźny nakaz misyjny polskiego Kościoła do
Rodaków i narodów Europy, szczególnie wschodniej, zawiera: Dzieło misyjne
Kościoła w Polsce, [w:] II Polski Synod Plenarny, s.255-275; wyrazem tych wezwań było szereg: cennych inicjatyw duszpastersko-misyjnych większości diecezji polskich; akcji niektórych stowarzyszeń i ruchów religijno-kościelnych na
rzecz Kościołów w byłym ZSRR, itp. Jest to zatem wielki początek ery ewangelizacyjnej w życiu społecznym i religijnym narodów Europy środkowowschodniej od czasów wyzwolenia się ich spod totalitaryzmu: zob. Misyjne
dzieło Kościoła, [w:] Program Duszpasterski na rok 1994/1995 pt.: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła, Katowice 1994, s. 313-335; por. też Cz. Bartnik,
Idea polskości, Lublin 1990; J. Rodriques, Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, [w:[ „Communio” /pol/ 1993, nr 8, s.166-181; Wartości
w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski, Lublin 1993. Wyjątkową wymowę katechez nawołujących do nawrócenia w duchu odpowiedzialności i solidarności
w odzyskiwanej wolności narodów zawiera: V Pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Sandomierz 1997.
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świecie – szczególnie zaś w naszej Ojczyźnie - stanowią czerpane
z Łaski wiary pokłady społeczno-moralnej nauki Kościoła. W
powszechnym oraz w specjalnie kierowanym do Polaków przekazie ewangelizacyjno-humanizacyjnym, otrzymaliśmy od Papieża – Rodaków Depozyt, który dla dobrobytu narodu, głównie
zaś dla pożytku duchowego i nadprzyrodzonego przyszłych
pokoleń – z Boską pomocą oraz z patriotyczno-obywatelską odpowiedzialnością - należy nam wszystkim stale pielęgnować i
rozwijać!






Wasyl Kremień
FILOZOFIA HOMOCENTRYZMU JANA PAWŁA II
Filizofia postmodernizmu, która zastąpiła „konstruktywiskie” filozofie przeszłości, - to filozofia humanistycznie zorientowanej polityki i praktyki tworzenia państwa, skierowanej na
zwyciężenie wewnętrznej pustki, faktycznej rujnacji świadomosci oraz światopoglądu. To filozofia tworzenia człowieka z rozwiniętym duchem i duszą, wykształconego i bogatego intelektualnie, którego działalność jest uwarunkowana przez jedność rozumu i duszy. Świat, który się rozszerzył za granice życia człowieka, przestał być „domem” jego bytu, bez tego jest niemożliwe
zachowanie antropologicznej (ludzkiej) identyczności.
Jan Pawel II nazwał tę epokę erą globalizacji rozwoju i cywilizacji miłości oraz humanizmu. „Świat” prawdy, dobra, swobody, godności, Ojczyzny, świat Człowieka Papież wypełnił nowa
treścią, sądząc, żę kardynalne zmiany w światopoglądzie, psychologii, świadomości są nie mniej ważne, nieżeli treść materialnego życia społeczeństwa. Właśnie te zmiany są decydującym
czynnikiem transformacji społecznych oraz ekonomicznych.
«Totus Tuus» (Cały twój) – takie motto życia wybrał Ojciec
święty. Wziąwszy w znak szacunku do swego poprzednika imię
Jana Pawła II, w 1978 roku Karol Wojtyła został dwieście sześćdziesiąt czwartym namiestnikiem Stolcu Rzymskego. Jest często
nazywany symbolem „pracowitego słońca” (w tym okresie po
raz pierwszy od 1870 roku była obserwowana najwyższa aktywność słoneczna). Pierwszy Papież – słowianin, wierny syn narodu polskiego, którego historia i tradycje tysiącletnie są połączone
ze Stolicą św. Piotra mocnymi związkami, przyszedł do władzy
ze znaczącym doświadczeniem i dość kreatywnym programem,
organicznie wypełnionym tradycyjnym konserwatyzmem religijnym oraz ideami innowacyjnymi. Cel programów – to rozwiązanie kwestii, które poprzednio były starannie omijane, 

walka z rasizmem, niesprawiedliwością społeczną, terroryzmem, mafią, nacjonalizmem.
To rzeczywiście był obywatel na skalę światową: w ciągu kilkuset lat rzymscy arcykapłani prawie nie opuszczali Rzymu,
natomiast Jan Paweł II został pielgrzymem całej kuli ziemskiej.
Za dwadzieścia sześć i pół lat swego pontyfikatu Papież odbył
250 podróży duszpasterskich, w tym 164 podróży zagranicznych, odwiedził 1022 miast na wszystkich kontynentach. Głowa
Kościoła katolickiego przeobraził Watykan na współczesne państwo i pełnoprawnego partnera w polityce światowej, nawiązawszy stosunki dyplomatyczne z 173 krajami świata. Modlitwą
i przekonaniem, „siłą moralną” i „głosem sumienia” dążył do
wzmocnienia pokoju na Ziemi, wstrzymania terroryzmu i przemocy, pogodzenia walczących stron.
Papież Rzymu wszedł do historii światowej jako wybitny
ekumenista (od greckiego οικουμένη – „oikumene”, co znaczy
„człówieczeństwo”, „Wszechświat”). Ekumenizm – to kierunek
rozwoju chrześcijańskiej myśli teologicznej, zapoczątkowany w
XX stuleciu, którego istota polega na zbliżeniu chrześcijan,
wznowieniu dialogu między wyznaniami, wzajemnym służeniu
jedynemu Bogu, wezwaniu do zjednoczenia kościołów i pokoju.
Wyodrębniając wszechjedność jako sens świata, rosyjski filozof
W. Sołowjow twierdził: „Mimo, że u podstaw światowego życia
leży rozdźwięk i kłótnie wszystkich – haos, mimo, że wszystkie
istoty i siły nienawidzą się oraz zderzają się między sobą, wypierając i wyganiając jedna drugą, jednak poza ich wolą, wbrew
ogólnemu podziałowi i sprzecznościom – świat istnieje i żyje
jako coś jedyne i uzgodnione”1.
Jan Paweł II kroczył ku każdemu człowiekowi, zbawionemu
przez Chrystusa, niezależnie od jego rasy i religii: robił wszystko
co możliwe, aby zawrzeć kontakty, ustalić wzajemne zrozumienie, dialog między chrześcijanami i muzułmanami dla zapewВл. Соловьев: pro et kontra: Личность и творчество Владимира
Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология /
Северо-Западное отделение Российской академии образования; Русский
Христианский Гуманитарный ин-т / Д.К. Бурлака (głów. red.), В.Ф.
Бойков (układacz, wstęp i uwagi). – СПб.: РХГИ, 2000. – s. 456.
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nienia godnego życia ludzi: „Ja niepokoję się, czy nie ma potrzeby, szczególnie dzisiaj, kiedy chrześcijanie i muzułmanie weszły
do nowego okresu historii, uznać i rozwinąć duchową więź, która nas łączy, żeby dbać razem o dobro dla wszystkich ludzi, o
pokój, swobodę i sprawiedliwość społeczną, moralne wartości”2.
On wchodził do synagogi żydowskiej i modlił się razem z
Rabinem Rzymu, stał „w jednym szeregu z buddystami i muzułmanami, luteranami i wyznawcami Konfucjusza”3. Hymn woli
Papież przenikał przez granice, budził nadzieję na uświadomienie
tego, że wszyscy jesteśmy jedynym społeczeństwem, to znaczy
mamy wspólnie rozwiązywać problemy ze względu na to, co pozostanie dla naszych wnuków.
Warta podziwu jest wielka mężność i odwaga Papież-Polaka,
który rzucił wyzwanie ograniczoności kościelnego myślenia,
pokornie przeprosił prawosławnych pobratymców za winy katolików: „Mea culpa!”, „Mea maxima culpa!” (Moja wina, moja
wielka wina!), wyraził skruchę za grzechy chrześcijańskiego duchowieństwa: inkwizycję oraz jej kary śmierci, palenie zakazanych książek, prześladowanie uczonych oraz niewiernych, za
milczenie Kościoła podczas masowej zagłady Żydów przez
Trzecią Rzeszę. Swoją aktywną działalnością Papież -ekumenista
utorował drogę do zmiany ludzkiego społeczeństwa i przyszłości religii w XX stuleciu.
Karol Wojtyła wstąpił na tron papieski jako ukształtowany filozof-teolog. Od pierwszych dni swojego pontyfikatu zaczął
wcielać w życie zasady chrześcijańskie, jedną z głównych, wśród
których umieścił to świętość ludzkiego życia. Chrystusocentryzm odnajdywał w antropocentryźmie i odwrotnie. W encyklice „Redemptor hominis” (Zbawiciel człowieka) Jan Paweł II twierdził: „Wszystkie drogi Kościoła prowadzą ku człowiekowi i
każdy człowiek przechodzi w taki sposób drogę Kościoła, drogę
swojego życia i codziennego doświadczenia, swojego powołania
i pracy. Kościół naszego czasu powinien uświadamiać całą swoją
odpowiedzialność za sytuację człowieka. Kościół pragnie służyć
jedynemu celowi: żeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa
2
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Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2000.
Лебьода Т.Д. Таємниця Папи. – Київ, 201, – с. 212.


i żeby Chrystus siłą prawdy o człowieku i Wszechświecie, która
jest zawarta w cudzie Ucieleśnienia i Pokuty, siłą Swojej miłości
został towarzyszem każdego człowieka w drodze jego bytu”4.
Znane papieskie „Nie bójcie się!” wzywało narody do sprzeciwu wobec zła, ciemności, rozlegało się jako głos Proroka. Wyprostować się, oswobodzić się, odnowić swoją odwieczną godność – w tym wybitny humanista widzi istotę działalności człowieka. Być człowiekiem – to podstawowe powołanie człowieka.
W miarę „talentu”, którym jest sama ludzkość, i wreszcie, w
miarę wszystkich talentów, którymi on jest obdarzony. „Człowiek jest drogą Kościoła”5, – głosił Jan Paweł II, niezachwianie
wyznając chrześcijański humanizm. Z wiarą Kościoła widzi obraz Boga w każdym człówieku.
Kluczowe koncepcje chrześcijańskiej i filozoficznej antropologii
Papież przedstawił w swojej księdze „Persona e Atto” (Osobistość i
działania): Prawo na życie – to najfundamentalniejsze prawo człowieka. Ale nie ma nic innego, co by w większej mierze dotyczyło
samego istnienia osobistości! Prawo do życia – to prawo na zrodzenie, a po tym – prawo na istnienie aż do naturalnej śmierci:
„Dopóki żyję – mam prawo do życia”6.
Cała działalność wielkiego humanisty naszego czasu była
skierowana na polepszenie życia oraz duszy człowieka niezależnie od jego religii, wyznania, rasy czy stanu społecznego. Przenikliwa idea głębokiego szacunku do życia i godności każdej
osoby, próba wyniesienia jej na najwyższy szczyt postępu kulturalno-historycznego przenika wszystkie utwory Jana Pawła II (a
to blisko pięćdziesiąt tomów i 700 przemówień!). Najwybitniejszy myśliciel XX stulecia określił skalę wartości nowej kultury:
„Ten odnowiony styl życia wymaga zmiany pozycji: od obojętności do opieki nad bliźnim, od odrzucenia do akceptacji: inni
ludzie nie są konkurentami, od których należy się bronić, natomiast są braćmi i siostrami, którzy zasługują na solidarność i
miłość, wzbogacając nas swoją obecnością”7.
Иоанн Павел II. Мысли о земном. – Москва: Новости, 1992. – с. 234.
Karol Wojtila, Persona e Atto, Citta del Vaticano, 1982. Cfr. Angelo Scola. – s. 167.
6 Tamże, s. 231.
7 Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Watykan.
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On nikogo nie uczył, ale u niego się uczyli, kto czego mógł i kto
czego chciał (Sokrates). Każdy, kto sięgał do przemówień i ksiąg,
odczuwał głębokość modlitewnego słowa, które było odbierane
łatwo i naturalnie, przenikało ciepłem, szczerą dobrocią i mądrością. Zaiste, „Łaskę Boską” prawdziwej mądrości można
przekazać „w bliskim i przyjaznym obcowaniu”.
Osobowość Ojca Świętego sugeruje rozważanie: cóż powinno
określić człowieka, jakie zalety? To zostało głównym problemem
już w rozważaniach greckich myślicieli, które są pouczające dla
naszego czasu. Wniosek, do którego oni dochodzą, – wiedza jest
główną charakterystyką człowieka. Taka wiedza jest skutkiem
poznania, władanie jego danymi, informacją o świecie. „Wiele
powinni wiedzieć uczeni mężowie”, – głosił jeszcze wielki dialektyk Heraklit. Wiedza daje prawo człowiekowi na prawdę. Jeżeli to
prawo jest realizowane, wtedy rezultat poznania otrzymuje status
wiedzy, jeżeli zaś nie – wtedy ten rezultat ogłaszają przypuszszeniem czy zastępują wiarą. Od tego, w jaki jednak sposób ujawnia
się poznawalny wynik, zależy status człowieka.
Chodzi tu o możliwość przekształcenia wiedzy w mądrość.
Właściwość człowieka mądrego polega nie tylko na polączeniu
„miłości i prawdy”, posiadanie „wielkiego rozumu”, ale też
osiągnięcie umiejętności „doświadczenia i wiedzy życia”. Ale
mądrość nie może obejść się bez wiedzy. W taki sposób, powstaje problem: czy każda wiedza prowadzi do mądrości? Rozwiązanie tego problemu ma pierwszorzędne znaczenie także dla
współczesnego procesu nauczania, który cechuje się tendencją
racjonalnej uniwersalizacji poznawalnej aktywności. Ta okoliczność
aktualizuje problem osobistości, która i dziś dąży do mądrości
jako do warunku osiągnięcia prawdy.
Rezultat poznawalny jeszcze nie jest wiedzą. Niezbędna jest
pewna refleksja nad nim, żeby określić go w statusie wiary,
przypuszczenia czy wiedzy. Formę prawdy, która jest związana
z konstytuowaniem wiedzy, nie wolno absolutyzować, ponieważ ona nie wyczerpuje wszystkich form oceny poznawalnego
rezultatu. Mądrość występuje jako swego rodzaju „doświadczalność”, obciążona duchowością etyczną, wyrocznym przepowiadaniem głębokości bytu, których widzenie otwiera wyższe


wartości pobożnego życia. Właśnie one ustalają, jaka w swoich
głównych cechach powinna być osobistość, do czego powinna
dążyć. Przecież mimo tego mądrość zawiera czynnik, związany
z wiedzą, jednak on jest podporządkowany zagadnieniu wejścia
przez byt do świata znaczących zdarzeń i najważniejszych życiowych wartości. Ze strony duchowej mądrość jest dla człowieka odmianą świadomej orientacji na rozumienie podstaw życia.
Pojęcie „mądry” mówi o mierze jasności i wiedzy realnych problemów ludzkiego życia w kontekście indywidualnych wartościowych sensów. Dla nowoczesności, biorąc pod uwagę zapotrzebowania współczesnej informacyjno-technologicznej cywilizacji w jej
ekonomicznych determinacjach, mądrym jest ten, kto jest zdolny
do praktycznego współstawienia życia i sensu, jednocząc ich, co
jest oparte na pozytywnych ludzkich wartościach. Przecież dziś tak
wiele jest wszystkiego negatywnego, zaczynając od globalnych
katastrof do kryzysu duchowości.
Mądrość jest współmierna z działalnością rozumu. Mądrość
powinna występować nie jako aktualna wiedza, a jako potencjalność
rozumu, nie powstrzymywanego przez aksjomaty nauki i dogmaty wiary. Wiedzy należy się zakres faktów, mądrości zaś –
zakres potencji. Uczony wie, mędrca może wiedzieć. Wiedza mędrca jednocześnie jest mniejsza i większa od wiedzy faktycznej,
przecież ona jest skierowana do szerszego zakresu potencjału osobowości. Wiedza – to coś zaistniałego, a mądrość – to zdolność do
nabywania nowej wiedzy. Na tym, naszym zdaniem, polega główna
konceptualna określoność kierunku kształcenia współczesnego
typu osobowości – twórczej, poszukującej, myślącej.
Mądrość Jana Pawła II – to nie po prostu wiedza, to wiedza
szczególna, wiedza dobroczynna, wiedza o dobrze, lub, jak dziś
mówią, osiągnięcie wyższych wartościowych sensów bytu. Napełniając wiedzę madrością, jeszcze starożytni myśliciele upatrywali w tego rodzaju mądrości pewną hierarchię w stosunku
do głębokości poznania. Mądrość Jana Pawła II jest życiowa, czyli
mądra wiedza o tym, co w świecie naprawdę jest w sobie i dla
człowieka sprawiedliwe i mądre. Dla osiągniecia prawdy – a to
jest powołanie człowieka myślącego – on ma kierować się życiową mądrością. Czyli człowiek powinien orientować się na


wiedzę, ktora uwalnia go od niestosowności bezduchowego życia. Dla tego, żeby mądrość Boska była szczegółowa, jej duch
powinien przenikać wszystkie rzeczy ziemskie, świeckie, codzienne. Mądrym jest ten człowiek, który poznaje prawdę. W
tym celu on powinien koncentrować się na wiedzy, w której
priorytetem występuje duchowy rozwój świata. Otóż, mądrość
życiowa nierozłączna jest z komponentem duchowym. Mądrość
ta uwzględnia „czynnik, dotyczący duszy” oraz „poznanie za
pomocą serca”.
Jan Paweł II posiada tę mądrość dzięki rodzicom, nauczycielom, Janowi Tyranowskiemu, pod którego wpływem powstało
duchowe powołanie przyszłego Papieża, dzięki wykładowcomfilozofom i teologom, o. Władysławowi Wicherowi, profesorowi
teologii moralnej, o. Ignacemu Różyckiemu, profesorowi teologii
dogmatycznej, dzięki komunikacji ze studentami, których nauczał etyki katolickiej.
Mądrość ta pochodzi od rodzimej ziemi polskiej: Jan Paweł
nigdy nie zapominał o swojej ojczyźnie, gdzie urodził się, wzrastał
i rozpoczął swoją działalność religijną. On był poetą, teologiem,
filozofem, był dobrze zorientowany w kulturze światowej i rosyjskiej (w jego encyklikach często można znaleźć cytaty W. Sołowjowa, o. Pawła Fłorenskiego, o. Sergieja Bułgakowa, W. Iwanowa).
Ze względu na tendencje prowadzące do rozmycia tożsamości kultur oraz bogactwa ich wyrażeń, afirmacji stereotypów i
wzorców powszechnych, wybitny teolog i naukowiec zachęcał
do zachowania własnej tożsamości narodowej: „Bądźcie wierni
przykazaniom Bożym, bądźcie uczciwymi obywatelami państwa, w którym mieszkacie. Czcijcie swój obrzęd, kochajcie go,
ponieważ pozwala on zachować tożsamość narodową”8.
Pozbywszy się źródeł narodowych i związków społecznokulturalnych, wielu zagubionych osób, które straciły autorytety i
moralne wartości duchowe, często zdezorientowane przez nieograniczone i szybkie zmiany społeczne, stają się pożywką,
dzięki której, wbrew oczekiwaniom na siłę twórczą humanizmu

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł odpowiada na pytania
Wittorio Messori, przekład z polskiego N. Popacz, Kijów-Lwów 1995. – s. 75.
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i demokracji, naród przekształca się w tłum, masę, a osobowość
na przeciętnego obywatela.
Powyższe przyczyny utrudniają pełen problemów byt ludzi,
gdyż współczesne tendencje społeczno-historyczne rozwoju
prowadzą do zatarcia wypracowanych tradycją odmienności
pomiędzy tym, co dozwolone a tym co zakazane, tym co sakralne a tym co świeckie, wreszcie pomiędzy tym, co jest dopuszczalne, a co niemożliwe. Współczesny człowiek częstokroć gubi
wewnętrzny związek z irracjonalnym podłożem swojego życia,
zaś pogłębia się próżnia braku wiary. Jej szczególnym przejawem jest tendencja do tak zwanego społecznego narcyzmu, do
przekonania o swojej bezgrzeszności. Człowiek literalnie przestaje rozróżniać w obserwowanych realiach otaczający go świat,
staje się skłonny do oszukiwania samego siebie, nie chce wiedzieć całej prawdy o sobie i swoim otoczeniu, o rzeczywistym
stanie rzeczy i możliwościach swojego życia.
Prócz Rosji oraz Chin już na pewno nie pozostało takiego
kraju, którego by nie ogarnął Sługa Boży Jan Paweł II modlitwą
wiary i miłości. We Mszach świętych celebrowanych przez Papieża wzięło udział ponad 14 milionów wiernych, a około 17
milionów pielgrzymów zostało przyjętych przez niego w Watykanie. On się zwracał do wiernych w ich ojczystym języku (po
grecku, po łacinie, po koreańsku, władał doskonale prawie
wszystkimi językami Europy, w tym też i ukraińskim). W najważniejsze święta doroczne – Boże Narodzenie i Wielkanoc –
składał życzenia świąteczne w ponad sześćdziesięciu językach,
ukazując wielkość człowieka, przychodzącego do wszystkich i
każdego osobno z szczerą miłością i szacunkiem.
Ukraina również miała zaszczyt gościć Jana Pawła II. Jego
wizyta czerwcu 2001 roku była dziewięćdziesięcio czwartą pielgrzymką. Wyszedłszy wówczas z samolotu Jan Paweł II klęknął
i ucałował ukraińską ziemię. Pokrótce powiedział: „Ukraina ma
wyraźne europejskie powołanie. (…) Na tej ziemi, która jest
skrzyżowaniem pomiędzy Zachodem i Wschodem Europy, spotkały się dwie wielkie tradycje chrześcijańskie, bizantyjska i łacińska, obydwie zostały zaakceptowane - mówił Jan Paweł II w
języku ukraińskim - od Kijowa zaczęło rozkwitać to chrześcijań


skie życie, które wyrosło z Ewangelii najpierw na ziemiach
dawnej Rusi, to znaczy na terytoriach Wschodniej Europy, a potem – za Uralem, na przestworzach Azji”9.
Od pierwszego kroku postawionego na ziemi ukraińskiej Papież przemawiał, koncelebrował Mszę świętą, rozmawiał z
ludźmi wyłącznie w języku ukraińskim, przypominał, że reżimy
totalitarne wyniszczyły całe pokolenia, ponieważ zachwiały się
trzy najważniejsze filary ludzkiej cywilizacji: uznanie boskiej
władzy, z której wynikają najistotniejsze moralne kierunki życia;
poszanowanie godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga; obowiązek wykorzystywania władzy po to,
by służyć poszczególnej jednostce w społeczeństwie, bez wyjątku, rozpoczynając od najsłabszych i bezbronnych. Jan Paweł II
pragnął na nowo uświadomić ludzi, że „z miłością i pomocą Bożą można zmienić świat”.
W 1980 roku w UNESCO Papież wygłosił przemówienie, w
którym podkreślił, iż najważniejszym zadaniem kultury jest wychowanie: „wychowanie polega na tym, aby człowiek coraz bardziej stawał się człowiekiem. Wychowanie zależy od rodziny,
państwa i jego instytucji. Podłożem kultury jest zdrowa moralność, która w szkole jest deprecjonowana; dlatego rodzina ma
pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci, gdyż w szkołach moralność jest często podmiotem ideologicznych i politycznych
manipulacji”10.
Papież zawsze otaczał się młodzieżą, aby skutecznie realizować cel swojego programu. W niej widział przyszłość świata,
dlatego pracował dla przyszłości, kształtował pokolenie o wysokiej moralności i wielkim duchu, zachęcał do wspólnego budowania „cywilizacji miłości i życia”, której podłożem jest integralny rozwój poszczególnej jednostki.
Przemówienie powitalne Jana Pawła II na międzynarodowym lotnisku Boryspol w Kijowie 23.06.2001 roku, [w:] Вітаю тебе, Україно! Пастирський
візит Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну 23-27 червня 2001 року.
Промови і проповіді. Львів: Монастир студитського уставу, відділ
«Свічадо», 2001, s. 8.
10 Іван Павло ІІ. Пам’ять і ідентичність. Бесіди на зламі століть/переклад
з італ. М. Прокопович, – Львів: Літопис, 2005, s. 38.
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Te dążenia i oczekiwania Jan Paweł II wyraża w komunikacie
„Słowiańscy apostołowie” („Slavorun apostoli”) i w dokumentach
Soboru Watykańskiego II: „Nauczyciele oraz wszyscy, kto dba o
szkolenie dzieci i młodzieży, ponadto stowarzyszenia katolickie,
niech pragną nauczyć zaufaną osobę w taki sposób, żeby potrafiła ona poznać swoje powołanie Boże oraz pójść za nim” 11. Wśród
nowych tradycji, które zostały wprowadzone przez Jana Pawła
II, powstała i nowa tradycja obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Te święto zostało jednym z najbardziej popularnych
świąt międzynarodowych.
Zmiany, zachodzące we współczesnym świecie, dają ludziom
nadzieję na lepszą przyszłość, jedocześnie sytuacja dzisiejsza niesie wiele zagrożeń, których jeszcze nie zna historia ludzkości pisał Jan Paweł II o dobie globalizacji i globalizacji rozwoju. On
był naprawdę nowoczesny, rozumiał rzeczywistą zależność neosfery globalnej, nieograniczone możliwości technologii informacyjno-komunikatywnych, które jednocześnie pozwalają nawiązać
kontakt osobisty z olbrzymą ilością wierzących na całym świecie,
odkrywają ogromne perspektywy dla „nowej ewangelizacji”, realizacji apostolstwa, działalności ekumenicznej, on zainicjował
zapewnienie Watykanowi związku satelitarnego oraz internetu.
Jan Paweł II ujmował swoje życie jako dalszy ciąg historycznej księgi Pisma Świętego „Organy”. On czuł się jako apostoł
miłości i był przekonany, że moralna doskonałość jest głównym i
centralnym aktem przyrody ludzkiej. Jego credo życia – człowiek, który czci swój naród, oddany mu, optymista, który wierzy w lepszą przyszłość, człowiek, silny duchowo. Jego prace,
pomysły nowej humanitarnej kultury edukacyjnej – podatny
materiał dla studiów naukowych.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. // Dokumenty Drugiego Soboru Watykańskiego: konstytucje, dekrety, deklaracje. – Lwów: Swiczado, 1996.
– s. 287-303.
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Hanna Dutka
WYZWANIA WOBEC FILOZOFÓW
W KONTEKŚCIE ENCYKLIKI FIDES ET RATIO
Pochodzące od teologa wezwanie do filozofów uwierzyć w
zdolności rozumu człowieka wygląda dość paradoksalnie. Jednak, głębiej rzecz ujmując, wydaje się być uzasadniony w dobie
Postmodernu, kiedy to rozum filozoficzny traci wiarę w swoje
zdolności osiągnięcia fundamentalnych podstaw życia i nie
osiąga płaszczyzny transcendentne. Filosofia współczesna nie
zapomniała „Credo quia absurdum est”, jednak czy uświadamiamy sobie, jaką ewolucję przeszła teologia dobą Tertulliana
zaczynając a wiekiem XXI kończąc? Tan szlak polegający na głębokim przemyśleniu wzajemnego powiązania wiary a rozumu
wraz z jego osiągnięciami odkrywa nam Jan Paweł II w Encyklice „Fides et ratio”.
Jan Paweł II porównywa wiarę a rozum ze skrzydłami, na
których duch człowieka podnosi się do osiągnięcia prawdy –
celu, której pragnienie jest założone przez Pana Boga w sercu
człowieka. Przeszedłszy w ciągu wieków szlak, który to doprowadził do spotkania z prawdą, człowiek przez poznanie bycia
materialnego dochodzi do poznania samego siebie jako istoty
unikatowej, dla której niezbędnym jest poznanie sensu rzeczy i
swego własnego bycia. Wezwanie „poznaj samego siebie”, zdaniem Papieża, świadczy o fundamentalnej prawdzie o człowieku: wśród innych istot tylko człowiek może „znać samego siebie”. Podobne stanowisko przewidywa odpowiedzi na pytania:
„Kim jestem? Skąd pochodzę i gdzie idę? Dla czego istnieje zło?
Co czeka na mnie po zakończeniu tego życia?”1. Źródłem tych

Encyklika Fides et ratio: //http//prochristo/catholic/by/ Энцыкліка Fides et
ratio. Уводзіны «Пазнай самога сябе» [2]/http//prochristo/catholic/by/text
/fides/html
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pytań jest nieodwrotna potrzeba sensu określający ten kierunek,
który to człowiek wybiera dla swego życia.
Wśród dróg prowadzących do prawdy, które to mogą pomóc
człowieku zrobić swoje życie bardziej ludskim, na jednym z czołowych miejsc Jan Paweł II stawia filozofię. Mogę ona dać człowieku pewne elementy uniwersalnej wiedzy, które to pozwalają
człowieku lepiej zrozumieć i zrealizować samego siebie. Początek tej zasadniczej wiedzy, jak to określa pontyfik – to wielkie
zdziwienie przed wielkością a harmonią świata. Filozofia w perspektywie historycznej swego rozwoju akumuluwała system
fundamentalnych wszędzie znanych zasad światopoglądowych,
spadku duchowego człowieczeństwa. Każdy człowiek sądzi, że
zna te zasady, chociaż by ogólnie lub w formie nieuświadomianej. Powinny one być swoistym punktem wyjścia dla różnych
kierunków filozoficznych.
Jednak często mamy do czynienia ze pokusą utożsamienia
osobnych nutrów filozoficznych z całą filozofią taką, jaką jest –
pojawia się tu pewna „duma filozoficzna”, która to pragnie podnieć własną niedoskonałą i zawężoną wizję do rangi wiedzy
uniwersalnej.
W Encyklice „Fides et ratio” Jan Paweł II stawia zadanie rozpatrzenia filozofii jaką specyficznej formy aktywności rozumu człowieka w związku z tym, że w nasz czas poszukiwanie prawdy
bycia ludskiego często nie mają precyzyjnie określonego kierunku. Filozofia, która prowadzi człowieka do poznania podstawowej prawdy jej bycia, powinna wykonywać rolę instrumentu,
który to pomaga człowieku zrozumieć istotę wiary. Rozum,
skoncentrowany na wiedzie o człowieku jako podmiocie, może
zapomnieć, że prawdziwym przeznaczeniem filozofii jest pragnienie prawdy, jakie to przerasta samego człowieka. Podobna
filozofia zamiast stymulowania zdolności człowieka do poznania prawdy, natomiast może sprzyjać jej ograniczeniu oraz uzależnieniu, odwraca od pytań o sensie i podstywach bycia człowiekiem. Dla tego człowiek traci nadzieję uzyskać za pomocą
filozofii ostateczne odpowiedzi na te pytania.
Swój cel myśliciel chrześciański widzi w tym, żeby potwierdzając prawdę wiary powrócić człowieku przekonanie o wła

snych zdolnościach poznawczych wraz z wezwaniem do filozofii,
żeby ona mogła w pełnym stopniu odnowić i wzmocnić godność.
Koncentruje się na problemach wiary oraz na wzajemnym powiązaniu między prawdą a wiarą. Przedmiot jego troski przede
wszystkim jest młode pokolenie, które to w naszą dobę szybkich i
głębokich przemian może odczuwać brak punktu wyjścia w swoich poszukiwaniach światopoglądowych2.
Punktem wyjściowym dla takich rozważań jest hipoteza:
prawda o naszym byciu, którą to nam pozwala poznać Objawienie,
nie jest jednak najwyższym osiągnięciem myśli, stworzonej przez
rozum – jest to darunek, który to pojmujemy jako świadczenie miłości. Dla tego cel końcowy istnienia personalnego jest podmiotem
badań zarówno filozofii, jak i teologii - bez względu na odmienne
metody i treść, prowadzą jednak nas „ścieżką życia”3.
Realność naszego życia trzeba widzieć, rozumieć, analizować
oraz oceniać za pomocą rozumu, ale w taki sposób, kiedy to wiara nie zostaje wykluczana z procesu poznawczego. Wiara nie
zabiera z rozumu autonomii, nie ogranicza przestrzeni jego działania, zaś zaostrza wzrok wewnętrzny i odkrywa przed rozumem szerszy horyzont, pozwalając mu przy tym zobaczyć
wśród nurtu wydarzeń realną obecność Opatrzności. Dla tego
nie możemy oddzielić wiary od rozumu nie pozbawiając człowieka orientyrów wewnętrznych.
Prawda, zdaniem pontyfika, staje przed człowiekiem w postaci pytania: „Czy ma życie sens?”, „W jakim kierunku ono
zmierza?”. Na pierwszy rzut okiem, nadmienia autor, istnienie
osobiste wydaje się być całkowicie pozbawionym sensu – dla
tego żeby dojść do podobnego wniosku nie trzeba nawet zwracać się do filozofii absurdu czy też pytań prowokacyjnych Księgi
Hioba. Im bardziej, że pierwsza niewątpliwa prawda naszego
życia – nie możemy uniknąć śmierci. Dla tego w życiu każdego
człowieka bez względu na to uznaje to ona czy też nie, następuje
chwila, kiedy to on odczuwa potrzebę wkorzenić swoje życie w
Іоанн Павло ІІ. Енцикліка Fides et ratio - //http//prochristo/catholic/by/
Энцыкліка
Fides
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[5]/http//prochristo/catholic/by/text/html
3 Ibidem
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dającej absolutną pewność i uwalniającej od wątpliwości prawdzie absolutnej4.
Poszukiwania nie zawsze idą w precezyjnie określonym kierunku, ponieważ niedoskonałości rozumu i miękość serca często
doprowadza do zejścia na złą drogę. Jednak nawet wówczas,
gdy człowiek uchyla się od prawdy, taka prawda jednak wpływa na jego życie. Dlatego Jan Paweł II określa człowieka jeszcze i
w sposób następujący: jest to ten, kto szuka prawdy5.
Jak już było zaznaczono, prawdy filozoficzne nie należą wyłącznie do pewnych doktryn filozoficznych, które, wreszcie, często są niedługowieczne; każdy człowiek w pewnym sensie jest
filozofem i posiada własne koncepcje filozoficzne, zaznacza Papież. Człowiek zwraca się także do naukowych źródeł dla odpowiedzi na pytania światopoglądowe. I dlatego w jego życiu
znaczące miejsce posiada całokształt takich prawd, w które on
po prostu wierzy, a nie przyjmuje ich na podstawie własnego
doświadczenia - przecież, kto mógłby poddać krytycznej przecenie mnóstwo badań naukowych, leżących w podstawie współczesnego życia, kontrolować strumień informacji codziennych,
na własnym doświadczeniu sprawdzać całą drogę, którą ludzkość przeszła w swym poznaniu? W taki sposób chrześcijański
myśliciel wnioskuje, iż osoba szukająca prawdy jest jednocześnie
osobą żyjącą wiarą6. Wierząc, człowiek ufa wiedzy, uzyskane
przez innych ludzi i pokolenia.
Należy podkreślić głęboką myśl Jana Pawła II, powiedzianą
na temat tezy o tym, że wierząc człowiek ufa prawdzie, odkrytej
przez inną osobę. Myśliciel odznacza: z jednej strony wydaje się,
iż wiedza, opierająca się na wierze, jest wiedzą o niedoskonałej
formie, którą należy stopniowo udoskonalać z wykorzystaniem
dowodów, uzyskanych w wyniku własnego doświadczenia.
Jednak z innej strony, w porównaniu do poznania, opierającego
I. П. ІІ. Енцикліка Fides et ratio - //http//prochristo/catholic/by/
Энцыкліка
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5 Tamże, [28] http//pro-christo/catholic/by/text/fides/htm#4#4.
6 Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. [Zasoby elektroniczne] –Tryb dostępu:
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się na niewątpliwych dowodach, wiedza, opierająca się na wierze, wzbogaca się o wymiar ludzki, jest ona powiązana ze stosunkami międzyosobowymi i aktywizuje nie tylko osobiste
zdolności do poznania, lecz także głęboko ukorzenione zaufanie
do innych ludzi, zdolność do trwałej i ścisłej łączności z nimi7.
Jan Paweł II dokładnie analizuje wpływ wzajemny nauk filozoficznych i teologicznych, zaczynając od epoki apologetyki. On
podkreśla korzystne i skuteczne pragnienia filozofów klasycznych uwolnić ludzkie pojęcie o Bogu z nawarstwień mitologii:
przy pomocy analizy racjonalnej z religii została usunięta strafa
zabobonów. I właśnie to pobudziło Ojców Kościoła do dialogu ze
starożytnymi filozofami, który otwiera drogę do poznania Boga8.
Spotkanie chrześcijaństwa z filozofią nie odbywa się w jednym momencie i bez komplikacji: pierwsi chrześcijanie odbierali
filozofię raczej jako przeszkodę, niż jako pomoc. Jednak przyczyna komplikacji polega nie na niechęci chrześcijan do poszukiwania prawdy, akcentuje Papież, raczej odwrotnie: dzięki poznaniu Ewangelia, oni uzyskali tak pełne odpowiedzi o sensie
życia, iż poprzednia filozofia wydała się im praktyką oderwaną
od życia i w pewnym sensie przestarzałą. Staje się to jeszcze
bardziej zrozumiałym, jak przypomnimy sobie, że nowatorstwem chrześcijaństwa było uznanie prawa do poznania prawdy
mimo rasowych, etnicznych, socjalnych i płciowych odmienności pomiędzy ludźmi. W taki sposób, prawo do poszukiwania
prawdy już miało charakter nie elitarny, a raczej egalitarny: ponieważ dostęp do prawdy - jest to droga prowadząca do Boga, i
każdy ma prawo do przejścia tą drogą. I chociaż do prawdy
prowadzą różne drogi, można wybrać jakąkolwiek z nich pod
warunkiem, iż doprowadzi ona człowieka do ostatecznego celu,
a mianowicie do Jezusa Chrystusa9.
Tamże, [32] http//pro-christo/catholic/by/text/fides/htm#4#4.
Tamże, IV. Rozdział: Stosunek pomiędzy wiarą a rozumem[36]/http//prochristo/catholic/by/text/fides/htm#5#5.
9 Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. [Zasoby elektroniczne] –Tryb dostępu:
// http//pro-christo/catholic/by/ Encyklika Fides et ratio. IV Rozdział: Stosunek pomiędzy wiarą a rozumem[38] http//prochristo/catholic/by/
text/fides/htm#5#5.
7
8




Wyjątkowa rola w poszukiwaniu harmonii pomiędzy wiarą a
rozumem należała, bez wątpienia, do Tomasza z Akwinu – nie
tylko w aspekcie jego doktryny, lecz także w aspekcie dialogu z
ówczesną filozofią arabską i judejską. Wielka zasługa Tomasza,
którego Jan Paweł II nazywa apostołem prawdy10, polega na
utrwaleniu zasady harmonii pomiędzy wiarą a rozumem: ponieważ i światło wiary, i światło rozumu pochodzą od Boga, one
nie mogą przeczyć nawzajem. Dlatego wiara nie boi się rozumu,
a szuka jego pomocy i ufa jemu, bazuje się na rozumie i udoskonala go, a rozum, prześwietlony wiarą, uwalnia się od ograniczeń i jednostronności11.
Dramat rozłamu pomiędzy wiarą a rozumem, jak akcentuje
chrześcijański myśliciel, zaczyna się w epokę późnego średniowiecza. Radykalizacja pozycji filozofii, wygórowany racjonalizm
filozofów pragnących całkowitej autonomii od prawd wiary,
apeli do podejrzliwości stosownie samego rozumu: zmieniają się
pozycje sceptycyzmu i agnostycyzmu. Rozwój sporej części myśli filozoficznej w nowożytną epokę przecieka na tle stopniowego oddalenia od chrześcijańskiego wyznania, nierzadko nawet
na sprzecznych zasadach. Proces ten osiągnął swego apogeum w
zeszłym wieku, pisze Papież we wrześniu 1998 r. Powstają różne
rodzaje humanizmu ateistycznego, które, ogłaszając wiarę przeszkodą dla rozumu, jednocześnie nadają sobie statusu nowych
religii, co w skutku przerosło w reżimy totalitarne.
Poszerza się myślenie pozytywistyczne w zakresie badań przyrodniczych, które rezygnuje z zasad moralności, a niektórzy jego
przedstawiciele, opierając się na możliwości współczesnego progresu naukowo-technicznego, osiągnęli władzy, demiurga, żeby
kierować naturą i samym istnieniem ludzkim. Kryzys racjonalizmu
wreszcie powoduje powstanie nihilizmu; szczególnie atrakcyjnym
dla współczesnych jest on jako filozofia nieistnienia, według której
nie istnieje nadziei ani możliwości osiągnąć prawdę12. Dlatego
http//pro-christo/catholic/by/text/fides/htm#refs#refs.
Tamże, IV Rozdział: Stosunek pomiędzy wiarą a rozumem [38] http//prochristo/catholic/by/text/fides/htm#5#5.
12 Tamże, IV Rozdział: Stosunek pomiędzy wiarą a rozumem [46] http//prochristo/catholic/by/text/fides/htm#5#5
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człowiek rezygnuje z jakichkolwiek stałych zobowiązań, ponieważ
wszystko na świecie jest jakby odnośne i przemijające.
Filozofia traci status uniwersalnej wiedzy o granicznych zasadach istnienia i występuje w roli drugoplanowej, jednej z wielu branż poznania, ją wykorzystują jako „rozum narzędziowy”
do osiągnięcia celów utylitarnych. Zrezygnowawszy z poszukiwania prawdy dla samej prawdy, niektórzy filozofowie wybierają celem swych poszukiwań pewność subiektywną albo korzyść
praktyczną, i z tego powodu tracą z pola widzenia prawdziwą
godność rozumu, przed którym już nie stawi się zadania poszukiwania absolutu. Przy takich warunkach owoce różnostronnej
działalności ludzi dość szybko i nie przewidywanie poddają się
„wywłaszczeniu” i w radykalny sposób obracają się przeciwko
nich samych. W tym chrześcijański myśliciel widzi sedno dramatu współczesnego istnienia ludzkiego.
Naruszenie łączności wzajemnej pomiędzy rozumem filozoficznym a wiarą powoduje straty z obu stron. Rozum ryzykuje
stracić swą cel końcową i sens swych poszukiwań. Wiara pozbawiona wsparcia rozumu, koncentruje się na uczuciach i przeżyciach oraz ryzykuje stracić swój uniwersalny charakter. Papież
akcentuje na tym, że błędem jest myśleć, iż wiara wywiera silniejszy wpływ na słaby rozum - odwrotnie, w tym przypadku jej
grozi poważne niebezpieczeństwo zostać sprowadzonej do rodzaju mitu albo zabobonów. Analogicznie, gdy rozum ma do
czynienia z niestabilną wiarą, jemu brakuje zachęty, żeby skupić
się na głębi i nowości istnienia13.
Wychodząc z tego Jan Paweł II zdecydowanie wzywa do odnowienia głębokiej jedności wiary i rozumu, która pozwoliłaby
działać im zgodnie z ich własną naturą, zachowując wzajemną
autonomię: odpowiedzią na odwagę wiary winna być odwaga
rozumu14.

Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. [Zasoby elektroniczne] –Tryb dostępu:
// http//pro-christo/catholic/by/ Encyklika Fides et ratio. IV Rozdział: Stosunek pomiędzy wiarą a rozumem [48] http//pro-christo/catholic/by/
text/fides/htm#5#5.
14 Tamże.
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Kościół, akcentuje chrześcijański myśliciel, nie proklamuje
żadnej własnej filozofii i oficjalnie nie podtrzymuje żadnego kierunku filozoficznego wbrew innym, ponieważ filozofia, nawet,
gdy ona zestawia się z teologią, powinna wykorzystywać swe
własne metody i przytrzymywać się własnych zasad. Jednak, jak
świadczy historia, a zwłaszcza współczesne doświadczenie,
myśl filozoficzna może uchylać się z prawidłowej drogi. I dlatego, ponieważ w trakcie rozwoju filozofii ukształtowały się rozmaite szkoły i kierunki, ich polifonia zobowiązuje Kościół do
wypowiedzenia swojej opinii na temat odpowiedniości czy nieodpowiedniości tych czy innych koncepcji zasadom podejścia
teologicznego15.
Papież zaznacza, że we współczesnej sytuacji obserwujemy
powrót starych problemów, które przybieraj nowych form w
wielu nowoczesnych trendach myśli filozoficznej. Są to, na
przykład, nieufność do możliwości rozumu, który powoduje
zastanawianie się o „końcu metafizyki”, podejście do prawdy z
pozycji konwencjonalizmu, który podważa zaufanie do jakichkolwiek przekonań o charakterze ogólnym i absolutnym, eklektyzm, scjentyzm, pragmatyzm, nihilizm.
Przyżywając do współpracy pomiędzy filozofią a teologią,
myśliciel chrześcijański dąży do znacznego rozszerzenia horyzontu tych kultur filozoficznych, z którymi chrześcijańska teologia znajduje się w stanie dialogu, zwłaszcza on akcentuje na
współpracy z dorobkami duchownymi starożytnych religijnych i
filozoficznych tradycji Indii, Chin, Japonii, innych krajów azjatyckich, oraz tradycyjnych kultur afrykańskich16.
W kontekście wymienionych wyżej refleksji Jan Paweł II
wymienia pewne wymogi, które teologia stawia wobec współczesnej myśli filozoficznej. Po pierwsze jest to postulat o prawidłowym pojmowaniu autonomii myślenia filozoficznego. Filozof
Tamże. V Rozdział: Wypowiedzenia zwierzchnictwa Kościoła w zakresie
filozofii [50] http//pro-christo/catholic/by/text/fides/htm#5#5.
16 Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. [Zasoby elektroniczne] –Tryb dostępu:// http//pro-christo/catholic/by/ Encyklika Fides et ratio. VI Rozdział:
Współdziałanie filozofii i telogii [72] http//pro-christo/catholic/by
/text/fides/htm#7#7.
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powinien kierować się własnymi regułami i opierać się na własnych zasadach, a jednak prawda może być tylko jedna. Rozum
nigdy nie powinien tracić zdolności do rozmyślania o samym
sobie i uświadamiać, że on nie może wyznaczyć sobie absolutnego i wyjątkowego statusu17. Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów pozycji człowieka obecnie jest „kryzys sensu”. Mnóstwo teorii rywalizujących między sobą w próbach
rozwiązać ten problem tylko pogłębiają go, rodząc sceptycyzm,
obojętność lub nihilizm. Filozofia sławiąca pytanie o sensie istnienia bez stosunku do transcedentalnego nie może zostać
prawdziwym autorytetem, który prowadzi człowieka do najwyższego celu i sensu. Po drugie filozofia powinna udowodnić,
że człowiek jest zdolny dojść do adekwatnego poznania prawdy.
I po trzecie z dwóch poprzednich wymóg wynika, że faktycznie
niezbędną jest filozofia o charakterze metafizycznym, zdolna
wyjść za granicy doświadczenia empirycznego, absolutnego,
fundamentalnego, końcowego. Wymaganie to jest szczególnie
ważne dla dobra moralnego.
Wielkie wyzwanie stojące przed człowieczeństwem na granicy tysiącleci polega na przejściu od fenomenu do podstaw: nie możemy zadowolić się tylko doświadczeniem, poznanie racjonalne
odkrywając świat wewnętrzny oraz duchowość człowieka, powinno doprowadzić do ich podstaw18.
Filozof chrześciański przekonany jest, że tylko za pomocą metafizyki w chwili dzisiejszej możemy pokonać kryzys filozofii współczesnej. Szczególnie nadmienia decydującą rolę tradycji w formowaniu prawidłowej formy poznania. Powród do tradycji – nie jest
to zwykła zagadka o przeszłości, a prędziej uznanie wartości spadku duchowego należącego wszystkim ludziom. Głębiej rzecz ujmując, nadmienia Jan Paweł II, należymy do tradycji i nie mamy prawa sami nią zarządzać19.

Tamże. VI Rozdział: Współdziałanie filozofii i telogii [72] http//prochristo/catholic/by/text/fides/htm#7#7.
18 Ibidem, VII Раздел патрэбы і задачы сённяшняга часу[82]/http//prochristo/catholic/by/text/fides/html
19 Ibidem, Заканчэнне [107]/http//pro-christo/catholic/by/text/fides/html
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Różne filozoficzne doktryny przekonały człowieka, że on jest
absolutnym władcą samego siebie, że może samodzielnie zarządzać swoim losem i przyszłością, licząć tylko na własne siły.
Jednakże nigdy wielkość człowieka nie odrodzi się w ten sposób.
Stane to możliwe tylko wtedy, kiedy to człowiek przekona się,
że tylko w perspektywie istyny będzie mógł całkowicie zrozumieć sens swej wolności i swoje powołanie do miłości do Boga,
oraz jego poznania.
Summary
The question of truth, sense of life and interconnection as
well as unity of mind and faith, which was exposed by IoannPavlo II in the encyclical of “Fides et ratio”, is studied. It is stated
that only in the prospect of truth one can fully understand the
meaning of his freedom and his calling to love and know God as
the most perfect realization of himself.
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S. Bernadeta Lipian
O GODNOŚCI I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA
W DUCHU JANA PAWŁA II
1. Droga do prawdziwej wolności i godności
Człowiek wraz z aktem stwórczym otrzymał wolną wolę i został podniesiony do godności dziecka Bożego. Bóg stwarzając
świat, stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył
(Rdz 1,27). Ludzie są osobnym dziełem Boga-Stwórcy, od początku zostali obdarzeni życiem nadprzyrodzonym – dziecięctwem
Bożym. W raju człowiek był wolny w Bogu i wielki w swojej godności, odczuwał pragnienie dobra i dążył do niego. Jednakże bliskość Boga została utracona przez grzech, wówczas kraina życia
przemieniła się w krainę śmierci, a miłość w nienawiść.
Powrót do odzyskania szczęścia dokonał Jezus Chrystus poprzez Swoje wcielenie, mękę, krzyż i chwalebne zmartwychwstanie. Dlatego droga do wolności i godności wiedzie przez
Chrystusa, a początkiem jej jest Chrzest św. Wszelkie ideologie
bezbożne, które zwalczają Pana Boga degradują osobę ludzką i
zrównują ją z rzeczą, prowadzą do niewoli; pustoszą dusze
ludzkie, uśmiercają prawdę, odbierają wolność. Dlatego nie ma
innej drogi do prawdziwej wolności i godności jak przyjęcie Boga, który jest wieczną Miłością. Tylko w Bogu rozstrzyga się historia naszej godności osobistej i godności narodowej, historia
wolności i miłości.
2. Jan Paweł II o wolności i godności człowieka
Całokształt nauczania Ojca św. oparty jest na prawdzie o
wolności i godności człowieka i ta prawda jest podstawą egzystencji ludzi. W Bogu odnajduje człowiek sens swego życia; w
Nim bowiem spotyka się z miłością, zostaje nią obdarzony, by
następnie mógł przekazywać ją swoim bliźnim. I to dokonuje się
na płaszczyźnie dobrowolności. Darząc innych miłością, czło-



wiek rozwija również własną osobowość, czyli dokonuje swojej
formacji umysłowej i duchowej1.
Na wolnej woli opiera się służba bliźnim w miłości. Słowo
„służba” współczesnemu człowiekowi kojarzy się z jakimś niewolnictwem, poniżeniem, tymczasem służba w miłości na wzór
Chrystusa, który przyszedł na świat, aby służyć – czyni go wielkim. Przez egoistyczne zapatrzenie się w siebie, człowiek oddala
się od Chrystusa. Jan Paweł II w swoim nauczaniu wyjaśnia jak
należy rozumieć tę służbę, że jest to służba, która podnosi do
królewskiej godności. I na tym polega wielkość człowieka. Na
Spotkaniu Młodych, Ojciec Święty powiedział: Zostaliśmy stworzeni, powołani i przeznaczeni najpierw i przede wszystkim do tego, by
służyć Bogu, na obraz i podobieństwo Chrystusa, który będąc Panem
całego stworzenia, centrum kosmosu i dziejów, objawił swą królewską
godność przez posłuszeństwo aż do śmierci i został otoczony chwałą w
zmartwychwstaniu. Służyć – to być człowiekiem dla drugich2.
Na tej drodze królewskiej godności, człowiek napotyka na wiele
trudności, na różnego rodzaju cierpienia i w tych ciężkich doświadczeniach- zdarza się, że może się załamać, a nawet zrazić
do samego Boga i odstąpić od Niego. Może to uczynić, gdyż jest
przecież wolny, ale czy takie postępowanie rozwiąże problem,
czy da mu zadowolenie i uwolni od cierpienia? Doświadczenia
mówią, że dopiero wtedy problem się powiększy i pogłębi, bowiem bez Boga człowiek pogrąża się w coraz większym nieszczęściu. W takich momentach, człowiek winien szukać mocy u
Źródła, to jest u Chrystusa – w Eucharystii. Pan Jezus przemawia do człowieka darem z siebie. Eucharystia przygotowuje do
otwarcia siebie na innych, staje się szkołą wolności i miłości.
Podkreślał to mocno Jan Paweł II, który mówił: Eucharystia
przyjmowana z miłością i adorowana z gorliwością, staje się szkołą
wolności i miłości, uczącą wypełniać największe przykazanie. Jezus

Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli KUL, Częstochowa-Jasna
Góra 6,06, [w:] Jan Paweł II Nauczanie społeczne T. I. Pielgrzymka do Polski 210 czerwca 1979, Warszawa 1982, s. 131.
2 Jan Paweł II, Młodzież solą ziemi i światłem świata. Światowe Dni Młodzieży,
Warszawa 2005, s.109-110.
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przemawia do nas wspaniałym językiem daru z siebie i miłości aż po
ofiarę z własnego życia3.
Następnie Ojciec Święty mówił, że nie jest łatwo zapomnieć o
sobie i otworzyć się na miłość ofiarowaną innym, ale to jest jedynie słuszna droga, która pomaga przezwyciężyć egoizm, a być
dla drugich. Eucharystyczna szkoła wolności i miłości uczy przezwyciężać powierzchowne emocje i zakotwiczyć się trwale w tym, co prawdziwe i dobre; uwalnia od koncentracji na samym sobie i przygotowuje
się do otwarcia na innych4.
Człowiek wolny i cieszący się godnością dziecka Bożego nie
obawia się krzyża, choć odruchowo broni się przed nim. Zapatrzony z miłością w Jezusa Ukrzyżowanego wszystko mężnie
znosi, a jego cierpienie nabiera sensu i coraz bardziej zbliża do
Boga, aż do całkowitego zjednoczenia z Nim, utwierdza go też w
miłości drugiego człowieka. A wtedy to już jest świętość, której
koroną jest prawdziwa wolność i godność.
3. Wolność i godność są wielkim dobrem
Rozróżniamy wolność zewnętrzną i wewnętrzną. Wolność
zewnętrzna choć jest aż nadto widoczna, to nieraz mało doceniana, jakby niezauważona, dopiero jej brak, a więc niewolnictwo, więzienie i wszelkie zniewolenia natury fizycznej odczuwa
się mocno, czasem bardzo boleśnie. A zatem, zarówno wolność
fizyczna jak i duchowa są wielkim dobrem, a ich brak groźnym
zniewoleniem.
Gdy mówimy o wolności duchowej wchodzimy w świat, który
jest poza doświadczeniem zmysłowym, jest niewidzialną, lecz fundamentalną głębią. Jeśli umiemy tę wolność należycie wykorzystać, świadomie używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym
dobrem – staje się najwspanialszym wypełnieniem miłości, która
urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. I do takiej właśnie „wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1; por. 5,13). Człowiek poddający się rozwojowi umysłowemu i duchowemu, doświadcza
swojej wolności w wyborze dobra. Ten wybór winien trwać przez
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Tamże, s.177.
Tamże.


całe życie, do końca człowiek winien świadomie i konsekwentnie
wciąż wybierać dobro i to dobro realizować.
4. Doświadczenie wolności i godności przez Annę Jenke
Zagadnienie to rozpatrzmy na konkretnym przykładzie, na
życiu Anny Jenke. Żyła w latach 1921 – 1976. Po ukończeniu
studiów w 1950 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała
jako nauczycielka i wychowawczyni młodzieży. Ujmując jej sylwetkę od strony poruszonego tematu tj. wolności i godności
człowieka, można powiedzieć, że była osobą, która w każdej sytuacji czuła się wolną i szanującą swoją godność i godność każdego
człowieka. Jej dzienniczki są cennym świadectwem naświetlającym
codzienność przeżyć w dążeniu do wolności, mają powagę osobistych doświadczeń świata zewnętrznego i wewnętrznego. I chociaż
odległość ponad półwieczna oddziela od przeżyć w nich zanotowanych, to w naturalny sposób nabierają one aktualności.
Z domu rodzinnego, gdzie sprawdzała się pedagogiczna zasada, że rodzice zawsze wychowują swoje dzieci, wyniosła Anna
podstawy zdrowego wychowania. Rodzice czuwali nad prawidłowym, wszechstronnym rozwojem swojej córki, przygotowując ją do samodzielnego myślenia. Było to wychowanie mądre,
roztropne, oparte na wielkiej miłości. W zamian za to i oni
otrzymywali miłość, bowiem miłość zdobywa się przez miłość,
czyli było to obopólne oddziaływanie. Tylko taka miłość sprawia, że w relacjach osobowych następuje rozwój indywidualności, budujący wspólnotę w sposób wolny. Miłość nigdy nie determinuje wolności. W dalszym życiu Anny dało się zauważyć
to ciągłe promieniowanie wpływu wychowawczego rodziców
na córkę, co się przekładało na jej późniejsze życiowe decyzje już
jako dojrzałej osoby.
Ze środowiska domu rodzinnego, weszła Anna w środowisko szkoły. Miała to szczęście, że ówczesna szkoła realizowała
wychowanie chrześcijańskie, co pozytywnie wpływało na jej postawę, tym bardziej, że uczęszczała do gimnazjum i liceum sióstr
niepokalanek – szkoły o religijnym profilu. To środowisko roz

budzało w niej świadomość dobra, z którego korzystała w pełni.
Tam przygotowywała się do podejmowania śmiałych decyzji,
opartych na wolnym wyborze.
Wkrótce przyszła wielka próba dla wszystkich: wybuch drugiej wojny światowej, która niosła ze sobą straszne konsekwencje. Jak u wielu, tak i w życiu Anny wojna i okupacja przekreśliła
najbliższe plany; podjęcie studiów. Mimo wszystko, nauka
wciąż leżała jej na sercu, także w tym trudnym okresie. To jej
nieustanne zamiłowanie, by zdobywać wiedzę wciąż nie mogło
się ziścić, na razie pozostawała na swych chęciach i pragnieniach
5. Czyniła to, co było możliwe, a więc podejmowała planowe
działania wobec siebie; kształciła się sama, czytała książki, a
przy tym angażowała się w niesienie pomocy poszkodowanym
przez wojnę i biednym. Wszystkie plany, zamierzenia powierzała Panu Bogu i od Jego woli uzależniała swoje postępowanie.
Życie Eucharystią i modlitwa dodawała jej siły do przeżywania codziennych trudności zewnętrznych i wewnętrznych. Zrozumiała, że musi z pomocą Bożą tak pracować nad umysłem i
wolą, by móc owocnie służyć Bogu i ludziom. Mówiła, że jest to
praca bardzo trudna, ale konieczna, by wytrwać w dobrym i służyć innym.
Tak trudno walczy ze sobą, a jednak muszę z Jezusem Królem Boleści,
bo tylko tak dojdę do Niego (…).
Muszę pracować nad umysłem i duszą.
Wskaż mi Panie Jezu, drogę i przygotuj na służbę Tobie!6.
Lata studenckie (1945 – 1950).
Wreszcie przyszedł czas, kiedy Anna mogła zrealizować
swoje pragnienia. W 1945 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Miała świadomość, że będzie ciężko, ale jechała z
ufnością, mówiąc chcę pragnąć tylko gwiazd7. Swoje studiowanie
złożyła Bogu Ojcu prosząc Go o prowadzenie. Jej decyzja była
dojrzała; pragnęła zgłębiać wiedzę, gdyż znała wartość nauki.

Dz. i rozw. s. 190.
Tamże, s. 106.
7 Tamże, s. 216.
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Uniwersytet rozpościerał przed nią perspektywy wszechstronnego rozwoju.
Wpływ wychowania chrześcijańskiego uwidaczniał się również
na studiach; była zawsze otwarta na Bożą prawdę. Doświadczając
swojej wolności w wyborze dobra, nie marnując ani jednej chwili,
angażowała się we wszystko, co przynosiło jakieś dobro. Solidne
studiowanie przeplatała działalnością w Sodalicji Mariańskiej, Harcerstwie i Duszpasterstwie Akademickim. Wszędzie była sobą,
wiedziała czego chce, stawiała sobie wysokie wymagania, ale stawiała też innym. Jako przywódczyni w dobrych inicjatywach, szanowana była przez wszystkich, a przez swoich rówieśników nazywana Księżniczką z wysokiego rodu.
Doświadczenia wolności w życiu nauczycielskim Anny.
Po ukończeniu studiów w 1950 r. Anna stanęła do pracy jako
nauczyciel i wychowawca młodzieży w Jarosławiu. Był to okres
ostrego komunizmu. Po wojnie dokonały się w Polsce wielkie
zmiany i to w każdej dziedzinie życia, również w życiu kulturalnym i szkolnictwie. Do wszystkich szkół wprowadzono programy oparte na płytkim materializmie i marksizmie, propagowano laickość szkół8. Brutalnie ingerowano w treści badań naukowych, nad wszystkimi dziedzinami czuwała partia PZPR. W
szkołach obowiązywał system wychowania socjalistycznego,
opartego na ateistycznej ideologii marksistowskiej9.
Anna Jenke, będąc nauczycielem, mimo powszechnego zniewolenia umysłów i serc Polaków, z pełną świadomością i determinacją[ dokonywała wyboru w działaniu, wciąż pozostając w wolności
duchowej. Wiedziała, że dzięki wolnej woli człowiek może decydować o sobie, czyli od niej samej będzie zależało, co wybierze, co
zrobi ze swoim życiem. Wtedy to wpływ wychowania chrześcijańskiego osiągnął swe apogeum. Miarą prawdziwej wolności jest
stopień gotowości służenia i dawania siebie dla twórczego budowania człowieczeństwa. Anna jako nauczyciel i wychowawca miała świadomość swojej odpowiedzialności za młodego człowieka,
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W. Roszkowski, Historia Polski 1914 -2004. Wyd. X rozszerzone, Warszawa 2005, s. 194.
Tamże, s.198.

który będzie przyjmował jej wpływ. W swym przekonaniu mówiła: Chcę służyć! oraz trzeba być kimś stałym!10.
Uczniowie zdawali sobie sprawę, że profesor Anna jenie, to
nie tylko nauczyciel, ale również świadek tych wartości, które
atakował system ideologiczny. Do najpiękniejszych ocen służby
Anny Jenke należy zaliczyć stwierdzenie młodzieży, zafascynowanej swoją profesorką, że pod jej okiem zmieniały się charaktery, od niej odchodziło się lepszym, mądrzejszym, radośniejszym11, a to jest zasadnicze w pracy wychowawczej. Anna była
odpowiedzialną za swoje słowa i czyny i przeżywała je jako
ludzkie i wolne. W swoich notatkach zapisała:
Jednak człowiek musi mieć poczucie wartości.
Dopiero wolność niesie godność.
Z wielu rzeczy można i trzeba zrezygnować, ale nie z posagu,
który Bóg daje.
Trzeba być sobą i coś reprezentować i walczyć o to nie z pychy,
ale z miłości i szacunku dla ziarna Bożego w nas 12.
Wychowanie chrześcijańskie tak przenikało Annę, że była
ona wciąż ukierunkowana ku pełni wolności i w tym duchu wychowywała całe rzesze młodzieży, ucząc umiejętności samodzielnego poszukiwania prawdy, poznawania jej w relacjach do
Pana Boga, drugiego człowieka i otaczającego świata. Odczytała
wyraźne swoje posłannictwo, które polegało na niesieniu Boga
w środowisko szkoły, wbrew panującemu systemowi o obliczu
ideologii ateistycznej. Dla niej najważniejsze było to, by w swej
posłudze nauczycielsko-wychowawczej nie zejść z obranej drogi,
by zawsze być sobą i konsekwentnie realizować wyznaczony cel.
Dziś z perspektywy czasu, patrząc na Annę jako nauczyciela i
wychowawcę w czasach prześladowań za wiarę można się zadumać i zachwycić jej mądrością, odwagą i konsekwencją przejawiającą się w całym jej postępowaniu. W każdym czasie i w
każdej sytuacji była osobą wolną, z godnością pełniła swoje posłannictwo13.
Dz. i rozw. s. 219.
B. Lipian, Nauczyciel Prawdy, Odwagi, Miłości, Kraków 1996, s. 6.
12 Dz. i rozw., s. 220.
13 B. Lipian, Pedagog z charakterem. Rzecz o Annie Jenie. Rzeszów- Jarosław 2006, s. 68
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Trudności w drodze do prawdziwej wolności i godności
Niemożliwością jest, by w drodze do osiągnięcia pełni wolności nie zmierzyć się z trudnościami. W życiu Anny było ich
wiele. Już jako młoda nauczycielka doświadczała represji ze
strony ówczesnych władz komunistycznych, nie tolerujących
publicznego przyznawania się do swojej wiary. Aby wytrwać
płaciła cierpieniem. O swoim bólu notuje w dzienniczku:
Chcę tu pisać szczerze. Jestem rozbita. Nie umiem się wziąć w garść.
Tylko Bóg może pomóc. Na pewno zechce. Droga właściwie prosta:
walczyć o pogodę i ufność. Nic więcej.
To podciągnie i inne „tereny”.
Cieszę się, że mam jednakowy gust z Panem Bogiem, ale to tylko
On wie o co chodzi.
To jest nasza tajemnica. Trochę rzewna dla mnie, Boże! 14.
Tu Anna doświadczała wolności; nie poddawała się, nie ulegała szykanom. Zapłaciła za to wysoką cenę, bo została zwolniona z pracy, ale do końca zachowała niezłomną postawę moralną. Swój ból zamieniała w siłę, nieustannie liczyła na pomoc Boga.
Po dwuletniej przerwie, wróciła do pracy w szkolnictwie. W czasach prób i doświadczeń pozostała wierna swoim przekonaniom o
słuszności służby Bogu i ludziom.
W całokształcie czynów na terenie środowiska szkolnego,
przez wszystkie lata swej pracy pedagogicznej miała niezwykłe
osiągnięcia. Godnie pełniła swój zawód, który nazywała pięknym posłannictwem, a nawet „poematem pedagogicznym”, ciesząc się wielkim autorytetem wśród najbliższego i dalszego otoczenia. Ani panujący ateistyczny ustrój, ani szykany i intrygi
płynące ze środowiska szkolnego nie wyprowadziły jej z równowagi; była wolna wolnością ducha, co jej zapewniało wysokie
notowania zarówno wśród nauczycieli, młodzieży i osób postronnych, jak też w środowisku akademickim, dokąd z dobrym
zdaniem o swej pani profesor udawała się młodzież na studia.
Jako osoba wolna, zdecydowana w swych poglądach, w bardzo
trudnym okresie była dla innych przykładem, ostoją i wsparciem
moralnym. Z tego też względu miała prawo i mogła wzywać
innych do życia w wolności. Śmiało i odważnie mówiła:
14



Tamże, s. 229.

Bądźmy realistami i w tani sposób nie pocieszajmy siebie i nie rozgrzeszajmy.
Za kilkanaście lat też będą oceniać jak nasze pokolenie wywiązało się
z odpowiedzialności za dzisiejsze czasy, za dzisiejszą młodzież.
Ta młodzież to nasze zadanie dane nam przez Boga.
Co jest do zrobienia? Prawie wszystko!15.
Wolność w służbie prawdziwego dobra w życiu Anny
A to wymaga już pewnej dojrzałości, którą osiąga się poprzez
kształtowanie swojej osobowości. Anna trud samodzielnej pracy
nad sobą podjęła dość wcześnie. Była to praca nad umysłem i
wolą; nad wykorzenieniem swoich wad i zaszczepieniem cnót.
W Sakramencie Pojednania i Eucharystii otrzymywała wsparcie
nadprzyrodzone. Dzięki tej pracy, którą nieustannie podejmowała przy pomocy środków nadprzyrodzonych, w jej sercu powoli dojrzewało poczucie wolności Chrystusowej i rodziło się
pragnienie, by być tak mocnym człowiekiem, że aż sięgającym
bohaterstwa, a tym samym sięgającym Nieba. W swoich notatkach zapisała:
Charakter – bohaterstwo.
Chcę być bohaterką …
Niebo wielkie, piękne i moje …
Chciałabym wykorzenić już wszystkie wady, a przede wszystkim:
samolubstwo, opryskliwość. Siła woli …
Trzeba sobie raz powiedzieć: „muszę”.
Charakter jest to silna, mocna i nierozerwalna wola
w kierunku dobra, piękna, prawdy, ofiary i miłości.
W pokusach – nie! W natchnieniach – tak!.
Nie wolno być miernotą – tylko mocnym człowiekiem.
Do Nieba miernoty się nie dostaną.
Do Nieba idą bohaterowie16.
W tych słowach potwierdziła Anna swoje rozumienie wolności. Ciągła otwartość na samowychowanie trwała u niej przez
całe życie, a to pogłębiało jej życie wewnętrzne. Spotkania z Bo-
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giem w Eucharystii, lektura Pisma św. i modlitwa ułatwiały jej
również kontakty z ludźmi.
Refleksje i wnioski
Rozważając zagadnienie wolności i godności człowieka w
oparciu o przykład Anny Jenke nasuwa się pytanie, czy życie w
takiej wolności dotyczy tylko osób wybranych, nieprzeciętnych,
czy każdego człowieka? Wracając do poprzednich stwierdzeń, iż
każdy człowiek przez akt stwórczy obdarzony jest wolnością i cieszy się wielką godnością – każe wszystkim, bez wyjątku tą wolnością żyć, zachowując równocześnie swoją wielką godność. Jednakże to od człowieka zależy, co z tymi Bożymi darami uczyni.
Droga do prawdziwej wolności i godności bierze początek od
Pana Boga i poprzez miłość prowadzi do Niego. Człowiek, który
odrzuca Boga, odrzuca miłość i wówczas traci wolność i swoją
godność, a miejsce miłości zajmuje nienawiść, która ma straszne
następstwa, bo rodzi konflikty, wojny, morderstwa i wszelkie
wynaturzenia, słowem – burzy ład moralny ustanowiony Prawem Bożym.
W obecnej rzeczywistości widzimy i mocno doświadczamy
jak bezbożne ideologie rządzące współczesnym światem, poprzez różnego rodzaju mechanizmy wpływają na całe narody,
społeczeństwa jak również na świadomość pojedynczego człowieka, kształtując jego umysł i serce według ustalonego schematu zachowawczego. Niewątpliwie do osiągania zamierzonych
celów służy światowa finansjera. A ludzie zapatrzeni tylko w
doczesność, nastawieni konsumpcyjnie i manipulowani przez
środki przekazu łatwo są porywani przez fale zła, płynącego
przez świat.
Co robić konkretnie w obecnej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie znowu daje nam Anna Jenke, nazywana przez niektórych
„współczesną siłaczką”, która już za swego życia widziała
ogromne zagrożenia dla człowieka, jak również dla całego narodu i przed czym ostrzegała, mówiąc:
Lecimy w przepaść, co nie ulega wątpliwości – chodzi o zło moralne
i ten właśnie nowy ”potop” zaprogramowanego zła…
Prośmy Matkę Bożą, by wyprosiła nam siły i odwagę



spojrzenia prawdzie w oczy.
Byśmy żarliwie zabrali się do dobrej roboty – każdy na ile go stać17.
Przewidywania Anny dokładnie się sprawdzają, są aktualne
dziś. Widzimy jak nowy „potop” zaprogramowanego zła zalewa
świat. „Rewolucja seksualna” dotarła do szkół i demoralizuje młode pokolenie od początku, resztę dokonują media. Dlatego należy
się zadumać nad aktualną sytuacją w Polsce, nad spadkiem wszelkich autorytetów począwszy od rodziców, nauczycieli, po rządzących państwem, nad zwiększaniem się zagrożeń i podjąć od zaraz
konkretne przeciwdziałania.
Jednakże, mimo takiej trudnej sytuacji: zatracenia wolności
duchowej i godności człowieka - trzeba spojrzeć w przyszłość
optymistycznie, trzeba wciąż poszukiwać dobra tkwiącego w
każdym człowieku i iść w życie z nadzieją na lepsze jutro. Takie
myśli podsuwa nam również Anna Jenke, mówiąc:
Za wszelką cenę trzeba krzesać nadzieję i radość!
Trzeba ból przemieniać w siłę!
Jak dobrze, że mamy Różaniec!18.
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Edward Pomytkin
DUCHOWA ASCEZA
PSYCHOLOGICZNE ZJAWISKO ŻYCIA OSOBOWOŚCI
Tożsamość wg Race jest uniwersalną psychologiczną kategorią, która obejmuje zdarzenia życia, osiągnięcia i dokonania indywidualne. Logiczne jest, że te elementy różnią się znacznie u
poszczególnych osób pod względem treści oraz intensywności,
która charakteryzuje życie ludzkie w ogóle. Konkretne różnice w
ich polaryzacjach mogą być postrzegane jako znak, z jednej strony bardzo rozwiniętego życia duchowego, które jest pełne znaczenia, bezinteresowności i pozytywnych wartości, z drugiej konkretnego życia na krawędzi bytu zwierzęcego, życia pozbawionego świadomego celu, wysokich aspiracji i odpowiedniego
doświadczenia.
W ramach tych dyspozycji duchowość, jako synteza piękna,
dobra i prawdy (dla Platona) jest najwyższym punktem zarówno
w rozwoju osobistym jak i społecznym. Obfitując w duchowe
wartości, znaczenia i doświadczenia rozwinięta osobowość z
pewnością kształtuje własne życie, nie poprzestaje w swych myślach na przyziemnych treściach, przeżywa wyższe stany emocjonalne. Na tej samej zasadzie idee w życiu społeczeństwa (ideały duchowe, znaczenia i wartości) są czynnikami i regulatorami
aktywności społecznej.
Bezinteresownego poświęcenia wymaga wdrożenie ideałów
duchowych, znaczeń i wartości w trakcie biegu życia jednostki.
Główne kryteria psychologiczne, które muszą spełniać ascetyczne kryteria duchowe winny zawierać: dążenie do realizacji własnych ideałów piękna, dobra i prawdy, jedność intencji, jednostkowych zachowań i całej duchowo ukierunkowanej działalności,
w wyniku których człowiek jest w stanie podejmować ważne
wybory i działania, obecność doktryny filozoficznej, wytyczne



przekazywane ustnie lub na piśmie, w obecności uczniów, wyznawców.
Na podstawie tych kryteriów została przeprowadzona analiza życiorysowa sposobów ascetycznego życia duchowego człowieka, który dał okazję do określenia wspólnych kierunków rozwoju duchowego osobowości1.
W procesie analizy życiorysowej szczególną uwagę zwrócono
na akcentowanie niektórych fragmentów treści, w tym: okresu
wczesnego dzieciństwa, czynników, które przyczyniają się do formacji duchowej, zwłaszcza duchowego rozwoju na różnych etapach życia, motywy działań duchowych i zachowanie, postawy
wobec siebie i innych, zmiany osobowości związane z procesem
rozwoju duchowego; przepływ uczuć i stanów emocjonalnych,
zwłaszcza realizacji duchowej podróży, stosunek do śmierci.
Psychologiczne wzory określone w analizie życia nauczycieli
duchowych ludzkości nadal pokazują konkretne przykłady ich
manifestacji. W porządku chronologicznym, po pierwsze, przyjrzymy się we wczesnym dzieciństwie przyszłym religijnym wartościom, jako ważnym elementom życia, które mają wpływ na dalszy
rozwój duchowy jednostki. Wspólnym czynnikiem dla wielu wyznawców religii jest to, że ideały duchowe, znaczenia i wartości
zostały przyjęte przez nich we wczesnym dzieciństwie i zachowały
znaczący wpływ na cały ich rozwój duchowy w ciągu życia.
Aby potwierdzić ten wzór podamy przykład z życia Papieża
- Jana Pawła II. W domu jego rodziców zawsze dominowała atmosfera religijna, na ścianach wisiały święte obrazy, w salonie
był ołtarzyk, przy którym rano modliła się cała rodzina. W domu
były regularnie czytane modlitwy, obchodzono wszystkie święta
kościelne i powstrzymywano się w te dni od pracy.
Podobnie znaczący wpływ wartości dominujących we wczesnym dzieciństwie możemy obserwować w życiu np. Matki Teresy (właściwie: Agnes Hondzha Boyadzhiu). Jej matka często
brała dzieci do kościoła, gdzie pomagały ludziom biednym. Już
w 12. roku życia dziewczynka postanowiła zostać zakonnicą i
Помыткин Э. А. 12 путей духовности. учеб. пособ. /Э. А. Помыткин – К.,
“Освіта Українu”, 2007. – 110 с.
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przyjąć imię Libra - patronki ubogich. Później, idąc za przykładem Św. Teresy, poświęciła całe swe życie służbie ubogim. Analizując życiorysy i opisy portretów psychologicznych osób
szczególnie religijnych zauważamy, że już w dzieciństwie dostrzec można ich zainteresowanie rozwiązywaniem problemów
związanych ze skalą i treścią nie indywidualną, ale dość uniwersalną, globalną. Dotyczy to zarówno ludzi żyjących w odległej
przeszłości jak i bliskich naszej współczesności.
Koncentrację w dzieciństwie na sprawach ważnych można
zilustrować fragmentami życia Janusza Korczaka (Henryka
Goldshmita). Przyszły nauczyciel, psycholog, lekarz, pisarz i
wybitny działać publiczny Janusz od pierwszych lat życia wykazywał szczególną troskę o los biednych dzieci (por. np. cytowaną w pamiętnikach rozmowę z babcią, którą jako pięciolatek zachęcał do oddania wszystkich pieniędzy obdartym dzieciom2).
Znaczący wpływ na doświadczenie duchowe Mikołaja Rericha miał jego 10-cio letni udział w wyprawach archeologicznych,
które prowadzone były przez słynnego archeologa L. Iwanowskiego. Chłopiec uczestniczył w odkrywaniu kilku kurhanów,
uczył się od mieszkańców dawnych zwyczajów i wierzeń. Znalezione stare rzeczy skłoniły go do myślenia o wieczności i płynności życia ludzkiego3.
Wśród wspólnych społeczno-psychologicznych czynników,
które łączą ze sobą wiele biografii, jest spotkanie przyszłych ascetów z osobą duchową – czyli nośnikiem wysokiego potencjału
duchowego. Spotkanie to, często odgrywa decydującą rolę, staje
się przełomowym momentem życia. Jest oczywiste, że w jego
trakcie odbywa się aktualizacja psychologicznego mechanizmu
identyfikacji, chwytania doskonałym obrazem (według dzieci)
osoby, identyfikowanie się z nią, pragnienie naśladowania.
W bardziej dojrzałym wieku duchowe przebudzenie następuje w wyniku impulsu informacyjnego - czytania książek (podczas którego może odbywać się również identyfikacja z bohateJ. Korczak. Pamiętnik // Wybór pism. T.IV. - Warszawa, 1958.- s.586.
Беликов П. Рерих / П. Беликов, В. Князева // Жизнь замечательных
людей. – М.: Молодая гвардия. – Вып. 3 (510). – 1972. – 254 с.
2
3



rem) lub przeżywania ważnych wydarzeń życia, strat, które
zmuszają nas do zastanawiania się nad sensem życia.
Przykładowa pod tym względem jest historia formacji duchowej słynnego Św. Siergieja Radonezhskogo. Gdy miał 7 lat,
posłano go do szkoły katolickiej, gdzie jednak chłopiec radził
sobie bardzo słabo, nauczyciel często go karcił, ale na próżno.
Pewnego razu jednak ujrzał na polanie pod dębem zakonnika
pogrążonego w modlitewnym skupieniu. Szałwia zwrócił się do
niego z zapytaniem: „Czego chcesz, chłopcze?”. Wtedy do głębi
przejęty chłopiec z trudem powstrzymując łzy z emocji opowiedział mu o swoim losie. Nie mówiąc ani słowa, stary człowiek
zaczął się modlić pod tym dębem. „Nie martw się więcej problemami w szkole, ponieważ teraz Pan pozwoli ci wszystko zrozumieć” - powiedział staruszek. Spotkanie sprawiło wielkie
wrażenie na chłopcu. Zdecydował się nie przeciągać, postanowił
zmienić swoje życie. Im więcej czytał o życiu i czynach świętych,
tym bardziej stawał się do nich podobny4.
Ważne są takie osobliwości – zdarzenia, które umacniają
rozwinięte duchowo osoby na drodze posługi duchowej i ludzkiej. W większości biografii są fakty nagłego albo stopniowego
„duchowego oświecenia”, które towarzyszy emocjonalnemu
podniesieniu i chęci poświęcenia się wybranej drodze życia.
Następnie, duchowość znajduje swój wyraz w konkretnych
warunkach charakteru i zachowania się – także w codziennym
życiu. Duchowość przejawia się w zdolności do przewidywania
przyszłych wydarzeń we własnym życiu oraz w umiejętności
skutecznej i taktownej pomocy innym we właściwym ukształtowaniu ich życia. Osoba dystrybuuje duchowość własnym przykładem. Joanna d'Arc, którą po spaleniu na stosie Kościół włączył do grona świętych, zainspirowała własnym przykładem
wielką rzeszę ludzi. Joanna przewidywała wiele przyszłych wydarzeń: upadek Orleanu, odnalezienie w kościele św. Katarzyny
miecza, na którym znajdował się znak pięciu krzyży, własne męczeństwo. W przeddzień egzekucji odnotowano, że inkwizyto-

Знамя преподобного Сергия Радонежского. – Новосибирск: Сибирь, 1991. –
204 с.
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rom dostarczono jej proroctwa: „Bądź spokojny w obliczu przyszłych cierpień. Powinny one prowadzić cię do raju”.
Analizując przyczyny działań i zachowań wyznawców religijnych, nie można nie zwrócić uwagi na ich wyjątkowość, niestandardowe myślenie. Obojętność wobec bogactwa, zaszczytów
czy władzy jest wspólna dla większości takich ludzi. Motywacja
rozwoju duchowego ponad zaspokajanie podstawowych potrzeb jednostki stawia służenie i pomaganie potrzebującym, co
prowadzi do osiągnięcia mądrości, sprawiedliwości i świętości.
W rezultacie osoby bardziej rozwinięte duchowo nie kierują się
zewnętrznym awansem społecznym, a wyższymi wartościami i
sumieniem.
Obojętność jednostek rozwiniętych duchowo wobec przyziemnych, często materialnych celów można zilustrować wieloma przykładami. Jeden z największych filozofów odrodzenia Giordano Bruno - został osądzony przez rzymską inkwizycję za
głoszone poglądy na temat budowy wszechświata. Przez siedem
lat zmuszano go do wyrzeczenia się tych poglądów, ale na próżno. 17 lutego 1600 roku Giordano został spalony żywcem w
Rzymie, przedkładając śmierć nad zdradę prawdy.
Działania tych osób, które pomagają innym zapominając o
sobie, wydają się nielogicznie. W 1964 r. papież Paweł VI postanowił dać Matce Teresie drogie „Limousine”. Czy mógł przewidzieć, że sprzeda luksusowy samochód i za te pieniądze zbuduje
dom dla dzieci z problemami psychicznymi?
W 1979 roku Matce Teresie przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Na uroczystości powiedziała: „Przyjmuję to wyróżnienie dla
ubogich, bo dając mi tę nagrodę, możni tego świata potwierdzają
istnienie ubogich na ziemi”. Matka Teresa odmówiła udziału w
uroczystej kolacji na cześć noblistów: „Nie mogę się objadać, kiedy
na świecie tak wielu jest ludzi głodujących i umierających” - powiedziała5. Otrzymaną nagrodę (800 tysięcy SEK) wydano na budowę schronisk dla biednych, trędowatych i chorych na AIDS.
W wielu biografiach świętych powtarza się też fakt dążenia
do rozwoju duchowego nawet kosztem zaniedbania własnego
Практические советы Матери Терезы / [подг. текста Е. Яновской]. – Мн.:
Литература, 1998. – с.22.
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zdrowia. Charakterystyczne jest traktowanie własnego ciała jako
tymczasowego mieszkania, które po śmierci człowiek i tak opuści. Jednak zaniedbanie ciała prowadzi zazwyczaj nie tylko do
utraty zdrowia, ale też urazów psychicznych. Prawdziwy rozwój
duchowy jest oparty na poszanowaniu zasady harmonii ludzkiego ciała, duszy i ducha.
Ważną cechą wyznawców religii jest szczególnie empatyczny
stosunek do świata, do innych, w tym tych, którzy są na niższym
poziomie rozwoju duchowego. Na tym polega różnica między
rozwojem duchowym a intelektualnym, którego wynikiem często jest rosnąca duma i separacja od innych. Oczywiście, pragnienie, aby służyć, motywacja pomagania potrzebującym, która
rośnie w procesie rozwoju duchowego, powodują wyłączenie
elementów konkurencyjności.
Przykładem tego może być również stosunek Jezusa do swoich oprawców i zdrajców. Już ukrzyżowany na krzyżu wołał:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23:34).
Jan Paweł II w wieku 8 lat stracił matkę, a w 12 roku życia brata. Kiedy 13 maja 1981 r. turecki terrorysta Ali Agca podjął
próbę zamachu na życie Papieża, ten został ciężko ranny. Zamiast zemsty, Jan Paweł II nie tylko wybaczył mu, ale prosił o
złagodzenie kary.
Odpowiedzialność za świat motywowała M. K. Roericha,
który w 1935 roku zaapelował do liderów politycznych w świecie o podpisanie porozumienia dotyczącego ochrony instytucji
naukowych i artystycznych oraz zabytków. Z tej okazji prezydent USA Roosevelt w przemówieniu radiowym powiedział:
„Przedkładając ten pakt do podpisu wszystkim krajom, staramy
się, żeby jego powszechne przyjęcie zapewniło zachowanie
współczesnej cywilizacji”6.
Odpowiedzialność za działania swoich poprzedników i całego
katolickiego świata doprowadziła do licznych gestów Jana Pawła
II, który w imieniu Kościoła Katolickiego przepraszał za zbrodnie
krucjat i inkwizycji. Prosił też w imieniu Kościoła o przebaczenie
ośmiu grzechów: prześladowania Żydów, schizmy i wojen religijБеликов П. Рерих / П. Беликов, В. Князева // Жизнь замечательных
людей. – М.: Молодая гвардия. – Вып. 3 (510). – 1972. – с.224.
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nych, krucjat i prawd teologicznych, które uzasadniają wojny, pogardy dla mniejszości i biednych oraz usprawiedliwienia niewolnictwa. Nigdy w ludzkiej historii żadna religia nie przynosiła tego
rodzaju pokuty. Ponadto Jan Paweł II był pierwszym papieżem,
który współpracował z innymi religiami.
Analizując biografie świętych nie da się zignorować szczególnych doświadczeń duchowych, stanów ekstatycznych, które
towarzyszyły ich ścieżce ascezy. W historii jest wiele przykładów, że wyższe stany świadomości i doświadczenia duchowe
przeżywali i wybitni, i nieznani szerszej publiczności. A.
Maslow klasyfikuje te doświadczenia jako „uczucie oceaniczne”,
„doświadczenie szczytowe”7.
Romain Rolland, opisując biografię Ramakrishny, przytacza
liczne przykłady stanów ekstatycznych. Ramakrishna tak później opisał swoje pierwsze doświadczenie transpersonalne: „Szedłem wąską ścieżką między polami ryżu. Jedząc swój ryż, przypadkiem podniosłem oczy ku niebu i zobaczyłem idealną chmurę burzową, która szybko rosła. Wkrótce objęła całe niebo. Nagle
nad moją głową, przecinając chmurę, przeleciał klin białych bocianów. Kontrast był tak piękny, że duch mój został uniesiony w
transcendentalną przestrzeń. Straciłem przytomność i upadłem,
mój ryż rozsypał się. Ktoś podniósł mnie i zaniósł do domu na
rękach. Nadmiar radości i podniecenia wypełniał mnie. Po raz
pierwszy wpadłem do ekstazę»8. Jak wynika z opisu, doświadczony stan jest wynikiem percepcji piękna, harmonii.
Do stanu wyjątkowego oglądu ekstatycznego doprowadza
człowieka poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe pytanie, poszukiwanie prawdy. G. Skoworoda rozważa w swoim życiu ten
moment jako punkt zwrotny, po którym poszukiwanie prawdy
zmienia się w jego świadomą realizację9.

Роджеpс К. Взгляд на психотеpапию. Становление человека / К.
Роджеpс. – М.: Изд. гpуппа "Пpогpесс", Унивеpс, 1994. – 480 c.
8 Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. / Р. Роллан; пер. с
фр. – К.: Изд–во “Україна”, 1991. – c.35.
9 Сковорода Г. Твори: [в 2–х т.] / Григорій Сковорода. – К.: Вид-во АН
УРСР, 1961, Т.2. - С.518.
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Salvador Dalí opisuje swoje doświadczenia największego
transpersonalnego przeżycia bardzo zwięźle: „19 września 1963
na stacji w Perpignan, doznałem kosmogonicznej ekstazy,
znacznie silniejszej od wszystkich poprzednich. To była jasna
wizja porządku świata”10.
Analizując biografię duchową przywołanych postaci przekonujemy się, że ich życie charakteryzuje jako celowość, uporządkowanie, podporządkowanie wyższym celom poczucie wypełniania misji, ofiarność. Formy ich działań mogą być różne: pomoc potrzebującym, poświęcenie życia dzieciom upośledzonym,
doskonalenie świata i tak dalej. Przeszkody na drodze do wypełniania tych działań często wymagają bohaterstwa, ale osoby
rozwinięte duchowo przyjmują je z optymizmem.
Tak, obserwując codzienne poświęcenie Matki Teresy i jej
sióstr dla umierających, jeden z dziennikarzy przyznał: „Nie
chciałbym tego robić i za milion dolarów!”. „Za milion dolarów i
ja bym nie zrobiła - odpowiedziała Matka Teresa. - To nic nie
kosztuje. Tylko z miłości do Chrystusa”11.
Po podjęciu decyzji dotyczącej poświęcenia swego życia na rzecz
pomocy dzieciom upośledzonym, Janusz Korczak napisał: „Pamiętam moment, kiedy zdecydowałem się nie mieć rodziny. To było w
parku, niedaleko Londynu. Pozbawiony prawa do dzieci. Ja po prostu uczułem, jako zabijam siebie. Dzięki sile i wytrwałości prowadziłem moje życie, które wydawało się nieuporządkowane, samotne i
obce. Zamiast syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego prawom.
Wydawało się, że trafiłem”12.
Nie można przeoczyć chwili śmierci rozwiniętej duchowo
osobowości. Analiza opisów życia daje możliwość zidentyfikowania dwóch charakterystycznych cech. Po pierwsze – wcześniejsza wiedza, o momencie własnej śmierci i po drugie - świadomość
śmierci, samowolne porzucenie ciała. Oto kilka przykładów.
Czernigowski książę Światosław Dawidowicz, który w XI wieku
zarządzał Ziemią Kijowską, 17 lutego 1106 roku został mnichem i
Робер и Никола Дешарн. Сальвадор Дали/Робер и Никола Дешарн. –
“Паламед”. – 1996. – с.55.
11 Святошинські вісті // Жовт. – 2005. – С. 7.
12 J. Korczak. Pamiętnik // Wybor pism. T.IV. - Warszawa, 1958. - s.148.
10



zamieszkał w Kijowie w Peczerskiej Ławrze, gdzie otrzymał imię
duchowe Mikołaja i był uważany przez mnichów za świętego.
Mimo książęcego pochodzenia odznaczał się bezinteresownością i pracował razem z innymi. Przez trzydzieści lat święty
Nikołaj żyjąc w Ławrze leczył ludzi, uczył własnym przykładem
miłosierdzia i ludzkości. Jak stwierdzono w Kijowskim Peczerskim klasztorze, w dniu swej śmierci powiedział: „Dla mnie
umrzeć za Chrystusa - zysk i siedzieć na wysypisku – panowanie”13. W jaskiniach Kijowo-Peczerskiego klasztoru są relikwie
świętego, a jego imię nosi dzielnica Swiatoszynski w Kijowie.
Swoją śmierć ogłosił 2 miesiące wcześniej Grzegorz Skoworoda. Wcześniej pojechał do prowincji Orłowej i oddał wszystkie
swoje rękopisy uczniowi - Kowalińskiemu. Wracając, ukraiński
filozof wykopał sobie grób i kazał zrobić taki napis: «Świat chciał
złapać mnie, a nie złapał».
Podsumowując należy zauważyć, że badając duchowe dziedzictwo przeszłości przekonujemy się, że rozwój duchowy może
prowadzić ku szczytom psychologicznego zjawiska życia, osobowość religijna ujawnia nowe perspektywy rozwoju cywilizacji
ludzkiej, co jest szczególnie ważne w kontekście ograniczonych,
egoistycznych i bezdusznych form życia, jakie preferuje nowoczesne społeczeństwo. Postawa bezinteresownej służby, poświęcenia się stała się przedmiotem nie tylko badań naukowych, ale
także i badań w nowoczesnych instytucjach edukacyjnych.
Przedstawianie w kinie, telewizji czy na deskach teatru bohaterskiego i fascynującego życia duchowego znanych postaci może
wypierać bezwartościowe treści nowoczesnej telewizji i wzbogacać naszą kulturę. W ogóle istnienie zjawiska ascezy duchowej
umożliwia wyższy sens życia osobistego, zwiększa jego egzystencjalną wartość.
Summary
The paper outlines the way of life of the individual as a psychological category, and spiritual asceticism as a vertex psychological phenomenon, which provides for the implementation of spiritual ideals, meanings and values of the individual. We give
13
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psychological criteria to be met by the spiritual seeker and the
results of a biographical analysis of the vital ways that made it
possible to detect the typical patterns of spiritual development of
personality.



Natalia Misiac, Aleksander Woznyuk
JAN PAWEІ II JAKO NAUCZYCIEL LUDZKOŚCI
Ludzkość, która weszła w XXI wiek, jest zmęczona przeczuciem globalnej katastrofy, która jest postrzegana przez świadomość religijną jak „koniec świata”. W tym przypadku symbolika
tego wydarzenia jest związana nie tylko z religią chrześcijańską.
Antropolodzy, historycy, teologowie znaleźli równolegle koncepcję islamu, buddyzmu, zoroastryzmu, jak również w kulturach
trzeciego świata – Brazylii i Afryki1.
Nauka pokazuje również decydujące wydarzenia, które czekają naszą planetę w najbliższej przyszłości. Na przykład, model
matematyczny wzrostu populacji, co wskazuje na pojawienie się
tzw „tymczasowe pogorszenie”", wynika, że ludność na całym
świecie dąży do nieskończoności, jak zbliżamy się do roku 2025,
który jest zdefiniowany jako moment „eskalacji” w rozwoju cywilizacji ludzkiej 2 brzemiennym w najbardziej nieoczekiwanych
wydarzeń, które nauka nie może jeszcze opisać.
Nasz dramatyczny czas charakteryzuje się naukoworeligijną, syntezą, którą przeżywa ludzkość, gdy ideologiczne
wartości religii ponownie nabywają pierwszorzędnego znaczenia, ale ludzka cywilizacja powraca do początków jego istnienia.
Rozerwane i pokrojone ciało współczesnej cywilizacji odzyskuje
swoją niepodzielność, co zostało oznaczone przez procesy globalizacji: nauka zaczyna łączyć się z religią, z prawdziwym pięknem, ziemskie z boskim.
W tych okolicznościach szczególnie ważne jest chrześcijaństwo – główna religia świata, a jej przewódcy zaczynają odgryНэсбитт Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы: Пер. с англ. – М.:
Республика, 1992.
2 Капица С.П. Феноменологическая теория роста населения Земли //
Успехи физических наук, 1996. – Т. 166. – Москва, с. 67–79.
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wać kluczową rolę nie tylko w życiu religijnym swoich wiernych, lecz w życiu całej planety.
Bez przesady można powiedzieć, że Papież Jan Paweł II – to
jest najbardziej znany człowiek z drugiej połowy XX wieku, któremu oddawała szacunek czwarta część ludności świata, osobowość, o sile i wielkości, której są już legendy.
Wyjątkowość naszego czasu wymaga wcielenia wyjątkowego
człowieka, Karola Wojtyły, którego życie było pełne dramatyzmu: wcześnie stracił rodziców, przetrwał II wojnę światową,
rządy Hitlera i Stalina, komunistyczną okupację Polski, zamach
na jego życie, był uczonym, poetą, kapłanem, aktorem, profesorem, jeszcze w młodości został biskupem, a wkrótce - arcybiskupem i kardynałem. Karol Wojtyła – to jeden z najbardziej autorytetnych i składnych polityków, którzy odegrali szczególną rolę
na arenie międzynarodowej. Bez przesady można powiedzieć,
że Jan Pawł II, najbardziej znany i powszechnie ukochany Papież
w historii Kościoła katolickiego, stał się legendą za życia.
264-y Papież był drugim w historii Kościoła katolickiego,
księdzem, który jako Papież przebywał w Watykanie ponad 26
lat. Oprócz niego to zrobił tylko Pius IX, który żył w drugiej połowie ubiegłego wieku. Słowa „pierwszy” i „najlepszy” w ogóle
często pojawiały się obok nazwy papież Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem słowianinem za ponad 455 latach posiadania
tronu przez Włochów. Ponadto on został najmłodszym papieżem od 1846 roku. Swobodnie komunikować się ze światowymi
liderami i mieszkańcami innych krajów szefowi Watykanu pomagało ośmiu języków. Każde z jego przesłań do Bożego Narodzenia zostało przetłumaczone w pięćdziesiąt języków, ich słuchało ponad 200 milionów ludzi na całym świecie.
Wielu ludzi na całym świecie wymagają jego kanonizacji, a
jeszcze więcej osób próbuje rozwiązać tajemnicę jego wpływu i
popularności na całym świecie. Wielkie znaczenie w tym odygrywa szczególny urok osobowości Karola Wojtyły, jaki charakteryzuje się wieloaspektowością i wielowymiarowością, która
została nie wyczerpana przez wiele funkcji społecznych, ponieważ papież Karol Wojtyła był filozofem i poetą, dramaturgem i



pedagogem, ekonomistą, politykiem, sportowcem, aktorem i
kolekcjonerem dzieł sztuki, księdzem, misjonarzem i teologiem.
Przede wszystkim Jan Paweł II jest najwięcej pełnym ucieleśnieniem obrazu Boga, który stworzył świat w wyniku ofiary.
Ważne jest, że religii Wschodu zarówno jak i chrześcijaństwo
rozumieją świat jako Boską ofiarę. Otóż podstawową zasadą życia Jana Pawła II jest poświęcenie się Bogu i służbienie Kościołowi. Ofiarą papieża Jana Pawła II było to, że On cały czas znajdował się na granicy życia i śmierci: „Każdy z nas powinien stale
pamiętać o śmierci i powinien być gotowy stanąć przed Panem i
Sędzią – a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Również musi stale
być świadomym tego, oddając siebie w tę krytyczny moment
Matce Chrystusa i całego Kościoła – matce mojej nadziei”, - napisał Jan Paweі II w jednym ze swoich listów.
Koledzy Wojtyły od dawna uważają, że modlitwy i medytacji
zawsze były głównym źródłem jego siły fizycznej i psychicznej,
jak i niesamowite zdolności do odzyskiwania energii – pomimo
szczególnego rozkładu życia Watykanu i wyczerpujących podróży dookoła świata. W konwencjonalnych normach obciążenia
te są zbyt duże jak dla przeciętnego człowieka.
Na czele Kościoła katolickiego Karol Wojtyła złamał od wieków powstały obraz Papieża. Pobiegł w butach na górskich szlakach, pracował na symulatorach, pływał w basenie, grał w tenisa, jeździł na nartach. Z wizytami duszpasterskimi papież odwiedził wiele krajów na całym świecie.
Papież zrobił dużo dla modernizacji wizerunka Kościoła katolickiego, ale Jan Paweł II pozostał niezłomny w głoszeniu zasady, które, jego zdaniem, stanowi moralną podstawę cywilizacji. On preferował kategoryczny zakaz aborcji, sztuczne zapłodnienie, rozwód, upominał przed używaniem środków antykoncepcyjnych, święceniami kobiet i wiele innych kwestii.
Wiele osób, które znały Ojca świętego, mówiło, że mają pretensję do niego o to, że w trakcie rozmów zawsze coś pisał. Wydawało się, że on wchłania się w pracy i nie słucha rozmówcy,
ale papież od urodzenia miał świetną pamięć, podzielność uwagi i mógł robić dwie podzielność nawet więcej rzeczy równocześnie. Rany i traumy nie złamały jego ducha. Nawet podczas dłu

gich lotów i wycieczek kontynuował pracę z księgami. Oprócz
tego papież Jan Paweł II został wyróżniony przez świat ekonomiczny. Choć nigdy nie mówił o kalkulacjach finansowych, on
stale wzywał do inwestowania w różne fundusze dla sprawy
pokoju, w walce społecznej całego świata i innych niebezpieczeństwach i chorobach XX wieku. Wiele tez czynił w zakresie
pomocy kobietom i dzieciom.
Godna podziwu jest skala apostolska papieża Jana Pawła II jego wielorakie działania misjonarskie. Papież odwiedził z misyjną wizytą ponad 120 krajów, stał się podróżyjącym Papieżem.
Działalnożć misyjna Jana Pawła II była skierowana nie tylko w
celu zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. W encyklice Redemptoris hominis (od 4 marca 1979) on wzywa „użyj powyższych
opinii [dotyczących ekumenizmu] do działań mających na celu
zbliżenie z przedstawicielami niechrześcijańskich religii i wyraża
się w dialogu, spotkaniach, wspólnej modlitwie, poszukiwaniu
skarbуw ludzkiej duchowości, ponieważ do takich skarbуw, jak
dobrze wiemy, wyznawcy innych religii nie brakuje.
„W przepowiadaniu apostolskim Christi Fideles laici (od 30
grudnia 1988 roku) papież ponownie podkreślił, że „dialog między religiami ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż prowadzi do
wzajemnej miłości i szacunku. To eliminuje lub przynajmniej
osłabia uprzedzenia, istniejące między wyznawcami różnych
religii i promuje jedność i przyjaźń między wszystkimi narodami”. W encyklice Redemptoris missio (od 7 grudnia 1990 roku)
znajduję się najpełniejszy wyraz papieża, co do stanowiska w
odniesieniu do dialogu międzyreligijnego, biorąc pod uwagę
fakt, że często służy jako podstawowa forma ewangelizacji.
Głowa Stolicy Apostolskiej po raz pierwszy w historii uznał,
że Kościół popełnłі grzechy w przeszłości i nie jest bezgreszny w
chwili obecnej, za to jest odpowiedzialny i papież. Jako cztery
grzechy przeszłości, Ojciec święty nazywa: „przerwa jedności
chrześcijan”, „wojny religijne”, „sądy inkwizycji i sprawy Galileusza”. Papież Jan Paweł II, który rehabilitował Galileo Galileusza, Giordano Bruno, Girolamo Savonarołę, uważał, że podział
chrześcijańskiego Kościoła, który miał miejsce w 1054 r., to jest
ciężki grzech, który ciąży na nim osobiście, a nie wykupiony jest


do dzisiaj. „Jeśliby w ciągu wieków świat chrześcijański byłby w
jedności, – mówił papież w „Eastern Light”, jak wiele dramatycznych wydarzeń nie zostałyby wykonane na ziemi. Teraz
brak jedności zagraża nową falą zgrzeszenia”.
Papież Jan Paweł II wykonał najtrudniejszą misję powierzoną
mu przez Kościół – przygotował, jego jak również cały świat, do
wzięcia udziału w trzecim tysiącleciu, zrobił wiele dla faktu, że
czas tzw zimnej wojny zakończył się bez niszczących konfliktów,
niebezpieczeństwo ktуrych wisiało na całym świecie w poprzednim okresie.
Oceniając postać Jana Pawła II jako fenomen na przełomie XX
– XXI wieku, można bezprzecznie stwierdzić, że Ojciec święty
jest autorytetem dla współczesnej młodzieży.
Najpierw tym, że Karol Wojtyła na czele Koścoła katolickiego
złamał obraz papieża, który ukształtował się przez stólecia. On
grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach, przypadał za turystyką
górską, chętnie robił wycieczki krajoznawcze, lubił spacery, recytował, brał udzieł w występach „Studia 39” jako aktor. W młodości Karol pisał wiersze. W trzynastolietnim wieku odbył się jego
debiut prasowy, a później twórczości musiał poswięcać noce
(„Renesansowy plasterz”, dramat „Dawid”)3. Dla wielu młodych
ludzi te zajęcia również są właściwie. Otóż Papież jest bliskim i
zrozumiałym dla młodzieży, jakoby był członkiem ich kółka.
Papież miał fenomenalną pamięć, ładny głos, dobrą prezencję
i szerokie zainteresowania, wśród uczniów był towarzyski,
przez kolegów lubiany. Już w te czasy ujawniły się jego cechy
przewądcze. Młodzież ceniła takich w swoim gronie. Jednak Karol nie był pieszczochem losu, ponieważ dzieckiem przeżył
śmierć ukochanej matki i jedynego brata. Tragedia zahartowała
jego duszę, zrobiła wytrwałym.Ta okoliczność również uczy
młodych nie składać skrzydel. Jednocześnie młodzież rozumie,
że Jan Paweł II to jest niezwykły człowiek. Jako Papież on jest
autorytetem dla wielu władców i najtęższych umysłów na całym
świecie. Otóż od niego można oczekiwać odpowiedzi na ostre
pytania, od niego można spodziewać się ratunku od zagrożeń i
wywołań rzeczywistości.
3
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Stosunki między Karolem a jego ojcem są interesujące dla
młodych ludzi. Od dzieciństwa ojciec wychowywał Karola nie w
sposób moralizujący. On był zawsze cierpliwy, miał dużo czasu
dla syna, po śmierci matki oraz brata oni często spacerowali
uliczkami miasta, rozmawiali. Ojciec był wzorem dla syna. Później Jan Paweł II pisał: „Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków”4. Takiego ojca mają w marzeniach wielu chłopczyków, takim ojcem staje dla nich papież. Ojciec święty podkreślał, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem mlodziencze.
Karol otrzymał wyjątkowo gruntowne wykształcenie na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Jagellońskiego. Studiował
między innymi etymologię języka polskiego oraz literaturę polskiego średniowiecza, współczesną poezję polską, literaturę rosyjską i starozytną. Później studiował filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym, a w Rzymie poglębiał znajomość języków
obcych: włoski, angelski, francuyki, hiszpański, niemiecki, oraz
łaciński. Współczesna młodzież również chętnie uczy się języków obcych. Otóż i w tej dziedzinie wiedzy papież jest dla mlodych pokoleń wzorem i autorytetem. Studenci wydziału filologii
Państwowego Uniwersytetu w żytomierze szczerze podziwili
się, kiedy przeczytali artykuł o młodych latach Karola Wojtyły:
ten człowiek potrafił poznać tyle języków obcych, a u nas kłopoty z jednym angielskim! Oczywiście, mamy ich rozwiązać!
Karol pracował jako robotnik fizyczny w krakowskiej fabryce
Solvay, w kamieniołomach na Zakrzówku. Tu poznał świat robotników, ich ludzką wartość i godność. Ludzie chronili go, by
mógł kontynuować swoją potajemną lekturę. W te czasy sięgają
korzeni wszechstronnego i głębokiego rozumienia przez papieża
człowieka we wszystkich jego wymiarach, jego potrzeb i problemów. Ta strona przeszłości Jana Pawła II przekonuje młodych, że praca fizyczna, to jest szkoła życia, że nie warto jej bać
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się i wstydzić się. W nasze czasy wielu młodych ludzi studiują i
pracują jednocześnie.
Jan Paweł II był człowiekiem wielkiego formatu, on poświęcił
całe swoje życie innym, całej ludzkości. Jego główną formą kontaktu z drugimi ludźmi był dialog. Dzisiaj ludzkość przeżywa
zagrożenia cywilizacyjne, m.in. osamotnienie. Człowiek musi
uczyć się rozumieć człowieka, uczyć się prowadzić dialog. Z tym
młodzież może zapoznać się w pracach papieża.
Bliskimi i zrozumiałymi dla młodszego pokolenia są myśli Ojca Świętego o sercu, jako miarze wszystkiego na ziemi. Karol Wojtyła potrafił zrozumieć niepokój serca młodzieży i nawiązać z nią
głęboki kontakt. „Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z
was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa.
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”, – pisał Jan Paweł II5.
Drukowane prace Jana Pawła II zawierają praktyczne rady
obywatelom całego świata na dziś i na daleką przyszłość. To są
rozprawy o mierze, która oznaczona złu, o wolności i odpowiadalności, o Ojczyznie, narodzie, państwie, o całej Europie, o Kościele, o demokracji i możliwościach zagrożenia.
Dla młodzieży jest przyrodnym pragnieniem do wolności.
Papież pomaga wyjaśnić pojęcia wolności i miłości. Naruszenie
zasady łączenia wolności z prawdą może doprowadzić do wielkiej szkody w życiu jednostki, rodziny, społeczeństwa i nawet
całej ludzkości. Falsyfikacja wolności (je nadużycie lub lekceważenie) wywołują negatywne skutki dla całych pokoleń. Jan Paweł II ostrzega od stosowania nieprawdziwego rozumienia i
użycia wolności w wieku XXI. Jest to jedną z form zniszczenia
wolności.
W życiu codziennym młodzież szuka, by ktoś jej wspierał w
nieszczęściu, pomagał dobrym słowem (niekiedy to jest ważniejsze od materialnego, ponieważ wskazuje na to, że cłowieka rozumieją!). Takie dobre słowa można odnaleźć w pracach papieża
Jana Pawła II. „Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie
zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwyczęstwo nad śmiercią;

Jan Paweł II. Do ciebie. Wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny. Sandomierz 1999, s. 31, 35.
5



że nad nienawiścią tryumfuje miłość”6. W tych słowach jest założona idea optymizmu, idea sily duchu ludzkiego. Aktualność tego założenia nigdy nie straci swego pedagogicznego znaczenia.
Dla młodego człowieka (Polaka, Ukraińca), który troszczy się
o niepodległość swojej Ojczyzny, bardzo cennymi są filozoficznopedagogiczne refleksje Ojca świętego na temat Ojczyzny. Sens
takich bardzo ważnych pojęć jako „ojczyzna”, „potriotyzm”, „naród”, „historia” i „kultura” zostały wyjaśnione przez papieża w
sposób prosty, zrozumiały i przystępny dla każdego. Ojciec święty uczył, że treść pojęcia Ojczyzny zawiera głębokie sprzężenie
pomiędzy duchowym a materialnym światem, pomiędzy kulturą
a ziemią, pomiędzy życiem a pracą. Papież stwierdzał, że patriotyzm wchodzi w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje czcić ojca i matkę. Według niego Ojczyzna to samo, co ojcowizna, można również mówić „ojczyzna-matka”. Otóż wielkie
pojęcie Ojczyzny ma swoje miejsce w codziennym życiu każdego
człowieka i jednocześnie to jest zbiorowy obowiązek. Troska o los
rodzinny i Ojczyzny to są troska o przyszłość ludskości.
W przemówieniu „Na imię przyszłej kultury” (2 czerwca roku 1980 w UNESKO) Jan Paweł II wytłumaczył fenomen odrodzenia Polski: Polacy uchronili kulturę, którą otrzymali od
przodków. Papież podkreślał, że rozwój kultury duchowej w
XIX wieku, poczucie własnej wolności i godności przyczynili się
do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Polskiego duchu
wolności nie zdołało zniszczyć nawet szaleństwo nienawiści hitleryzmu i stalinizmu. Arcydzieła wybitnych Polaków mają
wielkie znaczenie dla kultury światowej, dzieje Polaków są wzorem dla inych narodów.
Ojciec święty uprzedzał o zagrożeniu nacjonalizmu, który
uznaje dobro tylko dla własnego narodu, nie liczy się z prawami
innych. Sposobem wyzwolenia od tego zagrożenia jest patriotyzm, który łączy miłość do Ojczyzny z wyznanim innym narodom takie samo prawo. Jan Paweł II swoim życiem dał wzór poświęcenia się idei dobra. Dla niego dobro to jest Ojczyzna jako
Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przelomie tysiącleci. Kraków
2005, s. 61-62.
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wspólne dobro dla jej obywateli, to jest poszanowanie ojca i
matki, z których zaczyna się ojcowizna-ojczyzna, to jest piękno,
które zachwyca do pracy dla wspólnej korzyści, to jest rodzina i
cała narodowość, jako wartość, którą nic nie może zamienić.
Jan Paweł II nauczał i wzywał, by „obudzać człowieka w
człowieku”, wzywał do dobra i piękna, do poznania prawdy.
Wychowanie człowieka jego zdaniem to jest praca dla przyszłości. Jako filozof on głęboko rozumiał cywilizacyjne zagrożenia
człowiekowi. Są to nie tylko ekologiczne i technologiczne zagrożenia, te zagrożenia polegają na powierchowności, różnego rodzaju zależności, lekceważeniu wartości życia, wartości miłości,
zagrożeniu psychologicznym. Jednocześnie Ojciec święty „podaje światlo w końcu tunellu”: nie lękać się, przygotowywać się w
poczuciu odpowiedzialności i glębokiej sumienności7.
Prawdziwym skarbem dla całego grona ludzi począwszy od
rodziców, nauczycieli, dyrektorów, wykladowców, rektorów do
działaczy politycznych są encykliki Jana Pawła II, szczególnie
wśród nich: do rodziny, do dzieci, do młodzieży całego świata, do kobiet8. Właściwie ich miałby czytać każdy człowiek w drodze
swego życia.
Młodzieży imponuje, że zwracając do studentów, Jan Paweł
II podkreśla, że przełom XX – XXI wieku to są czas wielkiej
transformacji, i uniwersytecka wspólnota bierze w niej aktywny
udział. Przez słowo młodzież poznaje swoją tożsamość, przez
radość nauczania przyswaja sobie walor badania i w taki sposób
szuka drogę ku przyszłości. Papież przekazuje młodzieży swój
pogląd na książkę jako główny grunt kształcenia, na znaczenie
bibliotek w uniwersyteckim życiu. Biblioteki jego zdaniem samym swoim istnienim świadczą o rozwoju kultury. Jego stwierdzenie, że „biblioteka – to świątynia ducha twórczego człowieka” stało aforyzmem na wszystkie czasy. W warunkach rozwoju
infarmacyjnego oraz technologicznego XXI stulecia biblioteki
nabywają nowego znaczenia. W postaci elektronicznej one naprawdę stają się „sercem uczelni”.
Jan Paweł II. Do ciebie. Wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny. Sandomierz 1999, s. 42–43.
8 Encykliki Jana Pawła II. Lwów 2001, s. 288.
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Jan Paweł II podaje młodym hasło: „Iść przed siebie, to znaczy
mieć świadomość celu”. W jego pracach naukowych młodież poszukuje odpowiedzi dla rozwiązania współczesnych ostrych przeciwieństw i problemów w życiu ludzkości na przełomie XX – XXI
wieku. To są kluczowe kierunki, określone przez papieża: problemy macierzyństwa i rodziny, sprawiedliwosci społecznej i ekonomicznej, problemy zgubnych skutków cywilizacji śmierci, niebezpieczeństwo priorytetu dóbr materialistycznych nad duchowymi9.
Filozoficzne, kulturologiczne, teologiczne, psychologiczne, historyczne, socjologiczne i pedagogiczne założenia, które są w pracah Jana Pawła II, mają ogromne znaczenie ne tylko dla Polski, a
dla jakiegokolwiek innego kraju, dla ludzkości w ogóle. Ojca
świętego niezaprzecznie można nazywać nauczycielem ludzi.
Summary
The article deals with the personality of Pope John Paul II as
a teacher of people of the whole world, including the young
people, that has special significance in the conditions of
processes of globalization and different kinds of threats and
challenges of contemporary world. Karol Józef Wojtyla’s lucky
traits are marked that made him the most known and influential
man of the world at the break of ХХ – ХХІ centuries. It is underlined that unique figure of John Paul II creates the favorable
conditions for thinking and spiritual labor of everybody. The
actuality of Pope John Paul II influencing the education of modern young man is empathized.

S.Wilk. Jan Paweł II – świadek Kościoła – [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II.
Lublin 2005, s. 5.
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Nella Nychkało
JAN PAWEŁ II
WIELKI WYCHOWAWCA I NAUCZYCIEL NARODÓW
„Wychowanie to twórczość
o przedmiociе najbardziej osobowym”
K. Wojtyła

16 października 1978 roku cały świat obiegła wieść z Watykanu: blisko godziny 18-ej 45 minut Kardynał Pericle Felici ogłosił o wyborach nowego Papieża. Karol Józef kardynał Wojtyła
Arcybiskup Metropolita Krakowski został wybrany na Papieża.
111 kardynałów oddało na niego głosy. To był pierwszy Papież z
Polski, a także pierwszy po 455 latach Papież, który nie był Włochem. I już 24 października owego roku odbyła się jego audiencja u prezydenta Republiki Włoskiej Alessandro Pertiniego1.
Jana Pawła II-Papieża witały głowy urzędów krajów póżnych
kontynentów świata. I tylko w ówczesnym Związku Radzieckim, w jego stolicy Moskwie, to zdarzenie na skale światową nie
wywołało specjalnego zachwycenia ze strony kierownictwa państwa. Przecież Papieżem został obywatel Polski, która wchodziła
do obozu socjalistycznego. „Wielcy” ideolodzy komunistyczni
przeczuwali pewne niebezpieczeństwo związane z wyborem na
Papieża Karola Wojtyły.
W owe czasy na Ukrainie niemożliwe było odnaleźć w legalnej
prasie jakąś informację o Janie Pawle II. Niekiedy okazywała się
„tajna” informacja o charakterze służbowym. Na przykład, na początku czerwca 1979 roku w związku z pierwszą pielgrzymką Ojca
Świętego do Polski – Jego Ojczyzny – historycy uznali tę wizytę „za
kameń milowy” w dziejach powojennej Europy. Wielu z nich wy-

Jan Paweł ІІ. Dzień po dniu. Ilustrowane Кalendarium Wielkiego Pontyfikatu. 1978 – 2005. Biаty Kruk. T. 1. – Kraków, 2005. – S. 8-12.
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powiedziało myśl, że wydarzenie to, jest „symbolicznym poсzątkiem końca zimnej wojny”.
Cytując św. Jadwigę – Królowę Polski, bohaterkę narodową,
Jan Paweł II mówił o konieczności jednoczenia się narodów Europy. Wtedy Papież mówił o pragnieniu poświęcenia swojego
pontyfikatu Matce Boskiej Częstochowskiej2. Od tej pory przyszło mi wielkie pragnienie bliższego poznania Papieża, poznania
jego drogi życiowej, zapoznania się o jego ideach humanistycznych, działalności jako wykładowcy i wydane przez niego publikacje. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach ta kwestia nie
była łatwa. Pewne informacje otrzymywałam od swoich polskich
przyjaciół, rzecz jasna, w języku polskim, którego wtedy jeszcze
nie znałam dobrze.
Z czasem to pragnienie nie zanikało. Odwrotnie, wzmacniało
się. Temu sprzyjała nasza wieloletnia współpraca z naukowcami-pedagogiki z Polski, która nabrała charakteru systematycznej
współpracy w warunkach niepodległej Ukrainy, szczególnie po
1998 roku. Zawdzięczając prof. dr hab. Franciszkowi Szloskowi,
który później założył razem z prof. dr hab. nauk filozoficznych
Iwanem Ziaziunem (byłym Ministrem Narodowej Oświaty
Ukrainy, od roku 1993 i obecnie – dyrektorem Instytutu Oświaty
Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych) międzynarodowe naukowe
stowarzyszenie „Polska-Ukraina”, miałam dzieki członkostwu
szczęście zwiedzania wielu miejsc, gdzie urodził się Karol Wojtyła, gdzie uczęszczał do średniej, do państwowego gimnazjum
miejskiego imienia Marcina Wadowity, gdzie chodził do kościoła, gdzie zmarła jego matka, kiedy miał 9 lat.
Starożytne miasteczko Wadowice chroni jak świętość
wszystko, co związane jest z pamięcią Wielkiego Rodaka Karola
Wojtyły, który poświęcił swoje życie Bogu i ludziom. W tym
mieszkaniu, które zamieszkiwała rodzina przyszłego Papieża,
stworzono obecnie muzeum Ojca Świątego Jana Pawła II. Już
pierwsze odwiedzinye tego unikalnego muzeum (razem z profesorem Franciszkiem Szloskiem oraz jego małzonką Bożeną) poruszyło moje serce i moją duszę.
Papież pielgrzym. Jana Pawła ІІ przesłamie dla świata. Prószyński i S-ka.
Bydgoszcz. 1999, s.23, 24.
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Później jeszcze dwa razy byłam w tym muzeum, które według
mnie jest muzeum na skalę światową. Ogłądałam liczne eksponaty, czytałam dokumentalne materiały – i coraz głębiej uświadamiałam, że właśnie rodzina, ojciec i matka, ciepła atmosfera rodzinna, a także nauczyciele gimnazjum klasycznego oraz jego
dyrektor, nauczyciel greki i łaciny, a także nauczyciel języka polskiego z prywatnego gimnazjum karmelickiego Mieczysław Kotlarczyk3 wywarli ogromny wpływ na ukształtowanie się osobowości małego Karola. Dojrzeli u niego szczególne talenty oraz
jeszcze dziecięce marzenia, skierowane w przyszłość.
Do zdecydowanego wniosku, że Karol Wojtyła, Ojciec Święty
Jan Paweł II, jest wybitnym pedagogiem świata, dotarłam systematycznie i powoli samodzielnie, przez wiele lat badając jego
prace, czytając różne publikacje o jego „nietypowym pontyfikacie”. Wiadomo, że Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, wygłosił ponad
2400 przemówień. Na terenach Włoch odbył 142 podróży, podczas których wygłosił ponad 898 przemówień, ogłosił 476 nowych świętych, opublikował ponad 100 dokumentów kościelnych, w tym 14 encyklik (przesłań Papieża), 11 konstytucji, 42
listy apostolskie i opublikował wiele innych cennych publikacji.
Unikalne wydania encyklopedyczne, które ukazały się po 2
kwietnia 2005 roku4 świadczą o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł
II – to unikalne i niepowtarzalne „zjawisko” w historii światowej, ogromna ludzka bryła – Olbrzym wysokiego duchu, humanizmu i tworzenia dobra dla całego świata.

T. Bilicki. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła ІІ – na podstawie
jego encyklik, adchortacji, wybranych listów i przemówień. Oficyna wydawnicza „Impuls” Kraków 2007, s.15.
4 Jan Paweł ІІ. Dzień po dniu. Ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. 1978 – 2005. Kraków 2005, s.8-12.; Encyklopedia nauczania społecznego
Jana Paweł ІІ. Pod redakcją ks. prof. dr. hab. Andrzeja Zwolińskiego. Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne. Radom 2003, s.619; Jan Paweł ІІ. Encyklopedia nauczania moralnego. Pod redakcją ks. prof. dr. hab. In. Nagórnego, ks.
prof. dr. hab. K. Jeżyny. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. Radom
2005, s.636.
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Im głębiej zanurzam się w treść prac Jana Pawła II i uprzytamniam sobie wieloaspektowe kierunki jego działalności – jako
kapłana, osoby duchownej, naukowca, Papieża, jako dyplomaty,
uczonego-filozofa, teologa, historyka, socjologa, tym więcej
przekonuję się, że Polska dała wielki dar całemu światu, dała
Wielkiego Człowieka – m.in. wybitnego pedagoga i psychologa.
Na początku maja 2005 roku, kiedy na zaproszenie polskich
przyjaciół po raz drugi zwiedziłam Watykan (i po raz pierwszy
po tym, jak cała progresywna ludzkość żegnała się z Wielkim
Człowiekiem Świata), kiedy stałam przed skromnym grobem Jana Pawła II z białego marmuru, wtedy jeszcze raz swoim sercem i
duszą pojęłam, kogo straciliśmy. Wtedy dałam sobie słowo, aby
zbadać jego spuściznę jako wybitnego pedagoga. Tak okazała się
myśl stworzenia pedagogicznej księgi o Janie Pawle II.
O tych moich głębokich przekonaniach i odczuciach, które
przerosły następnie się w pedagogiczną ideę, przekazałam pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie
(prawnikom Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli)–
a mianowicie ówczesnemu Księdzu Andrzejowi Dziędze - Biskupowi Sandomierskiemu oraz księdzu dr. hab. pedagogiki Janowi
Zimnemu. Ci wybitni pedagodzy-naukowcy nie tylko wsparli
moją śmiałą ideę, a także istotnie pomogli mi w tym, żeby ona
stała się autentyczną rzeczywistością. Wtedy także dzięki wspólnemu wysiłkowi czterech sióstr-zakonnych, magistrów pedagogiki a mianowicie: Małgorzaty Mielniczek, Agaty Szul, Małgorzaty Leszczyńskiej oraz Anny Knutel, został przygotowany rękopis
księgi „Pedagogia Jana Pawła ІІ w ХХІ wieku. Teoria i praktyka”,
której pierwsze i drugie wydanie wyszły drukiem w 2008 roku.
Trzeba jasno powiedzieć, że „Jan Paweł II – to Wielki Wychowawca i Wielki Nauczyciel Narodów”5 – tak napisał w swoim wstępie do tej księgi Ksiądz Biskup, prof. dr hab. Andrzej
Dzięga (obecnie arcybiskup Szczecińsko-Kamieński). Te słowa,
które zostały frazjologizmem dla całego swiata, jakby otworzyły
mi drzwi dla dalszych poszukiwań naukowych w tej materii.

Pedagogia Jana Pawła ІІ w ХХІ wieku. Teoria i praktyka. Wydanie ІІ poprawione. Pod red. prof. zw. dr hab. Nelli Nyczkało. Stalowa Wola 2008, s.7.
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Niezapomniany pozostanie dla mnie maj 2008 roku, kiedy
razem z księdzem profesorem Janem Zimnym byłam na audiencji u Krakowskigo Metropolity Kardynała Stanisława Dziwisza.
Cel tej osobliwej niepowtarzalnej audiencji – to wręczenie
Wspaniałemu Człowiekowi, który od pierwszego do ostatniego
dnia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II codziennie pracował z Nim, skromnego dorobku w postaci wydanej publikacji:
„Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka”.
Przypominam sobie dziś, jak Kardynał Stanisław Dziwisz
przyjąwszy pierwszy egzemplarz tej książki, ucałował obraz Ojca Świątego na tytułowej stronie księgi, przeżegnał go, a potem
przeglądał jej strukturę. Przez chwilę czytał jej fragmenty, pytał
o wiele rzeczy, jakie to są fragmenty, pytał, jak to się mogło stać,
że to właśnie ukraiński profesor wpadł na pomysł opracowania i
wydania niniejszej księgi.
Od Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza otrzymałam wówczas osobliwe dary: różaniec, który jest pamiątką po
Ojcu Świetym Janie Pawle II, ikonkę Matki Boskiej Częstochowskiej oraz „Santo Subito – Świadectwo” kalendarz życia Ojca
Świątego, ozdobiony unikalnymi zdjęciami, które kard. Stanisław Dziwisz zaopatrzył w swoje głębokie i serdzeczne komentarze6. Obecnie też czuję na sobie to łaskawe, głębokie i mądre
spojrzenie, błogosławieństwo tej charyzmatycznej osobowości –
wielkiego przyjaciela i pomocnika Papieża, Krakowskiego Metropolity Kardynała Stanisława Dziwisza. Właśnie w „Santo Subito” „Świadectwo” przeczytałam fragment z Testamentu Jana
Pawła II: „Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować. Rzeczy osobistego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdzać wedle uznania. Notatki osobiste spalić.
Proszę, aby nad tymi sprawami czuwał Ksiądz Stanisław, któremu dziękuję za tyluletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc”7.

Santo Subito „Świadectwo” Kardynała Stanisława Dziwisza. Czytają: Piotr Аdamczyk, Krzysztof Kolberger. Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kraków 2007.
7 Santo Subito „Świadectwo” Kardynała Stanisława Dziwisza. Czytają: Piotr
Аdamczyk, Krzysztof Kolberger. Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kraków
2007, s.32.
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Wybitny pedagog świata
Badania drogi życiowej Ojca Świętego Jana Pawła II, wielu jego
prac, dokumentów, charakteryzujących jego działalność na różnych etapach życia, a także wspomnień wielu świadków jego tytanicznej pracy dla całego swiata – to wszystko wykształciło oraz
zmnieniło moje przekonania, które określam słowami: Karol Wojtyła Jan Paweł II – to wybitny Pedagog świata, Wielki Wychowawca i Wielki Nauczyciel Narodów Świata” (cytuje miedzy innymi sformułowania użyte przez Ks. Bpa Andrzeja Dzięgi.
Warto postawić dziś bardzo zasadnicze pytanie: jaką wartość
pedagogiczną, jakie bogactwo oraz niewyczerpany skarb dla
ludzkości widzimy w spuściźnie Ojca Świętego Jana Pawła II?
Ażeby odpowiedzieć na to nieproste pytanie, wróciliśmy do publikacji autorstwa Karola Wojtyły. Na początku bieżącego stulecia Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w serii „Człowiek i moralność” wydało 4 tomy prac Karola Wojtyły. Pierwszy tom noszący tytuł „Milość i odpowiedzialność”;8, drugi zatytułowany „Zagadnienie podmiotu moralności”9, trzeci zaś pod tytułem „Wykłady Lubelskie”10 oraz czwarty „Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne”11. W tych
czterech tomach zostały przedstawione usystematyzowane fundamentalne a także naukowe szczególnie od strony filozoficznopedagogicznej prace Karola Wojtyły – jako uczonego znanego i
wybitnego w całym świecie.

Karol Wojtyła. Milość i odpowiedzialność. T. 1. Człowiek i moralność. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz Styczeń, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodzniński, Andrej Szostek. Lublin 2001, s.255.
9 Karol Wojtyła. Zagadnienie podmiotu moralności. T.II. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz Styczeń,
Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodzniński, Andrej Szostek. Lublin 2001, s.252.
10 Karol Wojtyła. Wyklady Lubelskie. T. III. Człowiek i moralność. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz
Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodzniński, Andrej
Szostek. Lublin 2001, s.252.
11 Karol Wojtyła. Osoba i czyn. oraz inne studia antropologiczne. T. IV. Człowiek i moralność. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski,
Adam Rodzniński, Andrej Szostek. Lublin 2000, s.543.
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Ten utalentowany wykładowca m.in. etyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Karol Wojtyła gruntownie przygotowywał się do każdego wykładu. Świadczą o tym jego głębokie
filozoficzno-pedagogiczne prace, opublikowane przez wspomniane naukowe Towarzystwo KUL, notatki, zapisy itp..
Spuścizna Jana Pawła II przewija się czerwoną nicią idei znaczących wartości moralnych, w tym miłości do Ojczyzny, do swoich
rodzinnych stron, do rodziców, samowychowania i pracy, miłosierdzia, odpowiedzialnej etyki za wyniki swojej działalności na różnych etapach życia.
Uświadomienie celu
„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku
przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludskość cała. Iść przed
siebie – to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia...
Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu” – takie było
credo Jana Pawła II. Wszechstronne i głębokie rozumienie Człowieka we wszystkich jego wymiarach, z jego potrzebami i problemami, troską o losie rodziny i Ojczyzny, o przyszłości Człowieczeństwa wraz z myśleniem o charakterze prognostycznym,
które były właściwe słynnemu uczonemu Janowi Pawłowi II,
stały się dobrym fundamentem dla tworzenia prac będących
światowym skarbem duchowym.
Studiując wielokrotnie dorobek myśli tego Wielkiego Myśliciela, nie przestajemy podziwiać jego wielowymiarowości. Pragnie On niejako dotknąć każdego z obywateli świata, jego
spraw, radości i cierpienia. W sposób szczególny podkreślał konieczność pobudzenia i na nowo odkrywania przez każdego
człowieka bogactwa wnętrza, tego wewnętrznego „Ja”, które ma
ogromne znaczenie dla dokonania wpływu na formowanie własnych przekonań. W jego pracach wyczuwa się wielką siłę ducha,
skierowaną ku człowiekowi. Daje się odczuć nadzwyczajna inspirację, motywację do odpowiedzialności, przede wszystkim za siebie, za skutki swej działalności. Wyrasta to z przekonania osobistego, jego wiary, zaufania wobec Boga.



Można z łatwością się przekonać, że w centrum uwagi Jana
Pawła II znajduje się zawsze człowiek, jego problemy, cierpienie
i radość, bariery i zagrożenia na drodze życia. Według Niego
proces wychowawczy powinien być skierowany na „uczłowieczenie człowieka”. W swej koncepcji filozoficzno-pedagogicznej
uzasadnia on myśl, że od pierwszej minuty swego narodzenia
człowiek etapowo, na każdym „schodku” życiowym, uczy się
być człowiekiem. Jest to proces nieprzerwany, permanentny.
Jako wielki uczony, ale też jako pedagog i psycholog, filozof prognosta udowadnia, że przyszłość każdej rodziny i całego
człowieczeństwa uwarunkowane jest wychowaniem religijnym
człowieka.
Prawdziwym skarbem wydają się być papieskie przesłania
Jana Pawła II do ludzi całego świata, do rodzin, do ludzi w starszym wieku, do kobiet, do dzieci, do artystów - do różnych grup
socjalnych, społecznych, zawodowych. Można powiedzieć, że do
każdego żyjącego, tworzącego i chodzącego po ziemi kieruje
jakieś przesłanie. Uważamy, że jest to zjawisko unikatowe w
historii ludzkości. Jest to złoty bezcenny skarb, który musimy
wziąć ze sobą na trudne życiowe ścieżki XXI wieku oraz trzeciego tysięciolecia. Przekazywana w nich idea, uzasadniona przez
Wielkiego Mędrca – Ojca Świętego, jest ważnym źródłem duchowym i podstawą metodologiczną pedagogiki, psychologii,
filozofii, socjologii oraz innych nauk, które zajmuja się badaniem
człowieka i skierowane są na udzielenie mu pomocy. Jednocześnie wykonują one funkcję doradczą i metodyczną dla rodziców
oraz nauczyciele, dla dyrektorów szkół i innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych różnych typów i form własności, a
także dla działaczy państwowych i politycznych.
Jego jakże wartościowa publikacja „Pamięć i tożsamość. Rozmowy
na przełomie tysiącleci” – ostatnia praca Ojca Świętego, stanowi bezcenną lekturę. Została ona wydana w języku włoskim w Watykanie i Mediołanie, powtórnie wydana w języku polskim w Krakowie12 oraz w języku ukraińskim we Lwowie13. Możemy z całą

Por. Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2005
12



pewnością wnioskować, że praca ta jest prawdziwą zapowiedzią
duchową dla współczesnego pokolenia i przyszłych pokoleń.
Zapoznanie się z tą zasadniczą pracą pozwala odkryć czytelnikowi głębię świata wewnętrznego, poznanie człowieka nieprzeciętnego, z bogatym wewnętrznym światem, który poświęcił swe życie dla innych a przede wszystkim dla Boga. Forma
dialogu, która jest formą naczelną, obejmuje wiele istotnych tematów, pozwala to czytelnikowi odczuć i przeżyć głęboką refleksję osobistą w duchu Jana Pawła II, przezżyc niejako bogactwo Jego duszy, pełnego dobrego i szczodrego serca oddanego
dla Boga i człowieka.
Nie może nie zachwycić głębokość twórczego pomysłu Papieża już na etapie formowania i strukturyzacji treści pracy.
Rozważania prowadzone przez Niego prze wiele lat stanowią
treść pięciu rozdziałów pracy filozoficzno-pedagogicznej. Jest to
niejako testament Jana Pawła II, a zawarte tam serdeczne rady
dla obywateli świata zarówno w czasach teraźniejszych jak i
przyszłych są punktem odniesienia. Nazwy pięciu rozdziałów są
w swum ujęciu „wybitne” napisane przez rozsądek i serce Ojca
Świętego. Pierwszy zatytułowany „Miara wyznaczona złu”,
drugi „Wolność i odpowiedzialność”, trzeci „Myśląc Ojczyzną
(Ojczyzna – Naród – Państwo)”, z kolei czwarty „Myśląc Europą
(Polska – Europa – Kościół)” oraz piąty „Demokracja: możliwości i zagrożenia”.
Może warto bynajmniej zatrzymać się nad jednym z rodziałów a mianowicie „Myśląc Ojczyzną (Ojczyzna – Naród – Państwo)”. Jak łatwo się przekonać, jest to podstawowa idea
twórczego zamysłu skierowana kwestie typu: ojczyzna, patriotyzm, nacja, historia, kultura, nacja i kultura.
W celu wyjaśnienia pojęcia „Ojczyzna” Autor wykorzystuje
ujęcie międzydyscyplinarne. Odwołuje się do etymologii, oraz
do semansologii (semantyki logicznej). Swoje rozważania filozoficzno-pedagogiczne Jan Pawieł II rozpoczyna od konkretnej
analizy historyczno-filozoficznej podstawowych pojęć. Słowo
Iwan Pawło II. Pamjat ta identycznist. Besidy na złami tysiaczolit / Per. Z
ital. Marjana Prokopowycz. – Lwów 2005.
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„ojczyzna” (łac. – patria) związane jest z pojęciem i istotą „ojca”
(pater). W pewnym znaczeniu ojczyzna wiąże się ze spadkiem,
tzn. dobrami otrzymanymi od przodków. Bardzo często w tym
kontekście używano „ojczyzna – matka”. Nasze doświadczenia
osobiste potwierdzają wielką rolę matek w procesie przekazywania spadku duchowego. Wobec tego, ojczyzna jest spadkiem i
jednocześnie stanem mienia, uwarunkowanym tym spadkiem;
dotyczy to też ziemi, terytorium. Jednak w stopniu wyższym
pojęcie ojczyzna oznacza wartości i istotę duchową, które to
tworzą kulturę narodu”14.
Swoje idee prognostyczne Ojciec Święty wygłosił 2 czerwca
1980 r. w UNESCO. „W imię przyszłości kultury” – tak nazwano
to historyczne przemówienie15. Odwołał się wówczas do niezaprzeczalnych faktów historycznych, kiedy to Polaków pozbawiono terytorium, a naród spustoszono, nie brakowało nawet odczucia spadku duchowego, kultury przodków. Ojciec Święty zaznacza: „Z tego widzimy, że w samym pojęciu ojczyzny założono
głęboki związek między aspektem duchowym a materialnym,
między kulturą a terytorium. Terytorium, siłą odebrane narodowi, staje się w pewnym sensie błaganiem, nawet krzykiem, zwróconym do „ducha” samego narodu. W takiej sytuacji duch nacji
się rozbudza, zaczyna żyć nowym życiem i walczy za zwróceniem swoich praw i terytorium. Norwid wyraził to w formie ścisłej, mówiąc o pracy: „Piękność istnieje po to, żeby zaczarować do
pracy, a praca istnieje po to, żebyśmy zmartwychwstali”16.
Głębokie idee społeczne założono w zasadach o wartości moralnej patriotyzmu. W rozdziale „Patriotyzm” czytamy: „Jeśli zapytać siebie, gdzie szukać patriotyzmu w Dziesięciu przekazaniach,
odpowiedź szybko się znajdzie: trzeba go szukać w przykazaniu,
które to nakazuje szanować ojca i matkę. W łacinie wyrażono to
słowem pietas (szacunek, pietyt, dobre sumienie) nadmieniając, że
szacunek, który to my powinni składać rodzicom ma wymiar reliJan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Znak. Kraków 2005, s.61-62.
15 Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. 1978-2005. Kraków 2005, s.80.
16 Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość., s. 70.
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gijny”. Ponadto w sposób jasny i w pełni zrozumiały podano istotę
pojęcia patriotyzm. „Patriotyzm oznacza miłość do wszystkiego, co
tworzy ojczyznę – jej historię, tradycję, język, miłość nawet do jej
krajobrazów”. Miłość ta poszerza się też na dzieła rodaków. Jakiekolwiek niebezpieczeństwo, co zagraża wielkiemu dobru Ojczyzny, staje się okazją do weryfikowania tej miłości”17.
Każde słowo, każde zdanie napisane przez Jana Pawła II o
Ojczyźnie, wydaje się być wyryte na kamieniu. Dlaczego nam się
tak wydaje? Odpowiedź na te pytanie retoryczne wydaje się być
prosta, leży na powierzchni. Jest to tak dlatego, że Ojciec Święty
poświęcił całe swe życie tej idei. Kierował swoje rozważania,
idei, poszukiwania konceptualne do działań realnych na
wszystkich szczeblach. „Ojczyzna jest wspólnym dla wszystkich
obywateli dobrem, i w tym sensie jest ona też wielkim obowiązkiem. Analiza historii wykazuje szeroko dokumentowaną odwagę heroiczną właściwą Polakom przy wykonaniu tego obowiązku, kiedy to trzeba było bronić ojczyzny”18.
„Ojczyzna to wielki fenomen. Można powiedzieć, że jest to
fenomen, celem którego rozwijały się i dalej się rozwijają struktury społeczne, zaczynając od pierwszych tradycji narodu”. Jednocześnie Papież stawia następujące pytanie: czy jest to moment
najwyższego rozwoju społecznego życia człowieczeństwa? Przekonany jest, że rodzina oraz naród wraz z ojczyzną pozostają
niezmienione w swoim znaczeniu”19. Przy tym zaznaczyć trzeba,
że Jan Pawieł II bardzo dobrze i wiele wiedział o życiu, poważne
problemy, jakie mu towarzyszyły dotykały go na różnych etapach jego życia. Dlatego widział i rozumiał sprzeczności oraz ich
przyczyny. Umożliwiało mu to obiektywną ocenę realnej sytuacji problemowej w praktyce – zarówno w działalności codziennej każdego człowieka, jak i w życiu rodziny oraz całego społeczeństwa na poziomie państwowym.
Głębokie a zarazem filozoficzne, psychologiczne oraz pedagogiczne idee odnajdujemy w treści przesłania Ojca Świętego
Ibidem, s. 19
Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Znak. Kraków 2005, s.72.
19 Tamże.
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„Do rodzin”, wygłoszonego 2 lutego 1994 r.: Przypomniał wówczas: „Mówię o dwóch powiązanych, ale nie tożsamych pojęciach. Jest to pojęcie „komunikowanie” oraz „wspólnota”. „Komunikowanie” realizowane jest w stosunkach międzyosobowych, między „ja” a „ty”. „Wspólnota” przekracza granicy podobnego schematu i przybliża się ku „społeczeństwu”, do „my”.
Więc, rodzina jako wspólnota osób jest pierwszą wspólnotą
człowieczeństwa. Odbywa się to za każdym razem podczas ślubowania, które to odkrywa przed każdą parą małżeńską ciągłe
komunikowanie się miłości z życiem, oraz kończy się w sposób
szczegółowy – narodzeniem potomstwa: tak „komunikowanie”
pary małżeńskiej daje początek „wspólnocie”, którą jest rodzina.
„Wspólnota rodzinna” napełniona jest istotą „komunikowania”.
Czy może jakiekolwiek inne komunikowanie się między ludźmi
dorównać się do występującego między matką a dzieckiem, które jest noszone w łonie i urodzone?”20.
W podrozdziale „Bezinteresowny dar z siebie samego” autor
zwraca się do „najbardziej transcendentnej definicji człowieka:
„Tak, człowiek jest wspólnym dobrem: wspólnym dobrem rodziny i człowieczeństwa, osobnych grup i licznych struktur społecznych; jednak każdy człowiek istotnie się różni napełnieniem
i realizacją dobra. Człowiek jest wspólnym dobrem, narodu –
jako rodak, państwa – jako obywatel, szczególnie wspólnym dobrem dla rodziny, jedynym i niepowtarzalnym – jako „właśnie
ten człowiek”. Bóg-Twórca powołuje do życia dla „siebie samego”. Poza istnieniem, dla niej rozpoczyna się wielka „przygoda
życia” założona w rodzinie. Człowiek – w każdym bądź razie –
to osoba, która ma prawo do samoutwierdzenia się ze względu
na godność człowieka. Właściwa osobie godność określa jej miejsce wśród ludzi, a ponadto – w rodzinie. Ponieważ rodzina, bardziej niż jakakolwiek inna wspólnota, jest środowiskiem, gdzie
człowiek może istnieć „dla siebie samego” przez bezinteresowny
dar z siebie samego”. Właśnie dla tego rodzina pozostaje swoistą
instytucją socjalną, którą to jest ciężko zamienić: staje się „sanktuarium życia”21.
20
21



Posłannia Papy Iwana Pawła II. – Lwów 2001, s.23.
ibidem, s. 41-42

Tak więc, Ojczyzna, rodzina, ojcostwo, macierzyństwo – są to
pojęcia naturalnie związane ze sobą. Wydaje się być potrzebne ich
rozpatrzenie kompleksowe oraz systemowe rozwiązanie problemów, które to wypływają z idei założonych w ich treści22. Myśl ta
jest uzasadniona przez Ojca Świętego z pozycji filozoficznej w
podrozdziale „Czwarte Boże Przykazanie”: „Szanuj ojca swego i
matkę swoją”. Nie będzie przewartościowaniem stwierdzenie, że
życie narodów, państw, organizacji międzynarodowych ma w
swej istocie rodzinę oraz czwarte Boże przykazanie.
W nasze czasy mimo licznych podpisanych Deklaracji praw,
„alienacja” staje się poważnym zagrożeniem. Jest to skutek
stwierdzeń epoki Oświecenia o tym, że człowiek jest „bardziej”
człowiekiem, jeśli tylko jest „człowiekiem”. Nie wydaje się być
trudne do zauważenia, że nasze czasy zagrożone są alienacją od
tego wszystkiego, co należy pełnemu bogactwu człowieka. Dotyka to też rodziny. Rodzina, zgodnie z zamysłem Boga, jest
przeważnie pierwszą szkołą, która to uczy być człowiekiem.
Bądź człowiekiem! Ten nakaz przekazywany jest rodzinie –
człowiekiem, jako syn i córka swego kraju, jako obywatel swego
państwa i, dzisiaj możemy powiedzieć, jako obywatel świata23.
Jan Paweł II jako osoba duchowa, obywatel oraz uczony,
mówi o związku pomiędzy rodziną, narodem a państwem: „Rodzina, biorąc udział w spadku kulturowym, wywołuje tę specyficzną niezależność, która wynika z własnej kultury i języka.
Miałem możliwość mówić o tym w Asamblei UNESCO w Paryżu w 1980 r. i niejednokrotnie wracałem się do tego, ponieważ
podobne stwierdzenie wydaje mi się być szczególnie ważne.
Przez swoją kulturę, język nie tylko naród, ale każda rodzina
zdobywa swoją duchową suwerenność. Bez tego wydaje się być
trudne objaśnienie wydarzeń w historii narodów, szczególnie
europejskich; wydarzeń dawnych i dzisiejszych, podniecających

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnegooo/Pod red. Ks. Prof. dr
hab. Janusza Nagórnego, Ks. dr hab. Krzysztofa Jeżyny. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. – Radom 2005, s.636.
23 Posłannia Papy Iwana Pawła II. – Lwów 2001, s.67.
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i bolesnych, zwycięstw i porażek, gdzie widać na ile rodzina
związana jest z narodem, a naród – z rodziną”24.
Przedstawię jeszcze jeden fragment tej zasadniczej pracy naukowej (właśnie tak oceniamy Papieskie przesłanie „Do rodzin”). „Kiedy to chodzi o państwo, podobny związek jest częściowo analogiczny, a częściowo odmienny. Państwo różni się
od narodu swoją strukturą wewnętrzną, ona sama z siebie jest
mniej „rodziną”, ponieważ zorganizowana jako system polityczny z jej właściwym kształtem „biurokratycznym”. Poza tym
struktura państwowa, w pewnym sensie zawsze posiada swoją
„duszę” na tyle, na ile odpowiada ona swej istocie „wspólnoty
politycznej”, skierowanej na wspólne dobro przez prawo. Można
więc powiedzieć, że rodzina jest ciasno związana z tą „duszą”
państwa, właśnie siłą zasady pomocy. Dla tego rodzina jest realią
społeczną, która nie posiada wszystkich niezbędnych zasobów
dla realizacji własnych celów, m.in. w dziedzinie oświaty i wychowania. Stąd niezbędna jest podobna funkcja państwa zgodnie
już wspomnianej zasadzie: tam gdzie rodzina jest samo wystarczająca, trzeba pozwolić jej na samodzielne działanie; co więcej, w
takich warunkach nadmierne wtrącanie się państwa byłoby szkodliwe, byłoby przejawem braku szacunku i naruszaniem praw
człowieka. Państwo może i powinno pomagać w tej dziedzinie,
gdzie rodzina nie może sobie dać sama radę25.
Słowa te były napisane przez Jana Pawła II w 1994 r. Aktualność wymienionych problemów od początku XXI wieku dynamicznie rośnie. Bezrobocie, migracja zarobkowa rodziców,
wzrost liczby rozwodów, sieroctwo dzieci, kiedy to rodzice żyją
oraz pojawienie się takiego pojęcia jako „eurosieroty” – to są
poważne problemy i zagrożenia zarówno dla Ukrainy, jak i innych krajów.
„Naprawdę niezależny oraz silny duchowo naród zawsze
składa się z silnych rodzin: rodzin świadomych swego powołania i roli historycznej. Rodzina przebywa w centrum wszystkich
tych problemów i zadań. Jakiekolwiek odsuwanie ją do tylu,
przemieszczenie ją na pozycję drugorzędną z jej należącej w spo24
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ibidem, s. 80-81
ibidem, s. 81-82

łeczeństwie, stanowi istotne zagrożenie rozwoju całego społeczeństwa”26. Uważamy, że podobne założenie ma znaczenie
ogólnopaństwowe i międzynarodowe. Tu założono zarówno
dobre rady człowieka mądrego, jak też zastrzeżenia dla działaczy państwowych i obywatelskich, instytucji naukowych, rożnych grup mieszkańców niezależnie od przynależności narodowej i religijnej.
Podobne skomplikowane procesy są najbardziej ciasno związane z duchowością oraz kulturą narodu. W „Słowie do uczestników Międzynarodowego Kongresu poświęconego Chrztu Rusi
Kijowskiej” (12 listopada 1988 roku), Papież uzasadnia następujące założenie metodologiczne: „Potrzeba duchowego zrównoważenia narodów – pragnieniem naszej cywilizacji”. Zwraca uwagę, że
słowa „kult” i „kultura” posiadają wspólny korzeń. Jego zdaniem, to potwierdza, że kult jest pierwszą formą kultury.
Uczony filozof, teolog, kulturolog uzasadnia cenną konkluzję
o tym, że podstawowy problem naszego społeczeństwa związany jest z poziomem jego kultury: odczuwana jest potrzeba w duchowym zrównoważeniu narodów, dzięki czemu można kontrolować wielkie siły nieobciążone progresem technologicznym
ostatnich dsięsięcioleci. Niski poziom kultury wywołuje pewne
związane ze sobą formy ubóstwa, które to można podzielić na
ubóstwo krajów rozwiniętych oraz krajów słabo rozwiniętych27.
Jednocześnie Ojciec Święty przedstawia swoją wizję kierunków rozwiązania określonych wyjątkowo ważnych problemów.
„Analiza naukowa przeszłości – jest dużo istotniejsza, niż zadanie akademickie. Niezbędna jest dla projektowania przyszłości.
Tu „wchodze do gry” nowa kultura, której pojawienie się przewidujemy wtedy, kiedy to się zanurzamy w przeszłość. Powinna
ona być otwartą najpierw dla duchowego, a dopiero potem – dla
materialnego. Kultura ta musi wznowić swoją uwagę do kultu,
w którym to trzeba wreszcie zobaczyć poza ideologiami ostat-

ibidem, s. 83
Słowo Swiatijszogo Otcia Iwana Pawła II do Ukrainy: Lwów. Monastyr
Monahiw Sudytskogo Ustawu. Swiczado. Lwów 2001, s.107; 6.
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nich lat, niewyczerpane bogactwo, które to jest głównym i
pierwszorzędnym źródłem wiedzy i odnowienia28.
Papież radzi w sposób duchowy i naukowy przemyśleć źródła swego narodu: „Wraz z Chrzstem zaczyna się historia kultury narodowej, a kultura stanowi podstawę życia narodu. Dzięki
niej formuje się tożsamość oraz wyrażają się właściwe narodu
osobliwości29. Dla tego wydaje się być potrzebne przypomnienie
historii kultury słowiańskiej, która to sięga swymy korzeniami
Chrzstu Włodzimierza Świętego w Kijowie. Wydarzenie te zapoczątkowało wielką kulturę, która to będąc związaną z tradycją
bizantyjską, otrzymała cechy charakteru wschodniego z włączeniem duchowości Rusi Kijowskiej. Dlatego, żeby do końca zrozumieć specyfikę waszej kultury, trzeba zwrócić się do źródeł
bizantyjskiej, które to wasze przodki doprowadziły do was w
języku ojczystym oraz zapisały w wielu pamiątkach waszego
bogatego spadku duchowego”30.
Swoje głębokie poczucie miłości i szacunku do narodu ukraińskiego Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał podczas wizyty
na Ukrainie w czerwcu 2001 roku. Tak podczas spotkania z
przedstawicielami środowisk politycznych, kulturowych, naukowych i biznesowych, które to się odbyło w Pałacu Prezydentckim 23 czerwca 2001 r., powiedział: „(...) Z wielką radością
przyjąłem zaproszenie, żeby odwiedzić Wasz szlachetny kraj,
kołyskę cywilizacji oraz ojczyzne pokojowego współżycia różnych narodowości oraz grup religijnych. Cieszę się, że jestem na
ziemi ukraińskiej. Jest to wielki zaszczyt, że wreszcie mogę się
spotkać z mieszkańcami państwa, które to w sposób bardzo
efektowny chce zapewnić pokój dla swoich obywateli”31.
Wzruszające jest przemówienie Ojca Świętego do narodu
ukraińskiego – narodu mądrego, znękanego cierpieniem, z wielką historią i kulturą. „Z poczuciem szczerzej przyjaźni obejmuję
ibidem, s. 107
ibidem, s. 161
30 ibidem, s. 162
31 Witaju tebe, Ukraino! Pastyrskyj wizyt Swiatijszogo Otcia Iwana Pawła II w
Ukrainu 23-27 czerwca 2001 roku: Promowy i propowidi. Monastyr monachiw Sudytskogo Ustawu. Swiczado, Lwów 2001, s.17.
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naród ukraiński, który w przeważanej części jest chrześcijański,
o czym świadczy kultura, obyczaje narodowe, liczne cerkwie
zdobiące krajobraz oraz nieobliczalne dzieła sztuki znajdujące
się w tym kraju. Witam ziemię, znękaną cierpieniem, która przy
tym zachowała niezniszczalne przywiązanie do wolności”32. Tak
wysoka ocena, naszym zdaniem, ma dla współczesności wielkie
znaczenie historyczne, filozoficzne oraz pedagogiczne.
Głęboka treść oraz czyste, święte uczucia zawarte zostały w
Papieskim przesłaniu do naszego narodu: „Witam przepiękny
Kijowie, położony nad Dnieprem, kołyskę dawnych Słowian i
kultury ukraińskiej napełnionej duchem chrześcijaństwa. Na
ziemi twego kraju położonego na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu Europy spotkały się dwie wielkie tradycje chrześcijańskie
– bizantyjska i łacińska, przy tym obydwie zostały zaakceptowane. W ciągu wieków między nimi nie brakowało napięć powodujących sprzeczności i szkodliwych dla obu stron. Jednak
teraz widzimy gotowość do wzajemnego wybaczenia. Musimy
pokonać barierę i nieufność dla tego, żeby wspólnie w pokoju i
harmonii budować państwo czerpiąc podobnie jak w przyszłości
ze źródeł wspólnej wiary chrześcijańskiej”33.
W tych słowach odnajdujemy filozoficzny klucz metodologiczny do zbadania skomplikowanych problemów historycznych, do obiektywnej uzasadnionej naukowo polityki państwowej, rozwoju oświaty, nauki i kultury w warunkach globalizacji i
integracji. Zwracają się do Ukraińców, Ojciec Święty zaznacza,
że chrześcijaństwo dało znanym działaczom kultury i sztuki natchnienie do obfitego zraszania moralnych, duchowych i społecznych korzeni kraju. W związku z tym cytuje on słowa naszego wielkiego rodaka, filozofa Hryhorija Skoworody: „Wszystko
przemija, ale u kresu wszystkiego pozostaje miłość. Wszystko przemija, ale nie Bóg i nie miłość”34.
Wyjątkowo istotne znaczenie dla Ukraińców mają rady „bardziej wytrwałym „w staraniach niezbędnych dla tego, żeby zdołać pozostałe trudności przy tym zapewniając pełny szacunek
ibidem, s. 17
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praw mniejszości narodowych i religijnych”. Papież uzasadnia
następną dobrą prognozę: „Polityka mądrej tolerancyjności nie
zatrzyma powrotu szacunku i sympatii do narodu ukraińskiego,
w taki sposób zapewniając mu miejsce szczególne wśród narodów europejskich”35. Wysoko oceniając ten fakt, że preambuła
do Konstytucji Ukrainy przypomina swoim obywatelom o „odpowiedzialności przed Bogiem”, Ojciec Święty nadmienia, że
„podobnego zdania był też Hryhorij Skoworoda, kiedy to on
zapraszał swoich współczesników do stawiania na pierwszym
miejscu zadania „zrozumieć człowieka”, szukając dla niej odpowiednich dróg wyprowadzających z głuchych zakątów niepokoju i nienawiści”36.
Kazanie Ojca Świętego wygłoszone 25 czerwca 2001 roku na
kompleksie sportowym „Czajka” w Kijowie zawiera bardzo serdecznie i pełne życzliwości słowa skierowane do Ukraińców:
„Dzisiaj nowozdobyta niezależność odkryła nowy bardzo obiecujący okres, który to zobowiązuje każdego obywatela do stawienia przed sobą celu „budować dom ojczysty”, Ukrainę”37.
Budując Ukrainę – naszą Ojczyznę, “nasz dom ojczysty”, powinniśmy w sposób twórczy wykorzystywać spadek naszych
wielkich poprzedników – Hryhorija Skoworody i Jana Pawła II.
Mamy z niego czerpać progresywne idea człowieczeństwa, wysokiego morału, miłości do swej Ojczyzny, odpowiedzialności za
dzień dzisiejszy i dzień przyszły.
W celu głębokiego przemyślenia nauki Jana Pawła II o młodzieży, jej roli w rozwoju każdego państwa i całego świata, niezbędne jest zapoznanie się z unikatową książką wydaną w Polsce –
w Lednicy w 2000 r. oraz powtórnie wydaną w 2008 r. w Poznaniu
„Podręcznik Pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata,
Polski i Lednicy” – tak niezwykła na pierwszy rzut oka nazwa tego
osobliwego wydania ma wielkie znaczenie pedagogiczne.
„Ojciec Święty nigdy nie przemawiał do młodzieży, lecz tylko prowadził dialog, rozmowę, w której to wyrażał samego siebie, swoją wiarę oraz służbę najwyższym wartościom. Niejednoibidem
ibidem, s. 19
37 ibidem, s. 58
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razowo patrząc w oczy ludziom młodym, odsuwał wcześniej
przygotowane przemówienie i mówił od serca do serca”, - tak
pisał Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski w piśmie do ludzie młodych, opublikowanym we wstępie do tej
książki. Systematyzowano w niej wg kolejności chronologicznej
od pierwszego przemówienia Jana Pawła II do młodzieży z dnia
22 listopada 1978 r. zaczynając (Watykan, Bazylika św. Piotra) a
przemówieniem w ONZ z dnia 5 października 1995 r. kończąc
(„Od praw człowieka do praw narodów”).
Jako wielki człowiek duchowy, uczony-filozof oraz pedagog,
teolog, historyk, Jan Paweł II szczególnie nadmieniał prawo
każdego narodu do własnego języka i kultury, poprzez które
dany naród wyraża i umacnia to, co nazwałbym jego pierwotną
suwerennością „duchową”. Każdy naród ma także prawo kształtować swoje życie zgodnie z własnymi tradycjami. Każdy naród
ma prawo budować swoją przyszłość zapewniając młodym pokoleniom odpowiednie wychowanie”38. Osiemnaście zasad filozoficznych, przedstawionych przez Ojca Świętego w tym przemówieniu historycznym – to wielka skarbnica idei, rad i zastrzeżeń człowieczeństwu: „Staję tutaj przed Wami jako świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w
dłoniach miłosnej Opatrzności”39.
Jan Paweł II wzywał do pokonania strachu przed przyszłością. Szczególnie nadmieniał, że odpowiedzią na te zjawisko,
które to powstało w końcu XX wieku jest „praca nad budową
cywilizacji miłosierności na zasadach wartości uniwersalnych –
pokoju, solidarności, sprawiedliwości oraz wolności”. Lecz tylko
„duszą cywilizacji miłości jest kultura wolności: wolności jednostek i narodów, przeżywanej w duchu ofiarnej solidarności i odpowiedzialności”40. „Nosimy w sobie zdolności do osiągnięcia
mądrości i cnoty”, „możemy zbudować cywilizację godną człowieka, prawdziwą kulturę wolności”41. „Możemy i musimy tego
Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i
Lednicy. – Lednica 2008; Poznań 2008, s.823.
39 ibidem, s. 830
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dokonać! A czyniąc to, przekonamy się, że łzy naszego stulecia
przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha”, - podobnymi słowami proroczymi Jan Paweł II kończył te historyczne przemówienie w ONZ.
Wybierając i czyniąc prawdziwe dobro w życiu osobistym i
rodzinnym, w okolicznościach gospodarczych i politycznych, w
dziedzinie narodowej i międzynarodowej, człowiek realizuje
wolność w prawdzie. Daje to jej możliwość ominąć i zdołać możliwe odchylenia historyczne. Podobne filozoficzne wnioski Jana
Pawła II poprzedzają człowieczeństwo, zastrzegają się pomyłki,
które to mogą być spowodowane problemem ignorowania wolności. Papież udowadnia istotę kwestii dotyczącej wolności
człowieka: „Wolność jest dana człowieku przez Twórcę zarówno
w postaci daru, jak też zadania. Przez wolność człowiek powołany przyjąć i realizować prawdę o dobru”.
Filozoficzno-pedagogiczna idea tworzenia dobra dzięki wolności wydaje się mieć wyjątkowo istotne znaczenie dla pedagogiki. Naruszenie zasady wzajemnego powiązania wolności i
prawdy, próba jej uzależnienia powoduje wielką szkodę dla
działalności i życia człowieka, rodziny, społeczeństwa i całego
człowieczeństwa. Ojciec Święty nadmienia, że tą szkodę moralną, te skutki negatywne, jej rozmiary są trudne do przewidzenia.
Zniekształcenie wolności, jej falsyfikacja, nadużycie oraz chowanie się pod nią wywołuje reakcję, która to nabywa kształtu określonego reżimu totalitarnego. Wiadomo, że rozwój na zasadzie
podobnej pseudo-koncepcji wpływa w sposób negatywny na
losy całych pokoleń, zostawiając ślady na ich przyszłości. „Jest to
jedną z form zniszczenia wolności, czego skutki poznaliśmy w
XX wieku” – tak brzmi prawdziwa i uzasadniona naukowo konkluzja uczonego-filozofa, w której odnajdujemy poważne ostrzeżenie dla człowieczeństwa przed mylnym rozumieniem wolności w XXI wieku.
Jan Paweł II nie wspomina o zagrożeniach technologicznych,
ekologicznych oraz innych, które to w lata 80-te XX wieku były
już widoczne, lecz martwi się o cywilizacyjne choroby powierzchniowości człowieka, możliwości utraty ludzkich jakości
osobowości, bez których to człowiek nie może wykonać swoją


szczegółową misję na ziemi. Wzywa do pracy nad otwarciem tej
głębi każdego człowieka, która to odkrywa i wzbogaca jej umysł
i serce i jest aktualną dla ludzi z całego świata. „Jest to właśnie
głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości Głębia pokoju”42. Jeszcze jednym niebezpieczeństwem był zmartwiony
Ojciec Święty. Chodzi tu o niebezpieczeństwo negatywnego
wpływu na rozwój człowieka, jego uzależnień o charakterze
osobistym, namiętności, które to były podtrzymywane w ciągu
dłuższego okresu czasu. Trzeba walczyć z podobnym niebezpieczeństwem. Do największych zagrożeń Ojciec Święty zaliczał też
istotne obniżenie poczucia wartości życia. O tym ze wzruszeniem mówił on w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Jako osoba
duchowa – ksiądz i człowiek, któremu to właściwe wysokie cechy moralne, Jan Paweł II osądzał zło, które to jest proponowane
przez „cywilizację śmierci” – „wolną miłość”, rozpustę. Ojciec
Święty głęboko rozumiał zagrożenia cywilizacyjne oraz prognozował możliwe negatywne procesy w rozwoju społecznym będące przyczyną degradacji osobowości.
Encyklopedyczne, historyczno-filozoficzne, pedagogiczne
oraz psychologiczne prace Ojca Świętego, jego uogólnione oceny
i założenia uzasadnione teoretycznie mają znaczenie ogólnoludzkie, międzynarodowe. Spadek duchowy, idee pedagogiczne, psychologiczne, filozoficzne Jana Pawła II są potrzebne każdemu człowieku, każdemu ojcu i matce, każdemu ośrodkowi
edukacyjnemu i kulturnemu, wszystkim organizacjom obywatelskim i państwowym. W dniu dzisiejszym potrzebne one są
zarówno Polsce i Ukrainie, jak też państwom różnych kontynentów świata. Potrzebne one też są dla przyszłości całej ludzkości.
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Jerzy Kunikowski
ŚWIADOMOŚĆ PRACY, PATRIOTYZMU, OJCZYZNY I NARODU
TRWAŁYMI WARTOŚCIAMI POLAKÓW
Współczesny człowiek żyje niezwykle intensywnie. Postępujący rozwój techniki, zauważalna ciągłość zmian sprawiają, że
adaptacja do rzeczywistości nie jest wcale łatwa. Poza tym, następuje ciągłe pytanie o sens i cel życia, o wybór wartości, o celowość osobowego doskonalenia i wybór miejsca pracy – w kraju
czy na obczyźnie. W tym poszukiwaniu niezwykle ważny a czasami i trudny jest wybór tychże wartości, np. czy wybrać karierę
zawodową, czy dobro rodziny, poświęcenie dla niej, dobrego
wychowania dzieci itd.
Wobec problemów i wyborów przez każdego z nas wyjątkowe znaczenie do współczesnego a zapewne i przyszłego człowieka miały, mają i mieć będą wskazania Ojca Świętego – Jana
Pawła II. Zarówno bowiem encykliki jak i homilie dostarczają
głębi przeżyć, refleksji nad życiem i otaczającym światem a także
bezpośrednich odczuć i emocji. Dla wielu Polaków i całych rodzin stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, nadając mu sens i godność.
1. Świadomość pracy i postaw patriotycznych
Szczególne znaczenie dla każdego rodaka i społeczeństwa
mają słowa, myśli i wskazania Jana Pawła II odnoszące się do
kształtowania świadomości pracy i postaw patriotycznych Polaków. Wszelako „Patriotyzm – jak stwierdza Ojciec Święty –
oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,
języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje
również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”1. Natomiast „Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako
1
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taka, jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i
współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy
chodziło o obronę Ojczyzny jako naczelnego dobra”2.
Analizując problem kształtowania świadomości i postaw zauważyć należy, że jest to proces, który nie odbywa się samoczynnie lecz następuje pod wpływem przeobrażeń społecznych.
Te zaś są trwałą kontynuacją zmian społeczno-ekonomicznych –
w tym również – zmian dokonanych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych oraz zmian w sferze wartości subiektywnych,
które niosą aktywność człowieka oraz szacunek dla nauki, wysiłku intelektualnego, poznawczego i ludzkiej pracy.
Kształtowanie świadomości jest procesem ciągłym wymagającym ustawicznego wpływania na wartości subiektywne
człowieka jako podmiotu życia i pracy. Na świadomość wyrażającą się nie tylko zdolnością do odzwierciedlenia obiektywnej
rzeczywistości, lecz również odpowiedzialnością za tę rzeczywistość, pozytywnym stosunkiem do pracy i służby ojczyźnie, szacunkiem do narodowych tradycji i innych społecznie cenionych i
uznawanych wartości. Urzeczywistnienie tych wartości jest możliwe wówczas, gdy wychowujący i wychowywany podmiot będą właściwie pojmowały proces kształtowania świadomości, jej
miejsce i rolę w rozwoju indywidualnym oraz społecznym; gdy
każdy będzie właściwie pojmował czynniki obiektywne i subiektywne warunkujące postawy i ideały człowieka nabywane, między innymi, podczas procesu wychowawczego.
Wychowanie bowiem jako proces rozwoju osobowego obejmuje zarówno przyswajanie norm i wartości uznawanych za
społecznie ważne, jak też aspekt aktywności i kreatywności.
Znaczy to, że wychowanie ma bezpośredni wpływ na świadomość obywatelską, patriotyczną, która kształtowana była i
kształtuje się w procesie aktywności, zwłaszcza poprzez pracę i
dostosowywania rzeczywistości do własnych potrzeb oraz w
procesie współżycia z innymi ludźmi.
„Człowiek dlatego – stwierdza Jan Paweł II – ma czynić sobie
ziemię poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako „obraz
2
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Boga” jest osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do
planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy człowiek podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy, a wszystkie one, bez
względu na ich charakter, mają służyć urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest
mu właściwe z racji samegoż człowieczeństwa. Zasadnicze
prawdy na ten temat zostały świeżo przypomniane przez Sobór
Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes, zwłaszcza w rozdziale I poświęconym powołaniu człowieka”3.
Szczególne znaczenie spełnia rodzina w kształtowaniu pozytywnych wartości obywatelskich i świadomości o przynależności do społeczeństwa polskiego. Również życie rodzinne ma olbrzymi wpływ na kształtowanie takich cech, jak współżycie, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, nade wszystko zaś jest
pierwszą szkołą wychowania i kształtowania obowiązku pracy.
„Potwierdzając w ten sposób osobowy wymiar pracy ludzkiej, trzeba z kolei sięgnąć do drugiego kręgu wartości, jaki z nią
nieodzownie się łączy. Praca stanowi podstawę kształtowania
życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem
człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą
łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie się przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny, rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, które w drodze
zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę, a owo stawanie się
człowiekiem oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania. Oczywiście, że wchodzą tutaj w grę poniekąd dwa znaczenia pracy: ta, która warunkuje życie i utrzymanie rodziny – i
ta, poprzez którą urzeczywistniają się cele rodziny, zwłaszcza
wychowanie; tym niemniej te dwa znaczenia pracy łączą się z
sobą i dopełniają w różnych punktach”4.
Według J. M. Bocheńskiego w kształtowaniu świadomości
szczególną rolę spełnia praktyka wychowawcza określona mia3
4
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nem techniki wychowania charakteru5. W praktyce tej chodzi o planową pracę na co dzień, której celem jest kształtowanie charakteru i wytrwałości, woli współżycia z innymi ludźmi, właściwego odnoszenia się do nich oraz niesienia pomocy w potrzebie.
Dopisać do tego można kształtowanie odporności na niepowodzenia, odpowiedzialności za podejmowane czyny, rzetelność
oraz odwagę i kulturę uczuć. Uczucia – stwierdza J. M. Bocheński – należy nie zabijać, ale wychowywać i dyscyplinować. Pierwszym
warunkiem pod tym względem jest zdrowie nerwów, i kto chce dojść do
poważniejszych wyników w pracy samowychowawczej, obowiązany
jest wyrzec się wszelkich nałogów niszczących system nerwowy (rozpusta, pijaństwo, narkomania, przesadne palenie, długie przesiadywanie nocami itd.). Następnie należy uczucia ćwiczyć. Dodatnie uczucia
bojowe powinny być z reguły podniecane przez twardy tryb życia i
ustawiczne łamanie skłonności do łatwizny życiowej, przywiązania do
wygód z jednej strony, a staranność w mocnym wykonywaniu każdego
czynu z drugiej6.
Świadomość człowieka, w tym świadomość pracy i patriotyzmu, jest więc związana ściśle z celową i zamierzoną działalnością, ze społecznym współżyciem, samowychowaniem, wiedzą
ogólnospołeczną i twórczym działaniem, gdyż podczas tegoż
działania jest kształtowana i rozwijana. Świadomość to zdolność
człowieka do odzwierciedlania obiektywnie istniejącej rzeczywistości, pojmowania otaczającego świata i zachodzących w nim
procesów. To również uświadomienie sobie własnych myśli i
własnego działania – uświadomienie samego siebie, sensu i celu
życia, odpowiedzialności względem najbliższych i społeczeństwa za własne czyny oraz swego stosunku do rzeczywistości
przyrodniczej i społecznej. Dzięki świadomości człowiek może
poznawać otaczającą go rzeczywistość oraz przekształcać ją
zgodnie z własnymi i społeczeństwa potrzebami.
Człowiek poprzez pracę – pisze Tadeusz Nowacki – stworzył nie
tylko sam siebie, ale również własny świat – miasta, drogi, mosty budynki, komunikacje, uprawne pola. Praca była żywiołem ludzkim, tą
siłą dzięki której człowiek mógł przeciwstawić nieznanemu i stworzyć
5
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swój własny świat. Więcej! Wszystko wokół jest ogarnięte procesem
nieustannych przemian, którym podlega także i stworzony przez człowieka jego świat. Na nikogo więc nie czeka gotowe uładzone życie.
Każde pokolenie musi budować swój własny świat, odpowiednio do
osiągniętego poziomu techniki, na które złożyło się doświadczenia dziesiątków tysięcy lat7.
W trakcie działalności społecznej uwidacznia się charakter
człowieka, jego świadomość i społeczna aktywność oraz osobowość wyrażana między innymi w zachowaniu się. Wszelako
czynne uczestnictwo w zmaterializowanej działalności, czy to
produkcyjnej, czy też naukowo-badawczej, wpływającej na rozwój społeczny, stwarza konieczność współdziałania z innymi
ludźmi. Dokonując przeobrażeń społeczno-ekonomicznych człowiek działa świadomie, zachowując się przy tym w określony
sposób nie tylko jako jednostka, ale także jako zbiorowość. Ten
społeczny charakter współdziałania z innymi ludźmi uwidacznia
się najbardziej w postaci przeobrażeń społecznych (dotyczy to
również przeszłości), które cechuje określone tempo i jakość rozwoju co bardzo często degraduje również środowisko naturalne.
Widząc w pracy ludzkiej rozwój człowieka i społeczeństwa
Papież Jan Paweł II stwierdza między innymi: „Daleko bardziej
jednak człowiek „panuje nad ziemią”, gdy zaczyna tę ziemię
uprawiać, a z kolei płody jej przetwarza, przystosowując je do
swego użytku. W ten sposób rolnictwo stanowi wciąż podstawową dziedzinę życia gospodarczego i przez pracę ludzką nieodzowny składnik produkcji. Przemysł z kolei będzie polegał
zawsze na odpowiednim zespoleniu bogactw ziemi – czy to żywych zasobów natury, czy produktów rolnych, czy też bogactw
mineralnych lub chemicznych – z pracą człowieka, zarówno fizyczną, jak i intelektualną. To samo odnosi się w pewnym sensie
także do dziedziny tak zwanych usług, jak niemniej do badań
naukowych teoretycznych lub stosowanych.
Działalność człowieka w przemyśle i w rolnictwie w wielu
wypadkach przestała być dzisiaj pracą głównie ręczną, gdyż wysiłek ludzkich rąk i mięśni wspomagany jest działaniem coraz
bardziej doskonalonych maszyn i mechanizmów. Nie tylko w prze7
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myśle, ale także w rolnictwie jesteśmy świadkami przemian,
które mogły zaistnieć dzięki stopniowemu i ciągłemu rozwojowi
nauki i techniki. Wszystko to razem stało się historyczną przyczyną wielkiego przełomu cywilizacyjnego, od powstania „ery
przemysłowej” do kolejnych faz postępu w tej dziedzinie, poprzez nowe techniki, takie jak elektronika, czy w ostatnich latach
mikroprocesory”8. Na podkreślenie zasługują niezwykle istotne
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane z myślą o
pracy i godności ludzkiej.
Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez
pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją
do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także
poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”9.
2. Świadomość historyczna i narodowa.
Z punktu widzenia natomiast obecnej sytuacji i potrzeb realnych naszego społeczeństwa wyróżnić można, oprócz świadomości pracy, kilka warstw świadomości społecznej, które mają
ścisły związek z funkcjonowaniem społeczeństwa i kształtowaniem postaw, w tym patriotyczno-obronnych młodzieży. Należą
do nich zwłaszcza:
 Świadomość historyczna, czyli określony stan intelektualny społeczeństwa i jednostek, wynikający ze stopnia znajomości,
rozumienia oraz umiejętności wartościowania faktów i zdarzeń z
przeszłości własnego kraju, rozpatrywanej na tle ogólnego procesu dziejowego i wyrażający osobisty stosunek ludzi do historii
narodu, co pozwala im uzmysłowić sobie własne obowiązki wobec teraźniejszości i przyszłości narodu i państwa. Poważną rolę
odgrywa tu stosunek do tradycji narodowych.
W 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział znamienne, jakże
cenne słowa odnoszące się do naszej historii. „To, że racją bytu
państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my,
Polacy, szczególnie głęboko odczuwamy. Tego nauczyliśmy się przez
całe nasze dzieje, a w szczególności przez ciężkie doświadczenia ostatnich stuleci.
8
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Nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką
była utrata niepodległości Polski od końca XVIII do początku bieżącego
stulecia. To bolesne, w istocie swojej negatywne doświadczenie stało się
jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu.
Słowo „ojczyzna” posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń. I dlatego też dla całego naszego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta
w Polsce okupacja. 35 lat* temu wojna ta zakończyła się na wszystkich
frontach. Rozpoczął się wraz z tym momentem nowy okres w dziejach
naszej Ojczyzny.
Nie możemy jednak zapomnieć wszystkiego, co się złożyło na doświadczenia wojny i okupacji. Nie możemy zapomnieć ofiary życia Polaków i Polek. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata „za wolność naszą
i waszą”10.
Kształtowanie postawy współczesnego człowieka nie jest
możliwe bez świadomości historycznej. Historia bowiem jest
podstawową determinantą świadomości narodowej i w ścisłym
powiązaniu ze współczesnością stwarza duże możliwości kształtowania świadomości społecznej i indywidualnej oraz osobowości każdego Polaka.
Podobnie jak i inne, wymienione wcześniej rodzaje świadomości – świadomość historyczna jest formą świadomości społecznej, która określa stan intelektualny społeczeństwa i jednostek. Ten zaś wynika ze stopnia znajomości przeszłości własnego
narodu, rozpatrywanej na tle ogólnego procesu dziejowego oraz
umiejętności wartościowania wydarzeń historycznych i współczesnych. Świadomość historyczna jest również podstawą do
określenia obowiązków obywatelskich wobec przeszłości oraz
dla przyszłości narodu i państwa.
 Świadomość narodowa – w sensie ogólnym – społecznym
– jest pojęciem szerszym od sygnalizowanego powyżej pojęcia
Skarbiec myśli Jana Pawła II, wyd. Europa Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 109110.
* W 2009 r. obchodziliśmy 70-lecie wybuchu II wojny światowej. Natomiast w
2010 obchodzić będziemy 65 rocznicę jej zakończenia.
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świadomości historycznej. Świadomość historyczna stanowi jeden ze składników świadomości narodowej. Świadomość narodowa jest jednym z czynników istnienia i integracji narodu, a
także warunkiem i zarazem elementem patriotyzmu.
W kształtowaniu świadomości narodowej i historycznej bardzo
dużą rolę odgrywa kształtowanie uczuć patriotycznych, emocjonalnego stosunku do tradycji (spuścizny) historycznej. Ma to również ścisły związek z kształtowaniem, głównie u ludzi młodych –
obowiązku i odpowiedzialności za rodzinę, otoczenie społeczne,
odpowiedzialności za Polskę.
 Kultura polityczna, stanowiąca istotny element ogólnej świadomości społecznej. Przejawia się ona tak w myśleniu, jak i w działaniu ludzi – zarówno w stosunkach społecznych, jak i w postępowaniu jednostkowym. Jej najbardziej powszechnym przejawem
jest liczenie się z racjami wyższymi – narodowymi i państwa.
 Moralność – jest systemem społecznie aprobowanych wartości i zasad moralnych, co związane jest ze świadomością moralną. Moralność jest również zjawiskiem społecznym, gdyż moralna
postawa jednostki i hierarchia wartości moralnych kształtowane są
przez środowisko społeczne. Tak więc dobre i moralne jest to, co nie
stoi w sprzeczności z podstawowymi potrzebami związanymi z naturą
ludzką11, ze społeczeństwem.
Wychowanie młodzieży i kształtowanie jej postaw obywatelskich i patriotycznych należały od zarania dziejów do podstawowych problemów społecznych. Uważano bowiem zawsze, że
problemom tym należy poświęcać dużo uwagi ponieważ patriotyzm jest nie tylko szczególnym i niepowtarzalnym uczuciem
miłości do swojego miejsca urodzenia, stron rodzinnych, regionu
i państwa, lecz również postawą społeczno – polityczną i moralną wyrażającą się uczuciem miłości do swego narodu, zaangażowaniem w jego rozwój i obronę, przywiązaniem do swojej ojczyzny oraz oparta na zasadach jedności i solidarności z własnym narodem.
Patriotyzm jest ściśle związany z formułowaniem się pojęcia
ojczyzny i państwa. Odpowiada temu ustawiczne kształtowanie
świadomości społecznej, w tym i określony typ patriotyzmu, na
11
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przykład: patriotyzm lokalny, narodowy, religijny, etniczny itp.
Do głównych treści patriotyzmu należą: miłość do ojczyzny, rzetelna nauka, służba i praca, poświęcenie dla ojczyzny, aktywna
postawa i współodpowiedzialność za dalsze losy kraju, jego
obrona oraz walka o pokój i bezpieczeństwo12.
W obecnych czasach używając terminu patriotyzm mamy
zazwyczaj na myśli miłość do stron rodzinnych i własnej ojczyzny. Pojęcie to jednak jest bardziej złożone i dlatego też należy
postrzegać je szerzej. Zawiera ono bowiem zarówno postawy
społeczno - polityczne jak i moralne obywateli, a także odnosi się
do wspólnoty kulturowej jak również do przeszłej i współczesnej historii narodu. Patriotyzm to także przywiązanie do własnego kraju, bezgraniczne oddanie i gotowość poniesienia ofiary
dla własnego społeczeństwa i za ojczyznę.
Zrozumienie właściwego sensu patriotyzmu to zwykle proces rozciągnięty w czasie. Jego treść, jego znaczenie dla naszego
życia, rozeznaje się myślą, edukacją szkolną, domową i społeczną. Jednak do istoty patriotyzmu nie sposób dojść, posiłkując
się tylko potocznym i powierzchownym rozumieniem problemów społecznych. Dociera się do niej w dużej mierze umysłem,
sercem i wrażliwym sumieniem. Do zrozumienia sedna patriotyzmu droga wiedzie zatem poprzez przekraczanie granic własnej osobowości - własnego „ja”. Patriotyzm ma bowiem charakter uczuć wyższych.
Patriotyzm odwołuje się do emocji, do języka symboli i gestów, które wyrażają istotę Ojczyzny. To dzięki nim my, ludzie
tej ziemi, doświadczamy identyfikacji z Polską i polskością. Biały
Orzeł, melodia Mazurka Dąbrowskiego, dźwięk wawelskiego
Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza, a także macierzyńskie
spojrzenie Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci
Bramie, to dla nas znaki Ojczyzny: czytelne, klarowne, a w
szczególnych chwilach wzruszające. To dzięki nim i poprzez nie
uświadamiamy sobie, że jesteśmy Polakami.
Obecnie istnieje pilna potrzeba nowego odkrywania wartości
patriotyzmu jako cechy ważnej dla polskiej racji stanu. Obserwacja młodego pokolenia pokazuje, że często brakuje właściwego
12
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rozumienia takich słów, jak „Ojczyzna” czy „miłość Ojczyzny”.
Należy więc, na nowo przemyśleć sposoby i strategie wychowania patriotycznego. Natchnieniem i wskazaniem właściwego kierunku w tym zakresie zdają się być słowa Ojca Świętego Jana
Pawła II wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie w
1979 roku: Polski, bowiem nie da się zrozumieć bez Chrystusa, nie da się
zrozumieć jej dziejów – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy
przechodzą przez tę ziemię. Istotne jest też uświadomienie sobie, że u
korzeni tożsamości narodowej stoi religia, stąd próba ucieczki od
tak rozumianego patriotyzmu byłaby próbą ucieczki od prawdy o
Polsce. Patriotyzm jawi się więc jako powinność i kategoria moralna. Miłość do Ojczyzny to miłość do matki i rodzicielki13.
Często w badaniach i literaturze przedmiotu (pedagogicznej,
socjologicznej oraz psychologicznej) utożsamia się postawy patriotyczne z postawami obywatelskimi – zazwyczaj łączy się je.
Obie te postawy patriotyczna i obywatelska stanowią bowiem
wspólnie ujmowane, analizowane i opisywane cechy intelektualne, emocjonalne i motywacyjne. W tej kwestii niektórzy uczeni
stwierdzają, że: „Postawa patriotyczno-obywatelska wyraża miłość do
ziemi ojczystej, ojczyzny, poczucie wspólnoty językowej i kulturowej,
szacunek do tradycji przodków i przywiązanie do dziedzictwa oraz stosunek do praw i obowiązków określonych przez państwo”14.
Tak więc na postawę taką składa się:
*
przywiązanie do ojczyzny;
*
znajomość historii i tradycji swojego narodu;
*
gotowość do obrony granic kraju, wolności ojczyzny,
ponoszenia ofiar w chwili jej zagrożenia;
*
stosunek jednostki do prawa i obowiązków obywatelskich, do państwa oraz motywacja do pracy, nauki i łączenia celów społecznych z osobistymi;
*
poczucie narodowej godności;
*
poszanowanie, ochrona oraz pomnażanie dorobku narodu – nie tylko materialnego, ale i kulturalnego, poszanowanie miejsc historycznych, symboli i narodowych pamiątek.
A. Kozłowska (pod red.) Patriotyzm polski. Jaki jest? Jaki winien być?, Warszawa 2001, s. 166 – 167.
14 J. Bogusz, Z. Kosyrz, Wychowanie patriotyczne młodzieży, Warszawa 1990, s.15.
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Kształtowanie patriotyzmu to zadanie i powinność wychowawcza dla rodziny, szkoły i Kościoła. Oddziaływania tych instytucji powinny iść w tym samym kierunku, by kształtować
postawy obywatelskie i wychowywać na tradycjach patriotycznych, podtrzymywać obyczaje tradycyjne oraz przyczyniać się
do powstawania wartości moralnych i społecznie wysoko cenionych. Wychowanie patriotyczne jest wszakże nieodłącznie związane z wdrażaniem w powinności obywatelskie i narodową kulturę, która jest dobrem, stanowiącym fundament życia duchowego Polaków.
Wychowanie patriotyczne jest także związane z zadaniem
kształtowania zachowań, w których uwidacznia się troska o Ojczyznę i konkretna odpowiedzialność za jej rozwój. To dążenie
do zaszczepienia w sercach młodzieży chociażby takich cnót, jak:
ofiarność, wierność, praca, pracowitość, gościnność i innych. Miłość do Ojczyzny wyraża się w szacunku do materialnych i duchowych dóbr narodowych, w rzetelnej pracy, umiłowaniu ziemi ojczystej, w dostrzeganiu i pielęgnowaniu wartości i znaczenia cmentarzy i grobów, miłowaniu języka ojczystego, przekazie
tradycji i zaszczepianiu dumy narodowej15.
Takie pojmowanie problemu występuje w całkowitej zgodności z pojmowaniem patriotyzmu w sposób dialektyczny, na
przykład z poglądem wyrażanym przez J. Szczepańskiego w
pracy Refleksja nad oświatą. Pojęcie patriotyzmu należy rozumieć
jako „treści podyktowane przez zmieniające się warunki społeczne i
okoliczności wymagające takich a nie innych zachowań [...] w czasie
kryzysu lub zagrożenia bytu narodowego takich jak wojna, walka o
niezawisłość i wolność, rewolucja itp. Najważniejszą cechą wymaganą
od obywateli jest zdolność do poświęceń dla dobra ogólnego, wymagane
jest męstwo i odwaga – słowem cnoty żołnierskie. W okresach odbudowy i rozbudowy gospodarki potrzebne są takie zalety, jak zdolność do
uporczywej pracy, gotowość do wyrzeczeń i ograniczeń własnych potrzeb na rzecz rozwoju całej gospodarki, pracowitość i systematyczność
w pracy. W okresach, kiedy naród walczy o stanowisko w świecie, kiedy
musi się przeciwstawiać skutecznie konkurencji gospodarczej, gdy chce
zdobyć uznanie międzynarodowe – najważniejsze są zdolności organi15
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zacyjne, zdolności twórcze, namiętności tworzenia dóbr i wartości kulturalnych, produktów przemysłowych i rolnych stojących na najwyższym poziomie jakości, zdolności tworzenia nowych idei i dzieł zwracających uwagę opinii międzynarodowej”16.
Natomiast K. Kotłowski wskazuje, że patriotyzm jest uczuciem wyjątkowym, szczególnym. Określa go jako „miłość czy też
uczucie miłości do swojej ojczyzny”, a ponieważ głównym elementem ojczyzny bywa zawsze jakaś grupa narodowa, można równie
dobrze określić patriotyzm jako „uczucie miłości do swego narodu”17.
U źródeł określonego typu patriotyzmu, nawet w rozumieniu potocznym i powszechnym, może również leżeć określony
fakt psychologiczny lub jakieś wydarzenie historyczne czy społeczne np. przywiązanie się człowieka do własnego dzieła, które
jest wytworem jego pracy. Takie ujęcie ma ścisły związek z psychologicznymi uwarunkowaniami patriotyzmu, co preferuje T.
Mądrzycki – utożsamiając postawę patriotyczną z działalnością
poznawczą, motywacją i uczuciem podmiotu. Określa ją jako
„względnie trwałą i zgodną z organizacją poznawczą, uczuciowomotywacyjną i behawioralną podmiotu, zgodną z określonym przedmiotem, czy klasą przedmiotów”18.
Zatem, gdy weźmiemy pod uwagę prezentowane wyżej
określenia patriotyzmu, to w szeroko pojmowanej postawie patriotycznej, mieścić się również będzie kultura własnego narodu,
jej pojmowanie przez człowieka określanego mianem „patrioty”.
We własnym państwie i narodzie patriota odnajduje wszakże
cząstkę swego życia, cząstkę samego siebie, w całym ich sposobie
ujmowania rzeczywistości – swoje przeżycia najgłębsze, nieraz zaledwie uświadomione19. Chodzi więc o to, aby poczucie więzi z
własnym narodem i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo
własnej ojczyzny były coraz bardziej uświadamiane.
Podkreślić więc należy, iż patriotyzm jako pojęcie ulegał na
przestrzeni wieków ustawicznym zmianom, dostosowywał swe
J. Szczepański, Refleksja nad oświatą, Warszawa 1973, s. 126 – 127.
K. Kotłowski, Rzecz o wychowaniu patriotycznym, Wrocław 1974, s. 16.
18 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawdiłowośći kształtowania się postaw,
Warszawa 1977, s. 15.
19 L. Malinowski, Barwy patriotyzmu, Warszawa 1987, s. 32.
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treści do postępujących w społeczeństwie przeobrażeń. Dlatego też
można dziś stwierdzić, że patriotyzm to postawa społeczna, obywatelska i moralna oparta na zasadach miłości i przywiązania do
ojczyzny, wyrażająca jedność i solidarność z własnym narodem
oraz gotowość do jego obrony.
Przez patriotyzm można rozumieć taki stan, w którym człowiek żywiąc swe uczucia i przywiązania do ojczyzny, narodu i
państwa stara się jednocześnie dać im zewnętrzny wyraz w swoim postępowaniu, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje20.
Współczesny patriotyzm nakazuje poszukiwanie właściwych
powiązań między tradycją i nowatorstwem, między tym co narodowe, twórcze, a zarazem ogólnoludzkie i ogólnospołeczne21.
Dlatego dziś rozumienie patriotyzmu wiąże się ściśle z dążeniem
do rozstrzygania problemów własnego życia, społeczeństwa i
narodu, bez oglądania się na to, czy ktoś to zamiast nas zrobi.
Patriotyzm stanowi również podstawę jedności społeczeństwa i
budowania silnego państwa, które nie tylko prawem, ale również
mocą siły obronnej strzeże suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej. Stanowi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, Art. 5 gdzie eksponuje się potrzebę obronności. „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”22.
Historia i praktyka wykazują, że świadomość społeczna, historyczna i narodowa oraz patriotyzm są nie tylko pojęciami,
lecz również i przede wszystkim postawami ściśle zespolonymi
oraz uzupełniającymi się. Kształtowanie zaś postawy patriotycznej współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, nie jest możliwe bez tradycji narodowo-wyzwoleńczych i obronnych państwa,
a także bez świadomości współczesnej i historycznej. Historia
bowiem jest determinantą świadomości narodowej i w ścisłym
powiązaniu ze współczesnością wpływa na kształtowanie postaw
i świadomość patriotyczną młodzieży.
Tamże, s. 6.
Tamże, s. 19 i 24.
22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, s. 4.
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Wydaje się także, że w kształtowaniu świadomości społecznej
nie może zabraknąć tych doświadczeń historycznych własnego
narodu, które przypominają, że wtedy, kiedy mniej zabiegaliśmy o
obronność państwa o jego armię, stawaliśmy się słabsi, łatwiejsi do
pokonania podczas najazdów i rozbiorów. Niedocenianie więc
ogólnego przygotowania społecznego, zwłaszcza patriotycznoobronnego społeczeństwa i młodzieży byłoby lekceważeniem spuścizny poprzednich pokoleń.
Ze świadomością narodową, kształtowaniem postaw oraz
świadomości patriotycznej ściśle związane jest wychowanie
obronne, będące swoistą funkcją szeroko rozumianej świadomości narodowej i państwowej, która ma swoje podstawy w doświadczeniach historycznych, sięgających początków polskiej
państwowości oraz walk toczonych o niepodległość. Uwypuklając więc szczególną rolę powinności względem Ojczyzny i znaczenie świadomości narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży, uważam że należy zawsze i mocno eksponować trzy kwestie:
Po pierwsze, że patriotyzm współczesny zawiera w sobie
wszystkie postępowe wartości tradycyjnego patriotyzmu polskiego, jak: gotowość do poświęceń dla ojczyzny; przywiązanie
do rejonu zamieszkania, tradycji religijnych i kultury narodu;
duma z jego bohaterskiej przeszłości; niepodważalny wkład do
ogólnoludzkiej cywilizacji oraz olbrzymia zdolność do mobilizacji w chwilach zagrożeń.
Po drugie, świadomość i postawa patriotyczno-obronna nie
podlegają prawidłowościom dziedziczenia, lecz muszą być systematycznie kształtowane. W dzisiejszych warunkach istnieje
prawdopodobieństwo i możliwość załamywania się tradycyjnych wartości oraz obywatelskich powinności względem państwa i narodu. Dlatego też kształtując i rozwijając te - niezwykle
cenne - wartości obywatelskie mieć winniśmy na uwadze:
* ogólny stan wiedzy o racjach nadrzędnych, w tym o celach
i potrzebie obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
* ocenę zjawisk społecznych, w tym procesów obejmujących
obywatelskie powinności i świadczeń w razie klęsk, na rzecz



utrzymania niepodległości, nienaruszalności granic, wolności i
potrzeb drugiego człowieka;
* uznanie, akceptowanie i przyswajanie wzorców patriotycznych, których dostarcza historia naszego narodu i walk toczonych o niepodległość. Dotyczy to również uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju (i innych państw – członkowskich NATO) daleko wcześniej, niż w obliczu rzeczywistych zagrożeń, czyli zanim pojawią się ewentualne zagrożenia. Podczas
wojny – jak stwierdził w 1938 r. W. Witwicki – nie czas zaglądać do
podręczników, lecz czas na wypełnianie ciężkiego obowiązku obrony
ojczyzny.
Po trzecie, stan świadomości patriotyczno-obronnej, głównie
młodzieży zdeterminowany jest ogólnym stanem świadomości
społecznej i miejscem wyznaczonym przez społeczeństwo, rodzinę, szkołę i Kościół, co daje podstawy i stwarza nadzieje na
dobre jej przygotowanie do godziwego życia dziś i na dalsze lata
XXI wieku.
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ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM
W ŚWIETLE NAUKI JANA PAWŁA II
Wstęp
Zaufanie to środek zmniejszający tarcie wewnątrz systemu
społecznego. Jest to niezwykle wydajny instrument, możliwość
polegania na słowie partnera w interesach pozwala oszczędzić
wielu problemów. Niestety nie jest to towar, który można łatwo
kupić. Zaufanie oraz pokrewne wartości, takie jak lojalność i
prawdomówność stanowią przykład czegoś, co ekonomiści nazywają „wartościami ubocznymi” – externalities. Każda z tych
wartości jest towarem, każda ma realną, praktyczną, ekonomiczną wartość; każda zwiększa wydajność systemu, pozwala
produkować więcej dóbr. Jednak nie są to towary, których wymiana na wolnym rynku jest technicznie możliwa, czy nawet
uzasadniona (…).
Wprowadzenie do zaufania
„Business is built upon trust but could be ruined in a second”
(Biznes oparty jest na zaufaniu, które można zniszczyć w ciagu
sekundy) – Phonetrade Golden Rules (Phonetrade.com). O
prawdziwości tych słów nie trzeba nikogo przekonywać.
W dzisiejszej rzeczywistości ekonomicznej trudno byłoby
wyobrazić sobie grę rynkową bez zaufania. Ekonomista i laureat
Nagrody Nobla Arrow z 1972 roku uważa wręcz, że: „Obecnie
zaufanie ma bardzo wymierną wartość pragmatyczną. Wyniki
badań wskazują, iż w społeczeństwach opóźnionych w zakresie
rozwoju gospodarczego brak jest wzajemnego zaufania” (Arrow, Kenneth J., The Limits of Organization, New York, NY: W.W.
Norton and Company, 1974).
Chrześcijaństwo zakłada pełne poddanie ludzi prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich poczynaniach


(Häring, 1966, s. 160). Współczesny kapitalizm sprowadza człowieka do roli konsumenta lub producenta. Chrześcijanizm popiera wolny rynek, ale pod warunkiem, że jego głównym celem
jest dążenie do osiągnięcia wspólnego dobra (Kietliński, Martinez Reyes, Oleksyn, 2005). W tworzeniu koncepcji „społecznej
gospodarki rynkowej” brali udział etycy protestanccy i katoliccy.
W księdze Rodzaju Bóg wzywa człowieka do pracy. Jan Paweł II
podkreślał wagę takich kwestii, jak: słuszna płaca, prawo do
tworzenia związków zawodowych, prawo do własności. Encyklika Laborem exercens mówi, że praca to „podstawowy wymiar bytowania człowieka na Ziemi”. Dzięki niej ma następować rozwój
ludzkości, a nie pomnażanie bogactwa (Jan Paweł II, 1996).
Według nauki Kościoła człowiek nie jest właścicielem, lecz
tylko użytkownikiem dóbr materialnych. Należy zatem przestrzegać zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady miłości
bliźniego. Oznacza to, iż „bogactwa Ziemi” powinny być dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych jednostek
(Herr, 1999).
Jan Paweł II zapoczątkował całkowicie nowatorskie spojrzenie na zysk przedsiębiorstwa. Wysoki zysk jest oznaką dobrego
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można go osiągnąć dzięki
odpowiedniemu wykorzystaniu zasobów oraz zaspokojeniu potrzeb ludzkich. Jednocześnie dla dobrego funkcjonowania bardzo ważne są czynniki moralne. W świetle przemian, które zachodzą w Europie Środkowo-Wschodniej, przedsiębiorczość jest
bardzo cenną cechą, na równi z pracowitością, wiarygodnością i
rzetelnością (Jan Paweł II, 1991).
Wraz z rozwojem ludzkości coraz silniejsza stawała się potrzeba ustalenia zasad etycznych w odniesieniu do szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Zmieniające się nurty filozoficzne, warunki historyczne i cały szereg innych czynników
wpływały na formowanie się kultury biznesowej. Obecnie to
właśnie gospodarka, a nie jak wcześniej filozofia, religia, sztuka,
nauka, literatura czy polityka, jest motorem rozwoju cywilizacyjnego (Rybak, 2002, s. 89). Zarządzanie ma znaczną rolę w
konstruowaniu nowych systemów wartości współczesnego
człowieka.


Pojęcie i istota zaufania
Celem zrozumienia dynamicznych interakcji międzyludzkich
i systemów społecznych uczeni poszukują w naukach społecznych odpowiedzi na nurtujące pytanie, które sformułował w
1958 roku Harold Lasswell (1958) – „kto otrzymuje co, kiedy i
jak” („who gets what, when, and how”). Od tego czasu w naukach
społecznych istnieje przekonanie, że władza jest czynnikiem motywującym do politycznego uczestnictwa, jak i elementem wyjaśniającym praktyki i wyniki organizacji.
Niemniej jednak, pojawiły się głosy kwestionujące prymat
władzy w odpowiedzi na pytanie „kto otrzymuje co, kiedy i jak”
sugerujące fundamentalną rolę zaufania (Arrow, 1997; Lipset &
Schneider, 1983, Gibb, 1978, Luhmann, 1979, Misztral, 1996). Zaufanie stało się obiektem zainteresowania w świetle wyjaśniania
wielu zjawisk: dlaczego niektórzy ludzie, niektóre organizacje, a
nawet narody są bardziej efektywne, dlaczego w niektórych narodach cnoty takie jak uczciwość, przejrzystość i wiara w postęp
społeczny są bardziej ugruntowane niż w innych (zobacz na
przykład, Fukuyama, 1995, Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993,
Whitney, 1996; Harisalo & Miettinen, 1997). Fukayama (1995)
twierdzi, że zaufanie kreuje kapitał społeczny, od którego wartości zależy wynik ekonomiczny społeczeństwa. W oparciu o analizy historyczne demonstruje, iż kraje o niskiej roli zaufania wykazują tendencję do osiągania niższego ogólnego wyniku ekonomicznego od krajów o wysokiej roli zaufania. Knack i Keefer
(1997) dowiedli empirycznie hipotezy Fukuyamy (1995) na podstawie indeksu zaufania pochodzącego z World Values Survey.
Wykazali oni silną korelację pomiędzy postawą wobec zaufania w
społeczeństwie a jego wzrostem ekonomicznym. Zaufanie wpływa
na całe społeczeństwa i ich wyniki ekonomiczne.
W konsekwencji szerokiego uznania zaufania, rola zaufania
jako elementu związanego z kooperacją w warunkach zmiennego i trudno przewidywalnego otoczenia została doceniona również przez nauki o zarządzaniu. Wielu autorów (między innymi:
Kouzes & Posner, 1993; Kouzes & Posner, 1995; Harisalo & Miettinen, 1995; Lane, 1998; Sydow, 1998; Ciancutti & Steding, 2000)
twierdzi wręcz, iż zaufanie ustanawia podstawy dla nowych


typów relacji społecznych. Lane (1998) idzie dalej sugerując, iż
rozmaitość relacji wymiany i istnienie nowych form biznesu nie
byłoby możliwe bez międzyorganizacyjnego i interpersonalnego
zaufania. Zasadne zaufanie jest korzystne (funkcjonalnie) dla
obdarzającego zaufaniem i obdarzanego zaufaniem. Obdarzenie
zaufaniem przynosi czasowe zawieszenie normalnych ograniczeń działania. Osoby, organizacje, instytucje, które otrzymują
„kredyt zaufania”, nie są ciągle kontrolowane, uzyskują szerszy
margines działań nonkonformistycznych, innowacyjnych, nietypowych. W skali społecznej, poszczególne przypadki zagregowanego zaufania prowadzą do rosnącej mobilizacji, aktywności,
innowacyjności (Sztompka, 2005, s. 321). Zaufanie postrzegane
jest również przez pryzmat innych korzyści, tzn.:
• Redukuje koszty transakcyjne (Handy, 1995);
• Wpływa na koordynację organizacji (Shapiro, 1987);
• Motywuje do decyzji (McAllisster, 1995);
• Uruchamia twórcze myślenie (Szulczewski, 2003);
• Zachęca do uczestnictwa w transakcjach (Dasgupta, 1998);
• Promuję wymiany informacji (Earley, 1986);
• Podtrzymuje istnienie rynków (Akerlof, 1970);
• Zwiększa zdolność firmy (jako zespołu) do przetrwania sytuacji kryzysowej (Filek, 2003);
• Jest kluczowym czynnikiem przy budowaniu sieci współpracy i spójności społecznej;
• Buduje kulturę obywatelską i demokrację.
W kontekście szerokiego spojrzenia na zaufanie, zarządzanie
zaufaniem może być rozpatrywane w dwojaki sposób. Po
pierwsze jako proces, w wyniku którego jednostka A osiąga zaufanie innych jednostek. Zaufanie owo jest istotnym kryterium
sukcesu i przetrwania, ponieważ skłania jednostki do podjęcia
współpracy z jednostką A. Nie jest rzadkim zjawiskiem, iż część
ludzi usiłuje budować fałszywy obraz własnej wiarygodności z
wielu powodów, chociażby dla osobistych korzyści. Po drugie
umiejętność właściwej oceny wiarygodności innych jednostek
jest równie ważna jak proces budowania własnej wiarygodności.



Biorąc pod uwagę te dwa aspekty, można sformułować zarządzanie zaufaniem następująco:
Definicja 1.3. Zarządzanie zaufaniem.
Zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne
reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.
Dla zarządzania zaufaniem istotne są założenia: 1) brak zaufania i podejrzliwość są niejednokrotnie uzasadnione, gdyż w
organizacjach rywalizujących i często pozostających w kręgu oddziaływań politycznych koszty zaufania nieodpowiedniemu
partnerowi, mogą się okazać dramatyczne w skutkach, 2) w potencjalnie niepewnym, niebezpiecznym, ryzykownym otoczeniu
trzeba być doskonale zorientowanym, komu można ufać, komu
nie i w jakich warunkach można to uczynić. Ważne jest rozumienie konieczności dostrzegania zagrożeń. W zarządzaniu zaufaniem nie chodzi o to, żeby nie ufać, lecz aby decydować o
tym, w jakim stopniu ufać i jak budować zaufanie. Adekwatne
jest w tym miejscu przytoczenie słów filozofa W. Thoreau „możemy bezpiecznie ufać bardziej, niż nam się wydaje” (Kożusznik,
2005, s. 142).
Zarządzanie przez zaufanie
Koncepcja zarządzania zaufaniem (zarządzania przez zaufanie, zaufanie oparte na zaufaniu) w naukach o zarządzaniu była
długo ignorowana. Zmiany w ostatniej dekadzie XX wieku
sprawiły, że nie można dłużej było odwoływać się w praktyce
przedsiębiorstw do zasad zarządzania opracowanych ponad 100
lat temu. Przejście do społeczeństw informacyjnych, wzrost znaczenia wiedzy w przedsiębiorstwie, zmiany społecznogospodarcze, usieciowie współpracy, kontaktów zawodowych,
towarzyskich, „communities of practices”, rosnące wymagania
klientów zwróciły uwagę na znaczenie kapitału społecznego, a
w szczególności zaufania jako ich nieodłącznego imperatywu.
Zarządzanie zaufaniem stało się ważnym nurtem w ramach nauk o zarządzaniu (Herman, 2009). O ile przyjmiemy, że punktem


wyjścia dla powstania zarządzania jest jak twierdzi Sven-Erik
Sjöstrand postrzegana niepewność, a zarządzanie jest radzeniem
sobie z niepewnością to jasnym staje się, ze zarządzanie zaufaniem pełnić powinno funkcję centralną w zarządzaniu, jako że
jest związane z oswajaniem niepewności. Wsparciem dla tego
twierdzenia mogą być konsekwencje teorii chaosu w naukach o
zarządzaniu, gdzie dla przetrwania fazy niestabilności ważne są
elementy podtrzymująca jedność systemu, takie jak zaufanie.
W ramach zarządzania zaufaniem budujemy zaufanie w
dwóch płaszczyznach:
- wewnętrznej ( na gruncie zaufanie do samego siebie, przełożony – pracownik, pracownik – pracownik, pracownik –
zespół, pracownik – organizacji)
- zewnętrznej (na gruncie organizacja – instytucje, społeczeństwo, NGO, media, akcjonariusze itd.)
Te dwie płaszczyzny zarządzania zaufanie wskazują na dwa
główne kierunki działań przedsiębiorstwa związane z zaufaniem. Należy jednak pamiętać, że nie można zbudować trwałego
zaufania w perspektywie zewnętrznej, jeżeli zaniedbamy perspektywą wewnętrzną. Ta prawidłowość jest często pomijana ze
względu na brak znajomość problematyki zaufania.
Zarządzanie zaufaniem jest oparte na założeniach o naturze
ludzkiej innych niż makiawelizm. Zakłada, że dobrze zarządzane
organizacje mogą rozwinąć wysoki poziom kapitału społecznego
poprzez strukturalne, relacyjne oraz znaczeniowe środki (Nahapiet, Ghosal, 1998). Środki strukturalne odnoszą się do charakteru
związków powiązań pomiędzy stronami, które powinny być zarządzane dla przynoszenia obopólnych korzyści. Relacyjne zaś
odzwierciedlają jakość relacji osobistych. Poznawcze zaś dotyczą
języka oraz form komunikacji, które kreują wspólnie reprezentacje poznawcze oraz systemy znaczeń.
Należy zwrócić uwagę, że zaufanie znalazło swoje interpretacje również w operacyjnych modelach biznesowych. Linder
oraz Cantrell proponują następującą typologię modeli biznesowych opartych na zaufaniu (Linder, Cantrell, 2000).
- Zaufane operacje – konsumenci płacą cenę premium za
przewidywalne operacje, które zawierają w sobie duże
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konsekwencje w przypadku niepowodzenia. Intensywna
ekspertyza, sprzedaż, wydajność podtrzymują zaufanie.
Przykłady to: Exodus, State Street,
Zaufane rozwiązanie – klienci płacą cenę premium za
ważne usługi, które dostarczają pełnego rozwiązania.
Firmy używają ekspertyzy i alianse dla dostosowania się
do ofert, zwykle wokół własnych rdzennych produktów.
Rachunkowość zarządcza pełni krytyczną role. Przykłady: AT&T B2B, Boeing, Stonesong Press.
Zaufany doradca - klienci płacą cenę premium za odpowiedzi. Kluczowa jest pozostawanie w pętli informacyjnej
i nieskazitelność. Przykład to AJ Neilson. Można tu wyróżnić: model talentu (wymagane są incjatywy dla utrzymania ludzi, przykłady to: Merrill Lynch, McKinsey),
model procesu (standardowe podejście umożliwia zwykłym ludziom dostarczać dobre odpowiedzi. Przykłady
to: Gartner Group, Moody’s Investment Service), model
mediów (wysokie standardy redakcyjne przyciągają wytrawnych czytelników, co zwiększa reklamę oraz dochody z handlu elektronicznego)
Zaufane produktowe przywództwo – rozwój długotrwałych architektur platformy produktowej dla kreowania
ulepszeń produktów dla wyłącznych klientów. Dochody
pochodzą z uaktualnień, pomocy technicznej, modułów
„plug and play”. Celem tego modelu jest tworzenie długotrwałych relacji oraz talent w zakresie B&R. Przykłady to:
Teradyne, Advanced Materials, Intel.
Standard de facto - rozwój i użycie własnej technologii, aby
dostarczyć produkt wysokiej funkcjonalności, ale także licencjować go szeroko w sektorze, aby ustanowić go dominującym wzorem. Celem jest maksymalizacja marży z
sprzedaży produktów oraz opłat licencyjnych. Przykładami są: Sharp w technologii płaskich ekranów.
Zaufane przywództwo w zakresie usług – wykorzystanie
reputacji doskonałości, aby pozyskać talent, który przyciąga fundusze Przykłady to: Brighman & Women’s Hospital.



Zarządzanie zaufaniem a zarządzanie w kryzysie
Problematyka zmian lub kryzysu stanowiących szansę lub zagrożenie jest tak obszerna i często poruszana w literaturze, że musimy ją uwzględnić w rozważaniach nad zaufaniem. Wiąże się
ona z zarządzaniem zaufaniem co najmniej na dwa sposoby. Po
pierwsze odpowiedni poziom zaufania stwarza warunki do
zmian i przetrwania kryzysu. Po drugie, wprowadzanie zmian
bez zaufania oznacza marnotrawstwo zasobów organizacji, zaś
zażegnanie kryzysu bez zaufania nie jest możliwe. Zaufanie
zmniejsza opór wobec zmian, który wypływa z niepewności co
do nowego stanu, przyzwyczajeń, zagrożenia własnej pozycji,
alokacji zasobów. Kryzys można również interpretować jako
pewną formę zmian. Potrzeba zrozumienia roli zaufania w zarządzaniu zmianą jest niebagatelna, ponieważ zmiany są w zasadzie
stałą dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Trudno we współczesnych konkurencyjnych przedsiębiorstwach odnaleźć wyraźny
etap stabilizacji po przeprowadzonych zmianach. W innowacyjnym przedsiębiorstwie zmiana goni zmianę. Zmiany są domeną
współczesności, a zaufanie elementem istotnie je wspierającym.
A. Toffler określił to zjawisko mianem szalejącego nurtu zmian
(Toffler 1984). W tym nurcie muszą odnaleźć się pracownicy.
Transformacja jest procesem, przez który ludzie odłączają się
od starego świata i włączają do nowego. Nawet jeżeli zmiany są
dobre, towarzyszy im zawsze rezygnacja z tego co znane. Wiąże
się to z niepokojem i pociąga za sobą koszty psychologiczne. Jeśli ludzie ufają menedżerom i organizacji, będą gotowi podjąć się
zmian, nawet jeśli wyrażają na obawy (Bridges 2008, s. 113). Badania Ford Motor Company nad procesami zmian pokazują, że
średni czas ich implementacji to 89 tygodni, z czego aż 39 tygodni jest bezpośrednim wynikiem braku zaufania i poświęcania
czasu na bezproduktywne działania.
Nie też pominąć związków między zarządzaniem zaufaniem
a kryzysem rozumianym jako znaczne zagrożenie dla organizacji lub jednostki. Można tu odnotować dwie ważne zależności.
Zaufanie zwiększa szanse przetrwania kryzysu towarzyszącego
organizacji. Sam zaś kryzys, źle zarządzany, jest nieufności i wycofania z organizacji. W kryzysie ze względu na rosnącą nie

pewność oraz zależność od innych, zarządzanie zaufaniem jest
więc szczególnie istotne. Zaufanie lub też jego brak staje się w
warunkach kryzysu bardzo widoczne (Grudzewski i in. 2007,
Webb 1996). W takich okolicznościach zachowania kierownictwa
są szczególnie „pod lupą” pracowników. Ludzie są niezwykle
czuli na wszystkie sygnały, rozmowy lub ich urywki, e-maile itd.
(Galford, Drapeau 2003).
Na zakończenie
Prof. dr hab. biskup diecezjalny Andrzej Dzięga, obecnie arcybiskup Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w przedmowie
do pracy autorów pt. „Zarządzanie zaufaniem w organizacjach
wirtualnych” napisał: „Cóż to bowiem jest owo zaufanie, pozwalające jednej osobie przyjmować ze spokojem oświadczenie drugiej osoby, często jedynie ustne, bez żadnej możliwości udowodnienia, ba, nawet bez poczucia takiej potrzeby. Tym bardziej
bez gwarancji formalnoprawnych, że oświadczenie będzie dokładnie wykonane. Powie ktoś: to tylko zwykła, ludzka uczciwość. Ale pokaż mi, człowieku, ściśle prawny walor owej uczciwości, prawdomówności, zawierzenia słowu drugiego człowieka. Tym bardziej pokaż mi walor ekonomiczny tegoż. Tam,
gdzie chodzi o pieniądze, stosuje się przecież na ogół szereg
klauzul, potwierdzeń, dodatkowych gwarancji, itp. Z zaskoczeniem przeczytałem jednak w niniejszym opracowaniu, że przeciwnie, zaufanie od zawsze jest obecne w interesach, chociażby
w sformułowaniu: otrzymać kredyt zaufania. Owo zaufanie jest
więc konkretną wartością w relacjach społecznych i gospodarczych. Zaufanie, skuteczna ufność, skuteczna nadzieja, że treść
słownej deklaracji osoby zgodna jest nie tylko z jej realną wolą
działania, ale nadto z gwarancją takiego właśnie działania, pozwala niezwykle uprościć, uczynić bardziej ekonomicznymi relacje między ludźmi. Skądinąd jest to postawa ściśle etyczna.
Także chrześcijańska. Zresztą, autorzy świadomie przywołują w
tej publikacji podstawy religijne zaufania jednej osoby do drugiej, wskazując na niektóre, specyficzne aspekty formacji człowieka w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.



Mnie osobiście przekonuje do poparcia tego studium charakterystyczna korelacja zagadnień związanych z zaufaniem, z jego
źródłami i z jego skutkami (także ze źródłami i ze skutkami braku zaufania) do słów Jana Pawła II na temat potrzeby budowania cywilizacji miłości. Nowe zadanie Kościoła? Nowa myśl
duszpasterska? Bez wątpienia tak. Ale przecież nie tylko. To także szczególna intuicja intelektualna naszego Papieża, wyrastająca z czujnej obserwacji realiów współczesnego życia. Zbyt wiele
stawiano już nieufności wobec człowieka i domniemań winy.
Zbyt wiele cierpień niewinnych ludzi tym spowodowano. Zbyt
wielkie koszty trzeba było ponieść. Cywilizacja oparta na nieufności i nieustannej kontroli nie sprawdza się. Dlatego wezwanie
Jana Pawła II do budowania cywilizacji miłości, wypowiedziane
językiem teologicznym, ale mające konkretne konotacje społeczne, brzmi przed nami jak wezwanie: znowu sobie zaufajmy.
Znowu bądźmy sobie braćmi. Powie ktoś: utopia. Ja odpowiem:
w skali globalnej prawdopodobnie tak, bo zło jest przecież żywe
i nie ustanie wśród ludzi. Ale w skali konkretnych działań, dotyczących konkretnych ludzi, jest to jak najbardziej realne, bo
przecież dobro w ludzkich sercach jest i zawsze pozostanie naturalnym źródłem inspiracji do pozytywnego patrzenia na drugiego człowieka, do pragnienia czynienia dobra, a także do uczciwego, sensownego i pracowitego życia”.



Stanisław Kaczor, Teresa Z. Sarleja
O POTRZEBIE WSPÓLNEJ REFLEKSJI NAD BUDOWĄ
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wprawdzie każdy kraj, naród, a nawet społeczności lokalne
posiadają swoją historię, tradycje i specyfikę widzenia świata, to
jednak szczególnie w czasach globalizacji, powstawania organizmów międzypaństwowych, także dążeń humanistycznych, warto dokonywać refleksji nad sprawami, które dotyczą przemian
pożądanych jak też zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji.
Jesteśmy przekonani, że narody Polski i Ukrainy po różnych
doświadczeniach historycznych dochodzą coraz bardziej do przekonania o potrzebie współdziałania na rzecz przezwyciężania tego,
co było niedobre w naszych dziejach i rozwijanie tego, co głosili i
na rzecz tego działali, światli synowi i córki obydwu narodów.
Utwierdzamy się w tym poglądzie na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń współpracy między ukraińskimi i polskimi pedagogami. Czas ten pokazał, że trzeba i można przechodzić od głoszenia haseł do działań praktycznych, które można wskazać na konkretnych przykładach.
Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że jest wiele zadań do
podjęcia z wieloletnią perspektywą. Ralf Dahrendorf dokonał
ciekawych obliczeń i sformułował ciekawą i ważną hipotezę, że
zmiany systemu dokonują się w ciągu 6 miesięcy, przemiany na
rynku po 6-ciu latach, natomiast przemiany w postawach, a więc
w mentalności ludzi, po 60 latach. A na tym ostatnim polu trzeba
pracy najwięcej bo od tego zależy jakimi będziemy narodami,
społeczeństwami, jakimi będziemy ludźmi. To przecież człowiek
jest tym, który zdecyduje o poziomie życia przez rozwój cywilizacji i kultury. O ile cywilizacja jest tym wszystkim, co ułatwia
nam życie a jednocześnie może zagrażać, to kultura czyni z nas
ludzi. Wszyscy podróżujemy przez życie w wehikule kultury. W
nawiązaniu do terminu kultura jako uprawa mamy na uwadze



to, że nieustannie warto i trzeba dbać o doskonalenie siebie. Jest
tu podobieństwo do pracy ogrodnika, który w każdej porze roku
dokonuje zabiegów na roślinach, aby się rozwijały i w odpowiednim czasie dawały dorodne plony.
Przez niniejsze opracowanie chcemy przyczynić się do dialogu
naszych kultur, do intelektualnego niepokoju. To może sprzyjać
gotowości umysłów do podejmowania jawiących się problemów,
szukania odpowiedzi na stawiane przez świat pytania.
Wszyscy żyjemy w świecie zastanym, który był tworzony
przez pokolenia, które odeszły do historii, ale jest jeszcze świat
zadany, który przed nami, a podjęcie tych zadań jest wielkim
wspólnym obowiązkiem
Gdyby użyć słów wielkiego polskiego myśliciela - poety XIX
wieku Kamila Cypriana Norwida „Ojczyzna to wielki, wspólny
obowiązek”. W takim kontekście chcemy traktować naszą rozmowę, naszą ewentualną dyskusję wokół budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Kilka zagadnień terminologicznych
W kontekście etymologicznym słowo obywatel oznacza
człowieka obytego, bywałego i posiadającego świadomość polityczną. Warto jednak sięgnąć głębiej dla odczytania treści zawartych w pojęciu „obywatel”, „obywatelstwo”. Sięgniemy zatem
do łacińskiego słowa civis wywodzącego się ze starożytnej Grecji
oraz Italii i wiążącego się z państwami-miastami. W średniowieczu termin obywatel oznaczał tę część mieszkańców, która miała
prawa miejskie. Termin „obywatelstwo” upowszechnił się od
czasów rewolucji francuskiej (1789-1799) jako przeciwstawienie
poddaństwa wolności.
Głębokie tradycje ma też termin „społeczeństwo obywatelskie”. Można tutaj wskazać pierwotne jego korzenie. W czasach
starożytnych oznaczało ono „etyczno-polityczną wspólnotę
wolnych obywateli pod rządami prawa, w której realizuje się cel
(telos) człowieka, rozumianego jako istota polityczna (politikon
zoon). Arystotelesowska polis miała za podstawę nie sprowadzalne do sumy dóbr jednostkowych wspólne dobro społeczności, w której sztuka polityczna była pojmowana jako forma życia


obywateli i ich najwyższe powołanie”. (Dorota Pietrzyk-Reeves:
Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej
źródła. Wrocław 2004, s. 19.)
Dla Rzymian społeczeństwo obywatelskie odnosiło się do
sfery rozumu i sprawiedliwości. Gdy przypominamy te znaczenia pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”, to zauważamy trwałość treści występujących ówcześnie do czasów początku XXI
wieku. Czymże bowiem jest domaganie się sprawiedliwości,
poszanowania prawa, równości wobec niego itp.
Trzecim terminem wypowiadanym często jest słowo „kapitał
ludzki”. Chodzi przy tym szczególnie o kapitał intelektualny.
Jest to bogactwo, które można porównać do energii uzyskiwanej
ze źródeł odnawialnych a więc wiatru, wody, słońca, źródeł geotermicznych, biomasy. Szare komórki są niedocenianym, przynajmniej w Polsce bogactwem i przez to nie szanowanym w takim stopniu w jakim być powinno i jest niewątpliwie możliwe.
W zjawisku masowej emigracji, jakie miało miejsce w Polsce
od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej (od maja 2004 r.) dostrzega się głównie czynnik ekonomiczny, który jest niewątpliwie dominujący. Chęć poprawienia relatywnie szybko swego
statusu ekonomicznego wskazywana jest bardzo często. Mniej
dostrzega się niemożliwość w Polsce osobistego rozwoju, braku
wizji spełnienia swoich marzeń, powiązanych wprawdzie z ekonomią, ale dotyczących całej osobowości. Nie zrozumieliśmy
jeszcze twierdzenia jednego z laureatów nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, że jest ona nauką o człowieku.
Istota społeczeństwa obywatelskiego i jego niezbędność w naszych
krajach
Gdy zastanawiamy się nad istotą społeczeństwa obywatelskiego, mamy najczęściej na uwadze jego praktyczne znaczenie
dla życia jednostek, lokalnych grup społecznych, a także funkcjonowania narodów i państw. Dlatego też teoretycy zagadnienia
starają się określić relacje między takimi pojęciami jak: państwo,
demokracja, gospodarka. Nie jest to przypadkowe, jeśli zważymy,
że na codzień stykamy się z urzędami wypełniającymi funkcje
państwa, np. płacenie podatków, uzyskiwanie decyzji urzędo


wych w różnych sprawach niezbędnych w życiu rodzinnym lub o
szerszym charakterze. W instytucjach sądowych poszukujemy
sprawiedliwości na zasadach racjonalnych, zgodnych z obowiązującym prawem, ale jednocześnie jasnych umożliwiających ich
rozumienie. Obywatel chciałby czuć się bezpieczny. Obywatelstwo bowiem jest swoistym statusem gwarantującym przestrzeganie praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji.
Istotą społeczeństwa obywatelskiego wydaje się być korzystanie z uprawnień, ale i wykonywanie obowiązków. Jesteśmy
za zamienieniem tej kolejności, dając pierwszeństwo obowiązkom, ze względu na naszą przeszłość, z głęboko zakorzenionym
negatywnym stosunkiem do państwa przez wiele lat zaborczego, okupującego, w sumie niesprawiedliwego.
Sądzimy, że będzie pożyteczne bardziej szczegółowe przypomnienie rodzenia się idei nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to sięgnięcia głównie do klasycznej tradycji
republikańskiej i tradycji liberalnej.
W ujęciu republikańskim podstawą rozumowania jest cel
etyczny, którym jest dobre życie obywateli. Głosiciele tego poglądu twierdzą, że „człowiek jest stworzony po to, by być obywatelem, albowiem tak uformowana jest jego natura, której nie
można zmienić”. (jw., s. 52.) Odwołują się zatem do tradycji, w
której występuje: ciągłość i zmiana.
Liberalna tradycja społeczeństwa obywatelskiego wywodzi
się głównie z procesów, jakie miały miejsce w XVIII wieku, a
więc rozwój własności prywatnej i gospodarki rynkowej, pracy i
kapitału, kolejnych rewolucji (angielskiej, amerykańskiej, francuskiej), które kwestionowały dotychczasowe źródła, władzy. Głębiej zaś, pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest uzasadniane
tym, co miało miejsce w starożytności, a więc myślenia o polityce, przynależnej do dziedziny państwa i sfery społecznej. Uwyraźnia się zależność między tym, co jednostkowe i tym co prywatne. Zaistniała na tej podstawie potrzeba wyjaśnienia tego, co
chcą robić jednostki i stowarzyszenia, będące zespołami osób
dobrowolnie zrzeszonych, uznających legalność władzy, która
jednak jest zewnętrzna wobec nich. Zakłada się przez to uczest-



nictwo w społeczeństwie obywatelskim jednostek w życiu publicznym, będącym wstępem do liberalnej demokracji.
Koncepcja liberalna społeczeństwa obywatelskiego zakłada,
że władza nie może być władzą arbitralną, celem jej ma być służenie dobru publicznemu, „a przede wszystkim, ochronie
uprawnień jednostek do zachowania życia, wolności i mienia”.
(jw., s. 66-67).
Myśl liberalna o społeczeństwie obywatelskim sięgnęła do filozofii Kanta, który głosił, że wolność w rozumieniu pozytywnym to nic innego, jak „własne prawodawstwo czystego i jako
taki praktycznego rozumu”. (I. Kant: Krytyka praktycznego rozumu. Warszawa 1984, s. 5.) Pod koniec XX wieku odrodziła się
refleksja nad społeczeństwem obywatelskim w Europie Środkowej. Zaczęto sięgać do dzieła A. de Tocqueville'a, „O demokracji
w Ameryce”, które zdaniem wielu komentatorów, najlepiej pokazało co jest najlepszym lekarstwem na centralizację i despotyzm.
Miało nim być prężnie rozwijające się społeczeństwo obywatelskie oparte na bogatym życiu stowarzyszeniowym. (Por. Dorota
Pietrzyk-Reeves: Idea społeczeństwa obywatelskiego, s. 96.)
Warto zauważyć z punktu widzenia dnia dzisiejszego (koniec 2008 r. słowa J. S. Milla i Tocqueville'a o potrzebie elit i
przywódców oraz o potrzebie zdobywania wiedzy i kształcenia
w cnotach obywatelskich zasadzających się na aktywnej odpowiedzialności za dobro publiczne. (Por. jw., s. 108.)
Wspomniani ideologowie społeczeństwa obywatelskiego w
ujęciu liberalnym obawiali się nadmiernego ulegania większości,
byli wrogami bierności jednostek, chęci ulegania innym, łatwego
zadowalania się. Twierdzili, że tylko charaktery energiczne i
niezadowolone, umysły wykształcone, gotowe do działania mogą przyczynić się do ogólnego postępu. Byli wielkimi zwolennikami ważnego miejsca edukacji w społeczeństwie obywatelskim.
Autorka, wspomnianej książki „Idea społeczeństwa obywatelskiego” tak podsumowuje swoje rozważania nad jego koncepcją liberalną: „Indywidualizm, prywatność, pluralizm, dobrowolne stowarzyszenia, publiczna dyskusja i komunikacja wszystko to składa się na liberalny model społeczeństwa obywatelskiego”. (jw., s. 116).



Wśród wielu poglądów na relację społeczeństwo - państwo
chcemy przytoczyć jedynie rozumowanie Karla R. Poppera zawarte w jego książce „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”
(Warszawa, 1993),
Pojęcie społeczeństwa otwartego K. R. Popper wprowadził jako sprzeciw „społeczeństwu zamkniętemu”, rozumianemu jako
społeczeństwo: magiczne, plemienne, kolektywne i organiczne.
Społeczeństwo otwarte, wg K. Poppera, ma być oparte na wymianie i współpracy, w którym jednostka ma prawo do decyzji
osobistych. Jest to zarazem społeczeństwo wyzwalające „władze
krytyczne człowieka”, rodzące się z wiary w rozum. Za pomocą
rozumu zaś ma możliwość przekształcania świata (jw., s. 21).
Jaka ma być rola państwa, w wypełnianiu obowiązków obywatelskich i jakie warunki powinny być spełnione dla poprawnych relacji między obywatelem i państwem? Takie pytanie ciągle oczekuje odpowiedzi w praktyce dnia codziennego.
Przy analizie wyników licznych, studiów oraz publikacji o
charakterze przyczynkarskim można dojść do wniosku, że w polskim społeczeństwie jest duży dystans do demokracji. Dystansowanie się do życia politycznego, czego przykładem może być
udział Polaków w wyborach, ma głębsze źródła, aniżeli tylko 50
lat rządów autokratycznych. To zaś może zachęcać do wydobycia
z bogatego materiału studiów tego, co jest istotne dla koncepcji
liberalnej i republikańskiej społeczeństwa obywatelskiego.
Według koncepcji liberalnej obywatelstwo, obywatel jest pojmowany jako podmiot zagwarantowanych konstytucyjnie praw i
wolności w tym politycznych. Chodzi zatem przede wszystkim o
chronienie przez państwo sfery uprawnień jednostki.
Natomiast koncepcja obywatelstwa o rodowodzie republikańskim ma charakter wartościujący, np. chodzi o uczciwość,
troskę o innych, bezinteresowność, patriotyzm, kulturę polityczną, nastawienie na dialog i kompromis, działanie dla dobra
wspólnego.
Wydaje się, że wybranie z jednej i drugiej koncepcji tego, co
najlepsze, a jednocześnie nie wykluczające się, może być dobrą
podstawą do definiowania użytecznego pojęcia „społeczeństwo
obywatelskie”. Społeczeństwo obywatelskie potrzebne jest Pola


kom, a prawdopodobnie także Ukraińcom dlatego, że tylko w
pełniej aktywności jednostek i w grupach społecznych mogą poprawić swoje położenie ekonomiczne, wpływać na zmniejszanie
a następnie likwidację barier między władzą a człowiekiem,
czyniąc go obywatelem. Takie działania będą się przyczyniać do
coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb w rodzaju potrzeby partycypacji, uznania oraz przekraczania samego siebie (transgresji). W osiąganiu celów zbliżania się do idei społeczeństwa obywatelskiego, w dużym stopniu może przyczynić się edukacja
wszystkich obywateli naszych krajów, od dziecka aż do tych,
którzy schodzą ze sceny życia, ale wiele jeszcze potrzebują i mogą dać z siebie.
Jak budować społeczeństwo obywatelskie?
Po zadaniu takiego pytania chcemy się wspólnie zastanowić
nad formułowaniem hipotetycznych odpowiedzi, a nie nad dawaniem recept. Takich zapewne nie ma, ale uczestnicy III Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie 17 maja
2008 roku zachęcali do debaty nad najważniejszymi, ich zdaniem, zadaniami, które trzeba będzie podjąć, aby Polska rozwijała się harmonijnie i dawała swój wkład w rozwój Europy, czyli
brała za nią odpowiedzialność.
Przygotowane na Kongres materiały zostały przedstawione
na kilkuset stronach przez różnych specjalistów z podziałem na
trzy okresy historyczne i przyszłościowy tj. 1) Polska okresu
międzywojennego (1918-1939), 2) Polska lat 1989 - 2009 i 3) Polska w latach 2010 - 2030.
Jako najważniejsze zostało postawione pytanie: jak wychować pokolenie 2010 - 2030. Perspektywa tylko pozornie odległa.
Wcale nie za wcześnie na tworzenie warunków materialnych,
kadrowych i programowych, aby wizja stała się rzeczywistością.
Bez społecznej debaty z udziałem pokolenia przyszłych rodziców stworzenie odpowiednich warunków we wszystkich dziedzinach nie wydaje się możliwe. To zaś stawia pytanie o społeczeństwo obywatelskie, które będzie przejęte tą rozmową, sporem o wartości, które będą odpowiadały, jednostkom, rodzinom
i całemu społeczeństwu.



Formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące różnych
dziedzin życia w Polsce, szczególnie zbudowania wspólnoty
narodowej i społecznej oraz prawdziwego państwa wraz z wybiciem się na społeczeństwo obywatelskie jest bardzo trudne.
Wymaga zatem odwagi w stawianiu propozycji odpowiedzi i
gotowości do sporów z innymi stanowiskami w każdej ze spraw.
Jan Szomburg jeden z organizatorów Kongresu, na łamach
„Rzeczpospolitej” (14-15 czerwca 2008 roku) wskazuje, że trzeba
zacząć od poprawy dialogu na linii sfera władzy - sfera obywatelska. Jego zdaniem, chodzi „o proces głębokiej autorefleksji, który
otworzyłby drogę do faktycznego, szerokiego konsensusu do
zmiany postaw, a w tym do większego uszlachetnienia i uwspólnotowienia naszego indywidualizmu i naszej rodzinności”. Prawdziwa debata powinna nie dzielić a łączyć.
Inny współorganizator Kongresu Michał Kleiber w syntetycznym ujęciu zamieszczonym również na łamach tego samego
dziennika „Rzeczppspolita” skierował uwagę czytelników na
zagadnienie „Społeczeństwa wiedzy”. Wskazał przy tym na,
jego zdaniem, pięć najważniejszych zadań.
1. Potrzebny jest w Polsce ponadsektorowy model rozwoju.
„Żadna modernizacyjna reforma wprowadzona w jednym tylko
sektorze życia publicznego, bez osadzania jej w szerokim kontekście polityki całego państwa, nie przyniesie oczekiwanych
rezultatów”.
2. Niezbędna jest krytyczna refleksja nad dominującym modelem kultury. Istniejący w Polsce stan milczącego przyzwolenia
„na narastający rozdział pomiędzy kulturą masową, prostacką
pseudohumanistyką i agresywną, często powierzchowną i nieobiektywną publicystyką polityczną z jednej strony, a współczesnym światem nauk ścisłych i przyrodniczych z drugiej - jest
poważnym zagrożeniem dla rozwoju”.
3. Pilna jest potrzeba zmiany w systemie edukacyjnym. Zdaniem autora, „nie zauważamy w Polsce, że dzisiaj najważniejsza
rywalizacja na, świecie toczy się o ludzkie umysły - stwarzanie
szans najzdolniejszym własnym obywatelom i przyciąganie talentów z zagranicy”. Szkoły wyższe w Polsce cierpią, zdaniem
M. Kleibera, na syndrom instrumentalizacji wiedzy, wedle któ

rego, wszystko musi zmierzać do jakiegoś celu praktycznego tak jakby wiedza sama w sobie takim celem nie była.
Dodamy od siebie, że dyskusje dotyczące zmian w systemach
edukacji, w tym na poziomie wyższym, toczą się w wielu krajach
wspólnoty europejskiej. Przykładowo można wymienić głos Gesine Schwan, obecnie rektora Europejskiego Uniwersytetu Europa
we Frankfurcie nad Odrą (Süddeutsche Zeitung z 21 VII 2008 r.).
Zdaniem G. Schwan szkoły wyższe powinny uwzględniać sferę
ekonomiczną, społeczną i kulturalną. Mają służyć demokratycznemu społeczeństwu. Powinny też tworzyć warunki dla powszechnego kształcenia ustawicznego dostępnego dla wszystkich
zainteresowanych, w tym za pomocą środków kształcenia na odległość. Wprowadzanie innowacji powinno dotyczyć nie tylko
gospodarki, ale również każdej dziedziny życia codziennego.
4. Sektor badań naukowych powinien być wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej, kuźnią ekspertów niezbędnych
do podejmowania racjonalnych decyzji. Codziennie przekonujemy się jak wielkie znaczenie mają trafne decyzje w określaniu
rozwoju kraju na bliższą i dalszą przyszłość. Brak takich badań
powoduje niepowetowane straty materialne a także w mentalności obywateli. „Najzdolniejsi - pisze M. Kleiber - tracą zainteresowanie podjęciem kariery badawczej, dramatycznie zmniejsza się grupa naukowców mających ambicje i możliwości prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie”.
5. Niezbędne jest całkowicie odmienne spojrzenie na problematykę innowacyjności. Trzeba odstąpić od sektorowej gospodarki na rzecz ponadsektorowej. Niezbędna jest polityka wspierania kreatywnej przedsiębiorczości, uelastycznienie rynku pracy, akceptacja rynkowego charakteru procesów innowacyjnych z
pewnymi wyjątkami, które trzeba będzie wyraźnie określić.
W konkluzji M. Kleiber zadaje pytanie o istnienie wspólnego
mianownika dla wskazanych wyzwań i odpowiada twierdząco:
„Tak, jest nim przekonanie, że termin „społeczeństwo wiedzy”
nie jest sloganem jak chcieliby jego krytycy, lecz absolutnie realną rzeczywistością. Istnieją niezmierzone pokłady wiedzy, której
musimy się uczyć coraz lepiej rozpoznawać, pozyskiwać, przechowywać, upowszechniać i chronić.


Warto w tym kontekście przywołać stale aktualny raport dla
UHESCO z 1986 roku, opracowany przez zespół ekspertów pod
kierownictwem Jacquesa Delorsa pt. „Edukacja - jest w niej
ukryty skarb”. Już w tytule bowiem autorzy podkreślają, że każdy człowiek posiada talenty dotychczas nie odkryte, a jeżeli nawet jest ich świadomy, to niezbędna jest edukacja, aby je oszlifować. Wskazują zatem na edukację jako narzędzie pracy nad
sobą. Nazwanie raportu katechizmem w zakresie edukacji na
XXI wiek jest uzasadnione chociażby tym, że w sposób syntetyczny precyzuje kierunki działań w postaci czterech filarów, o
których warto ciągle pamiętać,
1. Uczyć się, aby wiedzieć. W tym przypadku trzeba koniecznie podkreślić wagę rozumienia tego, co się zdobywa, co
się przyswaja. Bez rozumienia, bez umiejętności wypełnienia,
treściami (desygnatami) używane słowa będą puste, a przez to nic
nie znaczące. Na takie niebezpieczeństwo wskazują badania prowadzone każdego roku przez ośrodek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nad rozumieniem prostych komunikatów
nadawanych przez masowe środki przekazu. Wyniki tych badań
wskazują, że z rozumieniem pojęć, zwrotów nie jest dobrze. Być
może dlatego między innymi komunikacja między ludźmi w Polsce prowadzi do licznych nieporozumień. Czy podobnie jest na
Ukrainie? Jeżeli tak, to warto o tym porozmawiać.
2. Uczyć się, aby działać. Chodzi zatem o zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, dla przekształcania świata w szerokim
tego słowa znaczeniu, ale głównie dla rozwiązywania różnego
rodzaju problemów w bytowaniu codziennym jednostek i małych grup społecznych. Wymienimy dla przykładu gospodarstwo domowe. Prowadzenie go wymaga wielorakiej wiedzy
sprawdzanej w działaniu. Przekonujemy się wtedy na ile potrafimy z niej korzystać i co sprawdza się w życiu, a co nie.
3. Uczyć się, aby współdziałać, aby żyć wspólnie. To wskazanie odnosi się do życia w różnych skalach, począwszy od rodziny, społeczeństw lokalnych, całego kraju jak też przynajmniej w
wymiarze europejskim. Jesteśmy bowiem pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskiej. W treści tego filara odnajdujemy
bardzo trudne zadanie dotyczące poznawania kultur innych niż



nasza, aby można uznać je za równie ważne i interesujące, a co
najważniejsze przy wzajemnym zrozumieniu współżyć.
4. Uczyć się, aby być. Ten filar został sformułowany identycznie jak tytuł raportu dla UNESCO z 1972 roku pod redakcją
Edgara Faure'a. Zapoczątkował on szeroką ofensywę uczenia się
ustawicznego. Dlatego nie stracił na aktualności i dobrze, że został przypomniany syntetycznie w raporcie po dwudziestu czterech latach.
Wybitny socjolog polski J. Szacki zauważył, że polska demokracja jest bardzo licha. Przejawią się to między innymi w tym,
że jednostki i grupy społeczne skłonne są do ponarzekania lub
doraźnego protestu. Natomiast uczestnictwo w działaniach społecznych jest nietrwałe. Obserwuje się niechęć do zrzeszania się,
w wyniku czego następuje oddawanie pola tak zwanym „aktywistom zawodowym”.
Nie oznacza to, że cała Polska jest aspołeczna. Są niewątpliwie wyspy aktywności, ale na morzu atomizacji i zobojętnienia.
Głoszone są ostatnio, a może to miało miejsce również wcześniej
dwa pytania: 1) Czyja Polska? i 2) Jaka Polska?
Na pierwsze pytanie można najkrócej odpowiedzieć, że Polska
niestabilności i ciągłej kłótni. Nie wydaje się, abyśmy chcieli takiej
Polski. Natomiast na pytanie drugie można formułować i poddawać pod dyskusję kilka odpowiedzi.
Na czoło wysuwamy sprawę kraju dobrze zorganizowanej
pracy, od centrali po najniższe komórka życia społecznego. Sprawę tę uważamy za istotną z tego względu, że jesteśmy w ogonie
Unii Europejskiej w tworzeniu dochodu narodowego, co czyni
nasz kraj jednym z najbiedniejszych we wspólnocie. A przecie to
w Polsce, autorstwa Tadeusza Kotarbińskiego, powstał „Traktat o
dobrej robocie”. Może się to wydawać dziwne, ale dzieło jest pomijane w studiach, a autor zapominany. Nie jest to jedyny przykład niedoceniania dorobku nauki w Polsce, a przez to wykazywania braku szacunku do kapitału intelektualnego.
Następna, druga odpowiedź na pytanie: jaka Polska, warta
rozważenia, jest następująca: Polska wzajemnego zaufania, wzajemnej życzliwości i wzajemnej pomocy na co dzień. Czym jest
zaufanie? Temu pojęciu poświęca się przynajmniej w teorii wiele


miejsca. Socjolog Piotr Sztompka w swojej książce pt. „Zaufanie
fundament społeczeństwa” (Kraków 2007) pojęcie zaufanie definiuje następująco: „Zaufanie jest zakładem podejmowanym na
temat niepewnych przyszłych działań innych ludzi”. (jw., s. 6970.) Autor odsyła jednocześnie czytelnika do innych definicji dla
rozszerzenia pola widzenia. Na przykład cytuje Lina: „Zaufanie
to przekonanie lub oczekiwanie, że partner weźmie pod uwagę
interesy drugiego partnera w toku wymiany”. (jw., s. 70.)/
Z analizy wielu przytoczonych definicji wyłania się obraz
związany z przyszłością, z jej antycypowaniem, z zachowywaniem się tak, jakby przyszłość była pewna. Autor wspomnianej
książki przytacza jeszcze jedną definicję w tym kontekście. „Zaufanie [...] to prawidłowe przewidywanie działań innych ludzi,
które mają wpływ na działania jednostki w sytuacji, gdy wybór
działania musi zostać dokonany, zanim możliwe będzie zaobserwowanie działań innych osób”. (jw., s. 7.)
Rozpatrując pojęcie zaufania, warto je umiejscowić w kulturze zaufania. W jej ramach jak pisze wspomniany P. Sztompka w
cytowanej książce „pojawiają się dwie naczelne reguły: (a) należy ufać innym, zakładać, że są wiarygodni, dopóki nie okaże się
odwrotnie, oraz (b) należy traktować serio zaufanie okazane
przez innych i spełnić ich oczekiwania, dopóki nie okaże się, że
zaufanie było pozorowane”. (jw., s. 268.)
Czy i jakie są sugestie dotyczące edukacji dla zaufania? Chodzi nam bowiem o przyszłości, która zawsze łączy się z edukacją. P. Sztompka wymienia siedem aspektów tej edukacji.
1. Szerzenie oświaty (wiedzy o społeczeństwie). „Stworzenie
wykształconego i rozeznanego człowieka publicznego”. A więc
umiejscawiamy ten aspekt w pojęciu obywatel.
2. Prawidłowe stosunki rodzinne, np. zażyłe są kluczową siłą
kształtującą zaufanie. Zatem poprawianie sytuacji rodzin w różnych aspektach może sprzyjać wychowaniu do zaufania.
3. Szkoła jest ważnym miejscem wychowania dla zaufania,
głównie chodzi o zaufanie między uczniami i nauczycielami, ale
i wśród samej młodzieży szkolnej. W programach szkolnych
szczególnie takich przedmiotów jak język ojczysty i historia, literatura znajdujemy wiele wzorów osobowych godnych zaufania.


4. Ciągłość stylów życia gwarantuje większe bezpieczeństwo
zaufania. Warto zatem rozwijać cechy oparte na zaufaniu, takie
jak: honor, lojalność i inne cnoty tradycyjne.
5. Duże możliwości wychowania dla zaufania kryją się,
przynajmniej teoretycznie, we wspólnotach religijnych. Może
powstać produkt uboczny wartości moralnych i religijnych. Jak
wykazuje praktyka nie zawsze teoria jest zgodna z praktyką, a
przecież wiadomo, że słowa uczą a przykłady pociągają (verba
docent exempla trahunt).
6. Debaty publiczne w mediach muszą być otwarte na zaufanie i nieufności. Powinny być przedmiotem sporów w szkołach
jak też w organizacjach społecznych.
7. Edukacja dla zaufania nie powinna się odbywać głównie
przez nakazy, ale przede wszystkim przez codzienne doświadczenia. Warto podkreślać instrumentalną wartość zaufania. Może być to zachętą dla obywateli by dla własnego interesu dbali o
interesy innych.
Niestety wyraźnie zauważamy ciągle spadający brak zaufania nie tylko w kręgach rządzących, ale i w najmniejszych komórkach społecznych, jakimi są rodziny, społeczności lokalne, a
nawet organizacje pozarządowe. Bez zaufania trudno dochodzić
do zrozumienia poszczególnych racji, a w wyniku tego porozumienia, niezbędnego w każdym działaniu i współdziałaniu.
Mamy na względzie szczególnie te, które kierują się dobrem
społecznym.
Wzajemna życzliwość przejawia się niemal w każdej sytuacji,
w języku jakim się porozumiewamy, w mowie ciała itp. Wzajemna pomoc może się przejawiać w bardzo licznych codziennych sytuacjach. To zaś, co słyszymy nie może nas napawać nadzieją na rzeczywiste zaufanie i gotowość niesienia pomocy na
co dzień. Podamy tylko jeden przykład. Słyszymy coraz częściej
w instytucjach usługowych, w tym w urzędach pytanie: „W
czym mogę pomóc?” zamiast „W czym mogę służyć?”. Służba
bowiem drugiemu człowiekowi, szczególnie w kontekście
państw jest wyrażona w słowie „minister” a więc sługa.
Trzecia odpowiedź o Polskę może dotyczyć, naszym zdaniem, porządku w głowach i w otoczeniu. Wiadomo, że jeśli nie



ma porządku w głowie, nie może być go również w otoczeniu. A
słowo porządek jest rozciągliwe i dotyczy zarówno ekologii w
szerokim ujęciu jak też higieny życia codziennego. Porządek dotyczy różnych stron obyczajów jak też chociażby terminowości
zobowiązań.
Po czwarte Polska powinna być krajem różnorodności i
kompromisów. Jesteśmy, a przynajmniej tak się uważa, krajem
indywidualistów, a zatem i indywidualności. Przy różnorodności można oczekiwać bogactwa pomysłów i rozwiązań, zmierzających do realizacji celów ważnych społecznie. Indywidualizm
może jednocześnie przeszkadzać w jednoczeniu się dla dział dla
wspólnoty. Dlatego uczenie się sztuki kompromisów jest jednym
z ważnych zadań wychowania obywatelskiego, wychowania
politycznego. Działalność polityczna to m.in. sztuka osiągania
zgody przez wzajemne ustępstwa.
W języku zawodowych polityków często spotykamy się z
jawną lut ukrytą nienawiścią do drugiego człowieka o innych
poglądach. Taki język jest ze swej istoty toksyczny, zatruwa relacje, więzi osobnicze, nie dopuszcza możliwości współistnienia.
Niejednokrotnie słyszymy, tych innych trzeba zniszczyć. Takie
postępowania nazywamy pedagogiką nienawiści i proponujemy
przeciwstawić jej pedagogikę słońca, pedagogikę tęczową w
nawiązaniu do cywilizacji słońca Ignacego Solarza, twórcy uniwersytetów ludowych w Polsce w okresie międzywojennym.
Chodzi wreszcie o kraj i ludzi tam mieszkających odpowiedzialnych za siebie, za innych i za własne państwo. Bez dzielenia
na „My” i „Oni”. Odpowiedzialność to przewidywanie skutków
działań będących pochodną stanowionych ustaw, podejmowanych
uchwał, zarządzeń, rozporządzeń i innych postanowień.
Polska według obowiązującej Konstytucji jest państwem
prawa. Dlatego tak często słyszymy domaganie się sprawiedliwości, nie łamania prawa. Występuje się przeciwko zastępowaniu władzy sądowniczej przez władzę stanowiącą prawa, jak też
wykonawczą. Wydawanie wyroków poza sądami jest nie tylko
wielkim nieporozumieniem, ale również niszczeniem tkanki poszanowania prawa, przez wszystkich. Naruszanie prawa nawet




pod szyldem walki o sprawiedliwość społeczną jest tworzeniem
warunków dla psucia prawa i anarchii.
Twierdzi się, podobno na podstawie badań, że Polska jest krajem katolickim, bo ok. 95% mieszkańców deklaruje wyznanie
rzymsko-katolickie. Warto wobec tego przywołać ks. prof. Kłoczowskiego o potrzebie odchodzenia od duszpasterstwa strachu,
ponieważ zło nie jest ostatnim słowem. Jest nim miłosierdzie. A
współpracujący również jak poprzedni cytowany z „Tygodnikiem
Powszechnym” W. Bonowicz stwierdził, że Kościół musi opuścić
bezpieczne enklawy i stać się przyjacielem ubogich. Natomiast
znany filozof L. Kołakowski zwraca się do podzielonych polskich
katolików w następujący sposób: „Religia ma uczyć życzliwości
między ludźmi. Nic na świecie ważniejsze i trudniejsze. Potrzebujemy jednak tego wysiłku, trzeba, go wreszcie podjąć”.
W końcowej części tego artykułu podzielamy opinię, że społeczeństwo będzie obywatelskie jeżeli zostaną stworzone warunki dla inicjatyw ludzkich. Dodamy jednak pytanie: kto ma, je
stworzyć? Nasza odpowiedź, że trzeba, zaczynać od siebie. Podobno jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu dla siebie i niewiele
od siebie wymagamy. Potrzebna jest zatem przestrzeń myślenia,
kształtowania dobrego przywództwa, miejsc gdzie ludzie zderzą
się z ciszą, zastanowią się nad tym co i jak robić. A to może robić
każdy z nas. Wszak jest to warunek niezbędny, już wcześniej
wspominany - porozumieć się dla dobra wspólnego.
Powracamy to tytułu opracowania, i pierwszych akapitów.
Podniesione problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego
uważamy za niezmiernie ważne nie tylko w kontekście sytuacji
w Polsce, ale również u naszych sąsiadów na Ukrainie. Wspólna
refleksja może dać więcej, może być jakościowo inna i przyczynić się być może do przyspieszenia tych procesów. Taką mamy
nadzieję.






Tatiana Iżewska
JAN PAWEŁ II - PROROK JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ
W czasach powojennych, kiedy ojcowie paneuropeizmu
Churchill, De Gasperi, Adenauer oraz Schumann wysuwali nową ideę misji starej Europy, profetycznie marząc o zbudowaniu
swego rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy, europejskie realia powojennego podziału na dwa wrogie bloki chyba nie dawały dużo podstaw dla wcielenia tej idei w życie. Nawet słynna
teza De Gaulle’a o Europie „Od Atlantyku do Uralu”, którą wygłosił w 1959 roku, od początku była ujmowana jako nierealistyczna – wówczas wywoływała ona niewiarę w państwach bloku zachodniego i jawną irytację w Związku Radzieckim.
Dziś możemy wysnuć przypuszczenie, że w czasach założenia przez państwa zachodnioeuropejskie pierwszych instytucji
europejskich sądy o jakimś uczestniczeniu Europy Wschodniej w
zbudowaniu wspólnej europejskiej przyszłości były odbierane
jako utopijne marzenie. Komunistyczna Europa Wschodnia
owego czasu musiała jeszcze długo czekać na swego proroka,
który by potrafił nie tylko pokonać ideologiczne i mentalne bariery, ale też nadać wymiar duchowy idei zbudowania wspólnego domu europejskiego.
1. Człowiek XX stulecia
Życie Papieża Jana Pawła II zbiegło się ze znaczącymi zmianami geopolitycznymi, które jakościowo zmieniły twarz Europy
oraz, w szczególności, powodowały proklamowanie swobody
religijnej w tych krajach wschodnioeuropejskich, gdzie ta swoboda wcześniej była naruszana. Ten Pontyfik całkowicie może
być mianowany „człowiekiem XX stulecia”: wypadło mu być w
epicentrum najważniejszych etapów historii bieżącego stulecia.
Druga wojna światowa, nazizm, komunizm, upadek Muru Berlińskiego, wezwania nowego zglobalizowanego świata, po-



stchrześcijański sekularyzm nowej Europy, terroryzm – to
wszystko pozostawiło w jego życiu znaczące ślady.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku. Pochodzi z niewielkiego polskiego miasteczka Wadowice. Przeszedł drogę od
pracownika oraz aktora do arcybiskupa metropolity krakowskiego (1964) i kardynała (1967). 16 października 1978 roku Wojtyła
został wybrany na stolec papieski. Jego młodość, kształtowanie
się światopoglądu oraz osobowości przypadło na lata wojny oraz
faszystowskiej okupacji. Nie mniej ważnym doświadczeniem było
życie w stalinowskiej powojennej Polsce, gdzie w ciągu wielu lat
Karol był zmuszony literalnie codziennie bronić swojego wyboru
na rzecz wiary w Boga oraz służby kościelnej.
Wybranie na Papieża Słowianina zostało nieprzeciętnym zdarzeniem zarówno dla samego kościoła katolickiego, jak i dla całego świata. i rzecz tu polega nie tylko na wybraniu po raz pierwszy za czterysta lat Papieża – nie Włocha. Nie mniej rewolucyjne
było to, że Pontyfikiem został człowiek z drugiej strony „żelaznej
kurtyny”. Kardynał Wojtyła przyjął imię Jana Pawła II, manifestyjąc w ten sposób własne zamiary kontynuacji zalążkowych tendencji krótkiego pontyfikatu Jana Pawła I, ktory wszedł do historii jako „Papież, który uśmiechał się” oraz pragnął odnowienia.
Jan Paweł II stał na czele Kościoła Katolickiego w wyjątkowo
trudne czasy, kiedy w Europie Zachodniej wskutek kryzysu
wiary i nadmiernego zachwycenia się młodzieży świeckim sposobem życia zamykano świątynie, opustoszały seminaria oraz
klasztory. W innej, wschodniej części Europy nikt, oprócz ówczesnych religijnych oraz politycznych dysydentów, nie wierzył
w bliski koniec ideologii komunistycznej oraz ustalenie prawdziwej wolności wyznań. To wszystko wymagało pojawienia się
nowej osobowości, która by udzieliła odpowiedzi na wyzwania
oraz problemy, powstałe przed kościołem i społeczeństwem.
W osobie Jana Pawła II Kościół katolicki otrzymał głowę, która potrafiła nie tylko zostać liderem duchowym, ale również aktywnie i skutecznie działać w polityce swiatowej oraz na równi z
rządzącymi czołowych państw brać udział w dyskusji dotyczącej
dróg rozwoju człowieczeństwa.



Nowy Papież przyjął wezwanie czasu. Na samym początku
swego pontyfikatu Papież powiedział ludzkości, która straciła
wiarę: „Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” To kazanie nadziei w warunkach miedzynarodowego napięcia oraz napięcia między blokami zostało jednoczącym czynnikiem i przekształciło Jana Pawła II w uznanego lidera światowego.
Właśnie na początku lat 80-tych wskutek uznania społecznego
znaczenia religii oraz autorytetu Watykanu, stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską odnawiają (po ponad 400-letniej przerwie) kraje protestanckie: Wielka Brytania, dania, Szwecja, a także –
po raz pierwszy – nawiązują je Stany Zjednoczone. Jan Paweł II
rozwinął aktywną działalność w zakresie polityki zewnętrznej. Jego pierwsze wizyty, szczególnie w Polsce, a także gorące publiczne
wezwania do obrony idei jedności europejskiej, niewątpliwie, zostały katalizatorem zmian na kontynencie europejskim.
Temat europejski oraz poszukiwanie możliwości zwalczenia
podziałów zostają przedmiotem dyskusji nie tylko w kołach politycznych. W końcu lat 70-tych – na początku 80-tych europejskie
synody biskupów zaczęły rozmyślania o europejskiej współpracy
duchowej. Niebawem kontakty ekumeniczne, które dalece przekraczały granice kosciołów lokalnych, oraz wspólnot językowych,
także zostały sprawą europejską oraz bodźcem do zbudowania
wspólnego domu europejskiego.
2. Odnowienie jedności kontynentu Europejskiego jako
priorytet pontyfikatu Jana Pawła II
Na początku swego pontyfikatu Ojciec Świety ustalił strategię dotyczacą europejskiej konsolidacji, która miała przekroczyć
ramy politycznej, ekonomicznej oraz monetarnej integracji na
rzecz uświadamienia głębinowej kulturowo-duchowej jedności
starej Europy.
W przemówieniach oraz dokumentach Papieża Jana Pawła II,
poświęconych tematowi duchowo-politycznej integracji kontynentu europejskiego, warunkowo można wyodrębnić następujące aspekty kluczowe:
1. Chrześcijański fundament wspólnej Europy.



2. Ekumeniczna współpraca kościołów chrześcijańskich jako
rękojmia zachowania tradycyjnych wartości europejskich.
3. Godne miejsce narodów słowiańskich wsród narodowości
europejskich.
4. Konieczność mentalnej otwartości Europy Zachodniej wobec jej wschodnich sąsiadów.
Dla Jana Pawla II podstawowa stała się idea o ścisłym związku europejskiej historii i kultury z chrześcijaństwem. Połączenie
tych dwu rzeczywistości powodowało wzbogacenie Europy w
wartości chrześcijańskie, które już później zostały duszą cywilizacji europejskiej oraz ideałami humanizmu. Ta teza odnalazła
swoje odbicie w licznych wystąpieniach i dokumentach Papierza
Wojtyły. Na przykład, w swoim apelu do narodów europejskich
podczas pielgrzymki do Santiago de Compostela 9 listopada
1982 roku Papież powiedział:
„Ja, Jan Paweł, syn narodu polskiego, który zgodnie ze swoim pochodzeniem, swoją tradycją, swoją kulturą oraz swoimi
życiowo ważnymi powiązaniami zawsze przyznawał się do europejstwa jako naród słowiański pomiędzy łacinnikami oraz łaciński pomiędzy słowianami, ja, następca Piotra na Stolcu Rzymskim, ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła Powszechnego, wołam
do Ciebie, o, Europo, z Santiago, pełny miłości: odnajdę swoją
drogę do siebie samej, będę znów samym sobą! Przypomnij sobie swoje pochodzenie, ożyw swoje korzenie! Zacznij od nowa
żyć prawdziwymi wartościami, które okryły sławą twoją historię! I niech twoja obecność na innych kontynentach zostanie błogosławieństwem. Zbuduj od nowa swoją jedność duchową w
atmosferze całkowitego szacunku do innych religii i prawdziwych wolności. Oddaj cesarzowi cesarzowe, a boże – Bogu ”.
W latach 90-tych Jan Paweł II pilnie śledził przebieg politycznego procesu integracji europejskiej, wspierają go na wszelkie sposoby oraz wzywając wspólnotę europejską „nie pozostawiać żadnego narodu, nawet najmniej potężnego, poza granicami tego organizmu, który jest budowany wspólnym wysiłkiem”. Przy tym
Jan Paweł II był głęboko zaniepokojony problemem zachowania
chrześcijańskich korzeni Europy. W swoim apelu do korpusu dyplomatycznego 10 stycznia 2002 roku Papież zaznaczył, że wywo

łuje u niego smutek ten fakt, że w zasadniczych dokumentach UE
brak odwołania się do chrześcijanskich korzeni Europy oraz
wkładu religii w tworzenie europejskiej kultury i spuścizny. Ta
teza Jana Pawła II znacznie wzmocniła się w jego przemówieniu
23 lutego tegoż roku na Międzynarodowym forum Fundacji Alcide De Gasperi, gdzie Pontyfik, w szczególności, zaznaczył:
„Stary kontynent potrzebuje Jezusa Chrystusa, dlatego, aby
nie stracić swojej duszy oraz nie stracić tego, co uczyniło go
wielkim w przeszłości. Rzeczywiście, własnie przez chrzescijańskie posłanie w sumieniu ludzi zakorzeniły się wielkie wartości
godności ludzkiej oraz nietykalności osoby, godności pracownika i pracy, prawa każdego do godnego życia oraz uczestniczenie
w podziale dóbr ziemskich, które Bóg przeznaczył wszystkim
ludziom. Moim życzeniem jest, żeby Unia Europejska otrzymała
nową siłę życiową ze swojej spuścizny chrześcijańskiej, dają
adekwatne odpowiedzi nowym wezwaniom, przede wszystkim,
ze sfery etyki”.
Według głebokiego przekonania Jana Pawła II, które on wypowiadał jeszcze przed wybraniem na Papieża, Rzym i Konstantynopol służyły w historii centrami zachodniego i wschodniego
modelu europejskkiego, granice między którymi mogą być tylko
granicami wzajemnie uzupełniającymi się, ponieważ te dwa
wielkie centra chrześcijanskie maja wspólne źródło.
Wymownym proroczym gestem Papieża Wojtyły zostało
ogłoszenie 31. grudnia 1980 roku orędownikami Europy, na równi ze świętym Benedyktem, dwóch wybitnych oświeconych Słowian świętych Cyryla i Metodego. Jeszcze w odległym 861 roku
święci bracia Cyryl i Metody dotarli na Krym, gdzie podczas swojej misji ewangelizacyjnej u Hazarów odnaleźli szczątki świętego
Klimenta Rzymskiego, które później zostały uroczyście przeniesione do Rzymu, a po chrzcie księcia Wołodymyra – także do Kijowa. Od tego czasu i do dziś część szczątków Papieża Klimenta
spoczywa w Ławrze Peczerskiej w Kijowie, będąc wielką światynią dla prawosławnych wierzących. W ten sposób święty Kliment, czwarty w historii Papież, przez zadziwiającą pracę Cyryla
i Metodego symbolicznie połączył swoją obecnością Rzym i Kijów
– ówczesną stolicę Rusi oraz przyszłą stolicę Ukrainy.


Wspomniany akt Papieża, wydawałoby się – o charakterze
całkiem religijnym, zademonstrował jego głębinową wizję europejskiej historii i przyszłości. W ten sposób Jan Paweł II przypomniał o duchowej jedności Europy jeszcze w czasach istnienia
Muru Berlińskiego. W encyklice Slavorum Apostoli 1985 roku Papież nazwał Cyryla i Metodego „prawdziwymi zwiastunami
ekumenizmu”, uznał nieprzemijającą aktualność sprawy braci
sołuńskich, która wzbogaciła kulturę Europy oraz jej tradycję
chrześcijańską. Podobnie, jak jest niezbędne dla chrześcijanina
oddychać na dwa płuca tradycji cerkiewnych Wschodu i Zachodu (zgodnie z trafną metaforą Wiaczesława Iwanowa – rosyjskiego poety-symbolisty oraz prekursora „Srebrnego wieku”
poezji rosyjskiej), tak samo dla pełnowartościowego istnienia
Europy, jak mówił Jan Paweł II, dla niej jest niezbędny oddech
przez dwa płuca – płuca europejskiego Zachodu i Wschodu.
3. Jan Paweł II i Ukraina
W życiu chrześcijan Ukrainy różnego wyznania szczególnego
znaczenia nabrała rocznica 1000-lecia Chrztu Rusi. Temu zdarzeniu
Papież Jan Paweł II poświęcił w 1988 roku list apostolski Euntes in
Mundum, w którym chodzi nie tylko o nieprzeciętne znaczenie
tego zdarzenia dla wschodniej części Europy i Kościoła Powszechnego, lecz także o ważność rozwoju swoistej kultury bizantyjskosłowiańskiej. Sporo miejsca w dokumencie poświęcono wschodniej
tradycji kościoła, która dopełnia zachodnią tradycję kościelną i razem one – to niby „dwa płuca jednego organizmu”.
I nadal, niejednokrotnie, Papież Jan Paweł II będzie zwracał
swoje spojrzenie na zdarzenia tysiącletniej dawności, które odbywały sie w Kijowie –Macierzy miast ruskich”. W swojej encyklice Ut Umun Sint 1995 roku, poświęconej kwestiom współpracy chrześcijańskiej, Jan Paweł II pisał: „Chrzest Świętego Włodzimira Kijowa był jednym z centralnych wydarzeń w drodze
do ewangelizacji świata, dzięki temu zdarzeniu do wiary przyszły nie tylko narody słowianskie Wschodu europejskiego, lecz
także ludzie, którzy zamieszkiwali za Uralem aż do Alaski. W tej
perspektywie jeszcze większego wymiaru zyskuje myśl, że Kościół ma oddychać na dwa pluca”.


W tym samym kontekście – kontekście odnowienia całościowego wymiaru Europy oraz zbliżenia kościołów - należy rozpatrywać bardzo ważną dla Ukrainy wizytę Jana Pawła II w naszym
państwie w czerwcu 2001 roku, kiedy miliony naszych rodaków –
zarówno katolików, jak i prawosławnych – mieli mozliwość zobaczyć Papieża, wziąć udział w nabożeństwie w Kijowie i we Lwowie oraz usłyszeć jego kazania. Każde audytorium, do którego
zwracał się Ojciec Święty podczas swego pobytu na Ukrainie,
miała mozliwość usłyszeć właśnie do niego zaadresowane słowo.
Urzędnicy państwowi i działacze religijni różnych wyznań, pracownicy nauki i kultury, prości ludzie – wszyscy usłyszeli słowa
Pontyfika o niewątpliwej przynależności Ukrainy do chrześcijańskiej Europy, o wkładzie wybitnych ukraińskich teologów i filozofów, w szczególnosci prawosławnego metropolity kijowskiego
Piotra Mohyły oraz filozofa Grygorija Skoworody, w rozwój myśli europejskiej oraz kultury. W praktyce ten wkład oznaczał poszukiwanie przez myślicieli ukraińskich właściwej korelacji miedzy wiarą a rozumem, poszukiwanie harmonijnego zjednoczenia
miedzy humanizmem oraz chrześcijaństwem, poszukiwanie możliwości dialogu między ludźmi.
Zwracając się do wszystkich obywateli Ukrainy „od Doniecka do Lwowa, od Charkowa do Odessy i Symferopola”, Papież
akcentował, że Ukraina w ciagu wielu stuleci miała „specjalną
misję jako granica między Wschodem i Zachodem” oraz była
„uprzywilejowanym skrzyżowaniem różnych kultur, punktem
spotkania skarbów kulturowych Wschodu i Zachodu”.
4. Jedność kontynentu jednością ludzi
Często w trakcie komunikacji z przedstawicielami europejskich kręgów politycznych, z działaczami nauki, kultury oraz
sztuki, Jan Paweł II kontynuował wezwanie Europy do zbudowania swojej jedności, nie odrzucając chrześcijaństwa. Jednocześnie Papież przestrzegał przed powtórzeniem tragicznego doświadczenia totalitarnego XX stulecia. Te przesłania Papieża Wojtyły były często współbrzmiące głosom hierarchów innych kościołów, w szczególnosci, prawosławnych. Na przykład, podczas
pielgrzymki Jana Pawła II do Grecji głównym tematem wspólne

go oświadczenia Papieża oraz Arcybiskupa ateńskiego została
przyszłość całej Europy, a także dostojne miejsce religii w procesie
jej zjednoczenia: „Cieszymy się z sukcesu oraz progresowi Unii
Europejskiej. Pomysłem jego założycieli była jedność kontynentu
europejskiego w jedynym organizmie obywatelskim bez straty
przez narodowosci je tożsamości, tradycji oraz samoistności. Lecz
w niektórych państwach europejskich jest zauważalna tendencja
do przekształcenia się w społeczeństwa sekularne bez żadnych
odwołań do zasad religijnych oraz wyrzeczenie się spuścizny duchowej. Jesteśmy powołani po to, aby aktywizować wysiłki, żeby
mogło nastąpić zjednoczenie Europy. Zrobimy bowiem wszystko,
co w naszej mocy, żeby chrześcijańskie korzenie Europy oraz jej
dusza chrześcijańska pozostawały nienaruszalne”.
Ale nie tylko do przedstawicieli róznych kosciołów były
zwrócone słowa Papieża o jedności europejskiej. Niejednokrotnie swoją wizję chrześcijańskiej Europy Jan Paweł II adresował
do polityków europejskich, którzy mają bezpośredni wpływ na
procesy integracyjne. W wielu przesłaniach do wspólnoty europejskiej Jan Paweł II mówi nie tylko jako Polak i przedstawiciel
Europy Wschodniej, ale w imieniu wszystkich narodów słowiańskich, w szczególności też ukraińskiego. Zwracają się, 11
października 1988 roku w Europarlamencie do ludności Europy,
Papież zaznaczył: „Moim pragnieniem jako wyższego pasterza
Kościoła Powszechnego, który pochodzi z Europy Wschodniej
oraz zna pragnienia narodów słowiańskich, tego drugiego płuca
naszej wspólnej ojczyzny europejskiej, jest, żeby suwerenna Europa rozszerzyła się do swoich geograficznych, a szczególnie –
historycznych granic. Jak można tego nie pragnąć, jeżeli inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko wyznaczyła
życie wszystkich narodów naszej Europy ponad ideologiami
oraz ustrojami społecznymi”.
Dwa lata później (21 kwietnia 1990 roku w Pradze) szybkie
zmiany w krajach Europy Wschodniej dały powód Janowi Pawłowi II zaznaczyć, że zjednoczona Europa od Uralu do Atlantyku
już nie jest ani marzeniem, ani utopijnym wspomnieniem średniowiecza. „Na naszych oczach, - zaakcentował Papież, - rozdzielona Europa szuka drogi do nowej jedności”. Określając ten


temat w swoich dalszych wystąpieniach, Papież Wojtyła skupia
się głównie na duchowych aspektach jedności wspólnoty europejskiej. To samo akcentuje też w swoim apelu do korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolcu Świętym, podczas
specjalnej audiencji 13 stycznia 1997 roku, odwołują się do wypowiedzenia jednego z ideologów powojennej Europy Jeana
Monneta: „Tworzymy nie koalicje państw, a jedność ludzi”.
Owa jedność gatunku ludzkiego oraz zapotrzebowanie większej solidarności między narodami zajmowały szczególne miejsce w sercu wielkiego Papieża. Akcentując pragnienie krajów
wschodnioeuropejskich, by odnaleźć swoje miejsce w jednolitej
Europie, Ojciec Święty niejednokrotnie przestrzegał przed niebezpieczeństwem poczucia samowystarczalności oraz zamknięcia w sobie krajów Europy Zachodniej, gdzie poszczególne koła
polityczne okazały się nieprzygotowane na dojrzenie w państwach wschodnioeuropejskich pełnoprawnych uczestników
procesów ogólnoeuropejskich. Na przykład, w swoim apelu do
korpusu dyplomatycznego podczas audiencji w Watykanie 13.
stycznia 1990 roku Papież wezwał mieszkanców Europy Zachodniej, którzy „przez dłuzszy czas zamieszkuja w warunkach
swobody i dobrodytu, pomóc braciom Europy Centralnej oraz
Wschodniej w całkowitym odnalezieniu dla nich miejsca w
obecnej oraz przyszłwj Europie”.
Te głebokie słowa nie straciły swojej aktualności i dzisiaj –
kiedy Ukraina, jedno z państw postradzieckich Europy Wschodniej, jeszcze przebywa w oczekiwaniu ścisłej pozycji ze strony
krajów zachodnioeuropejskich oraz centralnych struktur Unii
Europejskiej, dotyczącej realnych perspektyw jej eurointegracji.
Pontyfik potrafił w sposób właściwy interpretować poczucia
oraz zostać obrońcą młodych społeczeństw posttotalitarnych,
które z czasem zostały nowymi członkami Unii Europejskiej – w
tym dzięki wielkiej postaci Papieża Jana Pawła II, jego nieustannej działalności oraz zdolności przewidywania przyszłości. Prorocze wezwania Ojca Świętego do większej solidaryzacji znajdują też odbicie na poziomie zewnątrzpolitycznych priorytetów
różnych krajów europejskich, wśród których czołowe miejsce
zajmuje ojczyzna Pontyfika – Polska, która jest nie tylko naszym


największym sąsiadem zachodnim, partnerem strategicznym i
przyjacielem, a też adwokatem Ukrainy na arenie europejskiej,
krajem, który na wszelkie sposoby podtrzymuje nasze europejskie pragnienia.



Olexander Motsyk
JAN PAWEŁ II A NOWA ZJEDNOCZONA EUROPA
Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza Unii
Europejskiej, plany jej rozszerzenia lub czasowego wstrzymania
od przyjęcia nowych członków, kształtowane i deklarowane
przez polityków oraz mężów stanu, wywołują gorące nadzieje,
lecz również kontrowersje. Ogólnie przyjęta jest konieczność
uzdrowienia istniejącego ładu europejskiego, jednakże, zdecydowanie kontrowersyjne poglądy są wypowiadane co do kierunku i skali takich zmian.
Papież Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat
Europy. W roku 1999 ukazał się drukiem zbiór jego dokumentów o tematyce europejskiej. Książka ta liczy przeszło tysiąc
stron (Profezia per l’Europa, Roma)1. Dziś, niewątpliwie, takie
dzieło byłoby dwukrotnie większe.
Poglądy Ojca Świętego wywoływały zarówno jednoznaczne
uznanie i odgłos wśród socjum i polityków, jak też ostre debaty
a nawet potępienie. Owa sytuacja była wywołana przez to, że
wszystkie poprzednie projekty ideologów europejskiego zbliżenia i pojednania, jak K.Adenauera, R.Schumanna, A de Gasperiego, powstawały w okresie kryzysu i miały charakter czasowy,
uwarunkowany przez pewnego rodzaju ograniczenia, spowodowane wymogami obecnego momentu, obecnej sytuacji gospodarczej lub politycznej, napięcia socjalnego etc.
Papieska wizja ma inny charakter. Nie jest ona bowiem reakcją na współczesne zaburzenia lecz stanowi odważne przykładanie Ewangelii do potreb społecznych. Chrześtijańska Jana
Pawła II wizja Europy ma charakter autonomiczny i próbuje interpretować okoliczności tak, żeby wytworzyć przestrzeń do
dialogu, w którym społeczność międzynarodowa mogłaby
Jan Paweł II dla nowej Europy. Krzysztof Mądel SJ. B: M. Góra, R. Budnik (red.),
Kościół, Polska, Unia Europejska, Wyd. „Wokół nas”, Katowice 2000, S. 6-10.
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podjąć trafne decyzje, co do wspólnej przyszłości. Papieska wizja
Europy uwzględnia wiele ważnych elementów materialnej i duchowej kultury Europy, gorliwie stara się wzbogacić europejskie
debaty etnicznymi i religijnymi elementami.
Definiując samą Europę, papież niejednokrotnie podkreślał
jej dwuskładowość — łączność chrześcijaństwa zachodniego i
wschodniego. Jan Paweł II z głęboką radością przyjmował stworzenie i rozszerzenie Unii Europejskiej jako początek jednoczenia
się chrześcijan różnych odłamów. Podkreślał konieczność budowania wspólnoty europejskiej w oparciu o wartości,
wypływające z tradycji judeochrześcijańskiej, porównując
historię Europy do potężnej rzeki, do której wpływają różnorodne strumyki i dopływy, a różnorodność ich tradycji i kultur jest
wielkim bogactwem. «Zrąb europejskiej tożsamości zbudowano
na chrześcijaństwie», — mawiał on2. Papież apelował by budować Europejską wspólnotę ducha na miłosierdziu, braterskiej
solidarności, zgodzie i współpracy.
Prorokując dalsze rozszerzenie UE, Papież już w roku 1979
podkreślał, iż 12 krajów, tworzących Europejską Wspólnotę Gospodarczą, nie stanowią całej Europy, bowiem jest ona o wiele
większa, przy czym przypominał, że znany generał Charles de
Gaulle mówił o Europie od Atlantyku aż po Urał3.
Głęboko doceniając demokratyczne osiągnięcia nowej Europy,
Jan Paweł II był przekonany, że demokracja pozbawiona wartości
lekko przekształci się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Dowody temu ma historia (Encyklika Centesimus Annus).
Papież podkreślał, że Europa od początku była wspólnotą
wymiany, gdzie dzielono się wiarą, dobytkami kultury oraz
umiejętnościami. Kiedy robili to uczeni, misjonarze, a nie żołnierze, wówczas taka wymiana przynosiła trwałe, ponadczasowe
owoce.
W roku 1988 Jana Pawła II zaproszono do wygłoszenia przemówienia w Parlamencie Europejskim, gdzie on po raz kolejny
podkreślił, że Europa złożona jest z narodów, mających własną
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tożsamość oraz własne wartości. Europa, powiedział, powinna być
sojuszem wolnych narodów.
W papieskim przesłaniu do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. Ku konstytucji europejskiej?, Jan Paweł II
pisał: «Nowy porządek prawny musi uznawać i chronić te wartości, które stanowią najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego. Dotyczą one: godności osoby; świętości życia ludzkiego; centralnej roli rodziny opartej na małżeństwie; wagi wykształcenia; wolności myśli, słowa oraz głoszenia własnych poglądów i wyznawania religii; ochrony prawnej jednostek i grup;
współpracy wszystkich na rzecz wspólnego dobra; pracy pojmowanej jako dobro osobiste i społeczne; władzy politycznej
pojmowanej jako służba, podporządkowanej prawu i rozumowi,
a «ograniczonej» przez prawa osoby i narodów4.
Papież uważał, że dla zjednoczonej Europy nie ma alternatywy5. Przy czym, nadawał jej o wiele szerszego znaczenia, niż
strukturze politycznej czy gospodarczej: «Ten umacniający się
związek nie może być jedynie kontynentalną strukturą geograficzną i gospodarczą, ale musi stawać się przede wszystkim porozumieniem kulturowym i duchowym, ukształtowanym w
drodze owocnego połączenia wielorakich i ważnych wartości i
tradycji»6. Wraz z tym, Papież deklarował bezwzględne zaangażowanie Kościoła w tak doniosły proces integracji. Dlatego, tak
boleśnie Jan Paweł II przyjął przygotowanie Karty Podstawowych
Praw Unii Europejskiej, w której nie znalazło się żadnej wzmianki
o Bogu. Określił takie postępowanie jako ahistoryczne i uwłaczające ojcom nowej Europy7.
Papież niezmiennie opowiadał się za koniecznością wpisania
do preambuły Konstytucji UE bezpośredniego odniesienia do
Boga. Deklaracja o poszanowaniu spuścizny chrześcijańskiej
oraz odniesienie do Boga, uważał bowiem, w żaden sposób nie
spowoduje przekształcenia się Unii Europejskiej w organizację
religijną. Oprócz tego, Jan Paweł II nalegał, żeby do treści norJan Paweł II o Europie.// www.opoka.org.pl
Jan Paweł II a Unia Europejska. Zofia Jodłowska. „Zawsze wierni”, № 3 (52), 2003.
6 Zjednoczona Europa w koncepcjach Jana Pawła II.
7 Ibidem.
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matywnej Konstytucji zjednoczonej Europy zostało wpisane
uznanie prawnych zasad oraz tożsamości Kościołów jako elementu kultury narodów europejskich.
Wpisanie wspomnianych postulatów do zasadniczej ustawy
UE Papież uważał za gwarancję swobody religijnej, jak również
za przesłankę głębszego pojednania wszystkich narodów europejskich. W trakcie swojej pielgrzymki apostolskiej do Azerbejdżanu
i Bułgarii w dniach 22-26 maja 2002 r., przemawiając przed przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, Jan Paweł II wspominał, że
ani Europa, ani Unia Europejska nie jest czymś doskonałym. Dlatego, uwzględniając doświadczenie historyczne, Europa powinna
wrócić do swoich korzeni chrześcijańskich, do dzieła Benedykta,
Cyryla i Metodego, — tylko wówczas Europa odzyska swoją głęboką tożsamość8.
Postawa i poglądy Papieża odnalazła również swoich gorących przeciwników. Głosili oni, że Papież Pius VII nie wtrącał się
do tworzenia napoleońskiego systemu europejskiego; Papież
Pius ХІ nie wypowiadał swojego rozczarowania z powodu tego,
że Konstytucja ZSRR nie mieściła żadnej wzmianki o Bogu; Papież Pius ХІІІ nie oburzał się rozpowszechnieniem niemieckiej
strefy wpływu na Wschód oraz podbijaniem nowych terytoriów,
więc, dlaczego Jan Paweł II wtrąca się do politycznego procesu
rozbudowy Unii Europejskiej? Tym bardziej, że aksjomaty polityczne UE całkowicie omijają cywilizacyjne osiągnięcia chrześcijaństwa, opierając się na ideologicznych fundamentach rewolucji
francuskiej — liberalnej wizji człowieka i etyki społecznej, w polityce na zasadach demokracji i w dziedzinie gospodarki na podłożu socjalistycznego państwa opiekuńczego. W tej wizji Kościołowi katolickiemu wyznaczono marginalną rolę na jednym poziomie z sektami i stowarzyszeniami filozoficznymi.
Przeciwnicy Papieża Jana Pawła II mawiali, iż popada w błąd
potępiony przez św. Piusa X, tworząc swoją własną wyimaginowaną wizję Unii Europejskiej. Nie posiada ona żadnego
związku z rzeczywistością polityczną, społeczną i kulturalną tej
zdominowanej przez socjaldemokratów struktury. Wyśmiewane
było to, że Jan Paweł II wierzy w ścisłe powiązanie aspektu poli8
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tycznego i ekonomicznego z moralnym. Papieża obwiniano, iż
jego poglądy stoją w jaskrawej sprzeczności z encykliką Leona
XIII, w której ten papież podkreślał, że indyferentyzm religijny
jest w istocie zakamuflowanym ateizmem, ponieważ na państwie spoczywa obowiązek posiadania i popierania religii publicznej, którą może – jako religia prawdziwa – być wyłącznie
katolicyzm9. Z kolei, Papież Jan Paweł II, twierdząc, że Europa
ma korzenie chrześcijańskie oraz chrześcijańską tożsamość,
ostrzegał przed ideologizacją tej prawdy. Tożsamość chrześcijańska według przekonania Ojca Świętego, nie wyznacza niczyich prerogatyw ani przywilejów.
Po śmierci Ojca Świętego, Szymon Perec napisał, iż Papież
Jan Paweł II prezentował katolicyzm, ale dzięki jego talentowi i
osobliwości, udało mu się prezentować partnerstwo globalne.
Prezydent Czech Vaclav Havel podkreślał, że głoszone przez
Papieża staje się nie tylko sprawą ludzi tego samego wyznania,
lecz sprawą, wspólną dla nas wszystkich, niesie w sobie ogromny potencjał ekumeniczny, jak również potencjał tolerancji. «Jest
to niezwykłe wysłannictwo, zrozumiałe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy wyznawcami innej religii», — uważał V.Havel10.
Papież Jan Paweł II, mając świadomość współczesnych realiów,
podkreślał, że, oprócz Europy – kontynentu kultury o ogromnych
ruchach filozoficznych, artystycznych oraz religijnych, istnieje jeszcze jedna Europa – Europa totalitarnych reżymów i wojen, Europa
krwi, łez i najokrutniejszego okrucieństwa.
W roku 1988, w Strasburgu, przemawiając w Parlamencie
Europejskim, Papież przypomniał zgromadzonym o swoim pochodzeniu wschodnioeuropejskim oraz wyraził głębokie pragnienie, ażeby suwerenna i wolna Europa rozszerzyła się do
swoich granic geograficznych, a nawet historycznych. Tylko
wówczas zacznie ona oddychać obu płucami.
Z wielką nadzieją oczekiwał Jan Paweł II na wejście Polski do
zjednoczonej Europy. Już w roku 1985 obwieścił, iż Stolica ApoJan Paweł II a Unia Europejska. Zofia Jodłowska. „Zawsze wierni”, № 3 (52),
2003.
10 Jan Paweł II.// Wikipedia.
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stolska od początku wspiera integrację europejską Polski. Przy tym
zwracał się do polityków europejskich, przypominając, że w zasadniczym pragnieniu jedności, nie mogą oni pod żadnym względem omijać krajów, które z różnych powodów nie są zaangażowane w działalności instytucji UE, «ich specyficzny wkład do europejskiego dziedzictwa nie może być ignorowany»11.
W trakcie spotkania opłatkowego z Polakami, w dniu 20
grudnia 1997 roku, Jan Paweł II zaznaczył, że potęga państwa i je
rozwój w znaczącym stopniu zależą od mądrej i zgodnej współpracy samorządów lokalnych tak, żeby dla wszystkich w ojczystym domu starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomnianym. Historia udowodniła, że reforma administracyjna w Polsce,
w wyniku której organa władz lokalnych otrzymały znaczące
prawa, w tym, możliwość wydawać fundusze według własnych
zapotrzebowań, stała się jedną z trzech zasadniczych przesłanek
przygotowania państwa do akcesji do UE, uproszczenia procesu
jej integracji do systemu europejskiego.
W roku 1990, w Watykanie, Papież mówił o wielkim doświadczeniu historycznym Polski, jej nabytkach duchowych i
kulturowych, którymi potrafi skutecznie wzbogacić ogólne bogactwo całego rodu ludzkiego.12 Ta sama przesłanka była przez
Papieża w sposób bardzo jednoznaczny głoszona w trakcie
przemówienia w roku 1999 р., w Parlamencie RP, przy czym
Papież podkreślał, że Polska ma pełne prawo udziału w ogólnym procesie progresu i rozwoju świata, szczególnie Europy13.
U schyłku swojego życia, otrzymując tytuł Doctoris Honoris
Causa Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2002), Papież apelował do swoich rodaków by uczynić wszystko, co w ich mocy, ażeby polska wieś mogła wchodzić w struktury zjednoczonej Europy z godnością, zasobna materialnie i
bogata duchem14.

Jan Paweł II a Unia Europejska. Zofia Jodłowska. „Zawsze wierni”, № 3
(52), 2003.
12 Zjednoczona Europa w koncepcjach Jana Pawła II.
13 Tamże.
14 Ibidem.
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Papież Jan Paweł II w sposób bardzo pragmatyczny podchodził do perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Miał bowiem świadomość, że przeciwnicy integracji europejskiej
jego kraju mają ważkie argumenty na potwierdzenie swojej pozycji, i szanował ich zdanie. W przesłaniu do Polaków (19 maja 2003
r.), Papież powiedział, że po wielu latach komunistycznego reżymu wyzysku, Polska postanie przed Europą mając ogromne możliwości, lecz nikłe zasoby. Miejsce Polski, jednak, jest w zjednoczonej Europie. Sama Unia Europejska również przeżywa sytuacje kryzysowe i okresy niepewności, jednakże, wejście Polski do
UE stanie się wyrazem sprawiedliwości historycznej, a nawet do
pewnego stopnia wzbogaci Europę. Polska potrzebuje Europy,
uważał Papież, żeby, wyszedłszy spod ateistycznego wpływu
komunizmu, wrócić na właściwe jej miejsce w regionie, w ramach
struktur politycznych i gospodarczych Unii Europejskiej.
Jan Paweł II ciągle podkreślał rolę każdego odrębnego kraju
w zjednoczonej Europie. «Stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych
dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły
pokolenia naszych przodków»15, – podkreślał Jan Paweł II podczas wręczenia listów uwierzetelniających przez Ambasadora
Polski przy Stolicy Apostolskiej, Hannę Suchocką w dniu 3
grudnia 2001 r.
Podobnie mówił Papież o roli każdego człowieka we wspólnej
sprawie. Na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym w dniu 11
stycznia 1992 r. odnotował, iż Europa potrzebuje ludzi, którzy
wspólną pracą będą dążyli do tego, ażeby nienawiść i odrzucenie
innego człowieka nie miały już prawa na istnienie na kontynencie,
który «wydał tak wiele doskonałych wzorców człowieczeństwa,
był promieniejącym źródłem twórczych pomysłów i ojczyzną wielu instytucji społecznych, przynoszących chwałę geniuszowi ludzkiemu». W trakcie swojej pielgrzymki do Niemiec (21-23 czerwca
1996 r.) podkreślał: «Na świecie, co raz to bardziej skomplikowanym i wzajemnie zależnym, trzeba również dostrzec i owocnie
wykorzystywać talenty i umiejętności innych w dziedzinie polityki, gospodarki oraz życia społecznego».
15
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Czesław Miłosz, oceniając rolę i znaczenie Papieża Jana Pawła
II dla wyjścia państwa Polskiego spod jarzma komunistycznego
oraz wkroczenia na europejską drogę rozwoju, odnotował, iż „na
dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła, z
piastowskiego szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego w
skrzeczącą rzeczywistość polityki»16. Nie będząc politykiem, Jan
Paweł II udzielał cennych rekomendacji dotyczącychsłusznego
kursu politycznego swojego kraju, jego rozwoju jako państwa prawa, gdzie są dotrzymywane prawa i wolności człowieka i obywatela, gdzie najcenniejsza jest osobowość.
Papież w przemówieniu do austriackich parlamentarzystów
w Rzymie, w dniu 23 marca 1997 r., jednoznacznie opowiadał się
za rozszerzeniem Unii Europejskiej na Wschód. Przy tym
ostrzegał, iż takie rozszerzenie, zarówno jak i dążenie do stabilizacji monetarnej, powinny powodować co raz to głębsze więzi
narodów przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości oraz historycznych tradycji każdego z nich tak, żeby mogli wzbogacać się
nawzajem spuścizną takich wartości jak godność człowieka, jego
zasadnicze, nieodłączne prawa, nietykalność życia, wolność i
sprawiedliwość, poczucie solidarności oraz wyrzeczenie się dyskryminacji kogokolwiek.
Mając świadomość nieuniknionego zjednoczenia Europy, już
w roku 1997 Papież ostrzegał przed możliwością powstawania
nowych murów, nie bacząc na aktywny proces zjednoczenia. W
2000 r., w przesłaniu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europejskich Konferencji Episkopatów (CCEE) w trakcie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, apelował: «Europa nie
może zamykać się w sobie! Nie może i nie powinna ignorować
reszty świata, ale przeciwnie — powinna zachowywać pełną
świadomość, że inne kraje i kontynenty oczekują od niej śmiałych inicjatyw, aby można było zapewnić krajom najuboższym
środki rozwoju i organizacji społecznej oraz budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski»17.
Jan Paweł II, oceniając historyczny moment przyjęcia do UE
dziesięciu nowych członków, w tym jego rodzimej Polski, w
16
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dniu 2 maja 2004 r. Podkreślał, że zjednoczona Europa, żeby
mieć trwałą jedność, powinna opierać się nie tylko na wspólnej
gospodarce i polityce, lecz także mieć fundament, zbudowany
na wspólnych wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich.
Ukraina stale była obecna w myślach i przesłaniach Papieża
Jana Pawła II. Już w drugim roku swojego pontyfikatu, w dniu 4
października 1979 roku, w ukraińskiej katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Filadelfii, w swoim
przemówieniu Papież mówił o tym, jak głęboko docenia naród
ukraiński. Wspominał, że martwią go ciężkie cierpienia i niesprawiedliwości, jakich przyszło doświadczyć Ukraińcom. Mówił o ciernistej drodze Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej, która w
trudnych warunkach potrafiła nie tylko przeżyć, lecz również
zachować dla przyszłych pokoleń swoje duchowne dobytki:
słowiański język liturgii, muzykę cerkiewną oraz liczne formy
pobożności, które rozwinęły się w ciągu wielu stuleci. Chcę
wspomnieć, «iż o poszanowaniu przez Was skarbów tradycji
ukraińskiej świadczy przywiązanie, które okazujecie Cerkwi
Ukraińskiej oraz sposób życia, zgodny z wiarą wiekowej
tradycji»,18 — mówił do wiernych w Filadelfii Jan Paweł II przed
trzydziestoma laty.
Papież wyznaczał dla narodu ukraińskiego szczególne miejsce
oraz podkreślał jego nieprzeciętną rolę dla światowej wspólnoty
chrześcijańskiej. W swojej homilii w soborze św. Włodzimierza i
św. Olgi w Winnipegu, 16 września 1984 roku, Jan Paweł II odnotował, iż Ukraińcy znajdują się w tej uprzywilejowanej pozycji,
kiedy mogą wykonać życzenie Soboru Watykańskiego ІІ, zawarte
w Dekrecie o ekumenizmie, gdzie zaznaczono, iż dla osiągnięcia
pełnego pojednania między wschodnimi a zachodnimi chrześcijanami, ważnym jest zachowanie i rozwój bogatej obrzędowej i duchowej spuścizny cerkwi wschodnich.
Zaiste historycznym momentem dla Ukrainy stała się pielgrzymka apostolska Papieża do Kijowa i Lwowa w czerwcu 2001
roku — jedna z najbardziej udanych według ocen ekspertów wizyta pontyfika. Kierownictwo Ukrainy na czele z ówczesnym
Prezydentem L.Kuczmą okazało wysoką odpowiedzialność poli18
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tyczną, dzięki której wizyta stała się możliwa. Żadnej innej wizyty
do Ukrainy wysokich światowych działaczy politycznych czy
religijnych, nie poprzedzały tak gorące dyskusje, żadna wizyta
nie zrodziła tylu plotek i kontrowersji. Wizyta Papieża do Ukrainy wywarła tak wielki wpływ na świadomość Ukraińców oraz
na odbieranie naszego kraju na arenie międzynarodowej, że jej
odgłosy są słyszane i odczuwalne do dnia dzisiejszego.
Przywódca światowego katolicyzmu ciągle podkreślał
ważność zachowania narodowej tożsamości Ukraińców: «Wasze
ukraińskie dziedzictwo i Wasza bizantyjska duchowość, bohosłowie i liturgia dobrze przygotowują Was do tego ważnego
obowiązku w dążeniu do pogodzenia i do pełnej jedności»19.
Przy tym podkreślał, że pragnienie jedności może zostać zrealizowane tylko wówczas jak będzie iść w parze ze szczerą
milością braterską do wszystkich, podobno jak miłość Chrystusa,
nie znająca ani granic, ani wyjątków. Taka miłość, przekonywał
Papież, pomoże wyjaśnić te różnice, które nadal dzielą chrześcijan, wzmocnić budujący dialog oraz wzajemne zrozumienie.
Jednakże, taka pozycja Papieża poniekąd odbierana była
przez przedstawicieli innych cerkwi jako potencjalne zagrożenie
ich zwierzchnictwu. W związku z powyższym, Jan Paweł II
podkreślał, że życzy sobie, żeby «tożsamość nie była odbierana
przez braci Kościoła prawosławnego jako zarzewie antagonizmu
lub niejako zapieranie się życia i szlachetnych obyczajów Kościołów Wschodnich», lecz odwrotnie, «jako zmierzanie do rozmów,
do wzajemnego zrozumienia, do uważania się za braci»20.
Tym bardziej znacząco brzmią słowa b. Prezydenta ZSRR
Michała Gorbaczowa, który zaznaczał, iż wszystko, co się stało
we Wschodniej Europie w ciągu ostatnich lat, nie byłoby możliwe bez obecności tego Papieża i bez jego niezwykle istotnej roli,
w tym także politycznej, którą odgrywał na światowej arenie
politycznej.
Przez wszystkie homilie i przesłania Papieża Jana Pawła II do
wiernych i kliru Wschodniej Cerkwi można prześledzić wiądący
motyw – zjednoczenia wschodnich i zachodnich chrześcijan we
19
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wspólnej wierze w Chrystusa Zbawiciela, powrotu do pełnej
jedności. Przynależność do Kościoła katolickiego, czyli powszechnego, według Jana Pawła II, nie powinna przeczyć dobru
własnej ojczyzny i spuściźnie św. Włodzimierza, żeby wierni
mogli cieszyć się prawdziwą wolnością sumienia oraz zachowaniem praw religijnych do wiary w Boga zgodnie z bogatą tradycją, we własnym obrządku i z własnymi Pasterzami. O tym mówił Papież w przesłaniu Magnum Baptismi Donum do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej, w dniu 14 lutego 1988 roku21.
W tym kontekście rolę duchowieństwa Papież postrzegał w
powołaniu wyrażać słowami oraz działaniem ogromne bogactwo, które Kościoły przechowują w skarbnicach swych tradycji
(List Apostolski Orientale lumen do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium Dignitas Papieża Leona ХІІІ. Watykan, 2 maja 1995 r.)22.
Ze świadomością wkraczania w nowe tysiąclecie, Jan Paweł
II apelował do Wschodniego i Zachodniego Kościoła by skupić
się na najważniejszym — pojednaniu, zastąpieniu różnorodnych
podziałów zbliżeniem, wzajemnym zrozumieniem, wyleczeniem
ran przeszłości w drodze do całkowitego pojednania chrześcijan.
Pod tym względem Ojciec Święty podkreślał, że pamiętając o
śmierci Jezusa Chrystusa za ludzi, wszyscy powinniśmy oczyścić siebie z nadmiernego przywiązania do poczuć i wspomnień,
które względem wieczności nie są najważniejszym, lecz tylko
ludzkimi wydarzeniami z przeszłości, których ciężar do dnia
dzisiejszego odczuwalny jest w naszych sercach. Wzajemna
wymiana bezcennymi darami kultur swoich narodów, zachowanie głębokiej specyfiki przy jednoczesnej otwartości na indywidualność bliźniego, stanie się, według Jana Pawła II, przeszkodą ku odrodzeniu podziałów i radykalnych nacjonalizmów,
wzajemnego poniżania i niepotrzebnej niszczącej rywalizacji.
Papież stwierdzał, że zasługi Kościoła są tym większe, im
bardziej ograniczone są jego możliwości. W związku z tym, apeJan Paweł II
www.opoka.org.pl
22 Ibidem.
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lował, by Kościół Zachodni tam, gdzie to tylko możliwe, realizował programy socjalne wspólnie z Kościołem Wschodnim albo
pomagał mu we wdrażaniu wszystkiego, co jest robione dla dobra narodów, tym bardziej, na terenach tych krajów, gdzie są
obecne oba Kościoły.
Jan Paweł II uważał podział między Wschodnim a Zachodnim Kościołem za ciężki grzech, i żył pragnieniem napisać historię naszej jedności, żeby pokazać współcześnikom historyczne,
potężne możliwości do zgodnego życia i pojednania przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności drugiego. Wychodząc z historii obu Kościołów, Papież, podobno jak założyciele Unii Europejskiej, podawał przykłady utrzymania ścisłych kontaktów i
przekonania, że gdziekolwiek Człowiek się znajdzie, w jakimkolwiek języku będzie mówił, wszędzie czułby się jak u siebie w
domu. «Pierwsze sobory są wymownym świadectwem tej trwałej jedności w różnorodności», – pisał Jan Paweł II w tymże Liście Apostolskim Orientale lumen23.
Z wysokości obecnego doświadczenia ukraińsko-polskiego zbliżenia pojednania, po raz kolejny jest potwierdzana papieska wizja,
że taka świadomość powinna przenikać całe społeczeństwa, a nie
być tylko umową, zawartą na górze. «Wyleczcie rany przeszłości
miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, lecz
niech spowoduje cud pojednania», — wzywał Papież24.
Papież Jan Paweł II był apostołem Ukraińsko-polskiego pojednania. W 60-ą rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu (7
lipca 2003 r.) napisał bezprecedensową odezwę do ukraińskich i
polskich zwierzchników Kościoła, apelując do nich: «Umiłowani
synowie bratnich narodów Ukrainy i Polski». W swoim przesłaniu pisze o potrzebie rozliczenia sumienia, ażeby Ukraińcy i Polacy nie pozostawali zniewoleni przez smutne wspomnienia z
przeszłości. Apeluje o uznanie błędów przeszłości, żeby obudzić
własne sumienie wobec obecnych kompromisów i otworzyć serca na prawdziwe, trwałe nawrócenie. Papież przypomina, że w
trakcie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kościół uroczyście i ze
Jan Paweł II
www.opoka.org.pl
24 Ibidem.
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świadomością tego wszystkiego, co miało miejsce w przeszłości,
prosił w obliczu świata o wybaczenie win synów swoich, jednocześnie przebaczając wszystkim, kto jemu różnorodne krzywdy
uczynił. W ten sposób Kościół pragnął oczyścić pamięć ze smutnych wydarzeń, od wszelkiego poczucia obrazy i pragnienia
odwetu, ażeby wzmocnionym i ufającym rozpocząć od nowa
sprawę budowy cywilizacji miłości.
Jan Paweł II w swoim przesłaniu zachęcał wszystkich do
szczerego pojednania, mając świadomość, że nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, a współpraca bez wzajemnego
otwarcia byłaby kruchą. Szczególnie podkreślał, że na naszym
przykładzie będą się uczyć przyszłe pokolenia, które powinny
wychowywać się w duchu pojednania i budowy przyszłości bez
historycznych uwarunkowań, nagromadzonego braku zaufania,
bez zastrzeżeń i przemocy. «Polska i Ukraina — ziemie, które od
długich wieków znają ewangeliczne orędzie i dały niezliczone
świadectwa świętości tylu swoich córek i synów — obecnie, na
początku nowego tysiąclecia, pragną umocnić swą przyjaźń,
uwalniając się od goryczy przeszłości, i otworzyć się na braterskie relacje w blasku Chrystusowej miłości» - pisał Papież. Przy
tym zaznaczał, że Narody Ukrainy i Polski zawsze są obecne w
jego sercu i modlitwie25.
Ojciec Święty ostrzegał, że całkowite pojednanie jest możliwe
tylko przy głębokim poszanowaniu drugiej strony oraz odrzuceniu
tezy wyższości swojej wiary, swojej pozycji, swoich osiągnięć.
«Każdy naród powinien przyjąć postawę akceptacji tożsamości
swoich sąsiadów. Każdy naród powinien być gotów dzielić się
swymi zasobami ludzkimi, duchowymi i materialnymi, aby nieść
pomoc tym, którzy są ubożsi niż on sam» — mówił Papież na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym 13 stycznia 1996 roku26.
Próbując dać ocenę pontyfikatowi Papieża Jana Pawła II w ogóle lub tylko wybranym Jego koncepcjom, warto przypomnieć słowa znanego polskiego dysydenta, Redaktora Naczelnego „Gazety
Wyborczej” Adama Michnika, który pisał, że żyliśmy w epoce Jana
Przesłanie Jana Pawła II w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu.
Watykan. 7 lipca 2003 roku.
26 Jan Paweł II o Europie.// www.opoka.org.pl
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Pawła II, albowiem właśnie tak będzie nazywana ostatnia ćwierć
stulecia – Papieża, który zmienił Kościół Katolicki, zmienił Polskę,
zmienił świat, wreszcie – zmienił każdego z nas. Pierwszy Prezydent demokratycznej Polski Lech Wałesa powiedział, że bez niego
komunizm nie skończyłby się, albo, przynajmniej, doszłoby do
tego o wiele później i z dużą krwią27.
Unię Europejską jako wspólnotę wolnych państw, przy zachowaniu ich narodowej tożsamości, Papież uważał za nieunikniony
proces przywrócenia historycznej sprawiedliwości. Każdy kraj,
każdy człowiek, zachowując swoje osobliwości i niepowtarzalność,
wzbogaci ogólną sprawę, którą jest Wspólnota Europejska, zjednaczająca nie tyle państwa ile narody, złożone z mężczyzn i kobiet,
tworzących historię tak indywidualną jak i zbiorową.
Zjednoczenie Europy Papież widział jako globalizację, opartą
na solidarności i bez wyłączenia kogokolwiek; taką, która powinna przyczynić się do budowy sprawiedliwego i trwałego
pokoju na swoim terytorium i na całym świecie, żeby łączyć
różne tradycje kulturowe i tworzyć taki humanizm, w którym
dotrzymanie praw, solidarność i talent twórczy pozwolą każdemu człowiekowi zaspokoić jego najszlachetniejsze pragnienia
(Przesłanie Papieża do uczestników Europejskiego Kongresu
Naukowego «Ku europejskiej Konstytucji?»)28. Europa, według
przekonania Papieża, powinna być budowana na zasadach rodziny, gdzie słabszy nie jest odrzucany, lecz odwrotnie, otrzymuje podwójną opiekę i pomoc.
Jan Paweł II deklarował tak odważne idei, między innymi, co
do zjednoczenia zachodniego i wschodniego Kościoła, że jego
współcześnicy czasami po prostu odrzucali możliwość ich realizacji w bliższej lub dalszej przyszłości. Natomiast, sam Papież
podkreślał, że prawdziwe pojednanie jest możliwe i w pewnym
stopniu już stało się faktem.
Bardzo wysoko działalność Papieża była oceniana przez polskich polityków i kierownictwo państwa. Między innymi, b.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski
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podkreślił, że Ojcu Świętemu udawało się zrealizować swoje
wizje, które wcześniej brzmiały tylko jako proroctwa.
Co do Ukrainy, jej historię i trudną drogę ku niepodległości
Papież znał i głęboko szanował. Stanowczo przekonywał, iż
Ukraina powinna znaleźć się w zjednoczonej Europie. Podobno,
jak Polska, Ukraina powinna powrócić na swoje miejsce w regionie. Wycięczona materialnie przez poprzedni reżym komunistyczny, przyniesie ona jednak do Unii Europejskiej wartości,
ukształtowane przez wieki i zachowane podczas trudnych okresów historii.
Proeuropejskie przesłanki Papieża Jana Pawła II zasługują na
szczególną uwagę, opracowanie i realizację, ponieważ stanowią
nieocenioną spuściznę tak całej zjednoczonej Europy, jak i każdego kraju w osobności, tym bardziej, że deklarowane były nie
przez polityka, nie przez męża stanu, lecz przez działacza
Kościoła, czego przykładów wśród jego poprzedników nie było,
wręcz odwrotnie, takie zaangażowanie do światowych procesów
politycznych było potępiane w sposób otwarty.





Aleksander Mereżko
WKŁAD JANA PAWŁA II W ROZWÓJ KATOLICKIEJ
KONCEPCJI PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Jak wiadomo, Kościół Katolicki jest nie tylko potężną siłą duchową, lecz też mocną społeczno-historyczną siłą współczesności, w której łonie znajdują się blisko miliarda wiernych i która
ma swój współczesny polityko-prawny centrum – Państwo Watykańskie, uważane za najmniejsze państwo w świecie. Katolicyzm jest jedyną religią występującą z perspektywy pierwszej
osoby w polityce międzynarodowej, która reguluje problemy
prawa religijnego przy pomocy umów międzynarodowych
(konkordatów).
Watykan, będąc centrum Kościoła Katolickiego, prowadzi aktywną politykę zewnętrzną oraz działalność dyplomatyczną,
czego znakiem są liczne konkordaty zawarte przez ten podmiot
stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Na
owym tle papież jest głową Państwa Watykańskiego, którego
realny wpływ – zarówno polityczny, jak i duchowy – znacznie
przekracza jego rozmiary.
Trzeba zaznaczyć, iż na przestrzeni swoich dziejów Kościół
Katolicki na podstawie nauczania Chrystusa wykształcił własną
koncepcję prawa międzynarodowego, która z kolei opiera się na
chrześcijańskiej teorii prawa naturalnego. Wraz z tym, jak dotąd,
jeszcze nie został opracowany jedyny zawarty dokument Kościoła Katolickiego, w którym byłby przedstawiony całokształt katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego. Podobnie najważniejszym źródłem Kościoła Katolickiego, w którym określono
zasadnicze cechy katolickiej teorii prawa międzynarodowego
jest „Nauka społeczna Kościoła”, ponieważ właśnie w tym dokumencie sformułowane są główne zasady i wartości, na których bazuje się współczesna wizja prawa międzynarodowego
Kościoła Katolickiego.



Nie zapomnijmy też, że historycznie Europejska nauka prawa międzynarodowego powstała i rozwijała się w łonie Kościoła
Katolickiego oraz jego myśli teologicznej, dzięki czemu prawo
międzynarodowe (prawo narodów) w początkowym okresie
swego rozwoju często było nazywane „prawem narodów chrześcijańskich”. Oto, na przykład, angielski uczony Woolsej w XIX
wieku określa prawo międzynarodowe jako zespół „reguł, które
państwa chrześcijańskie uznają za obowiązkowe w swych stosunkach wzajemnych oraz w stosunku do swych poddanych”1.
Wydaje się całkiem oczywiste, że w ramach teorii „chrześcijańskiego prawa międzynarodowego” powinniśmy mówić nie
tyle o jakimś jedynym powszechnym chrześcijańskim prawie
międzynarodowym, ile o co najmniej trzech koncepcjach tego
prawa: katolickiej, prawosławnej oraz protestanckiej. Tak jak kiedyś „etyka protestancka”, o czym pisał socjolog Maks Weber, zadecydowała o „duchu kapitalizmu”, tak samo etyczno-prawne
koncepcje trzech głównych nurtów chrześcijaństwa zdecydowały
o duchu i zawartości odpowiednich koncepcji prawa międzynarodowego. Nawet w warunkach współczesnego zsekularyzowanego świata religijne idei – może nawet nie zawsze w sposób
świadomy – nadal wpływają na treść polityki zewnętrznej oraz
prawnomiędzynarodowe koncepcje różnych państw. Najciekawszy przykład tej tezy – USA, gdzie dominująca protestancka mentalność politycznej elity tego kraju w istotny sposób wpływa na
potraktowanie przez nią prawa międzynarodowego i jego miejsca
w polityce międzynarodowej. Nie jest przypadkowe, że dość nihilistyczne podejście administracji Amerykańskiego Prezydenta
Busha-junior do prawa międzynarodowego (tzw. „zewnętrznopolityczna doktryna Busza”, dopuszczająca możliwość wojny prewencyjnej (poprzedzającej) niezależnie od wymóg prawa międzynarodowego), było związane z tym, że w jego administracji
dominowały tzw. „neokonserwatyści”, czyli religijny światopogląd uzyskał miano „neoprotestantyzmu”. Istota tego neoprotestanckiego światopoglądu polegała na tym, iż Bóg rzekomo
udzielił USA szczególnej misji, która zezwala na zlekceważenie
norm i zasad prawa międzynarodowego; a sam prezydent Bush
był przeświadczony, że jest „wybrany przez Boga”, co sprawiło


widoczny wpływ na rozpoczęcie wojny USA przeciwko Irakowi
bez odpowiedniej uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Należy zwrócić też uwagę na fakt, że w kwestii początku
wojny przeciwko Irakowi mieliśmy do czynienia ze zderzeniem
dwóch przeciwstawnych koncepcji polityki międzynarodowej
oraz prawa międzynarodowego, to znaczy neoprotestanckiej
polityki Busha-junior i katolickiej koncepcji Jana Pawła II, który
stanowczo wypowiedział się przeciwko tej bezprawnej wojnie.
Niestety, w dzisiejszej nauce prawa międzynarodowego jeszcze nie istnieje fundamentalnego wszechobejmującego dzieła specjalnie poświęconego współczesnej katolickiej koncepcji prawa
międzynarodowego. Podobnie jedynym wyjątkiem jest klasyczna
praca Amerykańskiego prawnika James’a Brown Scott’a pod tytułem „Katolicka koncepcja prawa międzynarodowego”, która ukazała się w 1934 roku2. Symptomatycznie, że ta praca jest poświęcona nie tyle konkretnej analizie katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego, ile poglądom tworców nauki prawa międzynarodowego – katolickim teologom Francisco de Vitoria i Francisco
Suarezowi. Ciekawe jest również, że – jak to wypływa y podtytułu tej księgi – Francisco de Vitoria, przynajmniej według James’a
Scott’a, jest założycielem współczesnego prawa narodów, zaś
Francisco Suarez jest uznany za założyciela „współczesnej filozofii
prawa w ogóle oraz prawa narodów – w szczególności”.
Już w tym aspekcie możemy dostrzec istotną różnicę pomiędzy klasyczną nauką prawa międzynarodowego, która ma wyraźnie katolickie korzenie, a „współczesną” nauką prawa międzynarodowego, za ojca której często uchodzi holenderski uczony Hugon Grociusz. Nie zapomnijmy o tym, że Grociusz był
równocześnie znanym teologiem protestanckim, co sprawiło
istotny wpływ na jego poglądy w zakresie prawa międzynarodowego oraz filozofię tego prawa. Klasyczna doktryna katolicka
zawsze i stanowczo podkreślała mocny związek nauki i praktyki
prawa międzynarodowego z Bogiem, wnioskowała go z prawa
Boskiego (jus divinum), natomiast Grociusz został pierwszym
uczonym, który faktycznie oderwał prawo międzynarodowe od
teologii chrześcijańskiej i stworzył racjonalną koncepcję prawa
międzynarodowego, która bazuje na naturalnym prawie rozu

mu. Przy czym Grociusz twierdził, że są takie prawa rozumu, na
których opiera się prawo międzynarodowe, które są czynne niezależnie od tego, czy istnieje Bóg czy też nie.
Prawo naturalne, które jest podyktowane rozumem i na którym bazuje prawo międzynarodowe, według Grociusza, jest niezmienne i nie może być zmienione nawet przez samego Boga. Tak
samo jak Bóg nie może uczynić tak, aby dwa plus dwa nie było
cztery, twierdzi Grociusz, tak samo nie jest on w stanie przemienić zło na dobro. Natychmiast rzuca się w oczy, że te poglądy
Grociusza są dość naiwne, ponieważ w realnym życiu, które jest
bardziej skomplikowane, niż formuły matematyczne, możemy
dostrzec sytuację, gdy dwa plus dwa równa się więcej niż cztery.
Oto, na przykład, jak twierdzą zwolennicy synergetyki, połączenie dwóch wspomagających elementów może prowadzić do rezultatu, który jest większy, niż prosta suma tych elementów.
Z punktu widzenia teologii, Grociusz jawnie nie docenia Boga, jego wszechwładności, nie rozumie działania Opatrzności
Bożej w społeczeństwie i historii ludzkości.
Otóż, poczynając z Grociusza, prawo międzynarodowe i jego
nauka im dalej, tym bardziej tracą swój sakralny charakter i
związek z Bogiem. Wskutek tego odbywa się nieuchronna pozytywizacja prawa międzynarodowego, albo, ściślej mówiąc, jego
dehumanizacja, kiedy interesy człowieka jako najwyższej wartości ustępują wszechwładności państwa, które staje się bogiem na
ziemi, zamienia Boga.
W pozywistycznej teorii i praktyce prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych państwo stało się tym
idolem, tym Molochem, który zaćmił Boga, i na którego ołtarz
zostało złożono miliony ofiar ludzkich. Zapomniawszy o tym, że
jedynym suwerenem może występować tylko sam Bóg, pozytywiści obdarzyli absolutną suwerennością tylko państwo i ta pozytywistyczna teoria suwerenności przemieniła się na narzędzie,
które chroni i usprawiedliwia naruszenie praw i wolności człowieka na terenie państwa.
W przeciwieństwie do tej pozytywistyczno-protestanckiej
koncepcji prawa międzynarodowego, która w końcu doprowadziła do tego, że system prawa międzynarodowego okazał się
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wieku, katolicka koncepcja skrupulatnie zachowuje organiczny
związek prawa międzynarodowego z Bogiem oraz z człowiekiem
i jego godnością jako obrazu Boga. W przeciwieństwie do pozytywistycznej koncepcji prawa międzynarodowego, która nie ma
pod sobą statecznego fundamentu, zaś według normatywistycznej teorii „czystego prawa” Hansa Kelsena w ogóle straciła fundament, zamieniwszy się na jałową beztreściową abstrakcję, katolicka koncepcja stoi na potężnym fundamencie zarówno wiary w
Boga, jak i wiary w człowieka oraz jego niezbywalną godność.
Jednak na razie nie istnieje żadne powszechnie uznanej katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego. Możemy tylko podjąć próbę teoretycznej rekonstrukcji tej koncepcji na podstawie
pewnych źródeł. Cóż to za źródła? Przede wszystkim są to: Biblia, decyzje i reguły Soborów Kościoła Katolickiego, encykliki
papieskie, papieskie listy i bulli, Katolicka nauka społeczna, Kodeks Prawa Kanonicznego, nauczanie ojców Kościoła (przede
wszystkim takich, jak św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu),
konkordaty itd.
Dość trudno ustalić pewną hierarchię tych źródeł, jednak
oczywistym jest to, że w takiej hierarchii centralne miejsce posiada słowo Boże w postaci Biblii. Warto zaznaczyć, że w okresie
średniowiecza Biblia była ważnym źródłem prawa międzynarodowego, na którego podstawie nawet były rozwiązywane spory
międzynarodowe. Nie przypadkowo „ojciec teorii prawa międzynarodowego” Hugon Grociusz w swoim klasycznym dziele
„O prawie wojny i pokoju” (1625) często odwołuje się do Biblii i
obficie cytuje ją, uzasadniając własne tezy i wnioski.
Obecnie dla katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego
istotne znaczenie mają encykliki społeczne Kościoła Katolickiego
oraz społeczna nauka Kościoła. Warto zaznaczyć, iż ostatnią wersję nauki społecznej Kościoła Katolickiego jest Kompendium nauki społecznej Kościoła (2004), w którym najbardziej wyraziście
przejawia się katolicka koncepcja prawa międzynarodowego, w
znacznej mierze systematyzuje się i uogólnia się zbiorowe historyczne doświadczenie Kościoła oraz uwzględniane są encykliki i
orędzia Jana Pawła II. Owe Kompendium było opracowano we

dług poleceń Jana Pawła II, i w taki sposób Kompendium odzwierciedla jego poglądy w zakresie prawa międzynarodowego.
Na podstawie wyżej wymienionych źródeł spróbujemy przedstawić główne cechy katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego, zdawając przy tym sobie sprawę, że taka próba będzie w
znacznej mierze rezultatem naszej osobistej interpretacji.
Otóż, pierwszą charakterystyczną cechą katolickiej koncepcji
prawa międzynarodowego jest to, że ona w duchu teologii św.
Tomasza z Akwinu postuluje nie ile prymat prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych, na tyle prymat prawa Boskiego. Według tej koncepcji, prawo międzynarodowe w
wypadku jego kolizji z prawem naturalnym (to znaczy, według
apostoła Pawła, prawem „zapisanym w sercach ludzi”) ustępuje
prawu naturalnemu, które, z kolei, ustępuje wymogom prawa
Boskiego, stojącego na szczycie hierarchii prawa.
Po drugie, w ramach katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego możemy mówić nie tyle o „pierwszeństwie prawa
międzynarodowego” w stosunkach międzynarodowych, ile o
„pierwszeństwie łaski Bożej” w stosunku do prawa jako takiego.
Tu warto wspomnieć, że dla apostoła Pawła, który polemizował
z „Prawem”, samo pojęcie „prawa” obejmowało nie tylko prawo
pozytywne, lecz też prawo naturalne. Jak pisze o tym rosyjski
prawosławny myśliciel Boris Wyszesławcew: „Apostoł Paweł
był pierwszy, kto ustalił to bardzo szerokie pojęcie prawa, które
obejmuje całe prawo pozytywne oraz prawo naturalne „zapisane
w sercach”. Wobec tego dawny Kościół Katolicki recypował naukę stoików o prawie naturalnym, które weszło do średniowiecznej teologii, do systemu Tomasza z Akwinu i Suarez'a i
obecnie istnieje jako niezachwiana zasada prawa naturalnego i
moralności naturalnej w katolickiej teologii: wieczne prawo boskie, prawo naturalne leży w fundamencie prawa pozytywnego i
jest miernikiem jego wartości”.
Wyszesławcew robi ciekawe spostrzeżenie dotyczące, jak on
to mianuje, „tragedii prawa”, pod którą ujmuje jego bezradność w
walce ze złem, ponieważ „Świadome prawo, – pisze Wyszesławcew, ujawniając nam psychologiczny mechanizm funkcjonowania
prawa, który wyraża się w formie zakazu i który apeluje do woli,


– wywołuje odwrotną reakcję ze względu na przeciwdziałanie
światu podświadomości”.
W chrześcijaństwie bezsilność prawa, poprzez które nie da
się „zbawić” duszę człowieka jest wyraźnie przeciwstawiana
łasce Bożę. Prawdziwy chrześcijanin nie jest obywatelem bezbożnego cesarstwa ziemskiego, cesarstwa grzechu, które św.
Augustyn nazywa „civitas terrena” i które jest obszarem doczesnego państwa i prawa; on raczej jest obywatelem Cesarstwa
Boskiego. „civitas Dei”, które jest sferą nadprawną metajurydyczną, obszarem łaski Bożej, miłości i wolności. W tym cesarstwie człowiek nie jest niewolnikiem prawa i państwa, lecz znajduje się nad nimi, jest ich panem. Tu można przypomnieć słowa
Chrystusa, że nie człowiek istnieje dla soboty, lecz sobota dla
człowieka, to też oznacza, iż powinniśmy mówić o prymacie
człowieka nad prawem, a nie odwrotnie. Z tego punktu widzenia możemy dostrzegać w prawie narzędzie grzechu, jeżeli ono
straciło wewnętrzny związek z łaską Bożą.
Po trzecie, katolicka koncepcja prawa międzynarodowego
jest jednocześnie teocentryczna i antropocentryczna, ponieważ
chrześcijaństwo jest religią, w której odbywa się spotkanie Boga i
człowieka w postaci Chrystusa. Teocentryzm katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego polega na tym, że to prawo powinno służyć Bogu i urzeczywistniać jego przykazania. Co się
tyczy antropocentryzmu katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego, to on istotnie odróżnia się od świeckiego, sekularnego pojęcia antropocentryzmu (np., we współczesnej literaturze
prawniczej dużo mówi się na temat antropocentryzmu „europejskiego prawa” w postaci Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.). Świecki
prawniczy antropocentryzm stawia na pierwszym miejscu prawa, wolności i interesy empirycznego człowieka, który w zasadzie przebywa pod władzą grzechu. Taka wolność człowieka w
praktyce często oznacza wolność grzechu.
W przeciwieństwie do tego, chrześcijański antropocentryzm
prawniczy ma na uwadze człowieka jako całokształt trzech podstawowych czynników – duchowego, psychicznego (dusza człowieka) oraz cielesnego. Przy czym – i to jest bardzo ważne – w


tym modelu człowieka jego cielesny świat (świat podświadomych
instynktów i popędów, które często są przyczynami grzechowego
zachowania się człowieka), podporządkuje się psychicznemu
światowi (światowi świadomości, rozumu człowieka), który z
kolei musi być podporządkowany zwierzchnictwu duchowego
świata człowieka, łączącego go z Bogiem, w którym człowiek słyszy głos Boga. Ze względu na istnienie tych trzech światów możemy mówić o odpowiedniej hierarchii trzech rodzajów prawa:
prawa Boskiego (jus divinum), prawa naturalnego (moralnego)
oraz prawa pozytywnego (cielesnego). Jednocześnie historię rozwoju ludzkości z punktu widzenia historii prawa możemy przedstawić jako przejście przez trzy paradygmaty prawa: przejście od
dominacji prawa Boskiego (okres średniowiecza) do prawa naturalnego (w ramach którego odbyło się przejście od zwierzchnictwa moralności do zwierzchnictwa rozumu w wyniku rewolucji
protestanckiej), a potem przejście od prawa naturalnego do panowania prawa pozytywnego (blisko XIX wieku). Wynikiem tej
„ewolucji” prawa stał się niniejszy duchowy kryzys prawa, państwa i społeczeństwa, które straciły wewnętrzny związek z Bogiem i przekształciły się w narzędzia osiągnięcia chciwych interesów i dążeń władzy. Jak wiadomo, istotę tego kryzysu wszechstronnie wyjaśnił wybitny socjolog Pitirim Sorokin w swoim fundamentalnym dziele „Społeczna i kulturalna dynamika”7.
Czwartą cechą charakterystyczną dla katolickiej koncepcji
prawa międzynarodowego jest to, że kluczowe miejsce w jej ramach zajmuje kategoria „wspólnego dobra”, pochodząca z nauczania św. Tomasza z Akwinu. Pod tym względem prawo
międzynarodowe, jego normy i zasady są słuszne w tej mierze,
w której służą urzeczywistnieniu „wspólnego dobra”, zaś nie
egoistycznym interesom poszczególnych polityków i państw.
„Wspólne dobro” jest kryterium moralnym, przy pomocy którego dokonuje się ocena sprawiedliwości i skuteczności norm
prawa międzynarodowego oraz działalności państw.
Uwzględniając wymienione wyżej podstawowe cechy katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego, rozważymy niektóre najważniejsze rysy prawa międzynarodowego w ujęciu Jana
Pawła II.


Pojęcie prawa naturalnego a prawa międzynarodowego w nauczaniu
Jana Pawła II
Katolicka teoria i filozofia prawa jest przede wszystkim teorią i filozofią prawa naturalnego. Początki katolickiej koncepcji
prawa naturalnego leżą w nauczaniu apostoła Pawła oraz w
pracach św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Jak pisze w
swojej pracy „Klasycy praw natury” profesor Roman Tokarczyk:
,,źródłem poznawania poglądów prawnych Pawła z Tarsu (ok.
8-ok. 64 albo 67 r.) są przede wszystkim Dzieje Apostolskie i Listy
samego Pawła. W gruncie rzeczy trudno tutaj mówić o jakimś
rozwiniętym systemie poglądów prawnych. Sam Paweł nie podejmował bowiem szerzej problematyki prawnej. Jego uwagi na
temat prawa sprowadzają się w zasadzie tylko do dwóch zagadnień, jednakże bardzo doniosłych dla rozwoju myśli prawnonaturalnej. Po pierwsze, pojmowanie istoty Boga przez Pawła wywarło wpływ na liczne doktryny praw natury. Po drugie, niewielkiego rozmiaru fragment jego Listu do Rzymian uważany jest
niemal powszechnie za właściwy początek rozwoju chrześcijańskich doktryn prawa natury”8.
W tym liście Paweł stwierdza: „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni,
że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich
sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian
ich oskarżające lub uniewinniające”. Mimo to, że dane słowa
apostoła Pawła stały się fundamentem chrześcijańskiego nauczania o prawie naturalnym, wśród znawców nie ma jedności
co do prawidłowego tłumaczenia tych słów.
Swoją teorię prawa naturalnego Jan Paweł II formułuje na podstawie nauczania apostoła Pawła, św. Augustyna, św. Tomasza z
Akwinu oraz na podstawie społecznej nauki Kościoła. Jednocześnie, jądro prawa naturalnego stanowi dla Jana Pawła II dziesięć
przykazań (dekalog).
W jego nauczaniu o prawie naturalnym normy owego prawa
posiadają następujące cechy:
1. Te normy są „powszechnymi”, uniwersalnymi. ,,Prawo
naturalne, – podkreśla Jan Paweł II, – wyraża godność


ludzkiej osoby i kładzie podwaliny jej fundamentalnych
praw i obowiązków, jego nakazy mają znaczenie uniwersalne, jest ono zatem wiążące dla wszystkich ludzi. Ta uniwersalność nie ignoruje odrębności poszczególnych istot
ludzkich, nie przeczy jedyności i niepowtarzalności każdej
osoby: przeciwnie, ogarnia u samego korzenia każdy z jej
wolnych aktów, które powinny świadczyć o powszechności
prawdziwego dobra”9.
2. Normy prawa naturalnego są niezmienne, niezmienna
bowiem jest natura człowieka. Jednocześnie, ustalając konkretną treść norm prawa naturalnego, jak podkreśla Jan
Paweł II, należy brać pod uwagę przemiany historyczne i
kulturowe, w których ciągle przebywa człowiek, ponieważ
kontekst kulturowo-historyczny, w którym istnieje człowiek, może wpływać na to, w jaki konkretny sposób są realizowane niezmienne w swojej istocie prawa człowieka.
Pod tym względem koncepcja prawa naturalnego w ujęciu
Jana Pawła II jest _przeciwstawna w stosunku do niby „naukowej” koncepcji praw człowieka Rudolfa Stammlera.
Podczas gdy dla Stammlera prawo naturalne jest prawem z
niezmienną formą i ciągle zmieniającą się treścią, dla Jana
Pawła II, odwrotnie, niezmienna jest treść prawa naturalnego, zaś nie jego zmieniająca się w czasie kulturowohistoryczna forma.
3) Normy prawa naturalnego są nieodzowne, to znaczy mają obiektywny, a nie subiektywny charakter. To znaczy, że
człowiek nie jest prawodawcą wobec tych norm, które nie
zależą od jego subiektywnej woli. W rzeczywistości
jedynym prawodawcą, twórcą prawa naturalnego jest Bóg.
Co się tyczy samego pojęcia prawa międzynarodowego, dla katolickiej koncepcji tego prawa, w przeciwieństwie do ujęcia większości współczesnych uczonych w dziedzinie prawa międzynarodowego, to prawo nie jest jedynie prawem międzypaństwowym i
państwa bynajmniej nie posiadają w jego ramach centralnego miejsca. Katolicka koncepcja w związku ze swoim antropocentryzmem
jest skłonna stawić na pierwsze miejsce nie abstrakcyjne pojęcie
państwa, lecz samego człowieka. Oprócz tego, w katolickiej kon

cepcji prawa międzynarodowego podmiotami tego prawa są narody oraz światowa wspólnota narodów.
Jesteśmy przekonani, że Jan Paweł II w swym wystąpieniu
(12 stycznia 1991 r.) przed Korpusem Dyplomatycznym przedstawił bardzo ważne i oryginalne pojęcie prawa międzynarodowego. Według niego, prawo międzynarodowe nie jest jeszcze
jedną gwarancją dla nieograniczonej suwerenności państw, ani
,,nie chroni wyłącznie ich interesów czy wręcz dążeń do hegemonii. Jest ono w istocie kodeksem postępowania obowiązującym całą rodzinę ludzką”10.
Analiza tej niezwykle ciekawej definicji prawa międzynarodowego pozwala nam wyodrębnić kilka ważnych cech właściwych, według Jana Pawła II, prawu międzynarodowemu, które
odzwierciedlają istotę katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego.
Po pierwsze, podstawą prawa międzynarodowego jest nie tyle wspólnota państw, ile ludzkość jako rodzina, co nadaje prawu
międzynarodowemu organiczny, zwarty charakter, ponieważ
wszystkie ludzie i narody mają wspólne pochodzenie i jedynego
Ojca. Krótko mówiąc, prawo międzynarodowe nie jest wyłącznie
prawem międzypaństwowym, lecz prawem całej ludzkości jako
jedności moralnej.
Po drugie, prawo międzynarodowe stoi nad państwami, nad
ich suwerennością, która wobec przepisów prawa międzynarodowego nie jest nieograniczona, lecz powinna służyć interesom
człowieka. Z tego wypływa, iż suwerenność państwa nie wolno
stosować jako pretekst czy usprawiedliwienie naruszenia praw
człowieka.
Po trzecie, prawo międzynarodowe nie powinno służyć egoistycznym interesom państwa oraz nie powinno być narzędziem
ustalenia i utrzymania hegemonii w stosunkach międzynarodowych. Inaczej mówiąc, państwa nie powinny nadużywać prawem międzynarodowym, nie powinny dostrzegać w nim wyłącznie środek dla realizacji swoich interesów, gdyż prawo międzynarodowe ma służyć interesom całej ludzkości, który mają
priorytet w stosunku do interesów poszczególnych państw.



Etyko-prawne zasady katolickiej teorii prawa międzynarodowego
Katolicka koncepcja prawa międzynarodowego na podstawie
etyki chrześcijańskiej proponuje własne etyko-prawne, zasady,
na których powinno się opierać współczesne prawo międzynarodowe. Od razu należy podkreślić, iż mówimy właśnie o etykoprawnych (czyli moralno-prawnych) zasadach, ponieważ w katolickiej koncepcji prawa międzynarodowego – co jest jedną z
jego cech charakterystycznych – nie ma ścisłej granicy między
moralnością a prawem, między jurysprudencją a etyką. Oprócz
tego, warto zauważyć, że z punktu widzenia katolickiej nauki,
państwa i narody powinny kierować się tymi samymi zasadami,
którymi kierują się w swych stosunkach ludzie.
Jedna z takich zasad o charakterze etyczno-prawnym - zasada “współpracy nad rozwojem całego człowieka oraz każdego
człowieka”, którą, sformułował w swej encyklice Sollicitudo rei
socialis Jan Paweł II. Tę współpracę, będącą ,,obowiązkiem wobec wszystkich”, Jan Paweł II uważa za taką, która winna być
rozpowszechniona wszędzie – na zachodzie, na wschodzie, na
północy i na południu. Jeżeli rozwój człowieka pragną zrealizować nie wszędzie, lecz tylko w odrębnej części świata, zauważa
Ojciec Święty, wówczas to nieuchronnie ma miejsce kosztem
innych ludzi. Ta zasada w ujęciu Jana Pawła II, naszym zdaniem, wypływa z ideałów humanizmu chrześcijańskiego i przewiduje konieczność dbania o rozwój wszystkich ludzi na planecie, bez względu na to, czy mieszkają oni w zamożnych czy
biednych krajach.
Następna etyko-prawna zasada stosunków międzynarodowych, którą sformułował Jan Paweł II, to zasada ,,radykalnej
współzależności”11 .
Do innych etyko-prawnych zasad, na które zwracał uwagę
Jan Paweł II i na których ma opierać się ład międzynarodowy i
prawo międzynarodowe, należą też takie zasady, jak: zasada
wspólnej działalności, zasada prawdy, zasada sprawiedliwości,
zasada godności człowieka oraz zasada solidarności, szczególnym zwolennikiem, której był Jan Paweł II. Co do ostatniej zasady, warto przypomnieć, iż w swej encyklice Solliciuido rei socialis
Jan Paweł II proponuje hasło ,,opus solidarietatis – pax”, które


ma na myśli to, że rozbudowa pokoju w świecie wymaga od nas
aktywnej działalności na rzecz tych, którzy są obiektem wyzysku. Solidarność, uważał Jan Paweł II, jest przejawem chrześcijańskiej miłości i oznacza szczególny rodzaj odpowiedzialności
wobec innych, ponieważ nie możemy czuć się swobodnymi, dopóki ktoś na ziemi pozostaje gnębiony i uciskany.
Na tle wyżej wymienionych zasad, jak twierdzą przedstawiciele myśli katolickiej, społeczność międzynarodowa potrzebuje
przebudowy i powstania nowych struktur sprawiedliwości i pokoju, bez których nie da się pokonać niniejszy gospodarczy, społeczny i, co najważniejsze, duchowy kryzys ludzkości.





Mychajło Koziar
ASPEKTY MILITARNE
W DZIEDZICTWIE DUCHOWYM JANA PAWŁA II
Duchowe dziedzictwo wielkiego myśliciela XX - początku
XXI wieku, religijnego mentora dla ponad miliarda chrześcijan,
rozjemcy i naukowca-encyklopedysty, pontyfika Jana Pawła II
zwraca uwagę naukowców z różnych krajów świata. Owocna
działalność duszpasterską, setki opublikowanych prac - to tylko
niewielka część skarbu duchowego, który pozostawił nam jak
dziedzictwo wybitny filozof i pedagog Karol Wojtyła (19202005). „Świadectwo życia i działalności Jana Pawła II jest fundamentem progresu, wychowania wysokich cech moralnoetycznych współczesnego człowieka, jego tolerancji, twórczości,
prawdziwego tworzenia dobra oraz osobistej odpowiedzialności”1. Jako bezcenne dziedzictwo mamy dziesiątki książek, setki
publikacji naukowych oraz artykułów popularnych, poświęconych jego życiu w łonie Kościoła Katolickiego i na arenie międzynarodowej2. Pomimo tego, wiele stron służby Bogu i ludziom
Ojca Świętego nie zostało wpełni oceniono, więc potrzebuje dalszej gruntownej analizy.
Z pośród wielu aktualnych problemów w dziedzictwie duchowym Ojca Świętego na uwagę zasługują pedagogiczne aspekty jego działalności. W tym, prawie całkiem pozostają nieznane
dla ogółu pytania związane z militarnym aspektem jego rozmysłów, orijentacji oraz koncepcji pedagogicznych. Oczywiście, iż
Jan Paweł II jako wielki rozjemca i przeciwnik wojny, nie pisał
specjalnie prac dotyczących wychowania wojskowego, problemów historii wojskowej czy politycznej. Ale, jako Przewódca jedPedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka. Nella Nyczkało
(red.). Stalowa Wola 2008, s. 397.
2 Bibliografia prac Jana Pawła II. [w:] Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku.
Teoria i praktyka. Nella Nyczkało (red.). Stalowa Wola 2008, s. 421-445.
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nego z największych Kościołów świata, nie mógł ominąć problemów ludzkośći, bowiem ci bezpośrednio związane z działalnością
wojskową i konfliktami militarnymi. Sporo aspektów jego nauki
społecznej, wspomnienia, codzienna praca duszpasterska, działania pokojowe – to wszystko było poświęcone głębokim refleksjom
nad jednym z najtrudniejszych problemów ludzkośći – pozbawienia jej od przemocy, źródłem której najczęściej występują konflikty wojskowe. W niniejszym artykule staramy się wyodrębić
militarny wątek dziedzictwa pedagogicznego Jana Pawła II, jego
wizje problemów wojny i pokoju, przemocy, akcji pokojowych,
wychowania młodzieży w duchu miłosierdzia i patriotyzmu.
Według szacunków historyków, za ostatnie pięć tysięcy lat w
pisemnych źródłach zanotowano w sumie około 40 lat, kiedy na
Ziemi nie było wojny. Cała historia naszej cywilizacji całkowicie
jest związana z aktywnośćią wojskową, wielkimi lub małymi
wojnami oraz militaryzacją społeczeństwa. Wiek XX z jego niebezpiecznymi wynalazkami naukowymi uczynił wojny bardzo
masowe i krwawe, konflikty wojskowe powodowały olbrzyme
straty demograficzne oraz gospodarcze, niszczyli układ polityczny całych regionów.
We współczesnej historii Kościół, wychodząc z chrześcijańskiej nauki miłosierdzia i pokoju zawsze czynniewystępował
aktywnym przeciwnikiem rozwiązania problemów politycznych
drogą konfrontacji militarnej, bowiem chrześcijaństwo jest religią pokoju, miłośći, miłosierdzia i przebaczenia. Właśnie dla tego wojna zaprzecza główne zasady chrześcijaństwa. Ale Kościoł
i Państwo nie mogą istnieć osobno. Kościół jest organizacją wyższą, duchową, która może odrodzić ludzką duszę, natomiast
Państwo – jest organizacją ziemską, niższą, która powstrzymuje
zło z pomocą siły. Obie te struktury w różny sposób dążą do
jednego celu – poszerzenia dobra i ograniczenia zła. Przy tym
obowiązkiem chrześcijanina jest udział w wojnie, a obowiązkiem
Państwa jest nienadużycie prawa zastosować siłę 3. Propagandystą pokoju, humanizmu i ekumenizmu w imieniu Chrystusa
oraz Kościoła stał się Jan Paweł II.
Коханчук Р.М. Душпастирська опіка військових. / Видання 2-ге, розширене і доповнене. – К., 2004. – С. 7.
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Pogłądy Kościoła Katolickiego i osobiście Jana Pawła II na
problemy wojny i pokoju są nierozerwalnie powiązane z ich interpretacją stosunku dobra a zła. Jako filozof Jan Paweł II podkreślał konieczność dialektycznego sposobu rozumienia tych
przeciwległych kategorii. „Zło w pewnym sensie jest potrzebne
światowi i człowieku – stwierdzał Pontyfik - przecież zdarza się,
że w niektórych sytuacjach zło okazuje się nawet przydatnym,
bo stwarza okazję do czynienia dobra”4. Granicą, którą Bóg wyznaczył dla zła jest odkupienie. Sakrament zbawienia, według
Ojca Świętego, jest odpowiedzią na zło, które w różnych formach wielokrotnie wracało w historii ludzkości. "Można pomysleć - pisał Papież - niby zło obozów koncentracyjnych, komór
gazowych, niektórych aktów brutalności policji i ostatecznie zło
wojny totalnej i ustrojów opartych na arbitralnośći, zło, które
systematycznie niszczyło obecność krzyża, potężnejsze za dobro.
Dla tego, kto doznał na sobie zplanowanego działania zła, nie
pozostaje mu nic innego niż Chrystus i Jego krzyż jako źródło
duchowej samoobrony, jak obietnica zwycięstwa”5.
W części „Miara wyznaczona złu” swojej pracy „Pamięć i
tożsamość” Jan Paweł II bardzo dokładnie interpretuje tragiczne
momenty w dziejach Europy XX wieku. „Dane mi było doświadczyć osobiście „ideologii zła”. Żyliśmy pogrążeni w jakimś
wielkim „wybuchu zła” i dopiero stopniowo zaczeliśmy sobie
zdawać sprawę z jego rzeczywistych wymiarów. Odpowiedzialni za zło starali się bowiem za wszelką cenę ukryć swe zbrodnie
przed oczami świata”6. Na podstawie własnych doświadczeń w
erze hitlerowskiej, a potem komunistycznej okupacji Polski Papierz doszedł do wniosku, iż „ideologia zła”, którą były napełnione te dwa systemy totalitarne nie mogła istnieć wiecznie.
„Pan Bóg dał hitleryzmowi dwanaście lat egzystencji i po dwunastu latach system ten zawalił się. Widocznie taką była miara,
jaką Opatrzność Boża wyznaczyła temu szaleństwu. Jeżeli ko-

Іван Павло ІІ. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі тисячоліть /
Переклала з італійської Мар’яна Прокопович. Львів: Літопис, 2005, с. 28.
5 Taм само, c. 33.
6 Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005, s. 22.
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munizm przeżył dłużej – myślałem – i jeśli ma przed sobą jakąś
perspektywę dalszego rozwoju, to musi być w tym jakiś sens” 7.
Za czas swoego istnienia Kościół katolicki wielokrotnie wyrażał swoją postawę do przemocy zbrojnej. Już dość długo trwają debaty około idei tak zwanej „sprawiedliwej wojny”. Papież
Jan Paweł II twierdził, iż wojna nie może być sprawiedliwą, chociaż Katechizm Kościoła katolickiego (1982) posługuje się owym
wyrazem. Wojna – to zawsze bieda, zawsze nieszczęśćie. Inaczej
mówiąc, jeżeli my, chrześcijanie wyznamy wojnę za sprawiedliwą, to znajdziemy się niedaleko od koncepcji „świętej wojny” (a
to znaczy „świętej przemocy”, „świętych ofiar”, i „świętego
zwycięstwa”). Ale dla czrześcijanina tylko jedna wojna może być
do przyjęcia, – a są to „duchowe klejnoty”, i tylko jedno zwycięstwo, którym jest „świętość”. Z tej przyczyny, Kościół ostatnio
posługuje się wyrazem „uzasadniona wojna”. A „uzasadnioną”
ją czynią warunki zastosowania siły zbrojnej8.
Sporo mięsca w działalności duszpasterskiej oraz dziedzictwie
duchowym Jana Pawła II zajmują pytania wojny a pokoju. Papież
rozpoczynał swój pontyfikat w czasy, kiedy „żelazna kurtyna”
dzieliła Europę, pokój świata „wisiał na włosku”. Przez całe życie
on usilnie pracował nad budową świata zjednoczonego i żyjącego
w pokoju, który jest owocem prawdy, miłości, wolności, sprawiedliwości i przebaczenia9.
Wyjaśnienie treści pokoju jako kategorii filozofii i teologii Papież zaproponował w orędziu na XV Światowy Dzień Pokoju.
„Pokój jest nie tyle pozorną równowagą rozbieżnych interesów
materialnych – co stawiało by go w ilościach rzeczy – co raczej, w
swej najgłebszej rzeczywistości, dobrem z samej istoty ludskim,
właściwym ludskim podmiotom, a więc dobrem natury intelektualnej i moralnej, owocem prawdy i cnoty. Jest on wynikiem dynamizmu wolnej woli ludzkiej, kierującej się rozumem, ku dobru
wspólnemu, które osiąga się w prawdzie, sprawiedliwości i miłoTamże, s. 23.
Коханчук Р.М. Душпастирська опіка військових. / Видання 2-ге, розширене і доповнене. – К., 2004. – С. 7-8.
9 Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Ks. Jan Zimny
(red.). Sandomierz 2006, s. 158.
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ści. Ten porządek intelektualny i moralny opiera się właśnie na
decyzji ludzkiego sumienia w poszukiwaniu harmonii we wzajemnych stosunkach, w poszanowaniu powszechnej sprawiedliwości dla wszystkich, a więc poszanowaniu fundamentalnych
praw ludzkich, właściwych każdemu człowiekowi”10.
Wielki Papież twiedził, iż źródłem i dawcą pokoju jest Bóg –
Stwórca człowieka, który wpisał pragnienie pokoju w naturę
ludską. Z tego powodu budowanie pokoju w sobie i w świecie
jest powołaniem i zobowiązaniem wynikającym ze zjednoczenia
z Chrystusem, Księciem i Dawcą Pokoju, które zostało zapoczątkowane na chrzcie11. Papież zaproponował wybrać drogę budownictwa pokoju, którą wybrał Chrystus i jego uczniowie
przez przebaczenie wrogom. „Tak czy owak, zła doznanego nie
zapomina się łatwo. Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy
przebaczyć? To znaczy odwołać się do dobra, które jest większe
od jakiegokolwiek zła”12.
Jan Paweł II uważał, że nie wolno traktować obojętnie, biernie i z dystansem tego wszystkiego, co jest z pokojem sprzeczne
lub mu zagraża, jak przemoc, wojna, tortury i terroryzm, obozy
koncentracyjne, militaryzacja polityki, wyscig zbrojeń oraz zagrożenie nuklearne13. „Ani przemoc, ani terror nigdy nie mogą
być uznane za dopuszczalny sposób wyrażania przekonań politycznych. Tak też i odwet nigdy nie może prowadzić do sprawiedliwego trwałego pokoju”14.
Temat wartości i nienaruszalności życia ludskiego był
wszechstronnie naświetlony przez Jana Pawła II w encyklice

Jan Paweł II. Pokój – dar Boga powierzony ludziom. Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1982 r., p. 4. [w:] Orędzia papieskie.
11 Jan Paweł II. Osiągniemy pokój wychowując do pokoju. Orędzie na XII
Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1979 r., p. 3. [w:] Orędzia papieskie.
12 Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków
2005, s. 24.
13 Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka. Nela Nyczkało
(red.). Stalowa Wola 2008, s. 88.
14 Jan Paweł II. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r. [w:] Orędzia papieskie.
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„Evangelium vitae”15. Według Ojca Świętego „wszystko, co godzi
w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa,
wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania
przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej,
jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą
wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy
się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”16.
Z tego powodu Papież wzywał chrześcijan do odrzucania
wszelkich form niedopuszczalnej przemocy, popierał dialog i
pokój. W orędziach na Światowy Dzień Pokoju Jan Paweł II
wskazywał na podstawy wychowania do pokoju wspólnie dla
wszystkich ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie religijne
i światopogląd17. On wielokrotnie powtarzał, iż musimy zrobic
wszystko, co jest możliwe, aby wychować młode pokolienia w
kulturze narodu, tolerancji dla inności i różnic między narodami18. Obowiązkiem rodziców wobec swych dzieci powinno być
wychowanie do odpowiedzialności za pokój i kształtowanie pokojowych postaw.
Podstawowym warunkiem wychowania do pokoju, według
Jana Pawła II, jest kształtowanie postawy szacunku do życia. W
pogwałceniu prawa do życia pojedynczej osoby kryje się zalążek
tej skrajnej formy przemocy wobec życia, jaką jest wojna.
Nieraz Papież skupiał uwage na towarzyszące rozwoju cywilizacji ludskiej przemoc i terror, nietolerancje i fanatyzm, podołać,
które może tylko „nowa era sprawiedliwości, pojednania i zgody
Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności życia
ludskiego. 25. III 1995, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków
1999, s. 641-750.
16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Evangelium_vitae#cite_note_ Evangelium_
Vitae-0# cite_note_ Evangelium_Vitae-0
17 Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. J. Zimny (red.).
Sandomierz 2006, s. 159.
18 Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka. Nella Nyczkało
(red.). Stalowa Wola 2008, s. 203.
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między poszczególnymi ludźmi, grupami oraz narodami. Ludy i
narody mają prawo do życia w biezpieczeństwie, co pociąga za
sobą konkretny obowiązek poszanowania praw innych ludzi”19.
Sposobem rozwiązania różnego rodu konfliktów i usunięńcia niesprawiedliwości Jan Paweł II uważał dialog i wprowadzenie
sprawiedliwego ładu społecznego i międzynarodowego20.
Wielką wagę w ochronie pokoju w wymiarze globalnym Papież nadawał działalności ONZ. Ta organizacja międzynarodowa mając szeroki zakres działania w obszarach współpracy narodów i państw bardzo często wprowadzała pokojowe inicjatywy. Wreszcie trzeba powiedzieć, że poglądy Papieża stosownie
problemów ochrony pokoju zostały ustanowione nie tylko z religijnego punktu widzenia, ale również oparte na „Deklaracji
Praw Człowieka”. Podstawową przesłanką Deklaracji jest
stwierdzenie, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych
praw wszystkich członków rodziny ludskiej stanowi podstawę
wolności, sprawiedliwości i pokoju w swiecie. Papież domagał
się, by w każdym rpzypadku respektowane były normy określone przez Powszechną Deklaracje dła całej ludzkości21.
W swoich wystąpieniach skierowanych do różnych organizacji międzynarodowych Jan Paweł II żądał żeby były zabiezpieczone warunki pokojowego współistnienia narodów, przestrzegane prawa osoby ludskiej, a konflikty rozwiązywanę drogą dialogu oraz środkami dyplomatycznymi. Zwracając się do polityków i parlamentarzystów, zgromadzonych w Rzymie 4 listopada
2000 roku, Pontyfik wyraził swoje zaniepokojenie i troskę o te regiony świata, które znajdują się w stanie wojny i konfliktów oraz
doznali ciężkich klęsk żywiotowych. Papież przekonująco udowadniał, że taki stan rzeczy z chrześcijańskiego i ludzkiego punktu widzenia jest najcięższym grzechem niesprawiedliwości
współczesnego świata i dla tego winien wstrząsać głęboko suJan Paweł II. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r. [w:] Orędzia papieskie.
20 Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji
świeckich w Kościele i świecie współczesnym dwadzieścia lat po Soborze
Watykańskim II. [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 1999.
21 Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. J. Zimny (red.).
Sandomierz 2006, s. 168.
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mieniami dzisiejszych chrześcijan, przede wszystkim zaś tych,
którzy stoją na szczycie władzy politycznej, ekonomicznej i finansowej, mogą decydować – na dobre i na złe – o losie narodów22.
W orędziach pokojowych Papież uzupełniał, korygował lub
piętnował te ustawy, decyzje i programy, które łamali prawo
ludzkie, niszczyli pokój23. Innymi formami wychowania do życia
w pokoju (nie biorąc pod uwagę uroczystości z okazji Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia każdego roku) stały się zapoczątkowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Modlitwy o Pokój obchodzone z 27 października 1986 roku oraz pielgrzymki papieskie.
Uniwersalnym środkem we walce z siłami zła Jan Paweł II
uważał propagande miłosierdzia Bożego. Przez całe swoje życie,
postępowanie i nauczanie Papież przeniósł tą wielką ideę, był
nauczycielem i autentycznym świadkem miłosierdzia Bożego.
Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w Łagiewnikach Ojciec
Święty zauważył: „Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi
bliskie i drogie. Historia jakoby wpisała je w tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej. W trudnych latach było ono
szczególnym oparciem i niewyczerpanym żródłem nadzieji nie
tylko dla Krakowa, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste
doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które kształtuje obraz mojego pontyfikatu”24.
Nauka Jana Pawła II na temat miłosierdzia Bożego zawarta
została w encyklice „Dives in misericordia”25, książce „O milosierdziu”26 oraz jego orędziach i przemówieniach. Warto powtórzyć jego słowa: „My, ludzie Nowego Przymierza, w Dawidowym Miserere możemy rozpoznać obecność Chrystusa, Syna Bożego, którego Ojcec uczynił grzechem za nas (por. 2 Kor. 5, 21).
Chrystus wziął na siebie grzechy nas wszystkich (por. Iz 53, 12),
Jan Paweł II. Działalność w duchu służby. Jubileusz parlamentarystów i
polityków. Watykan 4 XI 2000. [w:] http: // pokolenie.jp2.pl
23 Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. J. Zimny (red.).
Sandomierz 2006, s. 169.
24 Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka. Nella Nyczkało
(red.). Stalowa Wola 2008, s. 148.
25 Jan Paweł II. Dives in misericordia, O Bożym Miłosierdziu, 30 XI 1980 [w:]
Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1999, s. 57-99.
26 Jan Paweł II. O miłosierdziu. Sandomierz 2002.
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aby uczynić zadość sprawiedliwości, i w ten sposób zachował
równowagę pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem Ojca”27.
Zwracając uwagę na trudne wyzwania epoki totalitaryzmu,
Ojciec Święty zaznaczył, iż tajemnica miłosierdzia Bożego w perspektywie XX wieku była także objawiona w „Dzienniczku” świętej Faustyny: „Ludzie tego stulecia pojęli to przesłanie. Zrozumieli
je właśnie poprzez to dramatyczne spiętrzenie zła, które przyniosła z sobą II wojna światowa, a potem okrucieństwa systemów
totalitarnych. Jakby Chrystus chciał objawić, że miarą wyznaczoną złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest ostatecznie Boże
miłosierdzie. Bóg zawsze potrafi wyprowadzić dobro ze zła, Bóg
chce, ażeby wszyscy byli zbawieni i mogli dojść do poznania
prawdy (por. 1 Tm 2,4) – Bóg jest Miłością (por. 1 J 4, 8)”28.
Idea miłosierdzia Jana Pawła II była i jest realizowana w różnych dziedzinach życia ludskiego: rodzinie, oświacie, stosunkach
międzyludskich, działalności politycznej, działalności organizacji
międzynarodowych. Ojciec Święty szczególną uwage zwracał na
godność i poszanowanie praw drugiego człowieka, zwłaszcza
wtedy, gdy życie ludskie było niszczone w lokalnych i międzynarodowych konfliktach. „Z głębokim przejęciem i wielką troską apelował do tych wszystkich, któże w swojej możliwości mogli cokolwiek zrobić, aby godność człowieka była szanowana, i aby każdy
człowiek miał możliwość życia w świecie, w którym panuje pokój,
bezpieczeństwo i wzajemna miłość”29.
Integralny element polityki Kościoła w okresie pontyfikatu Jana
Pawła II głosił ekumenizm oraz współpracę między narodami
świata. Mimo to ważnym elementem procesu wychowania młodzieży według Papieża było formowanie uczuć patriotycznych.
Wielu jego wypowiedzi o potrzebie promowania patriotyzmu były
nim wygłoszone podczas ośmiu wycieczek do ojczyzny – Polski.
W swojich pielgrzymkowych przemóweniach do polskiej
młodzieży Jan Paweł ІІ uwzględniał uwarunkowania historyczJan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków
2005, s. 60.
28 Tamże, s. 61.
29 Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka. Nella Nyczkało
(red.). Stalowa Wola 2008, s. 227.
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ne, kulturowe i religijne typowe dla narodu polskiego. Również
on zwracał uwage na aktualne wydarzenia życia politycznego,
społecznego i gospodarczego w Polsce. Papież starał się pomóc
Polakom w interpretowaniu i przeżywaniu trudnych wydarzeń
w pierspektywie wiary. Gdy Polacy byli jeszcze uwikłani w system totalitarny, gdy przeżywały doświadczenia związane ze
stamen wojennym Jan Paweł II dał pogłębioną katechezę na temat patriotyzmu i praw wolnościowych każdego człowieka i
wszystkich narodów30.
Papież wielokrotnie podkreślał rolę ziemi ojczystej w życiu
jednostek i narodów. Swoje wizyty w różnych krajach on zawsze
rozpoczynał z gestu ucałowania ziemi. Podczas drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 roku na lotnisku w Okęciu mówił:
„Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. Idąc za wzorem
Pawła VI, czynie tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej
przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do
której przebywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na
rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”31.
W swojej ostatniej książce o nazwie „Pamięć i tożsamość” Jan
Paweł II ujawnia treść dwóch bardzo ważnych pojęć – „ojczyzny”
a „patriotyzmu”. Słowo „ojczyzna” (łać. Patria) jest związane z
pojęciem oraz rzeczywistośćią „ojca”. W pewnym sensie pojęcie
„ojczyzna” kojarzy się z dziedzictwem, tj. zestawem dóbr, które
otrzymaliśmy od naszych przodków. Bardzo często w tym kontekscie używamy wyrazu „matka-ojczyzna”. Z własnego doświadczenia wszyscy wiemy o wielkiej roli matki w przekazywaniu dziedzictwa duchowego. Otóż „ojczyzna” jest dziedzictwem i
jednocześnie stanem majątkowym, który jest odziedziczony, to
stosuje się również i ziemi (terenu). Ale jaknajbardziej pojęcie „ojczyzny” określa wartośći oraz treść duchowa, które właśnie i twoKatecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. J. Zimny (red.).
Sandomierz 2006, s. 168.
31 Jan Paweł II. Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie (Warszawa, 16 VI
1983). [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995,
1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie. Red. J. Poniewierski. Kraków 2005, s. 213.
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rzą kulturę narodu32. Zwracając szczególną uwagę na trudne czasy w historii swojego narodu, Papież podkreślał, iż „nawet wtedy,
kiedy Polaków pozbawiono terytorium a naród był zdewastowany, nie zabrakło jednak poczucia dziedzictwa duchowego, kultury uzyskanej od przodków”35.
Miłość do Ojczyzny implikuje gotowość do jej obrony.
„Szczególnie ważną funkcją terytorium w kontekście wychowania patriotycznego jest funkcja obronno-militarna. Istotne znaczenie ziemi dla egzystencji narodu domaga się obrony jej przed
agresorami. Postawa patriotyczno-obronna wynika z miłości do
ziemi ojczystej i własnego narodu”36. Rozważania Jana Pawła II
o miłośći ku ojczyźnie nie były ograniczone teoretyzowaniem o
koniecznośći wspierania jezyka narodu, jego kultury, historii a
przewidywały również i aktywną obronę jego terytorium od
ataków nieprzyjaciół-cudzoziemców. „Ojczyzna – jest dobrem
dla wszystkich obywateli, i w tym sensie jest to także wielka odpowiedzialność”. Analiza dawnej i nowoczesnej histirii szeroko
popisuje poniekąd heroiczną odwagę, z jaką Polacy byli w stanie
wykonać ten obowiązek, kiedy trzeba było chronić najwyższe
dobro Ojczyzny”37.
Historyczna przeszłośc Polski ma wiele przykładów, kiedy jej
naród, nie idąc na kompromis z bronią w ręku stawał do walki z
siłami zła. Nie bez powodu Papież podawał przykład wydarzeń
z roku 1939”, kiedy demokracje zachodnie łudziły się, że mogą
coś uzyskać, paktując z Hitlerem, Polska zdobyła się na stawienie czoła wojnie, która z punktu widzenia sił militarnych i technicznych była bardzo nierówna. Władze polskie uznały, że w
tym momencie było to nieodzowne, ażeby obronić przyszłość
Europy i europejskości”38.
Patriotyzm Jan Paweł II traktował jako „miłość ku wszystkiemu, co tworzy ojczyznę: ku historii, tradycjom, języku, nawet
ku jej krajobrazom. Wszelkie niebezpieczeństwo, które zagraża
wielkiemu dobru ojczyzny staje się okazją dla sprawdzenia tej
miłośći. Nasza historia ukazuje, iż Polacy zawsze byli zdolni
przynieść wielką ofiarę, aby uchronić to dobro lub obnowić go.
Іван Павло ІІ. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі тисячоліть / Переклала з італійської Мар’яна Прокопович. - Львів: Літопис, 2005, с. 69-70.
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O tym świadczą liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli w
obronie Polski na różnych frontach świata: oni są nie tylko w
Polsce ale i poza jej terenami”39.
Ojciec Święty akcentował uwagę na konieczność przekazania
postawy miłości do Ojczyzny kolejnym pokoleniom. Jest to możliwe przez kształtowanie u młodzieży patriotyzmu, ukazanie wychowankom prawdy, że jest ona dobrem wspólnym wszystich
obywateli oraz wielkim obowiązkiem, darem i dziedzictwem33.
Podsumowując nasze rozważanie, należy zwrócić szczególną
uwagę na militarny problem w nauczaniu Jana Pawła II. Dobrze
wiadomo, iż w warunkach globalizacji oraz transformacji społeczeństwa, niestabilnośći socjalnej odbywa się ponowna ocena
wartośći duchowych, zaostrzenie konfliktów wewnętrznych i
międzypaństwowych, konfrontacja militarna i przemoc na świecie. Wielki myśliciel, humanista i pedagog Jan Paweł II poświęcił
rozwiązaniu owego problemu wielką część swojego dziedzictwa
duchowego. Przykładem własnego życia, działalnośćią duszpasterską oraz dorobkiem duchowym Papież dążył ku celu, aby
zrobić nasz świat lepszym, zbliżyć człowieka z Bogiem, odwrócić przemoc, stać się zwycięzcą nad złem we wszystkich jego
podobieństwach. Naszym zdaniem, będzie ów temat zawsze
aktualny i ciekawy dla wszechstronnej refleksji oraz analizy, badania i popularyzacji.

R. Strus. Wychowanie młodzieży do umiłowania Ojczyzny. [w:] Pedagogika Katolicka. Nr. 3 (2/2008), s. 194.
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Ks. Piotr Berkowicz
JAN PAWEŁ II WZOREM DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU
Kościół katolicki ma w swoim credo apostolstwo, to znaczy
zdobywanie nowych wyznawców, nawracanie ludzi na wiarę
chrześcijańską. Powszechnie kojarzy się to z zamierzchłymi czasami, z faktem już dokonanym. W dobie ustalonych podziałów
cywilizacyjnych w świecie, tolerancji religijnej i wyższego stopnia świadomości religijnej, jakim jest dążenie do ekumenizmu –
misyjność Kościoła przeciętnemu katolikowi jest za mało znana i
mało rozumiana. Czasem jawi się wręcz mistycznie, bajkowo lub
po prostu naiwnie1.
Charyzmat ewangelizacji wpisuje się w szeroko pojętą misyjność Kościoła. Można powiedzieć, że „misyjność” to właśnie
„ewangelizacja” czy też „nowa ewangelizacja”, poszerzona o
głoszenie Ewangelii niechrześcijanom i zakładanie Kościołów.
To, co mówimy o misyjności, w dużej mierze dotyczy nas samych, rozwijających w sobie charyzmat ewangelizacji. Gdy mowa o „duchowości misyjnej”, to w pewnym sensie dotyczy to
także „duchowości ewangelizacyjnej”. Jako wspólnota głosząca
Dobrą Nowinę, musimy stale wpatrywać się w zadanie misyjności Kościoła, aby rozwijać nasz własny charyzmat2.
Podczas Soboru Watykańskiego II wypracowano teologię misyjną, która umieściła misje w centrum Kościoła. Nauka papieży:
Pawła VI zawartą w Evangelii nuntiandi i Jana Pawła II w Redemptoris missio, bazując na nowych doświadczeniach misyjnej działalności Kościoła w świecie, wykreowała nowe sposoby rozu-

Por. F. Jabłoński. Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim
II. Kaków 2003.
2 Por. A. Miotk SVD (red.). Misjologia XXI wieku. W 20 rocznicę śmierci Ojca
Feliksa Zapłaty SVD – twórcy misjologii w Polsce. Warszawa 2004.
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mienia misji. Wszystko to miało niewątpliwy wpływ na to rozumienie misji, z jakim weszliśmy w nowe tysiąclecie3.
W ciągu całego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II ukazywał światu wyniosłe wizje duchowe i moralne4. Miał on niekwestionowany wpływ na życie całego współczesnego świata
poczynając od spraw natury duchowej, a kończąc na polityce.
Zasięg jego wpływu nie ograniczał się do jakiejś części na mapie
świata, ale obejmował cały glob ziemski. Prawdopodobnie nie
spotkamy takiego skrawku na ziemi, gdzie nie panowała by żywa pamięć o tym wielkim człowieku.
Ten fenomen oddziaływania papieskiego niezawodnie złączony jest z darami Bożej Łaski i osobistymi talentami, jakie posiadał Ojciec Święty. Tam gdzie się pojawiał zawsze panowała
atmosfera wielkiego uniesienia duchowego. Wszędzie znany jest
jako teolog i mistyk, człowiek wielkiego formatu i wielki filozof5.
Papież swoją postawa poruszał miliony do odpowiedzi na Boże zaproszenie do wiary. Jan Paweł II nie zajmował się wyłącznie
oceną sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość, ale wskazywał, także drogę wyjścia, którą jest Chrystus. Papież Polak przekonany
był, że Krew Chrystusa przywraca wartość człowiekowi. Dla Ojca
Świętego, Chrystus jest zapowiedzią i realizacją prawdy, że zwycięży życie, a nie „kultura śmierci”. Jan Paweł II był wielkim głosicielem i rzucał podwaliny pod „cywilizację miłości i życia”,
można powiedzieć, że dla budowania tej cywilizacji, którą pragnął oprzeć na Chrystusie poświęcił całe swoje życie.
Odniesienie przez Jana Pawła II wszelkiej posługi apostolskiej, kapłańskiej, duszpasterskiej i biskupiej do każdego człowieka wskazuje, że Jan Paweł II mocno akcentował, że odkupieńcza rola Chrystusa jest dla każdego człowieka, bez wyjątku.
Jan Paweł II, doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości,
jakie stawia dzisiejszy świat w zakresie ewangelizacji, dlatego
zachęcał Kościół do korzystania z nich w celu jak największego
Por. J. Różański. Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych
i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła. Warszawa 2001.
4 Por. J. Zimny. Wychowanie ku wartości. Sandomierz 2006, s. 3; por. I. Verbény. „Ezt cselekedjétek…” [w:] Távlatok 1996/2 s.142-151.
5 Por. Giovanni Reale. Un pellegrino Dell assoluto. Milano 2005. s. 258.
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zasięgu dla głoszonej Dobrej Nowiny. W żadnej epoce – mówi
papież - Kościół nie miał tak wielu możliwości głoszenia Jezusa,
jakie istnieją obecnie, dzięki rozwojowi środków społecznego
przekazu. Właśnie dlatego musi dziś ukazywać oblicze swego
Oblubieńca poprzez bardziej widoczne świadectwo świętości.
Środki społecznego przekazu są ogromna siłą i pomocą w przekazywaniu Ewangelii.
Wiedział on, że w tym niełatwym zadaniu wspiera go Maryja.
Od Niej „uczy się” być „dziewicą”, całkowicie oddaną swojemu
Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi, i „matką” licznych dzieci,
które rodzi do nieśmiertelnego życia. O Kościele mówił, że pod
uważnym spojrzeniem Matki wspólnota Kościoła rozwija się jak
rodzina, ożywiana przemożnym wylaniem Ducha Świętego, i
gotowa podjąć wyzwania nowej ewangelizacji, kontempluje miłosierne oblicze Jezusa w braciach, zwłaszcza ubogich i potrzebujących, w tych, którzy są daleko od wiary i od Ewangelii.
W szczególności Jan Paweł II, nie bał, się głośno mówić światu, że Chrystus jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (por. J 14,6); nie
obawia się głosić z radością, że „Dobra Nowina” (...) ma swe
centrum, a nawet całą swoją treść w Osobie Chrystusa, Słowa,
które stało się ciałem, jedynego Zbawiciela świata”6. Wołał papież: „Koniecznie trzeba przygotować kompetentnych i świętych
ewangelizatorów; należy dołożyć starań, by nie osłabł zapał w
apostołach, szczególnie w pełnieniu misji ad gentes”7.
Papież, czynił wszystko, aby ten zapał do misji ad gentes
nigdy nie wygasł, sam dając w misji ad gentes żywy przykład i
świadectwo, bowiem nie tylko wskazywał innym możliwości
dzisiejszego świata w głoszeniu Ewangelii, ale także sam z nich
korzystał. Można powiedzieć, że Jan Paweł II, całą mądrość
ludzkiej myśli i techniki, jaką znał, obracał do celów ewangelizacji tego świata8.
Od początku Kościół, który jest w Chrystusie jakby sakramentem, przeżywał swoją misję jako widzialną i aktualną kontynuację pedagogii Ojca i Syna. Z tych właśnie głębokich racji
RVM 20
Por. Jan Paweł II. OŚDM 2003. 5.
8 Por. I. Verbény. „Ezt cselekedjétek…” [w:] Távlatok 1996/2 s.142-151.
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wspólnota chrześcijańska jest w sobie samej żywą katechezą.
Przez to, czym ona jest, co głosi, co celebruje i co czyni, pozostaje
zawsze żywym, nieodzownym i pierwszorzędnym miejscem
katechezy. Kościół opracował w ciągu wieków niezrównany
skarb pedagogii wiary, przede wszystkim świadectwo wielu
katechetów9.
Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami
świętego Franciszka, a szczególnym jej inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom niektórzy benedyktyni działali w wielu regionach Europy. Tak oto św. Augustyn z Canterbury głosił Ewangelię w Anglii, św. Bonifacy na ziemiach zamieszkałych przez ludy germańskie, a św. Wojciech na Węgrzech i w
Czechach. Natomiast późniejsze odgałęzienia benedyktyńskie
przyczyniły się do nawrócenia Szkocji, Irlandii i Skandynawii10.
Nie można także nie wspomnieć misji Cyryla i Metodego przeprowadzonej pośród narodów słowiańskich11.
Fakty te szczególnie są godne uwagi, gdy popatrzy się na nie
przez pryzmat duchowości ówczesnych wspólnot życia mniszego, a trzeba stwierdzić, że w opactwach i klasztorach priorytet
miało prowadzenie życia duchowego nad inną formą działalności apostolskiej12. Pomimo tego, że żaden z istniejących wtedy
zakonów nie ujmował w swej regule kwestii misji, czy też nie
wyrażał się wprost na temat apostolstwa uniwersalnego i prawdziwie katolickiego13, nie można powiedzieć, że „duch misyjny”
był zupełnie obcy okresowi historii poprzedzającemu wiek XII,
czyli czasom zanim pojawił się św. Franciszek. Zdają się to potwierdzać wyżej wymienione fakty. Motywy podejmowanej
wtedy działalności ewangelizacyjnej były jednak różne. Jedni
byli przekonani, że zanim nadejdzie koniec świata, trzeba przyczynić się do nawrócenia ludów pozbawionych światła EwangePor. I. Verbény. „Ezt cselekedjétek…” [w:] Távlatok 1996/2 s.142-151.
A. Gemelli. Franciszkanizm. Warszawa 1988, dz. cyt., s. 18.
11 R. Manselli. Francisco de Asís entre conversión del mundo cristiano y
conversión del mundo islámico. “Una relación atípica”. [w:] Para mejor
conocer a san Francisco de Asís. Ouate (Guipúzcoa) 1997, s. 273.
12 J. Micó. Los Hermanos vayan por el mundo. El apostolado franciscano.
Selecciones de Franciscanismo 62 (1992), s. 215.
13 K. Esser. Temas espirituales. Ouate (Guipúzcoa) 1980, s. 175.
9

10



lii. Drudzy natomiast chcieli być bardzo posłuszni nakazowi
Chrystusa, by po prostu głosić Dobrą Nowinę. Poczynaniom
misyjnym tamtych czasów sprzyjały także inne okoliczności, jak
na przykład rozprzestrzenienie się mocarstwa Karolingów, czy
też głębokie pragnienie Kościoła Wschodniego, by wierni znaleźli się pod jego skrzydłami14.
Niewątpliwie jednym z nich, który zapisał się w sercach
młodzieży i całej ludzkości na wieki jest osoba Jana Pawła II.
Życie i dziedzictwo Jana Pawła II, to ogromny duchowy i intelektualny skarb, który ma światowe znaczenie. Podkreślić należy, że pełni ono specjalną funkcję na różnych poziomach międzynarodowych, państwowych, lokalnych oraz związanych
z różnymi kierunkami naukowego poznania15.
Jan Paweł II, bezsprzecznie należy do ludzi najbardziej wybitnych, bowiem swoją postawą i zachowaniem, nauczaniem i
przeżywaniem swojej wiary dał całej ludzkości głęboki przykład
prawdziwego człowieczeństwa przeżywanego w głębokiej łączności z Bogiem. Był autorytetem, świadkiem prawdziwej przyjaźni z Chrystusem.
Niemal na każdym kroku spotykamy się z wielkim uznaniem
dla Papieża, to uznanie wyrażane jest w dziełach naukowych, w
literaturze popularnej, w prasie, a także w programach telewizyjnych. Agencja ANSA, a za nią włoska telewizja oraz prasa,
wciąż powtarzają: „Przez ponad 26 lat pontyfikatu, trzeciego
pod względem długości od czasów Świętego Piotra, Jan Paweł II
stał się największym autorytetem moralnym planety, wprawdzie
często krytykowanym i wywołującym dyskusje, ale zdolnym do
rzucania wyzwań w sprawach najwyższej wagi”16.
Podkreśla się, że zarówno wierzący, jak i nie wierzący uważają Polskiego Papieża za kogoś, kogo nie można zastąpić. W
Francisco de Asís entre., dz. cyt., s. 272-273.
Por. Nella Nyczkało. Duchowe dziedzictwo Jana Pawła II fundamentem
rozwoju pedagogiki katolickiej. [w:] Pedagogika katolicka 1(2007) s. 46
16 Por. J. Zimny. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty teologiczne. Sandomierz 2006. s.41. Obrona tradycyjnych wartości i nakazów moralnych Kościoła
katolickiego (np. w kwestii ograniczonego uczestnictwa kobiet w Kościele, celibatu, antykoncepcji i aborcji) wywołała pod adresem Jana Pawła II zarzuty konserwatyzmu, mimo programowego otwarcia na problemy świata współczesnego.
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sondażowych wypowiedziach, publikowanych na łamach prasy,
ankietowani mówią o Janie Pawle II jako o „Bożym atlecie”, który zmienił bieg historii, a potem, u schyłku życia już ciężko chory, był nieporównywalnym z nikim świadkiem wiary i żarliwym
obrońcom najszczytniejszych ideałów oraz wartości17. Z jakiej
strony nie spojrzymy na Jana Pawła II, zobaczymy w nim człowieka nadzwyczajnego, człowieka obdarzonego wielorakimi
talentami, a także człowieka, który przez prace duchową prowadzoną nad samym sobą doszedł do szczytów człowieczeństwa. Jednym słowem możemy określić Jana Pawła II, jako osobę
nadzwyczajną i niezwykłą.
Jego niezwykłość i fenomen, głęboko zasadza się na jego
świętości i ciągłej modlitwie. Dla Jana Pawła II jako wiernego
świadka i promotora świętości w Kościele i świecie, modlitwa
chrześcijańska była sztuką, której nieustannie trzeba się uczyć.
W modlitwie bowiem toczy się dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi. Owocem modlitewnego dialogu jest trwanie w Chrystusie, a Sprawcą tego trwania jest Duch
Świętego, który otwiera nas na kontemplacje oblicza Ojca 18. Wydaje się, że życie Jana Pawła II było ciągłą kontemplacją oblicza
Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. W tej modlitwie, o której mowa, nie chodzi jedynie o błaganie Chrystusa o
pomoc, ale wyraża się przede wszystkim w dziękczynieniu,
uwielbieniu, adoracji, kontemplacji, słuchaniu, żarliwości uczuć
aż po prawdziwe urzeczenie serca. Jak się wyraził sam Jan Paweł
II, taka modlitwa nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii
wedle zamysłu Bożego19. I stąd bierze się niezwykłość Ojca
Świętego, jego niezwykły dar łączenia to, co Boże i święte z tym,
co ludzkie. Dlatego z taką łatwością docierał do ludzkich serc,
ponieważ prowadząc święte życie był głęboko „ludzki”. Ten
Tamże. s. 42.
Por. Eucharystia i Trójca. [w:] Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny
Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
pod redakcja komisji Teologiczno Historycznej. Katowice 2000, s. 92.
19 Por. NMI 33.
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„ludzki” wymiar Papieża Polaka znalazł swoje odzwierciedlenie
w Jego posłudze papieskiej na stolicy Piotrowej. Papiestwo stało
się bliższe społeczności ludzkiej, można powiedzieć, że Papież
zbliżył papiestwo wszystkim ludziom stając się im nie tylko ojcem i pasterzem, ale także bratem w wierze w Jezusa Chrystusa.
Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu
osoby papieża przez społeczność zarówno katolicka jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii20.
Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Apostolską Jan Paweł II
w swej pokorze nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą by złożyć mu jako Papieżowi hołd i szacunek.
Ponadto pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc w
języku narodowym, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte
było, ze papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza
po łacinie. To był dopiero początek wielkich zmian nie tylko w
Kościele. Wśród wielu zmian, jakie wprowadził należą do nich
między innymi: liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we
Włoszech), zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką; msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp; wygłaszanie całych
homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego
przybywał z pielgrzymką; udział zespołów folklorystycznych w
czasie mszy; spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (wyznań niekatolickich oraz
niechrześcijańskich); udział w przedsięwzięciach artystycznych:
koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych; wykonywanie kapłańskich posług; prywatne spotkania z wiernymi;
bezpośrednie spotkania z tłumem w trakcie pielgrzymek, a nawet żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. Wprawdzie
już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z
niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł
II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża
bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Ta jego postawa
nie zmieniła się także po zamachu na jego życie21.
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Por. C.J. Legrand. Jan Paweł II. Warszawa 1999.
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Jan Paweł II szczególną troską i pamięcią otaczał miliony ludzi pogrążonych w biedzie i ubóstwie. Wielokrotnie pisał: „W
naszej epoce jest bowiem wiele potrzeb, które poruszają wrażliwość chrześcijan. Nasz świat wkracza w nowe tysiąclecie pełen
sprzeczności, jakie niesie z sobą rozwój gospodarczy, kulturowy i
techniczny, który niewielu wybranym udostępnia ogromne możliwości, natomiast miliony ludzi nie tylko pozostawia na uboczu
postępu, ale każe się im zmagać z warunkami życia uwłaczającym
ludzkiej godności. Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, którzy umierają z głodu, skazani na analfabetyzm, nie mający
dostępu do najbardziej podstawowej opieki lekarskiej, pozbawieni
domu, w którym mogliby znaleźć schronienie?”22.
Jego fenomen przejawia się także w tym, iż z wielką łatwością nawiązywał kontakt z ludźmi młodymi i to w każdej sytuacji. Jan Paweł II odnosząc się często do młodych powtarzał: „Od
początku mojej posługi Następcy Świętego Piotra patrzyłem na
was, młodych, z uwagą i miłością, jestem bowiem przekonany,
że młodość nie jest poprostu okresem przejściowym między dorastaniem a wiekiem dojrzałym, lecz czasem w życiu, który Bóg
daje każdemu człowiekowi jako dar i zadanie. Czasem, w którym należy szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania i odkryć
nie tylko sens życia, lecz także konkretny projekt, zgodnie z którym należy je budować. Od wyborów, jakich w tych latach dokonacie, drodzy chłopcy i dziewczęta, zależeć będzie wasza
przyszłość osobista, zawodowa i społeczna. Młodość jest czasem,
w którym kładzie się fundamenty, okazją, której nie można stracić, bo więcej już się nie powtórzy”23.
Sługa Boży Jan Paweł II, swoją postawą i nauką zachęcał ludzi, zwłaszcza młodych, do bycia w jedności z Chrystusem. Wielokrotnie apelował do nich, aby byli wierni Chrystusowi, W jednym ze swoich przemówień mówił do młodzieży: „Młodość poszukuje wzorów i przykładów. Z pomocą przychodzi wam sam
Jezus Chrystus, który poświęcił całe swoje życie dla dobra innych. Ku niemu kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waNMI 5.
Por. Jan Paweł II. Do młodych. 26 V 2002. [w:] Wypłyń na głębię. Wybór myśli.
Sandomierz 2003. s 4; por. J. Vanier. A közösség. [w:] Távlatok 1996/2 s.253-258
22
23



szych myślach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach. Z nim winniście zawsze żyć w szczególnej przyjaźni”24.
Jan Paweł II nie tylko zachęcał do naśladowania Jezusa, ale sam
całym życiem naśladował Chrystusa stając się prawdziwym
świadkiem życia polegającego na ciągłym kroczeniu po drogach
wytyczonych przez Jezusa25.
Jan Paweł II często zwracając się do młodych nawiązywał do
swojej młodości, mówił o swoim powołaniu i o swoich wyborach
życiowych. O początkach swojego powołania ludzkiego, chrześcijańskiego i kapłańskiego Karol Józef Wojtyła – Jan Paweł II
wiele razy mówił, że „historia ta znana jest przede wszystkim
Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej
warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie
przerasta człowieka (…) Wobec wielkości tego daru czujemy, jak
bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego
wybrania: <<Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał>> (J 15,16). Dlatego też, gdy mówimy o kapłaństwie i
dajemy o nim świadectwo, winniśmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi, iż Bóg nas <<wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski>> (2 Tym 1,9). Doskonale zdajemy
sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć
tej tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie”26.
Trzeba jasno podkreślić, że Papież kochał swoje kapłaństwo,
kochał ludzi, których powierzył mu Bóg jako następcy Świętego
Piotra w jego posłudze dobro ludzkie zwłaszcza to wieczne było
dla niego na pierwszym miejscu. Posługa Jana Pawła II, tak bardzo bogata i zróżnicowana, była wypełniana na wzór dobrego
Pasterza. Jego zapał w posłudze duszpasterskiej wypływał z
prawdziwego osobowego spotkania z Chrystusem. Bowiem, kto

Por. Jan Paweł II. Rodzina szkołą wychowania. [w:] Pedagogika katolicka 1a
(1a/ 2007) s. 259.
25 T. Szulc. Papież Jan Paweł II – biografia. Warszawa 1996.
26 DT 7.
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zaznał radości w spotkaniu z Chrystusem nie może zatrzymać jej
w sobie, powinien nią promieniować27.
Tak właśnie czynił Jan Paweł II, który z wielką radością głosił
Ewangelię o Zmartwychwstałym Chrystusie. Ojciec Święty doskonale zdawał sobie sprawę, że trzeba wyjść naprzeciw temu
bezgłośnemu wołaniu o Ewangelię, które podnosi się ze wszystkich stron ziemi, podobne temu, jakie dotarło do apostoła Pawła
w czasie jego drugiej podróży: „Przepraw się do Macedonii i
pomóż nam!” (Dz 16, 9). Ewangelizację Jan Paweł II rozumiał
jako „pomocą” ofiarowaną człowiekowi, ponieważ Syn Boży stał
się człowiekiem, aby umożliwić ludziom to, czego własnymi
tylko siłami nie potrafiliby osiągnąć: „przyjaźni Boga, Jego łaski i
życia nadprzyrodzonego - tego życia, które jako jedyne może
zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca28.
Jan Paweł II głosząc Jezusa z Nazaretu, prawdziwego Boga i
doskonałego Człowieka, otwierał przed ludzką istotą perspektywę przebóstwienia, a tym samym bycia bardziej człowiekiem.
Tylko tą drogą świat może odkryć wzniosłe powołanie, do jakiego został wezwany, i urzeczywistnić je dzięki zbawieniu dokonanemu przez Boga” (Bulla Incarnationis Mysterium 2)29. Wydaje
się, że tą tajemnicę jedności z Bogiem doskonale pojął Jan Paweł
II, bowiem jest on autentycznym i wiernym świadkiem świętości30. A będąc sam człowiekiem żyjącym w duchu świętości, zachęcał wszystkich, aby do tej świętości dążyli. Ten dar obiektywnej świętości – pisze papież- zostaje ofiarowany każdemu
ochrzczonemu i staje się z kolei zadaniem, któremu winno być
podporządkowane całe życie chrześcijanina, „albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4,3). To zadanie dotyczy
wszystkich chrześcijan, bowiem wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości31. Papież ukazywał świętość nie
Por. C. Sepe. Pragnienia misyjne Jana Pawła II. http://guidinglight.org/fanlistings/totustuus/ofanlistingu.html
28 Por. S. Nagy SCJ. Ty jesteś Piotr - Srebrny Jubileusz Pontyfikatu Jana Pawła.
Kraków 2003.
29 Jan Paweł II. OŚDM 2000. 5. http://www.missio.org.pl/DOKUMENTY/o00.html
30 Por. J. Zimny. Pedagogia na dziś. Stalowa Wola – Rużomberok 2007, s.250.
31 NMI 3`
27



jako coś zarezerwowanego dla wybranych ludzi, ale jako rzeczywistość, o którą powinien zabiegać każdy człowiek
ochrzczony32
Ponadto należy podkreślić, że Jan Paweł II zawsze z głęboką
nadzieją i ufnością spoglądał w przyszłość. Pisał on m.in. w Novo
millennio ineunte, że „Teraz winniśmy spojrzeć w przyszłość,
«wypłynąć na głębię», ufając słowu Chrystusa: Duc in altum! To,
czego dokonaliśmy w minionym roku, nie upoważnia nas bynajmniej do jakiegoś zwyczajnego zadowolenia, ani tym bardziej
nie pozwala nam zaniechać dalszych działań. Przeciwnie, dotychczasowe doświadczenia powinny wzbudzić nowe energie, nakłaniając nas, byśmy wyrazili entuzjazm w konkretnych przedsięwzięciach. Jezus sam napomina nas: «Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa
Bożego» (Łk 9, 62). W służbie Królestwu nie ma czasu, aby oglądać się za siebie, a tym bardziej, aby oddawać się bezczynności.
Czeka nas wiele zadań, musimy zatem opracować skuteczny
program duszpasterski”33
Jan Paweł II przekonany o potrzebie działalności na rzecz
głoszenia Ewangelii świadom był, że owa działalność zawsze
oparta musi być na Chrystusie jako fundamencie, dlatego swoją
działalność zawsze opierał na Chrystusie. Pisał o tym m.in. w
swoim dokumencie na czas Wielkiego Jubileuszu roku 2000,
gdzie czytamy: „ważne jest jednak, aby wszystko, co z Bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i
w modlitwie. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która
często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w «działanie dla działania». Musimy opierać się tej pokusie i starać się
najpierw «być», zanim zaczniemy «działać». Przypomnijmy tu
słowa, jakimi Jezus napomniał Martę: «Marto, Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba [mało albo] tylko jednego»
(Łk 10, 41-42). W tym duchu, zanim poddam wam pod rozwagę
pewne propozycje działania, pragnę podzielić się z wami kilko-
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Por. J. Zimny. Pedagogia na dziś. jw. s. 252.
NMI 15.


ma refleksjami nad tajemnicą Chrystusa, który jest jedynym fundamentem całej naszej działalności duszpasterskiej”34.
Jan Paweł II uznając Chrystusa za podstawę wszystkiego, za
program życia ludzkiego przypominał: „Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego programu». Program już istnieje: ten sam, co
zawsze, zawarty jest w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on
skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego
mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem
trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię
w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo
upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę
i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie”35. Można powiedzieć, że takie było całe życie Papieża Polaka, oparte na nauce Ewangelii. Całe swe życie skupiał
wokół Chrystusa, którego ciągle na nowo poznawał, kochał i
naśladował, aby żyć z Nim w łączności i razem z Nim przemieniać historię świata36.
Kiedy zatrzymujemy się nad osobą Jana Pawła II, nie sposób
też nie wspomnieć o Jego nadzwyczajnej miłości i czci wobec
Matki Bożej. W jednym ze swoich dokumentów pisał: „Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece
Maryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo doświadczenia Wieczernika,
gdzie uczniowie „trwali jednomyślnie na modlitwie (...) z Maryją, Matką Jezusa (Dz l, 14). Już w pierwszej encyklice Redemptor
hominis napisałem, że tylko w klimacie żarliwej modlitwy możemy otrzymać „zstępującego na nas Ducha Świętego (por. Dz l,
8) i staniemy się świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi”37.
Dowód na wielką swoją świętość Jan Paweł II dał zwłaszcza w
ostatnich latach swojego życia. Przygnieciony cierpieniem z
młodzieńczą świeżością i radością dawał świadectwo w Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela Świata.
34 NMI

15; por. F. Szabó. Isten visszafénye a másik arcán. [w:] Távlatok 1996/2
s.251-253.
35 NMI 29.
36 Por. J. Sochoń. Duchowe spojrzenia. Poezja Karola Wojtyły. Pelplin 2003.
37 Por. Jan Paweł II. ODM 2003. 1.


Jak wiemy, Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii
ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza
podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do
śmierci. Jego długoletnie zmagania z chorobą i starością są osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia oraz odnosił je do
męki Chrystusa. Szczególnym zaskoczeniem dla wielu był fakt,
iż 13 maja 1992 ustanowił nawet Światowy Dzień Chorego. Był
to wyraz zrozumienia i miłości cierpiącego człowieka38.
Po śmierci papieża, wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wielu wiernych oraz w mass-mediach zaczęto
dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem
Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła Katolickiego
nosiło taki przydomek. Przydomek ten pojawił się m.in. w homilii wygłoszonej przez kardynała Angelo Sodano oraz w publikacjach Tygodnika Powszechnego39.
Częstokroć w historii Kościoła „vox populi” był brany pod
uwagę przy np. beatyfikacji i kanonizacji, z tego względu wierni
zgromadzeni na pogrzebie okrzykami i na transparentach wzywali do przyśpieszenia procesu beatyfikacji Jana Pawła II wołając Santo, santo oraz trzymając transparenty z napisami „Santo
subito” („Święty natychmiast”)40.
Podsumowując stwierdzić należy, że fenomen i niezwykłość
Jana Pawła II polegała przede wszystkim na jego świętości osadzonej na szeroko rozwiniętym człowieczeństwie. Świętość zakorzeniona na głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i na modlitwie,
dawała mu wielką wrażliwość na ludzką biedę i głód Ewangelii,
który przez swoja posługe misyjna pragnął zaspokoić.

38 Por.

A. Bujak. Lourdes z Janem Pawłem II – album. Bielsko - Biała 2004; por.
F. Nagy. Lelkipásztori kérdések a gyermekkeresztségel kopcsolatában. [w:]
Távlatok 1996/1 s. 70-82.
39http://guiding-light.org/fanlistings/totustuus/ofanlistingu.html
40 Tamże.





Tadeusz W. Nowacki
TAJEMNICA JANA PAWŁA II
Kiedy poszukuję definicji/określenia, która/e najlepiej przekazywałaby istotę działalności Jana Pawła II, nie odnajduję nic lepszego od definicji/określenia m ę d r z e c. Ale kto to jest mędrzec? Czy
powinien być uczonym, czy mędrcem można zostać, nie pokonując
barier egzaminacyjnych w uczelniach wyższych? I obecnie zdarzają
się takie zaułki, gdzie jeszcze są starzy, do których młodzież zwraca
się po radę.
Aby zostać mędrcem, niezbędne jest poznać świat z jego
prawdziwymi wartościami. Medrcem może zostać ten, kto podróżował po wszystkich głębinach oceanu wartości i odnalazł
tam niezawodne kompasy, które zorientują w świecie. Przecież
można pływając po głębinach wartości wynieść stąd tylko
wspomnienia ciężkich przeżyć.
Jan Pawel II zdobył w swoich duchowych wędrówkach swoiste kierujące urządzenie dla ukierunkowania życia ziemskiego.
To potrójna m i ł o ś ć.
Wśród papieży było wielu uczonych, ale niewielu mędrców.
Dlatego, że nie każdy wędrował po głębinach, a z tych, którzy
wędrowali, nie każdy zdobył niezawodny kompas i światło, które jednoczy.
Potrójna miłość Papieża obejmuje trzy dziedziny.
Pierwsza – to Pan Bóg. Przeżycia, związane z boskim światem
– to najbardziej intymna, najbardziej subtelna dziedzina przeżyć
duchowych, które nie da się wypowiedzieć zwykłą mową. Nie potrafi tego zrobić także uczestnik tych aktów duchowych, oprócz
informacji o jego istnieniu. Napięcie sił wewnętrznych w aktach
uczuciowych sygnalizuje ta wypowiedź, zwrócona do Matki Boskiej: T o t u s T u u s1.
Totus Tuus (Cały twój) – motto Jana Pawła II, które jest cytatem z modlitwy
do Maryi Panny.
1



Jeśli uczestnik nie może opisać swoich przeżyć, jest to niemożliwe więc także dla osób, które nie biorą w nich udziału. Obserwowanie zachowania Jana Pawła II prowadzi do wniosku, że
on czuł Obecność Pana s t a l e/ciągle/permanentnie.
Drugą dziedziną potrójnej miłości Jana Pawła II byli ludzie.
On kochał ludzi i dlatego całą Ziemię uważał za swoją parafię, a
wszystkich ludzi cenił i szanował. Ale miłość do człowieka może
być różna. Najbardziej rozpowszechnioną formą miłości jest
życzliwość, którą obejmujemy wszystkich ludzi. Tak samo, jak w
różnej mierze szanujemy różnych ludzi, tak samo różną może
być miara życzliwości – od p r z y j a ź n i, e n t u z j a z m u do,
wreście, całkowitej/pełnej miłości i oddania.
Jan Paweł II nie jednakowo obdarzał wszystkich ludzi życzliwością i przyjaźnią. Obdarzał życzliwością nawet wynajętego
mordercę, który zranił go podczas znanego zamachu. Bo, co to
znaczy przebaczenie dla człowieka, który chciał odebrać życie i
tylko zbieg okoliczności przeszkodził temu finałowi.
Obdarzając wszystkich ludzi życzliwością, Papież wyróżniał
pewne grupy. Był Polakiem, i do rodaków miał o wiele cieplejsze uczucia. Spośród wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej
wyróżniał także młodzież. On jest niewątpliwym przewodnikiem chrześcijan, nawet tych, którzy przeciwstawiają się jemu
(jak prawosławni rosjanie). Toż ten prawdziwy mędrzec potrafił
opowiedzieć polskiej młodzieży o smaku ciasteczek w czasy jego
młodości.
A szczególnie wyróżniał małych dzieci. Dla nich schylał się
ze swego fotelu, aby pogłaskać i ucałować je. I wszystkie dzieci
w całym świecie postrzegał z jednakowym uczuciem miłości.
Wzruszającym symbolem miłości do małych dzieci jest scena,
kiedy on ukrywa dziecię, które się bawi, szerokim płaszczem,
aby po chwili je odsłonić.
Grupę, którą także wyróżniał Jan Paweł II, byli biedni, którzy
żyją w nędzy, oraz często – ofiary eksploatacji. Ich otaczał swoim
współczuciem i niewątpliwą troską.
Taka analiza może naprowadzić na myśl, że Jan Paweł II kierował się w swoich uczuciach zasadami doktryny. Całkowita
bzdura. Otwarta osobistość Papieża-Mędrca otaczała troską tak

że i „nadmuchanych, nadętych dumą, pychą” dygnitarzy, wielu
z nich przyjeżdżało do Watykanu, aby tylko otrzymać świadectwo obecności na wizycie u Jana Pawła II. Dość przyjrzyć się tej
zafrasowanej twarzy Papieża, żeby zobaczyć na niej troskę o zachowanie człowieczeństwa, a szczególnie tych, którym wydało
się, żę są już na szczycie doskonalości i Papież ich przyjmuje.
Jednak myślę, że Papież, jak każdy człowiek, miał indywidualne
nastawienie do każdego ze swoich watykańskich gości i do każdego człowieka, z jakim spotykał się w swoich wędrówkach.
Trzecią dziedziną miłości Jana Pawła II była przyroda. Te
przeżycia zaczęły się jeszcze w młodości, kiedy wędrował szlakami tatrańskimi. I mimo że napewno ocenił piękno Ameryki,
Azji, Włoch i innych krajów europejskich, jadnak polski krajobraz,
a szczególnie Tatry, a także jeziora mazowieckie budzą jego emocje. Także myślę/sądzę, że trzecia dziedzina potrójnej miłości Jana
Pawła II była bardziej syntetyczna, niż druga, i bardzo ogólnie
dotyczyła całej Ziemi, ale bardziej konkretnie – Polski, i, ewentualnie, w ostatnim okresie jego życia – Castel Gandolfo.
Można także dojść do wniosku, że miłość do karajobrazów,
do gór i jezior była częścią odbioru przez niego życia w całej jego
pełni, rozmaitości i skomplikowaności, a jednoczesnie – piękna
tego świata.
Mędrca wyróżnia umiejętność wyodrębnienia różnego rodzaju wartości i umiejętność przewidzenia skutków podjętych decyzji. Drugorzędną, ale ważną cechą mędrca jest zrozumiałość jego
wypowiedzi i otwartość, kontaktowość w ramach jego wskazówek. Żeby zrozumieć nieprzeciętną otwartość Jana Pawła II,
trzeba przypomnieć jego młode lata przed rozpoczęciem wojny.
Karol Wojtyła brał udział w wyborach do Braterskiej Pomocy
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student duchowego seminarium zajmuje wysokie stanowisko na liście wyborczej i według rezultatów wyborów zostaje vice-prezydentem
Braterskiej Pomocy. To szeroka dziedzina działalności, gdzie
młody działacz ma możliwość zastosować swoją umiejetność
rozumienia sytuacji innych ludzi i zorganizowania odpowiedniej
pomocy. To ważne doświadczenie, w którym otwartość, kontak-



towość grają decydująca rolę. Tam młody działacz rozwija nawyki dialogu i współpracy.
Jest także inne doświadczenie, bardzo ważne dla przyszłej
misji Papieża. Karol Wojtyła – aktor, bierze udział w przedstawieniach krakowskiego teatru jednego aktora. To jest bardzo
trudna rzecz – utrzymanie uwagi sali w ciagu całego przedstawienia, kiedy aktor pozostaje sam na sam z publicznością. To
wymaga nadzwyczajnego szacunku do słowa i osoby. Nie wolno
żadnego przepuścić lub wymówić niedbale, w pośpiechu, niby
„łykając” oddzielne współgłoski, zamieniając je na domysł, kiedy zamiast nich mówca posyła jakiś synkretyczny dźwięk, w
którym słuchacz ma domyśleć się części albo zrozumieć cały wyraz, jakiego nie usłyszał. Dostrzec to można w wymowie w telewizji, kiedy nawet doświadczeni spikerzy szybko mruczą, licząc
na domyślność słuchaczy.
Nic z tego niema w wystąpieniach Jana Pawła II. Każde słowo wymawia wyraźnie, sciśle, zrozumiale. Myśl, zawarta w
zdaniu, po mistrzowsku jest wyrażona w słowach. To, co mówi
Papież, wymaga wysiłku od sluchacza ze względu na swoją
treść, a nie na jej realizację, która wzorowo wyraża każde wypowiedzenie.
Papież-mędrzec ustalił doskonały kontakt ze swymi słuchaczami, przecież każdy jego wyraz był dbale wyartykulowany,
rzetelnie wymawiany. Za nim stoi najlepsza z możliwych ideów
przewodnich – miłość, która gasi konflikty, pomaga porozumieć
się i jest głównym materiałem harmonicznie pracującego społeczeństwa. Z owej przyczyny ta część nauki Jana Pawła II, która
reprezentuje się i jest podyktowana jego potrójną miłością, na
długo zachowa aktualność i będzie podstawą dla ważnych idei
społecznych.




Ks. Jerzy Warchoł
PAPIESKA TAJEMNICA CHWALEBNA
Dawne życiorysy świętych, a zwłaszcza męczenników, pisano według jednego schematu. Wyznaczał go opis Męki i Śmierci
Chrystusa. Schemat ten przewija się począwszy od męczeństwa
św. Szczepana aż po opis śmierci św Wojciecha i wielu późniejszych świętych. Autorzy tych życiorysów starali się wyłuskać z
ostatnich zachowań kandydata na ołtarze wszystko to, co w jego
życiu i śmierci upodabniało go do Chrystusa. Stąd w męczeństwie
prawie każdego ze świętych podkreśla się jego bliski kontakt z Bogiem w momencie składania życia w ofierze, przebaczenie oprawcom, a często również wyciągnięcie rąk w kształcie krzyża. Takie
były wymogi procesu kanonizacyjnego. Świętość człowieka była
przecież odzwierciedleniem Chrystusowego ideału.
W przypadku Jana Pawła II, choć nie jest on kandydatem na
ołtarze jako męczennik, takich podobieństw jest sporo. Objawiły
się one zarówno podczas jego życia, jak i po śmierci. Zresztą te
podobieństwa w jego ostatnich ziemskich godzinach i w tym, co
nastąpiło już po przejściu Jana Pawła II do Domu Ojca mnie akurat wydaje się najbardziej wymowne. Chociaż nie lekceważę ani
przebaczenia skazanego ani gorliwości, z jaką Karol Wojtyła
przez całe życie służył Bogu: od dzieciństwa, aż po Stolicę Piotrową. Jednak atmosfera, która towarzyszyła papieskiemu umieraniu i która po dzień dzisiejszy towarzyszy kolejnym rocznicom
tamtego 2 kwietnia 2005 roku, jest fenomenem religijnym trudnym do wyjaśnienia na płaszczyźnie czysto naturalnej.
Naturalne podejście do cierpienia i śmierci tak drogiego nam
Papieża, kazałoby raczej przeżywać kolejne rocznice w atmosferze żałoby. Tymczasem my przeżywamy je w atmosferze święta,
jakby na przedłużeniu Wielkanocy. Trochę w tym pewnie zrządzenia Bożej Opatrzności, która sprawiła, że to papieskie przejście „z życia do Życia” dokonywało się właśnie w atmosferze



Świąt Paschalnych w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia. To
jeden z powodów, dla których patrzymy na tą śmierć jako na
tajemnicę bardziej chyba chwalebną niż bolesną. Oddaje to nawet nasz sposób mówienia o tym wydarzeniu, gdy unikamy
nawet słowa „śmierć” mówiąc raczej o przejściu do Domu Ojca
albo z życia do Życia. Nie bez znaczenia dla naszego przeżywania kolejnych rocznic papieskiego przejścia jest również to, co
przy tej okazji dokonało się w ludzkich sercach.
Następujące po sobie dni, gdy uczestniczyliśmy w agonii i pogrzebie Jana Pawła II prowadziły na modlitwę większe rzesze niż
którekolwiek z jego wielkich pielgrzymek. A przed konfesjonałami stawali również ci, których do pojednania z Bogiem jeszcze
kilka dni wcześniej nie skłoniło nawet celebrowanie przez Kościół
Męki i Śmierci Chrystusa. Może dlatego, że media w odniesieniu
do Jana Pawła II bardziej stanęły na wysokości zadania?
O tej śmierci nie można uczciwie mówić i pisać w oderwaniu
od jej owoców. Ich istnienie to dla mnie najwyższy dowód świętości Jana Pawła II. Czasem tylko jako ksiądz żałuję, że Papież
umarł tylko raz. Bo my od kiedy niebezpiecznie spowszedniała
nam zawarta w Eucharystii Tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, ciągle potrzebujemy nowych bodźców
do duchowego przebudzenia. Polsce potrzebny jest ewangeliczny radykalizm. Ten radykalizm, który wypowiada w sposób
zdecydowany i klarowny swoje „tak” Chrystusowi, jego Ewangelii, zasadom chrześcijańskiego życia.
Dosyć już tego chocholego życia, ćwierćprawd, wymijania
tych Bożych przykazań, które są niewygodne, balansowanie na
chwiejnej linie tego swoistego zaczadzenia, w którym tracimy to,
co w nas autentyczne, oryginalne, nasze.
Ileż to lat przeżywaliśmy zaczadzenia epoką komunizmu, która
nam doskwierała, przeciwko której buntowaliśmy się. Kiedy upadłą okazało się jak wielki osad zasłoniła w polskich duszach.
Wciąż, w równych sytuacjach, daje o sobie znać ten przysłowiowy
„oddech Lenina”.
Ileż niechęci wzbudziła propozycja wzbogacenia programów
szkolnych o lekcje wychowania patriotycznego?



Dziś znowu trwa jakiś niezrozumiały spór o miejsce religii w
polskiej szkole, o miejsce ocen z niej na świadectwie szkolnym.
Jest coś poniżającego w tym sporze – w Ojczyźnie Jana Pawła II.
Strusim chowaniem głowy w piasek niczego nie rozwiążemy.
Naszej wiary wstydzić się nie będziemy. Ubolewamy, że dziś na
scenę życia publicznego wschodzą zagadnienia, które powinny
być dawniej rozwiązane, jeszcze na progu wolności w duchu
odpowiedzialności. Mści się przez zaniechania, mści się ucieczka
politycznych elit od podejmowania zagadnień o wymiarze
etycznym i duchowym. Chcemy sytuacji jasnej i klarownej na
temat miejsca religii w polskiej szkole nie tylko na świadectwach. Bo przecież religia nie jest tylko wykładem prawd wiary,
także szkołą duchowości i zakorzenienia w chrześcijańskiej tradycji Narodu.
Nie wolno nam ulegać temu specyficznemu zaczadzeniu naszych czasów tym wszystkim, co wlewa się do naszej Ojczyzny.
Umiejmy odróżniać to, co wartościowe, od brudnej fali postaw, poglądów, kulturowych zachowań dotąd często nieznanych. Tych, którym obce jest poczucie sacrum, niepotrzebna, a
może niewygodna religia, życie wedle zasad miłości i odpowiedzialności. Nie ulegajmy temu zaczadzeniu, którego objawy bywają czasem trudniej uchwytne, niż tamtego, komunistycznego
zaczadzenia. Jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Wzrastaliśmy
wraz z jego pontyfikatem, braliśmy udział w jego pielgrzymkach
do Ojczyzny, mówił do nas z tylu miejsc – był częścią naszego
życia, trwałą, niezmienną. To On, Jana Paweł II, często był tym
kimś bardzo ważnym, kto tolerował drogę patrzeniu na świat i
na kościół, i na różne problemy moralne i etyczne. Ale to się nie
skończyło, nie wypaliło! Na życie, na posługę, na dziedzictwo
Jana Pawła II nie sposób patrzeć jako na dzieło zamknięte.
My wciąż tym dziedzictwem żyjemy, ono wciąż nas kształtuje, stanowi wyzwanie i zadanie. Tym dziedzictwem żyje Kościół,
żyje Ojciec Święty Benedykt XVI, który jakże często mówi, że
dostrzega – oczyma duszy – błogosławiącą dłoń swego Poprzednika i idzie Jego drogą, wyjaśniając posługę Piotra. Niech i
dla nas kapłanów szczególnie w Roku Kapłańskim Jan Paweł II
będzie wciąż nauczycielem życia i nauczyciele Prawdy.




Ks. Stefan Koperek CR
PATRONAT KARD. KAROLA WOJTYŁY
NAD ODNOWĄ LITURGII W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Odnowę liturgii wiąże się z reformą podjętą przez Sobór Watykański II na podstawie konstytucji „Sacrosanctum Concilium”.
Jak zauważa ks. prof. Stanisław Czerwik, „Konstytucja o liturgii
świętej jest owocem rozwijającego się w ostatnich dziesiątkach lat
ruchu liturgicznego, o którym Pius XII powiedział, że jest znakiem
opatrznościowym działalności Bożej dla naszych czasów, jakby przejściem Ducha Świętego w Jego Kościele”1. Tę „reformatorską” działalność, jak przyjmuje się powszechnie, rozpoczął dom Prosper
Louis Pascal Guéranger (1805-1875), nazwany przez R. Franklina
„ojcem ruchu liturgicznego”2. Na ten tytuł zasłużył poprzez cenione publikacje z zakresu liturgii. Wśród nich najbardziej są znane: “Institutions liturgiques” (1840-1851) i „L’Année liturgique”3,
które rozpoczął wydawać w 1841. Dzieło to cieszyło się wielkim
uznaniem i jeszcze za życia autora rozpoczęto jego tłumaczenie na
główne języki europejskie – angielski, niemiecki, włoski4. Kilka
pierwszych tomów wydano przed wojną w języku polskim pod
redakcją ks. H. Nowackiego i St. Świetlickiego. Można powtórzyć
za dom Cabrolem, że „nie było drugiej podobnej książki, która by
wywarła większy wpływ na rozszerzenie się pobożności liturgicznej”5, jak właśnie „L’Année liturgique”. Dzieło to podaje hiWprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, s. 27.
2 Guéranger, [w:] A Viev on the Centenary of this Death, Woorschip 5 (1975), s. 322.
3 Pełna bibliografia jego publikacji, którą możemy znaleźć w Solesmes,
obejmuje 33 strony [w:] Bibliografhie des Bénédictins de la Congrégation de France
par des Pères de la même Congrégation, Solesmes 1889, s. 3-33.
4 Zob. Dom Guy-Marie Oury, Dom Guéranger. Moine au coeur de l’Eglise,
Solesmes 2000, s. 198.
5 Zob. Dictionnaire d’archèologie chrètienne et de liturgie, Paris, t. VI, cz. II. Na ten
wpływ „L’Année liturgique” na rozwój i pogłębienie pobożności wiernych zwra1



storię poszczególnych świąt, ich teologię w oparciu o analizę tekstów i obrzędów liturgicznych, i co jest tu tak bardzo charakterystyczne, ukazuje związek kontemplowanych tajemnic z życiem
wewnętrznym chrześcijanina. Ukazał w nim dom Guéranger całe
bogactwo i piękno liturgii rzymskiej.
Inspiracji do swej liturgicznej działalności szukał Opat z Solesmes w Biblii i u Ojców Kościoła, jak również w historii i praktyce liturgicznej pierwszych wieków chrześcijaństwa. I właśnie
w świetle tych fundamentalnych źródeł widział on w liturgii nie
tylko „żywą tradycję fundamentalnych prawd wiary”6, „permanentne wyznanie wiary”7, „najbardziej uroczysty i powszechny
sposób nauczania”8, ale podstawowe źródło uświęcenia życia
ludzkiego, źródło modlitwy i kontemplacji, jednym słowem źródło autentycznego życia chrześcijańskiego. Tym źródłem uświęcającym człowieka w liturgii jest sam Duch Święty, którego nieustannie zsyła Obecny Chrystus Pan na swój Kościół, aby doprowadzić go do uwielbienia Ojca i zjednoczenia z Nim. „Duch
Święty – pisze Opat z Solesmes – szczególnie na tej ziemi zamieszkuje w Kościele. On wstąpił weń jako potężne tchnienie,
gdy ukazał się pod postacią płomiennych języków. Od tego
momentu zamieszkuje On w tej szczególnej Oblubienicy. On jest
źródłem wszystkich jej poruszeń, On kieruje jej prośbami, wołaniem, On użycza jej swego hymnu uwielbienia, swego entuzjazmu, swoich natchnień”9. Całą tą rzeczywistość Bożego,
zbawczego działania, określaną terminem „misterium”, wiąże
on ściśle z koncepcją Kościoła. To w Kościele, stwierdza, „objawia się Jezus Chrystus i tajemnica jego życia”10. Na określenie
Kościoła używa takich terminów, jak „nowy Lud”11, „Królestwo”12, „Owczarnia”13, „Świątynia”, której wierni stanowią
ca też uwagę i L. Duchesne, [w:] Les origines du culte chrétien, Paris 1889, Préface.
(VIII). Por. B. Capelle, Dom Guéranger et l’esprit liturgique, VB 1 (1938), s. 16.
6 IL, t. IV, Paris 1885, s. 393, 462.
7 IL, t. III, Paris 1883, s. 73.
8 Tamże, s. 455; IL, t. IV, dz. cyt., s. 9, 634.
9 AL, L’Avent…, dz. cyt., s. V.
10 AL, L’Avent…, dz. cyt., s. XV.
11 Tamże 196, 284, Le Temps Pascal…, t. I, dz. cyt., s. 153.
12 AL, Le Temps Pascal…, t. II, dz. cyt., s. 163.


„żywe kamienie”14, „Ciało Chrystusa”15, „Ciało mistyczne”16.
Trzeba tu podkreślić, iż genezę liturgii upatruje on w tajemnicy
Wcielenia i całego zbawczego planu. Oto znamienna jego wypowiedź: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3,16), aby wprowadzić Go w wypełnienie dzieła
liturgicznego”17. W liturgii całego roku kościelnego przeżywamy
to, że „jesteśmy przybranymi dziećmi Ojca, braćmi
i współdziedzicami Syna, że i w nas mieszka Duch Święty”18.
Wyprowadzając rzeczywistość liturgii z niepojętego misterium,
bogactwa życia Trójcy Świętej, wskazywał na dwa jej podstawowe cele: „Sprawowanie liturgii ma za cel – pisze Opat z Solesmes – oddanie chwały Bogu przez uświęcenie człowieka i tego widzialnego świata”, „uświęcenie całego stworzenia”19. Z tą
wizją liturgii doskonale współbrzmi jego głębokie przekonanie,
iż wszyscy są powołani do świętości, a nawet do kontemplacji.
Głęboko był przeświadczony, że uświęcające działanie Ducha
Świętego winno mieć swoje miejsce w każdym ochrzczonym.
Jest ono darem i powołaniem wszystkich. „Każdy człowiek,
podkreśla, jest powołany do przyjęcia tych spotkań Ducha Świętego”, Bóg bowiem pragnie „osobiście zawrzeć przymierze z
każdym z nas”, „Boska Trójca czyni sobie jakby nowe niebo z
tego naszego kruchego, ziemskiego przybytku, zanim zostaniemy przeniesieni do wieczności, w której będziemy kontemplować Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, który tak bardzo umiłował człowieka będącego Jego stworzeniem”20.
Ośrodkiem zaś całej liturgii roku liturgicznego – jak podkreślał – jest Eucharystia. Dlatego też nawołuje: „Zbliżmy się do
Niego w Sakramencie utajonego, a życie Boże, którego początki
Tamże.
AL, L’Avent, dz. cyt., s. 19; Le Temps Pascal…, t. I, dz. cyt., s. 377.
15 AL, L’Avent, dz. cyt., s. 12, 19, 67; AL, Le temps de Nöel, t. I, Paris 1871, s. 299.
16 AL, Le temps de Nöel, t. I, dz. cyt., s. 300.
17 IL, t. I, dz. cyt., s. 17.
18 AL, Le Temps après la Pentecôte, t. I, dz. cyt., s. 130; por. tamże, s. 10, 13.
19 IL, t. IV, dz. cyt., s. 303, 397. A więc można by upatrywać się tu i jakiejś kosmicznej jego wizji liturgii. I takie ujęcie na pewno było dalekie od „rubrycystycznego” jej ujęcia. To było torowanie nowych dróg.
20 AL, La Temps Pascal, dz. cyt., s. 351.
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są już w nas złożone, rozwinie się i spotęguje się Boża moc ogarniająca nasze serca”21. Wielokrotnie wykazuje, że Eucharystia z
natury stanowi „centrum życiodajne, w którym zbiega się
wszystko w Kościele”, jest „potężną więzią tej całej społeczności,
której Chrystus jest Głową”22, stanowi „z istoty swej misterium
jedności”23. Wszystkie tajemnice obchodzone w ciągu roku „są
zawarte w boskim Sakramencie”. Tak więc, obchody liturgiczne
tajemnic zbawienia łączy on ze sprawowaniem Mszy św., a
równocześnie podkreśla, że to w liturgii eucharystycznej „odnawiają się” wszystkie te obchodzone tajemnice24.
Idee odnowy życia liturgicznego podejmowali następnie
późniejsi promotorzy tego ruchu. Troskę o wprowadzenie,
zwłaszcza ludzi świeckich, stanowiących różne wspólnoty parafialne, w głębię życia liturgicznego, podjął pod koniec XIX w.
inny benedyktyn – dom Lambert Beauduin (1873-1960). Obok
teologii liturgii akcentował on szczególnie pastoralny jej wymiar.
Do takiego zrozumienia i umiłowania liturgii przez wiernych
prowadzili kolejni liturgiści. Jedni z nich przede wszystkim
opracowali naukowo, wszechstronnie jej teologię, jak np. Odo
Casel (1886-1948). Inni zaś podejmowali przede wszystkim
aspekt pastoralny życia liturgicznego. Wspomnijmy choć niektórych. Do nich należał niewątpliwie Pius Parsch (1884-1954), kanonik regularny z Klosterneuburg. Tworzył on wspólnoty na
wzór gminy jerozolimskiej. Centrum życia tej wspólnoty stanowiła modlitwa liturgiczna i czynny udział w Eucharystii. Na
długo przed soborem wprowadził on „ołtarz twarzą do wiernych”, aby nawiązując do starożytności, ukazać wspólnotowy
wymiar sprawowanej Eucharystii. W tych tzw. „gminach liturgicznych” wychowywała się elita ludzi młodych i dorosłych,
całych rodzin, żyjących wiarą i społeczną miłością.
AL, Le temps de la Septuagésime, s. 276.
AL, Le Temps après la Pentecôte, t. I, s. 187.
23 Tamże. Tę centralną rolę Eucharystii w Kościele opisuje szeroko, powołując
się na historię pierwszych wieków, na nukę Ojców Kościoła, szczególnie na
naukę św. Augustyna, św. Jana Chryzostoma, św. Cyryla Aleksandryjskiego.
Por. tamże, s. 188-201.
24 Tażme, s. 169.
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W Innsbrucku zaś działał Joseph Andreas Jungmann SJ
(1889-1975), który dostrzegał głębokie powiązania katechezy z
liturgią. Jego działalność scharakteryzowano jako „życie dla liturgii i kerygmatu”25. Analogicznie, Romano Guardini (18851968), filozof, teolog i liturgista, jako duszpasterz akademicki,
ukazywał młodzieży studiującej sens świętych znaków
i wprowadzał ją w głębię sprawowanego misterium, Młodzież
odnajdywała w liturgii prawdziwe źródło kształtowania swojej
osobowości, charakterów, dojrzałości życia chrześcijańskiego.
Również te idee podejmowali polscy przedstawiciele ruchu
liturgicznego26, jak np. o. Jacek Woroniecki OP (1878-1949), redagujący miesięcznik dla inteligencji pt. „Szkoła Chrystusowa”,
ks. Karol Csesznak (1882-1944), ks. Kazimierz Thulie (1885-1957),
ks. Gerard Szmyd (1885-1938), ks. Władysław Korniłowicz27
(1884-1946). W Krakowie wielkie zasługi na polu odnowy liturgii
miał ks. Michał Kordel (1892-1936), redaktor czasopisma „Mysterium Christi” i dwóch wersji mszalików dla wiernych oraz ks.
Jan Korzonkiewicz (1877-1932), biblista, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wszyscy oni obok swoich obowiązków czy to na
uczelni czy przy parafii, byli pasjonatami liturgicznej formacji
przede wszystkim młodzieży, kształtując pokolenia młodych
ludzi na dojrzałych chrześcijan.
To wielkie dzieło zainspirowane i wciąż pogłębiane przez
wielu tu wspomnianych liturgistów spotkało się z aprobatą Stolicy Apostolskiej. To też ten program podejmowali i św. Pius X i
Pius XII. Pius X ogłosił (28.11.1903) motu proprio „Tra le sollecitudini”28 i powiedział w nim, że „czynny udział wiernych w liturgii, którego domagali się promotorzy liturgicznej odnowy,
stanowi pierwsze i niezastąpione źródło ducha chrześcijańskiego”.
Zob. J. A. Jungmann ein Leben fur Liturgie und Kerygma, hrsg. Balthasar Fischer, Hans Bernhard Meyer, Innsbruck 1975, cyt. za: bp S. Cichy, Ruch liturgiczny jako „przejście Ducha Świętego w Kościele”, Seminare 21(2005), s. 178.
26 Zob. S. Koperek CR, Ks. Michał Kordel w kontekście polskiego ruchu
liturgicznego, [w:] RBL 41 (1988), s. 136-155.
27 Wychowywał on młodzież akademicką m. in. na czasopiśmie redagowanym przez Lamberta Beauduina La vie Liturgique, jak o tym dał świadectwo
wybitny profesor Stefan Świeżawski.
28 Zob. Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, Romae 1898-1927, s. 4121.
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Bardzo ważnym były też jego dwa następnego dokumenty –
„Sacra Tridentina Synodus” i „Quam singulari”29, które wskazywały na praktykę częstej Komunii świętej oraz na możliwość
wczesnej Komunii świętej dzieci. Istotne znaczenie dla ruchu
liturgicznego miała niewątpliwie encyklika Piusa XII – „Mediator Dei”, którą nazwano „Magna Charta” liturgistów30. Kontynuację reformy liturgicznej podjął i błogosławiony Jan XXIII,
który zwołał Sobór Watykański II. To właśnie na tym Soborze
jako pierwszy dokument ukazała się ta soborowa konstytucja
poświęcona liturgii, ogłoszona 4. grudnia 1963 r.
W tym właśnie wielkim dziele Kościoła, związanym z odnową życia liturgicznego, miał swój również udział Krakowski Metropolita, Kardynał Karol Wojtyła. To jego zaangażowanie i troskę o to, by wierni odkryli całe bogactwo liturgii i nim żyli, dało
się już zauważyć w tych czasach, kiedy był on młodym księdzem Karolem, wikariuszem w kościele św. Floriana w Krakowie. Oczywiście był on już wtedy po studiach za granicą i w Polsce i obdarzony naukowymi tytułami.
Oto kilka znamiennych faktów. W kronice kolegiaty św. Floriana widnieje najprzód krótka notatka: „ks. dr Karol Wojtyła był
wikariuszem II kolegiaty św. Floriana od sierpnia 1949 do 1
września 1951 r., urodzony w Wadowicach w roku 1920, święcenia otrzymał 1946”31. W tej parafii otrzymał jako zadanie m. in.
zajęcie się duszpasterstwem osób związanych z tzw. Żywym
różańcem i ministrantami. Na początku tych „Róż” było od
ośmiu do dziesięciu, a dzięki jego duszpasterskiej posłudze, tych
„Róż” było już pięćdziesiąt, obejmując mężczyzn, kobiety, młodzież studencką i inteligencję. Zebrania członków Żywego różańca, jak czytamy w tej kronice: „dały początek konferencji dla
dorosłych”, które odbywały się każdego wtorku wieczorem.
Frekwencja była imponująca, przychodziło bowiem około pięćset osób. Wszyscy oni też uczestniczyli systematycznie w liturgii
Mszy świętej, przystępując do Komunii św. Prowadzili poprzez
Zob. ASS 38(1905), s. 400-404 i ASS 42(1910), s. 557-583.
Zob. Encyklika o liturgii (Mediator Dei), Kielce 1949, s. 13.
31 Liber memorabilium ecclasiae collegiate sti Floriani M. Clepardiae ad Cracoviam sitae inchoatus A. D. 1882 per Josephum Krukowski S. Th. D. tunc temporis eusdem praepositum, s. 75.
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sakrament pokuty pracę nad swoim wnętrzem pod kierunkiem
księdza Karola.
Gdy chodzi o drugie zadanie, to trzeba powiedzieć, że po
wojnie z racji sytuacji politycznej tych ministrantów nie było za
dużo. Ksiądz Karol podjął jednak pracę nad chłopcami, którzy
chcieliby służyć do Mszy świętej, organizując prawdziwą szkołę
charakterów i głębokiego życia religijnego. Po odpowiednim
okresie przygotowania, kandydaci na ministrantów zostawali
uroczyście przyjęci do tej służby. Sam moment przyjęcia był poprzedzony rekolekcjami zarówno dla ojców, jak i dla ich matek,
a także dla samych kandydatów. Obok tych szczególnych rekolekcji, systematycznie organizował on konferencje dla rodziców
ministrantów, zaznajamiając ich m. in. z liturgią Mszy świętej.
Dzięki tej współpracy z rodzicami liczba ministrantów stale
wzrastała, gdy np. w 1946 było ich około dziesięciu, to w 1952 r.
było ich już ponad stu. Wyrastała z nich elita świadomych, dojrzałych katolików. Do tego przyczynił się program ich formacji.
Jak czytamy w kronice, zaznajamiali się oni z liturgią Mszy św.,
pogłębiali oni swoje nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii,
opracowywali wspólnie tablice liturgiczne, a wreszcie urządzali
spotkania towarzyskie, chodzili na wycieczki, itp. Opiekunowi
ministrantów – księdzu Karolowi – chodziło o „systematyczne
wychowanie chłopców w duchu eucharystycznym” – jak również czytamy w tej parafialnej kronice.
W parafii św. Floriana wprowadzono ad experimentum odnowę
liturgii Wielkiego Tygodnia, zainicjowaną przez Piusa XII. M. in.
polegała ona na tym, iż liturgię Triduum Sacrum z godzin rannych
przeniesiono na godziny wieczorne. Liturgię Wigilii rozpoczynano bardzo późno, bo o godzinie 21.00. Doświadczenia z Wigilii
Paschalnej przekazał ksiądz Karol Wojtyła w dwóch artykułach, a
mianowicie w artykule wydanym w „Znaku” w 1952 r. pt. „Katechumenat XX wieku”32 oraz w drugim artykule, wydanym na
łamach „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” pt. „W sprawie liturgii
Wielkiej Soboty”33. Artykuły te stanowię teologiczną zadumę nad
głębią liturgii, o której pisze, iż pod osłoną prostych znaków
32
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Znak 34(1952), s. 291-295.
RBL 1(1955), s. 41-45.


„zawsze w swej ostatecznej analizie opiera się na Chrystusie i
zawsze sobą ogarnia to, co z istoty swej nadprzyrodzone – to, co
Boże w człowieku”34. Również dostrzega potrzebę rzetelnego
przygotowania wiernych do tych bogatych, głęboko zakorzenionych w historii obrzędów Wigilii Paschalnej35.
Innym, bardzo istotnym znakiem wkładu księdza Karola
Wojtyły w sprawę liturgiczną, to fakt, że jego nazwisko widnieje
na dokumencie stanowiącym memoriał z roku 1951, który przesłano na ręce ówczesnego Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Podpisali go m. in. ks. prał. Stanisław Sprusiński z Warszawy, ks. rektor Józef Grochocki z Pelplina, ks. Władysław Śpikowski z Poznania, ks. Wacław Schenk z Nysy i o. Piotr Rostworowski z Tyńca. Memoriał ten stanowił cały program duszpasterskiej odnowy życia liturgicznego w parafiach na ternie Polski. Chodziło w nim o „udostępnienie wiernym życia
z Chrystusem żyjącym i działającym w Kościele”, a to w „oparciu ich życia o sakrament w sensie najszerszym”. Pragnęli bowiem autorzy, aby wprowadzać wiernych w „tajemnicę Ciała
Chrystusa, którego członkami są tak bardzo nieraz nieświadomie”. Jednym słowem sygnatariusze tego dokumentu zabiegali o
otwarcie „wyschniętych brakiem prawdy duszom źródeł najczystszych liturgii i Pisma świętego”. Dlatego też uważali, iż nie
wystarcza tylko tradycyjna pobożność, ale trzeba poprzez liturgie nawiązać osobistym wewnętrzny kontakt z Jezusem Chrystusem przez słowo prawdy i łaskę sakramentu. Stąd też zabiegali o „inicjację, to znaczy o wprowadzenie, wtajemniczenie w
„Mysterium Christi” czyli po prostu o „system wychowawczy
totalny, do gruntu nadprzyrodzony, działający na całego człowieka i całego człowieka ratujący”. Stąd też memoriał proponował stworzenie „centralnego ośrodka dla spraw odnowienia liturgicznego”, przygotowanie „przewodnika metodycznego do
apostolstwa liturgicznego w parafii” i „wychowanie kleryków
do życia z Kościołem”36. Tak oto na kilkanaście lat przed Sobo-

K. Wojtyła, Katechumenat XX wieku, Znak 34(1952), s. 294.
Zob. K. Wojtyła, W sprawie liturgii Wielkiej Soboty, [w:] RBL 1(1955), s. 44.
36 Memoriał ten został opublikowany na łamach RBL 6(1983), s. 522-530.
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rem w naszym Kraju rodziły się bardzo poważne projekty odnowy liturgii Kościoła.
I przyszedł czas na realizację tych wszystkich postulatów,
gdy ks. Karol Wojtyła został biskupem, a wkrótce arcybiskupem,
metropolitą krakowskim i kardynałem. Był to również czas, gdy
odbywał się Sobór Watykański II, w którym on brał czynny
udział. Ten właśnie Sobór poprzez wspomnianą Konstytucję
rozpoczął odnowę liturgii w całym Kościele. I teraz, jako już
Krakowski Metropolita, Kardynał Karol Wojtyła patronuje
wprowadzeniu tego soborowego dzieła na terenie Archidiecezji
Krakowskiej. Archidiecezja była na bieżąco, niejako z „pierwszej
ręki” informowana o przebiegu całego Soboru Watykańskiego II,
w tym i o sprawach liturgii. A dokonywało się to poprzez listy
pasterskie, jak też odpowiednie zarządzenia, np. w 1965 r. polecił tematyką kazań wielkopostnych objąć sprawy liturgii. Winny
one zmierzać do tego, „aby Mszę święta, jako liturgię eucharystyczną, uczynić bardziej niż dotąd, wspólną ofiarą i wspólną
modlitwą kapłana i wiernych”37. W listach skierowanych bądź
do kapłanów, bądź do wiernych sprawy liturgii były zawsze
ukazywane w świetle posoborowej eklezjologii. Był przekonany
o tym, ,,ażeby ta reforma przyniosła spodziewane i upragnione
owoce duchowe, należy do tego przygotować zarówno duchowieństwo, jak i wiernych”. Szło też mu o to, żeby zmiany nie
ograniczały się li tylko do strony obrzędowej, lecz „aby wszyscy
zrozumieli głębokie dogmatyczne zasady, które kierowały odnowieniem Ordo Missae”. A to dlatego, że „gruntowne, doktrynalne przygotowanie pozwoli ujrzeć w pełniejszym świetle Ofiarę Eucharystyczną w tajemnicy Kościoła, co z kolei pogłębi i
ożywi świadome, czynne i pełne uczestnictwo wiernych”38.
Różne były zakresy tych przepisów wydawanych przez Pasterza Kościoła Krakowskiego, lecz nie stanowiły one jakiejś bezdusznej rubrycystyki, ale jak w dokumentach soborowych i posoborowych – i w tych wszystkich przepisach, zaleceniach, zarządzeniach – zawierał się aspekt teologiczny, ascetyczny i głównie
Zob. Nauczyciel i pasterz…, dz. cyt., s. 133.
List do księży dziekanów Archidiecezji Krakowskiej o odnowie liturgii
mszalnej (15.05.1970), [w:] Nauczyciel i Pasterz…, dz. cyt., s. 324.
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duszpasterski. Do dzieła głębokiej odnowy życia chrześcijańskiego poprzez odnowę liturgiczną pragnął Metropolita przekonać
przede wszystkim kapłanów, stąd też w jednym z listów wielkoczwartkowych (29.03.1968) pisał do księży, że bez „odnowy naszego kapłaństwa i społeczności kapłańskiej w duchu soboru
wielkie dzieło, jakie Kościół sobie nakreślił do urzeczywistnienia
we współczesnym świecie, nie mogłoby być zrealizowane”39. W
tym też celu liturgicznej formacji duchowieństwa były zwoływane kongregacje dekanalne i międzydekanalne, na których omawiano szczegółowo postulaty dotyczące reformy liturgicznej. Organizowano też w tymże celu konferencję dla organistów. Powstała Komisja Muzyki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej.
Przede wszystkim została powołana do istnienia Archidiecezjalna
Komisja Liturgiczna, która miała według statutu badać „stan życia liturgicznego w diecezji” i służyć „ordynariuszowi radą i pomocą w normowaniu i kierowaniu działalnością duszpasterską w
dziedzinie liturgii”40. Powołany został też Urząd Dekanalnych
Referentów Liturgicznych, którzy mieli czuwać nad poprawnym
wprowadzaniem odnowy liturgii w parafiach.
Aby dobrze przygotować księży do wyzwań, które stawia soborowa Konstytucja o liturgii świętej, Kardynał powołał do istnienia Archidiecezjalne Studium Liturgiczne w 1965 r. Zadaniem
tego Studium, wedle informacji przesłanej do Prymasa Polski,
było m. in. „kształcenie promotorów duszpasterstwa liturgicznego” w duchu tejże konstytucji41.
Wkrótce to studium, któremu przewodniczył o. Franciszek
Małaczyński OSB, zostało przekształcone w Instytut Liturgiczny,
przynależący do Papieskiego Wydziału Teologicznego. Studia w
tym Instytucie obok przekazywania rzetelnej wiedzy, umożliwiały studentom zdobywanie stopni naukowych. Dyrektorem
tego Instytut zamianował Metropolita ks. dra Wacława Świerzawskiego. Trzeba powiedzieć, że ten Instytut spełnił ogromną
rolę, gdy chodzi o kształcenie liturgiczne nie tylko kapłanów, ale
i sióstr zakonnych, także muzyków i architektów i to nie tylko
Nauczyciel i Pasterz…, dz. cyt., s. 24.
Statut został podpisany przez Kardynała 23.05.1970 (Zob. Notoficationes 1971).
41 List z dnia 30.04.1965 r., teka w archiwum Kurii Krakowskiej – AKKW EX4.
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dla Krakowskiej Archidiecezji, ale i dla wielu innych diecezji w
Polsce. Instytutem tym zawsze żywo interesował się Kardynał,
będący zarazem Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału
Teologicznego. Uczestniczył w jego konferencjach naukowych,
różnych uroczystościach. Z racji ogromnych trudności lokalowych, międzynarodowe sympozja odbywały się w jego pałacu.
Jedno z nich, to sympozjum z serii „Vetera et Nova”, poświecone
zostało Prosperowi Guérangrowi z racji stulecia jego śmierci
(1875-1975). Na sympozjum tym referaty wygłosili m. in.: o. prof.
Burhard Neunheuser OSB, ks. prof. Balthazar Fischer z Trewiru.
Brał udział w tym sympozjum również o. prof. Jean Leclercq
OSB. Metropolita nie mógł osobiście brać udziału w tym naukowym spotkaniu, ale skierował do uczestników pismo, z którego
możemy wyczuć jak drogie i bliskie były mu wszelkie inicjatywy
dotyczące liturgii. Pisał w nim m. in.: „Wyrażam moją radość, że
w twórczej działalności naszego Wydziału Teologicznego dokonuje się ciągle owo łączenie starego z nowym, Vetera et Nova, które
tak daleko wychodzi poza ramy teoretyzowania w kierunku potrzeb duszpasterskich. Jako Biskup Kościoła Krakowskiego całym
sercem będę obecny przy tych obradach poświęconych liturgii
skupionej na rzeczywistości najświętszych tajemnic wiary i równocześnie z tychże tajemnic – nade wszystko ze Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusowego wydobywającej sakralny i nadprzyrodzony kształt ludzkiego życia chrześcijan”42. Inne sympozja, które miały miejsca w pałacu, to międzydyscyplinarne pt.
„Biblia i liturgia” oraz „Liturgia i semiotyka”.
Jednym z wielkich wydarzeń w dziejach historii Archidiecezji Krakowskiej to zwołanie przez Metropolitę Duszpasterskiego
Synodu Archidiecezji Krakowskiej, który miał po prostu przełożyć naukę Soboru Watykańskiego II w tym i zainicjowaną reformę liturgiczną, na teren Archidiecezji. Był to niewątpliwie
Synod wyjątkowy, trwający siedem lat, ale ta wyjątkowość polegała przede wszystkim na tym, że jego obrady były ściśle związane z pracą kilkuset zespołów składających z katolików świeckich, osób zakonnych i kapłanów. To na zebraniach tych zespołów był omawiany stan aktualny życia religijnego, w różnych
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jego odcinkach, zapoznawano się z nauką soboru odnoście
omawianych zagadnień, i w końcu przygotowywano wskazania,
które miały wprowadzić w życie odnowę Kościoła zainicjowaną
przez Sobór Watykański II. I w tymże synodzie miały też swoje
miejsce zagadnienia związane z odnową życia liturgicznego. O
tym synodzie mówił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jego
uroczystego zakończenia w dniu 08.06.1979 r.: „Celem siedmioletniej pracy Synodu Krakowskiego miało stać się właśnie owo
dobrze pojęte, odpowiadające istotnym zamierzeniom Vaticanum II aggiornamento Kościoła Krakowskiego, poniekąd jego
udzisiejszenie, odnowa jego świadomości zbawczej misji oraz wyraźny program jej realizacji”43. Jak podsumowuje całe dzieło synodu ks. Jan Dyduch, „odnowa życia religijnego i wiary w Kościele Krakowskim – w duchu Soboru Watykańskiego II – była
zasadniczym celem i zadaniem synodu”44. W programie tej odnowy ma też ważne miejsce liturgia.
Tak oto, w tym zarysowanym szkicu podjętej tematyki możemy z całym przekonaniem powiedzieć, iż protektorat Kardynała
Karola Wojtyły dotyczący odnowy życia liturgicznego w Kościele
Krakowskim miał bardzo istotne znaczenie. Ci, którzy mieli zaszczyt być blisko wydarzeń tamtych lat, mogą potwierdzić, że ta
wielka troska o odnowę życia religijnego, a w szczególności liturgicznego, natrafiała na wielki opór z racji powszechnego przyzwyczajenia się do liturgii trydenckiej. I tu trzeba podkreślić, jak bardzo
była potrzebna Metropolicie wielka cierpliwość i długomyślność.
Można też powiedzieć, że ta troska o życie liturgiczne, a przede
wszystkim eucharystyczne, która przenikała całą działalność najprzód księdza Karola – wikariusza, a później Metropolity i Kardynała, została z momentem jego wyboru na Papieża spotęgowana,
ogarniając cały Kościół powszechny. Jednym z takich przejawów
troski o tę eucharystyczną formację duchownych były niewątpliwe
owe wielkoczwartkowe listy. Była to kontynuacja pisania tego rodzaju listów, które kierował on – jako Krakowski Metropolita – do
księży swojej Archidiecezji.
Cyt. za: ks. J. Dyduch, Accomodata Renovatio Kościoła Krakowskiego zadaniem Synodu
z lat 1972-1879, [w:] Lex tua in Conde meo (red. S. Koperek), Kraków 2004, s. 415.
44 Tamże.
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W tych papieskich listach kierowanych każdego Wielkiego
Czwartku do duchowieństwa przebija ogromna troska o właściwe odczytanie i zrozumienie ducha soborowej odnowy liturgicznej i o wierne strzeżenie kultu i umiłowania Eucharystii. W
liście z 1980 r. pisze: „Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy – tej, którą
sobór postawił sobie za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd
kulminacyjnym”45. Ten ogromny wkład promotorów ruchu liturgicznego, jak też nauka Soboru Watykańskiego II i przykład
Metropolity Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły, a potem
Ojca Świętego Jana Pawła II – winny zobowiązywać do troski i
odpowiedzialności za dar soborowej odnowy liturgicznej.
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Artur Lis
REPRINT LISTU KAROLA WOJTYŁY Z OKAZJI
200 ROCZNICY BEATYFIKACJI WINCENTEGO KADŁUBKA
Oddany do rąk czytelnika „List pasterski na 200 rocznicę beatyfikacji Wincentego Kadłubka” wyszedł spod pióra Kardynała
Karola Wojtyły w 1964 roku. Pismo to było już publikowane
przez Michała Jagosza w zbiorze pt. „Nauczyciel i pasterz. Ks. Kardynał Karol Wojtyła – arcybiskup metropolita krakowski. Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia”1. Niemniej jednak obecnie, kiedy
zmierza się do kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka2, warto
przypomnieć słowa Karola Wojtyły – który tak jak Wincenty pełnił funkcję biskupa krakowskiego oraz otaczał swego poprzednika szczególnym kultem3. To właśnie niegdysiejszą postać mistrza
Wincentego (uczestnika Soboru Laterańskiego IV w 1215 r.) przypominał Wojtyła podczas obrad Soboru Watykańskiego II4.
1. Z życia bł. Wincentego Kadłubka
Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem najprawdopodobniej
pochodził z Karwowa koło Opatowa z rodu Łabędziów5. Zdobył
T. 1, Rzym: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, 1987, s. 98-100.
Zob. A. Lis, Dokument jako środek dowodowy w sprawie kanonizacyjnej bł. Wincentego Kadłubka, Lublin 2008, ss. 311(mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
3 G. Ryś, Starania arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły o kanonizację błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Cistercium Mater Nostra” Rocznik II/2/2008,
red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 311-316.
4 J. Kłoczowski, Solus de Polonia… Polacy na soborach powszechnych XII-XIII
wieku, [w:] Coltus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa
1976, s. 259-265.
5 A. Lis, Wokół pochodzenia Mistrza Wincentego, [w:] „Zeszyty Sandomierskie”
20/21(2005), s. 17-24; tenże, Mistrz Wincenty z rodu Łabędziów?, [w:] Człowiek –
Społeczeństwo – Wiara. Studia interdyscyplinarne, red. B. Stawiarski, Wrocław
2008, s. 81–102; J. Bieniak, Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu
XII i XIII wieku, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult
i legenda, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 21-48.
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on magisterium w Paryżu (wg niektórych badaczy w Bolonii) i
związany był z ówczesnym środowiskiem intelektualnym Chartres6. Po odbyciu studiów pełnił funkcje kancelaryjne na dworze
Kazimierza Sprawiedliwego. Następnie ok. 1194 r. został prepozytem katedry NMP w Sandomierzu7 i hipotetycznie tu wykładał
prawo8. W latach 1208 (bulla Innocentego III z 28 marca 1208)9 –
1218 (przed 15 sierpnia 1218) był biskupem krakowskim10. Sprawując tę funkcję Wincenty aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i kościelnym kraju – w zjazdach: w Borzykowej, Mąkolnie; synodach: w Mstowie, Sieradzu, Wolborzu; w soborze laterańskim IV (1215) oraz hipotetycznie w synodach: w Witowie,
Chalnie i Kamieniu. W końcu biskup Wincenty z przyczyn religijnych oraz zniechęcony upadkiem stronnictwa arcybiskupa
Henryka Kietlicza (1199-1219) porzucił wszystko by zostać mnichem11. Zmarł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie 8 marca 1223
O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1–2, [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I-II
Lwów 1934–1935; D. Borawska., Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu. W stronę cystersów i św. Bernarda z Clairvaux, „Przegląd Historyczny”
68(1977), s. 341–366; E. Skibiński, Źródła erudycji Kadłubka, „Roczniki Historyczne” 60(1994), s. 163–172.
7 Por. M. Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków
2001, s. 301-303; R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys
biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 30–61; L. Poniewozik, Prałaci i
kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, s. 28; J. Maciejewski,
Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003, s. 232.
8 A. Vetulani, Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, „Studia
Źródłoznawcze” 20(1976), s. 42; Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I Kraków 1876, nr 23, s. 28.
9 Zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–
1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s.122–127; M. Szymaniak,
Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-polityczna na tle procesu
emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń 2007, s. 265–269.
10 S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok. 1150–1223), [w:] „Nasza
Przeszłość” 16(1962), s. 196; Z. Kozłowska–Budkowa, Rezygnacje biskupów
krakowskich Wincentego i Iwona. Na marginesie artykułu: „Dlaczego Kadłubek zrezygnował z biskupstwa”, „Prace Historyczne” t. 1, Katolicki ośrodek wydawniczy
Veritas, Londyn 1967, s. 137–147, „Nasza Przeszłość” 33(1970), s. 39; Szczególnie godna polecenia jest publikacja: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, ss. 543 (Studia Staropolskie Series Nova t. XXV).
11 W. Baran-Kozłowski, dz., cyt., s. 238.
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roku12. Po śmierci cieszył się lokalnym kultem, który został zatwierdzony 18 lutego 1764 roku przez papieża Klemensa XIII13.
2. Początki kultu
Datowanie początków kultu mistrza Wincentego stanowi
poważny problem, z powodu braku odpowiednich przekazów
źródłowych. W sprawie tej funkcjonują w polskiej mediewistyce
dwie opinie wzajemnie się ścierające. Jedna ma korzenie hagiograficzne, sytuuje początki kultu już w momencie śmierci Kadłubka. Natomiast druga to opinia hiperkrytyczna, która odrzuca wszelkie przekazy mówiące o długiej tradycji szczególnej jego
pobożności. Niewątpliwie pierwszym przejawem kultu mistrza
Wincentego było pochowanie jego zwłok w kościele klasztornym przed głównym ołtarzem, w prezbiterium między stallami
zakonnymi14. Można zauważyć, że już mistrz uniwersytecki Jan
z Dąbrówki w pierwszej połowie XIV w. pisząc komentarz do
„Kroniki polskiej”, nazwał Wincentego „prawdziwym czcicie-

H. Misztal, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, „Prawo Kanoniczne”
28(1985), nr 3–4, s. 237–246.
13 Szerzej: A. Lis. Świadectwo kultu bł. Wincentego z parafii Włostów. Listy do biskupa
sandomierskiego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (cyt., dalej: KDS) Rok 100 (2007),
nr 5-6, s. 436-441; Szkice o Kadłubku. Kazanie z 1845 r. z okazji przeniesienia relikwii bł.
Wincentego Kadłubka z Jędrzejowa do katedry NMP w Sandomierzu, KDS 101 (2008), nr
1–2, s. 134–144; Parafia Włostów ośrodkiem kultu bł. Wincentego Kadłubka, KDS 101
(2008), nr 11-12, s. 765-781; Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, Patrona Królestwa Polskiego (reprint wydania z 1870 r.), KDS 102 (2009), nr 12, s. 99-107; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W
800-lecie sakry biskupiej”; Kraków, 3 listopada 2008 rok, KDS 102 (2009), nr 3-4, s. 255261; Zapach róży w Morimundzie polskim – bł. Wincenty Kadłubek, KDS 102 (2009), nr 56, s. 348-362; Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i
jego dziedzictwo (Opatów, 17 czerwca 2009 r.), KDS 102 (2009), nr 7-8, s. 516-524; Studia
zagraniczne Mistrza Wincentego, KDS 102 (2009), nr 9-10, s. 613-621; Elekcja na biskupstwo krakowskie Wincentego Kadłubka, KDS 102 (2009), nr 11-12, s. 792-798; Rezygnacja
Wincentego Kadłubka z funkcji biskupiej, KDS 103 (2010), nr 1-2, s. 132-140.
14 B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd.
B. Kürbis, Wrocław 2008, s. LV; K. Świżek, Rozwój kultu błog. Mistrza Wincentego
Kadłubka (1226-1976), „Więź”, 20 (1977), nr 10 (234), s. 61-69, cyt., s. 63; tenże,
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie – kult – modlitwy, Jędrzejów 1999.
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lem pokory”15. Następnie w annalistyce małopolskiej przed Długoszem, spotykamy określenie Wincentego, jako „rycerza Chrystusowego”, a on sam dysponował już długą tradycją o świątobliwym mężu16. Niewątpliwie ogromny wpływ na potomnych
miała pozytywna opinia Jana Długosza (1415-1480), który odmalował sylwetkę Kadłubka w wielkich rysach17.
Godnym uwagi jest fakt, iż w pierwszym znanym katalogu
świętych i błogosławionych wydanym drukiem w Krakowie w
1609 roku, pióra Macieja Ubiszewskiego i Marcina Boroniusza
czytamy: B. Wincenty Kadłubek Biskup Krakowski w Konwencie Andrzejewskim Regułę przyjąwszy pochowan 122318.
Konkludując, należy odwołać się do badań znakomitego mediewisty Macieja Zdanka, który na konferencji „Błogosławiony
Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo” podkreślił: „W świetle
tych zebranych okruchów źródłowych, możemy powiedzieć, że
już w XIV wieku i to na początku tego stulecia postać Wincentego opisywano w perspektywie wyjątkowej pobożności, a w
pierwszej połowie XV wieku umocniła się opinia o jego wyjątkowej świątobliwości, od drugiej połowy XV wieku kult został

J. Dąbrówka, Komentarz do Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd. M. Zwiercan, A. Z. Kozłowska, M. Rzepiel, [w:] Pomniki Dziejowe Polski, seria 2, t. XIV, Kraków 2008.
16 W. Drelicharz, Pamięć i tradycja o mistrzu Wincentym w dziejopisarstwie polskim XIII-XV wieku, [w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry
biskupiej. „Cistercium Mater Nostra” Rocznik II (2008), nr 2, redaktorzy tomu
M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 141-192.
17 Szerzej: D. Olszewski, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, [w]: Cystersi
w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce
1990, s. 151-166; J. Ojkało, Problemy prawne kanonizacji błogosławionego Wincentego
Kadłubka, Lublin 1983, s. 35 i n. (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL); G. Labuda, Mistrz Wincenty – autor i utwór, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 3-9.
18 S. Ryłko, Droga do beatyfikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka, [w]:
Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, Materiały
sesji naukowej – Kraków 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 79-84;
A. Borowski, Postać Wincentego Kadłubka w piśmiennictwie hagiograficznym (przegląd problematyki), [w]: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult
i legenda, Materiały sesji naukowej – Kraków 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 85-92; K. R. Prokop, Wincenty Kadłubek, Kraków 2005, s. 78-93.
15



mocno akcentowany na zewnątrz w samym konwencie jędrzejowskim, a w XVI wieku nabrał charakteru publicznego”19.
3. Translacja i elewacja
W celu zwiększenia rozgłosu kultowi, postanowiono ciało
Wincentego poddać translacji, która polegała na przeniesieniu
szczątek z trumny umieszczonej w chórze zakonnym do nowego
grobu mauzoleum umieszczonego w ołtarzu. Translację poprzedziła ekshumacja polegająca na rozpoznaniu doczesnych szczątek. Dnia 26 kwietnia 1633 roku dokonano przeniesienie ciała
(translacji) biskupa Wincentego w obecności Fryderyka Szembeka, superiora jezuitów w Krakowie20. W wigilię uroczystości św.
Bernarda, 19 sierpnia tegoż roku, dokonano podwyższenia (elewacji) relikwii, składając je do nowego grobowca w nawie bocznej kościoła, położonego poza klauzurą i dostępnego dla wiernych21. Opis tych podniosłych uroczystości, a przede wszystkim
życiorys Wincentego i łaski, jakie za wstawiennictwem tegoż
doznawali wierni, zawarł historiograf – kanonik krakowski
Szymon Starowolski w dziele: Vita et miracula servi Dei Vincentii
Kadłubkonis22. Uroczystość ta miała miejsce niespełna rok przed
zasadniczą reformą prawa kanonizacyjnego, przeprowadzoną
przez papieża Urbana VIII (1623-1644)23. W następstwie reformy
tegoż papieża, biskupi polscy zebrani na synodzie prowincjonalnym w Warszawie w daniach 13-15 listopada 1634 roku, wystąpili z prośbą do Stolicy Apostolskiej o kanonizacje Wincentego Kadłubka24. Z podobną inicjatywą 25 września 1649 roku król
Jan Kazimierz i biskup krakowski Piotr Gembicki zwrócili się
Zob. M. Zdanek, Kult Wincentego Kadłubka w świetle procesu kanonicznego
„super cultu immemorabili seu casu excepto” z lat 1687-1691, [w:] „Cistercium
Mater Nostra” R. II (2008), nr 2, s. 273-300.
20 J. Szymański, Wincenty, [w:] Nasi Święci. Polski Słownik Hagiograficzny, red.
A. Witkowska, Poznań 1995, s. 564-571.
21 K. R. Prokop, dz. cyt. s. 81 i n; D. Olszewski, dz. cyt., s. 153 i n.
22 Vita et miracula servi Dei Vincentii Cadlubkonis Simone Starovolscio scriptore,
Cracoviae 1642, in officina Christophori Schedelii.
23 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634,
[w:] Codex pro postulatoribus., s. 286-292.
24 D. Olszewski, dz. cyt., s. 154.
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także do Stolicy Apostolskiej25. Tenże ordynariusz krakowski
powołał 1650 roku trybunał celem przesłuchania świadków odnośnie dawności kultu oraz opinii świętości Wincentego26. Niestety proces ten nie został przeprowadzony. Być może przyczyną tego był niezwykle burzliwy okres w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów - powstanie Chmielnickiego.
W 1687 roku Stolica Apostolska zleciła przeprowadzenie
procesu na temat świętości życia w ogólności Janowi Małachowskiemu, biskupowi krakowskiemu. Proces super cultu immemorabili seu casu except Wincentego Kadłubka, przeprowadzono w
Krakowie i Jędrzejowie od 15 listopada 1687 do 11 marca 1689
roku27. Jego zasadnicza faza, obejmująca przesłuchanie świadków (52 osoby), miała miejsce w latach 1688-168928. Następnie w
1692 przesłano akta procesowe do Rzymu, gdzie w 1697 roku
Kongregację Świętych Obrzędów opublikowała pierwsze: Positio super cultu immemorabili et casu excepto Beati Vincentii. Później
w latach 1699-1702 prowadzono w Kongregacji badania nad pismami Wincentego, zakończone pozytywnym dekretem, że nie
stanowią one przeszkody w postępowaniu beatyfikacyjnym29.
Mimo problemów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, z jakimi borykała się Rzeczypospolita w okresie saskim,
August III Sas 26 czerwca 1761 r. i 16 października roku następnego, wystosował dwa uroczyste listy do papieża Klemensa XIII
z prośbą o rychłą kanonizację niegdysiejszego biskupa Wincentego30. W 1761 roku Stolica Apostolska poleciła uzupełnić postępowanie dowodowe z lat 1687-1692 o przebadanie dawnych obrazów, modlitw i hymnów poświęconych Wincentemu Kadłubkowi31. Postulat wyniesienia Wincentego na ołtarze przez Stolicę
K. R. Prokop, dz. cyt. s. 82 i n.
Positio..., s. 86–92; J. Ojkało, dz. cyt., s. 41; S. Ryłko, dz. cyt., s. 81.
27 Oryginały akt procesowych: Archivo Segreto Vaticano, Sacra Congregatio
Rituum, Processus N. 555.
28 K. Świżek, Rozwój kultu błog. Mistrza Wincentego Kadłubka (1226-1976),
„Więź”, 20 (1977), nr 10 (234), s. 64.
29 J. Stabińska, Mistrz Wincenty, Kraków 1973, s. 158.
30 S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, [w:] „Nasza Przeszłość”
16(1962), s. 153-212.
31 S. Ryłko, dz. cyt., s. 81.
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Apostolską w 1762 roku poparli biskupi polscy i senat Rzeczypospolitej32. Prowadzony od 1761 r. proces apostolski, po uzupełnieniu materiału dowodowego, zakończył sufragan krakowski Franciszek Potkański dekretem z 22 września 1762 roku,
stwierdzającym istnienie kultu Wincentego od wieków33.
4. Confirmatio cultus
Dnia 18 lutego 1764 roku papież Klemens XIII wydał dekret
potwierdzenia kultu (confirmatio cultus), a 9 czerwca zezwolił na
odprawianie Mszy św. ku czci bł. Wincentego i odmawianie oficjum brewiarzowego w diecezji krakowskiej i zakonie cystersów34. W istocie nie była to typowa formuła aprobaty kultu niepamiętnego przewidziana przez dekrety Urbana VIII, ale jedynie
pozwolenie na wspomniane akty kultu. Z punktu widzenia
prawa kanonizacyjnego można by to nazwać tzw. beatyfikacją
równoznaczną lub beatyfikacją na swój sposób, gdyż przed
aprobatą kultu nie został przeprowadzony proces stwierdzający
heroiczność cnót35.
Biskup krakowski Kajetan Sołtyk poinformował duchowieństwo i wiernych o wyniesieniu Sługi Bożego na ołtarze, odezwą
10 kwietnia 1765 r. Uroczystościom odpustowym w klasztorze w

J. Stabińska, dz. cyt., s. 158.
D. Olszewski, dz. cyt., s. 155.
34 Zob. Sacra Rituum Congregatione Emo dno card. Joanne Francisco Albani,
episcopo Sabinensi, Cracovię[sis] beatificationis et canonizationis venerabilis servi
Dei Vincentii Kadłubek de Rosis, episcopi Cracoviensis et deinde monachi professi i
monasterio Andreoviensi Ordinis Cisterciensis. Positio super dubio, an sententiae
Apostolica Auctoritate latae rmis episcopis suffraganeis Cracoviensibus iudicibus SS.
Rituum Congregatione delegatis super publico cultu ab immemorabili tempore dicto
V.S.D. exhibito et super casu excepto a decretis sanctae memoriae PP. Urbani VIII
etc. Sint confirmandae, sivee an constet de eodem casu excepto in casu et ad effectum,
de quo agitur, Romae MDCCLXIV.
35 Zob. H. Fokciński, 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; tenże,
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. Stanisz, Lublin 2001, s. 95-103.
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Jędrzejowie (26-28 maja 1765 roku) przewodniczył sufragan krakowski Franciszek Potkański36.
Zgodzić się należy ze słowami Jadwigi Stabińskiej, że potwierdzenie kultu w 1764 roku stało się na długo ostatnim odblaskiem
chwały Wincentego37. Rozbiory Rzeczypospolitej, pożar klasztoru
jędrzejowskiego w 1800 roku, a w końcu kasata klasztoru 24 czerwca
1819 roku przyciszyły rozwój kultu38.
W 1845 roku na prośbę biskupa sandomierskiego a za pozwoleniem biskupa Ludwika Łętowskiego, administratora diecezji kielecko-krakowskiej, odbyła się uroczysta intronizacja cząstki relikwii z trumienki bł. Wincentego z Jędrzejowa do Sandomierza. W
czasie przeniesienia do katedry sandomierskiej części relikwii, jednym z miejsc oddania im czci był kościół Włostowski39.
W latach 1855-1870 kościół w Jędrzejowie był pod opieką zakonu reformatów. W roku 1864 doszło do zorganizowania przez
ludzi świeckich Bractwa Błogosławionego Wincentego Kadłubka, którzy uczestniczyli w nabożeństwach oraz utrzymywali porządek w kościele40. Uroczystości ku czci bł. Wincentego miały
też miejsce w 1895 roku w Sandomierzu, gdzie złożono relikwie
błogosławionego w Katedrze na specjalnym ołtarzu41.
Kult bł. Wincentego mimo zaborów nie tylko nieustannie
trwał, ale rozkwitał. Świadczy o tym sprowadzenie w 1901 roku
cząstki relikwii z sanktuarium jędrzejowskiego do katedry krakowskiej, staraniem kardynała Jana Puzyna, ordynariusza krakowskiego42. 19 lipca 1913 utworzono przy kościele pocysterChwała B. Wincentego Kadłubka... w poczet błogosławionych policzonego z Rzymskiej ś.
Apostolskiej Stolicy wyrokiem Klemensa XIII po całym świecie chrześcijańskim, a mianowicie w kościele Andrzejowskim zakonu Cysterskiego Roku 1765 dnia 26, 7 i 8 maja potwierdzona. Wiekom potomnym przez Jana Kantego Laskiewicza zostawiona, Kraków 1765.
37 J. Stabińska, dz. cyt., s. 159.
38 A. Chalcarz, dz., cyt, s. 106.
39 Szerzej: A. Lis, Związki Mistrza Wincentego z parafią Włostów, Lublin 2007
(mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
40 D. Olszewski, dz. cyt., s. 158 i n; A. Chalcarz, dz. cyt. s. 106.
41 J. Borowiec, W jaki sposób można przyśpieszyć kanonizację bł. Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 20 (1927), s. 282–285; W. Gałązka,
W sprawie kanonizacji błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Kronika Diecezji
Sandomierskiej” 97 (2004), nr 11-12, s. 568-570.
42 K. Świżek, Rozwój kultu…, s. 65.
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skim w Jędrzejowie parafii pod wezwaniem bł. Wincentego Kadłubka43. Dzięki staraniom tamtejszego proboszcza, ks. Stanisława Marchewki, intensywnie zaczął rozwijać się tam kult Wincentego44. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku
zbiegło się z obchodami 700 rocznicy przybycia Kadłubka do
zakonu jędrzejowskiego. Z tej okazji z inicjatywy ks. Stanisława
Marchewki, usypano dwa kopce: kopiec spotkania oraz kopiec
przeniesienia45. Niewątpliwie największe uroczystości w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, zorganizowano w 1923 roku. W dniach 19-23 sierpnia 1918 roku, odbyły się uroczystości
700-lecia przybycia Wincentego do klasztoru w Jędrzejowie, obchodzone pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Augustyna
Łosińskiego. Z kolei 20-27 sierpnia 1923 r. miały miejsce obchody
700-lecia śmierci Wincentego z udziałem arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza, biskupa krakowskiego, księcia Adama
Stefana Sapiehy, biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego
oraz biskupa sandomierskiego Mariana Józefa Ryxa46.
5. Kult bł. Wincentego Kadłubka po 1945
Po II wojnie światowej cystersi wrócili do „małego morimundu”. W 1948 roku odbyły się uroczystości 730-lecia „wstąpienia” bł. Wincentego do klasztoru jędrzejowskiego. Obchodzone w Jędrzejowie pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy.
O ponowne wszczęcie procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłubka starał się opat ze Szczyrzyc – Benedykt Biros w porozumieniu z ordynariuszem kieleckim, w którego diecezji leży
Jędrzejów, biskupem Czesławem Kaczmarkiem47. W tym celu
prezes kongregacji cystersów polskich, o. opat Augustyn CiesielW. Zwierzchowski, Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie 1913–1939.
Powstanie i funkcjonowanie, Kraków 1998.
44 S. Marchewka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup i wyznawca, patron
Polski, Kraków 1917.
45 K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, s. 79 i n.
46 W. Zwierzchowski, dz. cyt., s. 50–74. Zob. J. Wiśniewski, Katalog prałatów i
kanoników sandomierskich od 1186-1926, tudzież sesje kapituły sandomierskiej od
1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 113- 115.
47 J. Ojkało, dz. cyt., s. 44.
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ski mianował w rocznicę śmierci Kadłubka 8 marca 1959 r. ks.
Piotra Naruszewicza, stale mieszkającego w Rzymie, postulatorem kanonizacji. Postulator rzymski wniósł sprawę do Kongregacji Obrzędów oraz zamianował wicepostulatorem ojca Klemensa
Świżka, profesa jędrzejowskiego48. Starania o kanonizację Wincentego poparł w 1961 r. cały Episkopat Polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Odpowiedzią na te prośby było przygotowanie w Rzymie Positio super reasumptione causae w 1962 roku. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała w Rzymie Positio super vita et virtutibus ex officio concinnata49, reasumpcja sprawy
bł. Wincentego Kadłubka została oddalona w 1972 roku.
Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że dwaj wielcy mężowie Kościoła w Polsce Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński byli
wielkimi propagatorami kultu bł. Wincentego Kadłubka. Cały
Episkopat Polski uczestniczył w 200 rocznicy beatyfikacji Wincentego w sierpniu 1964 roku w Jędrzejowie. Prymas Stefan Wyszyński wygłosił kazanie ukazując Wincentego, jako wychowawcę
narodu polskiego50. Wracając do 200 rocznicy beatyfikacji Wincentego, warto podkreślić, iż w wigilii uroczystości celebrze przewodniczył metropolita krakowski Karol Wojtyła, który w wydanym na tą rocznicę liście nazwał Kadłubka – ojcem kultury polskiej51. Równie uroczyście obchodzono kolejne jubileusze: 28
sierpnia 1968 obchody 750-lecia przybycia Wincentego do klasztoru jędrzejowskiego, odprawiane w Jędrzejowie pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły i
biskupa kieleckiego Jana Jaroszewskiego; oraz 19 sierpnia 1973 uroczyste obchody 750 rocznicy śmierci Wincentego odprawiane
w Jędrzejowie pod przewodnictwem metropolity krakowskiego,
kardynała Karola Wojtyły i biskupa kieleckiego Jana Jaroszew-

K. Świżek, Błogosławiony Wincenty Kadłubek…, s. 85.
Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Officium Historicum 15, Cracovien. seu
Kielcen. Canonizationis Beati Vincentii Kadlubek. Episcopi Cracoviensis et Monarchi
Professi S. Ordinis Cisterciensis in Monasterio Andreoviensi (1223), Romae 1971.
50 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 238–242.
51 Zob. K. Wojtyła, Kazanie wygłoszone w czasie ingresu Arcybiskupa–Metropolity
w katedrze wawelskiej 8 marca 1964 [w:] K. Wojtyła, Kazania 1962–1978, Kraków
1979, s. 12.
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skiego, 27 sierpnia tego roku odbyły się uroczystości w katedrze
na Wawelu52.
List pasterski Karola Wojtyły
na 200 rocznicę beatyfikacji Wincentego Kadłubka
I
W dniu 3 maja rozpoczęliśmy ósmy rok Wielkiej Nowenny, która
przygotowuje nas do Tysiąclecia Chrztu Polski. Nazwa tego roku
wskazuje na kulturę chrześcijańską, którą tworzy „nowy człowiek w
Jezusie Chrystusie". Tworzy przez tysiąc lat i nadal pragnie tworzyć
zgodnie z tym, co żyje w jego umyśle i sercu. W dniu dzisiejszym wypada nam zwrócić uwagę na postać, której kultura chrześcijańska w
Polsce zawdzięcza bardzo wiele u samych swoich początków. Jest to
postać bł. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, który jest autorem pierwszej książki, jaka wyszła spod pióra Polaka. Książka ta to
Chronica Polonorum (,,Kronika Polaków”), w której znawcy słusznie
dopatrują się pierwocin całego polskiego piśmiennictwa. Choć już
przedtem znane są modlitwy pisane ręką Gertrudy, wnuczki Chrobrego, czy też listy Jakuba ze Żnina, arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz
biskupa krakowskiego Mateusza - to jednak bł. Wincentemu Kadłubkowi kultura polska zawdzięcza pierwszą książkę.
Kronika Kadłubka obejmuje dzieje Polski od czasów przedhistorycznych aż do roku 1202. Nie stanowi ona tylko suchego kronikarskiego
zapisu faktów historycznych, ale zgodnie z poglądami i smakiem ówczesnej epoki, stanowi dzieło literackie o bardzo złożonym charakterze.
Jeżeli piśmiennictwo polskie rozwinęło się później stopniowo w wielu
kierunkach i wydało wiele gatunków, to wszystkie one tkwią w dziele
Kadłubka jakby w jakimś złożu pierwotnym lub wspólnym pniu. Tak
więc wielki i bogaty całokształt kultury polskiej musi stale powracać do
bł. Wincentego - i to wypada nam w VIII roku Wielkiej Nowenny
wszystkim przypomnieć.
II
Dzieło pisarskie Kadłubka jest ściśle związane z całą jego bogatą i
głęboką działalnością. Data i miejsce jego urodzin nie są pewne. TradyS. Suwała, Błogosławiony Wincenty Kadłubek w Sandomierzu i ziemi sandomierskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 97 (2004), nr 11-12, s. 570-581.
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cyjnie podaje się rok 1160 we wsi Karwów w pobliżu Opatowa, historycy jednak przypuszczają, że mogło to być ok. roku 1150 w miejscowości
Kargów pod Stopnicą. Pochodził z rodziny rycerskiej, a Długosz podaje
imiona jego rodziców: Bogusławi Benigna. Zdobył wszechstronne wykształcenie: naprzód prawdopodobnie w szkole katedralnej w Krakowie,
potem na uniwersytecie w Bolonii, a może i w Paryżu - i jako jeden z
pierwszych Polaków osiągnął tytuł magistra, stąd nazwa ,,mistrz Wincenty”. Po powrocie do Krakowa prawdopodobnie pracował w kancelarii książęcej oraz kierował szkołą katedralną. Prawdopodobnie też przyczynił się do sprowadzenia z Italii do Krakowa relikwii św. Floriana w
roku 1184, za czasów Kazimierza Sprawiedliwego. Po śmierci tego księcia był prepozytem kolegiaty w Sandomierzu - a w 1207 r., podczas
pierwszych wyborów kapitulnych w Krakowie, został wybrany biskupem krakowskim. Papież Innocenty III wybór zatwierdził i mistrz Wincenty został w 1208 r. konsekrowany. Jako biskup krakowski popierał
gorliwie działalność arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza,
zmierzającą do podniesienia odnowy życia religijnego wśród duchowieństwa i świeckich. Służyły temu liczne synody i zjazdy biskupów
polskich, w których bł. Wincenty brał udział. Uczestniczył też w IV
Soborze Laterańskim w 1215 r.
Działalność jego na stolicy biskupiej w Krakowie cechowała wielka
dbałość o służbę Bożą. W tym celu konsekrował kościoły, np. Św. Floriana w Krakowie oraz kościół Cystersów w Jędrzejowie. Szerzył kult św.
Floriana oraz kult św. Stanisława, swego poprzednika na biskupstwie krakowskim, który wówczas jeszcze nie był kanonizowany. Właśnie biskup
Wincenty przyczynił się wydatnie do jego późniejszej kanonizacji, która
nastąpiła w 1253 r. Tradycja utrzymuje, że on też pierwszy wprowadził
do kościołów polskich - a mianowicie do Katedry wawelskiej - wieczną
lampę przed Najświętszym Sakramentem..
Prócz troski o służbę Bożą dbał Wincenty Kadłubek o rozwój szkoły
katedralnej w Krakowie. Ona to między innymi torowała stopniowo
drogę do powstania w tymże Krakowie za czasów Kazimierza Wielkiego, w roku 1364, uniwersytetu, który właśnie w tym roku obchodzi
swój 600-letni jubileusz. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że
„Kronika” Kadłubka, która wywarła olbrzymi wpływ na społeczeństwo
polskie, została od XV w. wprowadzona, jako lektura obowiązkowa na
Uniwersytecie Krakowskim. Wpoiła ona całym pokoleniom ducha religijności, prawości, patriotyzmu i męstwa.



III
Uważamy za swój obowiązek, ażeby w bieżącym, VIII noku Wielkiej
Nowenny przypomnieć wielką postać bł. Wincentego Kadłubka, ojca
kultury polskiej. Wszak był on w swoich czasach, w pierwszych stuleciach naszych dziejów, tym właśnie „nowym człowiekiem w Jezusie
Chrystusie”. Tworzył on życie własne i życie swych rodaków wedle
ducha Ewangelii. Przez to wskazuje nam również w czasach dzisiejszych, że kultura chrześcijańska oraz jej nieustająca odnowa spiera się o
człowieka, który całą duszą stara się zakorzenić w Jezusie Chrystusie.
Owocem tego zakorzenienia jest szlachetne człowieczeństwo, a najpełniejszym - świętość. Aby przejść do końca swą drogę do świętości, biskup Wincenty rezygnuje w 1218 r. ze stolicy biskupiej w Krakowie,
udaje się do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie i składa tam śluby zakonne. Tam też zakończył życie w dniu 8 marca 1223 r. Odszedł ze
świata otoczony nimbem mądrości, pokory i nieskazitelnej cnoty, na
której nie sposób znaleźć żadnego cienia - jak się wyraził jeden ze znakomitych znawców historii polskiego średniowiecza.
Przez całe wieki trwała pamięć o jego świątobliwym życiu. Jednakże
dopiero od wieku XVII datują się urzędowe starania o jego beatyfikację.
Prośbę w tej sprawie wniósł do Stolicy Apostolskiej król Jan III Sobieski
zaraz po zwycięstwie wiedeńskim, a w kilkadziesiąt lat później August
III na skutek domagania się posłów i senatorów Rzeczypospolitej. Beatyfikacja nastąpiła w roku 1764 za pontyfikatu Klemensa XIII. W roku
bieżącym mija 200 lat od tego wydarzenia.
IV
Biskupi polscy podczas II sesji Soboru Watykańskiego II wnieśli do
Ojca Świętego prośbę o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka, widząc w
nim szczególnego swego patrona na Soborze, gdyż, jako biskup krakowski uczestniczył w roku 1215 w Soborze Laterańskim IV. Teraz zaś I na
tle VIII roku Wielkiej Nowenny przypominamy jego postać, która tyle
wniosła ewangelicznego zaczynu w dzieje naszego Narodu i kształtowanie się jego chrześcijańskiej kultury. „Oto kapłan wielki, który za dni
swoich podobał się Bogu i znalezion jest sprawiedliwym... a Pan... pozwolił mu rosnąć w swój lud” (Syr 44, 16-17.21). Stało się zaś tak dlatego, że bł. Wincenty gruntownie zrozumiał i zastosował w swym życiu tę zasadę, którą Pan Jezus wyraził słowami o ziarnie pszenicznym:



„jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo i zostaje lecz skoro obumrze, owoc stokrotny przynosi” (J 12, 24-25).
U stóp błogosławionego ojca kultury polskiej w Jędrzejowie, w tym
opactwie, które Wincenty Kadłubek wybrał dla dokonania swych dni
jako umiłowany przez siebie „Dom Maryi” błagamy Boga, aby raczył
go ozdobić chwałą świętych. Za pośrednictwem zaś Maryi Matki i Królowej wszystkich świętych, prosimy o to, aby owo ziarno pszeniczne,
które tutaj obumarło, nie przestało wydawać owoców w coraz to nowych pokoleniach, w rozlicznych duszach polskich oraz w wielkim dziele polskiej kultury. Niechaj nadal zawdzięcza ona bł. Wincentemu Kadłubkowi swój chrześcijański charakter, niech kształtuje i pogłębia ludzi
a życie ich czyni godnym Bożego powołania. Z tym błaganiem do Boga
niech będzie połączone najserdeczniejsze pozdrowienie dla wszystkichi
błogosławieństwo w Panu.
Zakończenie
Klamrą zamykająca powyższy tekst pragnę uczynić słowa
Stanisława Kardynała Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego wypowiedziane 28 marca 2008 roku podczas obchodów jubileuszu 800–lecia zatwierdzenia Wincentego na biskupstwie krakowskim w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie:
Wielbimy Boga za dar świętego biskupa, za dar jego życia, którą Kościół
potwierdził wynosząc go w 1764 roku do chwały ołtarzy. W Jego świętości chciałbym uwydatnić jej wymiar eucharystyczny, który znalazł
swój wyraz między innymi w fundacji wiecznej lampki, pierwszej
wiecznej lampki przed tabernakulum w naszej ojczyźnie. W wielkim
sercu świętego pasterza, wybitnego historyka, wielkim przez miłość
Boga i człowieka, nie zabrakło miejsca na miłość ojczyzny - świadectwo
tej miłości utrwalił w czterech księgach swojej Kroniki. (...) Kościół
krakowski, kielecki i sandomierski pielgrzymuje dzisiaj do grobu świętego Wincentego Kadłubka, by modlić się o świętość kanonizowaną53.
Wydaje się, że sprawa kanonizacji bł. Wincentego wchodzi w
nowy etap.
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Tamara Zacharuk
PERSONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI U PODSTAW
EDUKACJI INKLUZYWNEJ
„W imię sprawiedliwości i prawdy nie wolno dopuścić do tego,
aby podstawowe ludzkie potrzeby pozostały nie zaspokojone
i do wyniszczenia z tego powodu ludzkich istnień.
Konieczne jest też udzielenie ludziom potrzebującym pomocy w zdobywaniu
wiedzy, we włączaniu się w system wzajemnych powiązań,
w rozwinięciu odpowiednich nawyków,
które pozwolą im lepiej wykorzystać własne zdolności i zasoby. […]
To, co należy się człowiekowi, musi gwarantować możliwość przeżycia i wniesienia czynnego wkładu w dobro wspólne ludzkości”.
Jan Paweł II

Inkluzja społeczna oznacza włączanie jednostek wykluczonych do życia społecznego. W Raporcie Komisji Europejskiej
inkluzję społeczną określa się jako proces stwarzający osobom
zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym możliwość
uzyskania szans i zasobów potrzebnych do pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym oraz
osiągnięcia poziomu życia i dobrostanu traktowanych jako normalne w danym społeczeństwie.
M. John i P. Baylis uważają, że „włączanie jest czymś więcej niż
integracją. Odrzuca ono tradycyjne podejście do osób niepełnosprawnych, proponuje uznać zjawisko niepełnosprawności za
część doświadczenia ludzkości i traktować je jako centralną kwestię
w planowaniu usług służących człowiekowi”. (M. John, P. Baylis,
1994, s. 18). Ponadto autorzy są zdania, że wprowadzenie włączającego systemu edukacji gwarantuje równouprawnienie uczniom
niepełnosprawnym i mającym trudności w uczeniu się. Według M.
John i P. Baylis stosowanie systemu włączania jest w gruncie rzeczy przejawem przestrzegania praw jednostki ludzkiej ( M. John,
P.Baylis, 1994, s. 18).



Inkluzja (włączanie) porusza kwestie związane z prawem
dziecka do uczęszczania do szkoły masowej, w której powinno
mu się zapewnić wsparcie niezbędne do prawidłowego rozwoju
oraz gdzie powinno być szanowane i cenione za to kim jest. Należy to rozumieć jako rozszerzenie praktyki i polityki szkoły równych możliwości. Wymaga to jednak poświęcenia od nauczycieli,
władz, rodziców i samych dzieci. Inkluzja nie jest stanem stałym,
tak jak integracja. Jest to ciągły proces zmian szkolnego etosu: dotyczy budowania szkolnej społeczności, która nie tylko akceptuje,
ale i ceni odmienność. We współczesnej pedagogice występuje
wiele kierunków, prądów, ideologii i orientacji. Dla edukacji inkluzyjnej, najlepsze podstawy daje filozofia personalizmu, a
głównie personalizmu chrześcijańskiego. W szczególny bowiem
sposób dotyczy on wychowania, samokształtowania człowieka i
jego rozwoju w ciągu całego życia. Jest ponadto niezwykle użyteczna dla pedagogiki praktycznie zorientowanej.
Personalizm chrześcijański to prąd w filozofii chrześcijańskiej. Rozwinął się w XX i na początku XXI wieku. Akcentuje
osobowość Boga i głosi nadrzędność osoby ludzkiej wobec uwarunkowań historycznych i społeczno-ekonomicznych. Personalizm chrześcijański jest określany jako „zespół kierunków filozoficzno-religijnych, które za naczelną zasadę przyjmują dobro i
rozwój osoby ludzkiej, uznają jej szczególną wartość i rolę jako
bytu wykraczającego poza naturę i historię, głoszą prymat wartości osobowych nad innymi wartościami oraz traktują rozwój
osoby ludzkiej jako źródło i cel życia jednostkowego i społecznego” ( Z. Drozdowicz, 1992, s. 248).
W XX wieku szczególną rolę odgrywały dwie odmiany personalizmu chrześcijańskiego: personalizm neotomistyczny J. Maritaina i personalizm społecznego zaangażowania E. Mouniera.
„Oba nurty powstały jako próba sformułowania w perspektywie
chrystianizmu odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką w warunkach współczesnego, zróżnicowanego społecznie i politycznie świata, o miejsce w nim chrześcijaństwa i Kościoła oraz formy jego działania, a także jako próba wytyczenia perspektyw
rozwoju myśli chrześcijańskiej wobec osiągnięć współczesnej
filozofii” (Z. Drozdowicz, 1992, s. 248).


Punktem wyjścia personalizmu J. Maritaina jest koncepcja
osoby ludzkiej. Jej ontologiczną podstawą są ogólne założenia
tomistycznej metafizyki. Dla pedagogiki, szczególnie dla edukacji
inkluzyjnej, istotne jest jak J. Maritain rozpatruje człowieka. Otóż,
człowieka pojmuje on jako byt złożony, którego elementami konstytuującymi są dusza i ciało. Tworzą one jedność ontologiczną
compositum humanum. Człowiek jest osobą ze względu na to, że
istnieje na sposób bytów duchowych. Jako osoba człowiek „zajmuje wyróżnione miejsce we wszechświecie, przewyższając
wszystkie jego elementy, które mają charakter instrumentalny i
pełnią funkcje pomocnicze w realizowaniu się osoby. Jako osoba
człowiek wyrasta ponad naturę, ale jednocześnie jest jednostką,
która łączy go z naturą”(Z. Drozdowicz, 1992, s. 249).
W personalizmie E. Mouniera można zauważyć duży eklektyzm. Autor często stara się syntetyzować różne, często przeciwstawne wątki. Podobnie jak w innych odmianach personalizmu,
dla E. Mouniera najważniejszym pojęciem jest niedefiniowalne pojęcie „osoby”. „Osoba zasadza się na trwaniu duszy, co ją wiąże
stosunkiem zależnościowym z Bogiem (nie ma życia osobowego
bez Boga) i co czyni ją autonomiczną wobec świata, ale jednocześnie świat jest polem realizowania się życia osobowego, boski akt
twórczy umiejscawia ją w konkretnej rzeczywistości” (Z. Drozdowicz, 1992, s. 252). Według E. Mouniera osoba jest raczej obecnością niż bytem, istnieje jako dana i jako zadana, potwierdzająca się
pośród zjawisk świata realnego w działaniu i w komunikacji z innymi ludźmi, w proteście przeciwko światu bezosobowemu.
Personalizm chrześcijański jest światopoglądowo zaangażowany. Według J. Mouroux (1953), „Człowiek jest przeznaczony,
by żył w dwu wszechświatach; jest zatopiony w rzeczywistościach tego świata i żyje w środowisku rzeczy i bytów (osobowych), jest powiązany z innymi osobami, rozwija swą aktywność w pracy, myśleniu i miłości. Ponadto jest powołany, by żyć
w środowisku rzeczy boskich: Chrystus jest obecny we wnętrzu
tego świata i jego duszy, aby nas wprowadzić do społeczności
osób Bożych i uwieńczyć w Bogu. Człowiek powinien oddychać
jednocześnie w wieczności i w czasie” (za: W. Granat, 1985, s.



78).Zasada chrześcijańskiego personalizmu kładzie nacisk na
godność osoby ludzkiej i stanowi źródło innych zasad.
„Człowiek ma być celem, a nigdy środkiem; podmiotem - nigdy przedmiotem, punktem wyjścia, nigdy przystankiem na drodze
do mety - we wszelkich sferach życia społecznego i państwowego.
Szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka, i dla jego godności
winien stanowić podstawowe kryterium rozstrzygania wszelkiego
rodzaju problemów. Nie może bowiem istnieć żadne dobro wspólne czy powszechne, którego podstawą nie byłoby dobro osoby
ludzkiej - dobro konkretnego człowieka” (A. Wuwer, 2006).
W społecznej nauce kościoła szczególne znaczenie dla uzasadnienia promowania i rozwoju edukacji inkluzyjnej znajdujemy w poglądach wyrażanych przez papieża Pawła VI, który w
Liście Apostolskim Octogesima adveniens podkreślił, że osoba
ludzka powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich dążeń i działań społecznych. A w encyklice Populorum progressio
wyróżnił prawo człowieka do integralnie pojmowanego rozwoju
intelektualnego, moralnego, religijnego i fizycznego. Według
Pawła VI człowiek, poza prawem do pełnego rozwoju, jest do
niego po prostu zobowiązany: „ rozwój osoby ludzkiej nie jest
pozostawiony dowolnemu uznaniu człowieka. (…) rozwój osoby ludzkiej streszcza jakby w sobie nasze wszystkie obowiązki”
(Paweł VI, n. 5.). Prawo człowieka do integralnego rozwoju realizuje edukacja inkluzyjna, zapewniając wszystkim uczniom
stworzenie warunków do realizacji prawa do edukacji.
Również w społecznym nauczaniu Jana XXIII w encyklice
Pacem in terris – encyklice o pokoju między wszystkimi narodami, opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności,
nazywanej często katalogiem praw i obowiązków człowieka,
podkreśla się, że podstawą praw człowieka jest godność osoby
ludzkiej. Papież wymienia prawa: do życia oraz do godnego
człowieka poziomu życia, do korzystania z wartości moralnych i
kulturalnych, do oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiami
prawego sumienia, do wolnego wyboru stanu i do swobody życia rodzinnego, prawa w dziedzinie gospodarczej, do zrzeszania
się, emigracji i imigracji, udziału w życiu publicznym i do
ochrony swoich praw (W. Piwowarski, 1993). Dla edukacji in

kluzyjnej najważniejsze jest podkreślenie prawa do życia, które
pociąga za sobą realizację pozostałych praw. Należy przy tym
podkreślić, że jest to prawo uniwersalne.
Ponadto szerokie
uzasadnienie edukacji inkluzyjnej odnajdujemy w pracach papieża Jana Pawła II.
Według Jana Pawła II „ Obrona absolutnej nienaruszalności
nienarodzonego życia jest częścią obrony ludzkich praw i ludzkiej godności” (1982, s. 299). W encyklice Evangelium vitae pisze, że „każdy człowiek (…) od poczęcia aż do kresu (…) każda
ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania
tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” (1995,s. 5).
Zgodnie z przesłaniem papieża, „Dzieci nie są ciężarem dla
społeczeństwa, nie są narzędziem zysku ani też osobami pozbawionymi praw, są ważnymi członkami ludzkiej zbiorowości,
konkretnym wcieleniem jej nadziei, oczekiwań i możliwości”(
1999, s.18). Papież wiele uwagi poświęca temu, „że każde dziecko ma prawo do rozwijania się w sposób zdrowy i normalny na
płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej, moralnej, duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności” (1982, s. 92). Te elementy zapewnia edukacja inkluzyjna, która zakłada przyjęcie
każdego dziecka w poczet uczniów szkoły powszechnej w warunkach wolności i godności.
Stworzenie świata bardziej sprawiedliwego, w ujęciu Jana
Pawła II, wiąże się z dokładaniem starań, aby nie było dzieci
niedożywionych, pozbawionych nauki i wychowania (1982, s.
219). Jak zauważa M. Śnieżyński (2003), Jan Paweł II mocno
podkreśla, iż „Wychowanie - 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” (Jan Paweł II, 1988, s.28).
Według K. Wojtyły w wychowaniu zawsze chodzi o człowieka i jego dobro. „Jest to twórczość o przedmiocie najbardziej oso

bowym – wychowuje się zawsze i tylko osobę, zwierzę jedynie
można tresować – a równocześnie twórczość w tworzywie całkowicie ludzkim: wszystko co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców, tworzywo, po które winna sięgać ich miłość” (K. Wojtyła, 1962, s. 54).
Edukacja inkluzyjna zwraca uwagę na konieczność faktycznego podmiotowego traktowania wychowanka. Karol Wojtyła
(1962) bardzo wyraźnie podkreśla powszechną zasadę osobowej
podmiotowości. Jest ona realizowana w podejściu inkluzyjnym.
Dziecko nie jest tu traktowane jako środek do celu, ale jest celem
samym w sobie. „Istotna wartość i osobowa godność każdego
człowieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych
okoliczności jego życia. Człowiek nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności jest i
zawsze pozostaje człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się >>rośliną<<czy >>zwierzęciem<< (Jan Paweł II, 2004).
Edukacja inkluzyjna realizuje w praktyce troskę Kościoła,
„aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby
wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej
godności człowieka” (Redemptor hominis, 15).
„Ta godność osoby ludzkiej rozciąga się, obejmuje i dotyczy
każdej konkretnej jednostki, także tej niepełnosprawnej fizycznie
czy psychicznie: (...) nowy człowiek od chwili poczęcia, a potem
urodzenia, przeznaczony jest do tego, ażeby w pełni wyraziło się
jego człowieczeństwo - ażeby się ono urzeczywistniło. Odnosi się to
do wszystkich, również chronicznie chorych i niedorozwiniętych.
Być człowiekiem - to podstawowe powołanie człowieka: być człowiekiem na miarę daru, jaki otrzymał. Na miarę tego talentu, którym jest samo człowieczeństwo, a z kolei dopiero na miarę wszystkich talentów, jakimi został obdarzony” (Jan Paweł II, 1994, s. 27).
Filozofia personalistyczna ma swoje miejsce w ideologii
współczesnego wychowania chrześcijańskiego. Przykładem tego
są poglądy S. Kunowskiego, który jest zdania, że personalizm
„polega na podkreślaniu wielkiej godności i wartości człowieka
jako osoby, czyli z natury istoty rozumnej i wolnej, nie tylko dorosłego mężczyzny, ale i kobiety, dziecka, kaleki czy upośledzo-



nego ze względu na cenę duszy ludzkiej, która przewyższa
wszelkie skarby” (Z. Kunowski, 1993, s.101).
Na gruncie personalizmu kształtuje się pedagogika personalistyczna. Dla realizacji edukacji inkluzyjnej ważne są osiągnięcia
pedagogiki personalistycznej. Zawierają się one w prezentowanych przez M. Nowaka (2003, s.246-247) głównych tezach pedagogiki personalistycznej.
Główne tezy pedagogiki personalistycznej:
• wychowanie jest rozumiane jako ważny czynnik (element)
wysiłku na rzecz promowania „universum personalnego” albo też „wspólnoty osób”;
• najwyższym celem wychowania jest uzdalnianie podmiotu
(wychowanka) do przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju;
• pojmowanie wychowania jako „maieutyki osoby" (wzbudzenia osoby w wychowanku);
• wychowanek nie jest uważany za przedmiot czy rzecz do
napełnienia jej czymkolwiek, nie jest też on istotą do ćwiczenia (szkolenia), lecz jest osobą, którą należy w nim „wzbudzić”;
• wychowanek jest pierwszym i podstawowym czynnikiem
wychowania, wychowawca jest jedynie kooperatorem,
współpracownikiem w tym dziele; jest to stanowisko bardzo
wyraźnego podkreślania realistycznego charakteru relacji
wychowawczej, występujące wyraźnie przeciwko ujmowaniu jej w idealizmie;
• w istocie popiera się dążenia, jakie przejawiają się w ruchu
tzw. nowych szkół, w którym dostrzega się także błędy w
postaci m.in. naturalistycznego redukcjonizmu i, (jak na to
wskazywał już E. Mounier), indywidualistycznego optymizmu pochodzenia liberalno-burżuazyjnego;
• jako osoba, wychowanek nie jest rzeczą ani rodziny, ani państwa i nikomu nie przyznaje się w tym zakresie hegemonii ze
względu na jakiekolwiek aspekty;
• stwierdza się istotną rangę i rolę szkoły, ukazując jej zadania
obok innych instytucji wychowujących; podkreślany jest tutaj



związek między nauczaniem a wychowaniem, poddaje się
krytyce i odrzuca koncepcję „szkoły neutralnej”;
• treścią nauczania szkolnego powinny być: „integralny humanizm”, a więc nie tylko literacki lub artystyczny, lecz także naukowy i techniczny;
• potwierdza się i broni wychowawczej funkcji rodziny, nie
ukrywając także przejawów kryzysu, jaki dotyka rodzinę,
oraz dostrzega się zagrożenia związane z autorytaryzmem,
jaki może wystąpić w wychowaniu rodzinnym;
• podkreśla się (tym bardziej możliwy w przyjęciu klimatu wiary
i przy otwarciu się na transcendencję) respekt dla „tajemnicy
dziecka”, które staje się osobą, przy oddziaływaniu w tym procesie wielorakich bodźców pochodzących od różnych instytucji
wychowawczych.
Dla B. Śliwerskiego (2005) pedagogika personalistyczna jest
ważnym nurtem współczesnej refleksji pedagogicznej. Punkt
odniesienia stanowi dla niej koncepcja świata i człowieka, która
przyjmuje wzajemną zależność indeterminizmu, wolności i
transcendencji. Na płaszczyźnie epistemologicznej pedagogikę
personalistyczną traktuje autor jako koncepcję wychowania
opartą na teorii poznania, rozważającej różne stopnie poznania,
przy przyjęciu, jako zasady podstawowej jednorodności poznania ludzkiego, zdolnego dociekać prawdy.
„Refleksja teoretyczna w pedagogice personalistycznej widzi
jako swoje szczególne zadanie stanowienie czegoś w rodzaju
świadomości krytycznej w odniesieniu do pedagogiki i do wychowania. Pedagogika personalistyczna z tych racji wkracza do
dyskusji pedagogicznych i to z jednej strony, aby bronić praw i
godności osoby, z drugiej zaś strony, aby zwracać uwagę i pobudzać do czujności wobec różnych stwierdzeń, jakie pojawiają
się w pedagogice, i aby rozważać ich ciężar gatunkowy”(B. Śliwerski, 2005, s. 246).
Ponadto doskonałym źródłem uzasadniającym realizację
edukacji inkluzyjnej jest chrześcijańska pedagogika personalno –
egzystencjalna wyrastająca na gruncie personalizmu chrześcijańskiego. Dla edukacji inkluzyjnej ważne jest bycie w pobliżu drugiej osoby. J. Tarnowski pedagogikę bycia w pobliżu drugiej


osoby nazywa pedagogiką przyszłości. Pedagogiczne credo J.
Tarnowskiego (2001) uzasadnia edukację inkluzyjną. Owo pedagogiczne credo J. Tarnowskiego sprowadzające się do 5 zasad,
rozwiewa powyższe dylematy:
1. Punkt wyjścia. W pierwszym zetknięciu z wychowankiem
lub grupą najistotniejsze jest wejście w jego (ich) świat z pełnym,
nieudawanym, lecz autentycznym zainteresowaniem i życzliwością. Chodzi o postawienie się w miejscu tych, których spotykamy, by odczuli nasz szacunek i aby uniknąć niewłaściwych kroków w ich kierunku.
2. Wychowanek. Nie jest kimś niższym lub mniej wartościowym od wychowawcy, ale przeciwnie, może nad nim pod wieloma względami górować. Nie jesteśmy jego sędziami. Ewentualne wady musimy dostrzegać, lecz nie wolno utożsamiać z nimi
wychowanka. Trzeba odnaleźć w nim zawsze obraz Boga, który
go kocha i mu wybacza.
3. Relacja: wychowawca - wychowanek. Zmierzać wytrwale
ku przyjaźni nie oczekując jednak wdzięczności ani przywiązania. Dać wychowankowi odczuć miłość, ale bez zasłaniania tego,
który kocha go daleko bardziej: Chrystusa. Łącznikiem spajającym — modlitwa.
4. Proces wychowania. Wsłuchiwanie się w wychowanka.
Uczenie się i wychowywanie wzajemne. Nie narzucanie i przymuszanie, lecz delikatna pomoc do budzenia zainteresowania wartościami i poszukiwania ich aż do spotkania z Bogiem w Chrystusie
dzięki łasce Ducha Świętego. Nie tyle oczekiwanie natychmiastowych wyników, co raczej nadzieja na daleką przyszłość. Stała cierpliwość i atmosfera radości.
5. Cel. Pomóc wychowankowi odnaleźć jego miejsce w życiu i
powołanie osobiste w stopniowym zbliżaniu się ku dojrzałości
ludzkiej i chrześcijańskiej. Jednocześnie z procesem wychowania
innych dążyć do samowychowania siebie; żyć Chrystusem (za: J.
Tarnowski, 2001, s. 73)
Idee personalizmu chrześcijańskiego są ściśle związane z
praktyką pedagogiczną, życiem człowieka i jego rozwojem. Są
bardzo ważne z punktu widzenia omawianej edukacji inkluzyjnej,
która zapewnia autonomię osób niepełnosprawnych. A przecież to


w personalizmie chrześcijańskim podstawową kategorię stanowi
osoba. Jak podkreśla F. Adamski, „wartość osoby jest szczególna:
my pedagodzy określamy to pojęciem >>autonomia<< osoby
ludzkiej - istnieje ona bowiem niezależnie od drugich. Stąd relacje
między osobami są relacjami między istotami równymi w swojej
godności i wolności” (F. Adamski, 1993, s. 12).



Wira Poliszczuk, A. Wołżańska
ELEMENTY FILOZOFII SPOŁECZNEJ
I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNA
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
W obecnych warunkach szczególnej aktualności nabiera problem całościowego, łączącego dokonania różnych dyscyplin naukowych zgłębienia społeczno-pedagogicznej działalności człowieka tak jako podmiotu jak i obiektu działań, kierujących nimi
zasad filozoficznych i wartościowych z zawodowego punktu widzenia priorytetów.
Na przełomie wieków wielu znanych działaczy społecznych i
religijnych powraca do zgłębiania istoty problemów współczesen kondycji człowieka, wzajemnego stosunku aspektów: społecznego i indywidualnego, ziemskiego i sacralnego oraz wpływu społeczeństwa i religii na człowieka w różnych okresach jego
życia. W dorobku ludzkości znajdujemy szereg rozmaicie uzasadnianych przepisów, dogmatów, regulaminów i norm zachowania sięczłowieka tak względem innych ludzi, jak i siebie.
Zdaniem М. Siporina, każdemu zawodowi jest właściwy całokształt przekonań - sumienie zbiorowe, które jest jego podstawą i
które nosi nazwę filozofii zawodowej. „Gwarantuje ona określone,
istotne modele i standarty, które powinny być stosowane podczas
opisu i interpretacji rzeczywistości, dla kształtowania sądów moralno-etycznych. Taka filozofia jest głównym elementem subkultury zawodowej, kształtującej świadomość tych, którzy uprawiają
dany zawód i tych, którzy dopiero przychodzą do zawodu, w ramach którego odbywa się socjalizacja. W taki sposób filozofia staje
się częścią profesjonalizmu”1.
Filozofia działalności społeczno-pedagogicznej jest to ideologia działalności zawodowej. Jej podstawę stanowią wartości i
ideały, które ukształtowały się w toku ewolucyjnego rozwoju
1
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pracy społecznej i społeczno-pedagogicznej. „Filozofia pracy
społecznej jest to zbiorowe wyobrażenie ludzi połączonych
wspólnymi dla swgo zawodu wymogami, którzy posiadają
pewną wiedzę, kierują się pewnymi społecznymi i zawodowymi
zasadami, normami, wartościami”2.
Zgadzamy się z opinią ukrainskiej badaczki А. J. Kapskiej o
tym, że badającąc filozofię działalności społeczno-pedagogicznej
należy z jednej strony wychodzić od ogólnie przyjętegych zasad
opisu, a z drugiej strony – uwzględniać właściwe jej specyficzne
osobliwości i czynniki.
Określając podstawowe cechy działalności społecznopedagogicznej warto zwrócić uwagę, że dany rodzaj działalności
jest zintegrowanym, świadomym, systemowym tworem, który
zawiera strukturalno-treściowe składniki: cel działalności, motywację, stosunki3, i że właśnie ideał humanistyczny – wartość osoby
sama w sobie – określa treść i przeznaczenie tej działalności,
służącej realizacji celów społeczny i wartości ogólnoludzkich
(prawda, zdrowie, pokój, miłosierdzie, dobroć, pomoc innemu
człowiekowi etc.). W związku z tym podstawowym zadaniem pracy społeczno-pedagogicznej jest ustalenie stanu zależności pomiędzy odpowiedzialnością społeczeństwa przed jednostką a jednostki
przed społeczeństwem4;5.
W pracach L. P. Bujewoj działalność określa się jako sposób istnienia i rozwoju społeczeństwa i człowieka, wszechstronnego procesu przekształcania przez niego otaczającej naturalnej i społecznej
rzeczywistości, łącznie z nim samym odpowiednio do jego potrzeb,
celów i zadań. Wśród podstawowych cech tej działalności wyróżnia ona: ukierunkowanie, przekształcający i twórczy charakter,
Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. –432 с.
3 Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник //За
заг. ред. проф. А. Й. Капської. – К., 2000. – 234 с.
4 Соціальна педагогіка: Підручник // За ред. проф. А. Й. Капської. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
5 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. –432 с.
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przedmiotowość, determinowanie przez warunki społeczne, wymianę działalności, komunikację czynnych indywiduów6.
W badaniach M. S. Kagana przeprowadzono analizę morfologiczną działalności (przekształcającą, wartościowo-orientacyjną, i
komunikatywną). Przy tym badacz wyszczególnia takie podstawowe komponenty działalności: podmiot skierowujący swoją
aktywność na obiekty lub inne podmioty; obiekt, na który jest skierowana owa aktywność; właśnie aktywność, która ujawnia się w
nawiązaniu przez obiekt współdziałania komunikacyjnego z innymi7.
Według opinii B. H. Ananiewa, działalność ma wielopoziomowy charakter: po pierwsze, działalności całościowej jako historycznie ukształtowanego systemu programów, operacji i środków
produkcji wartości materialnych i duchowych społeczeństwa; po
drugie, odrębnego aktu-akcji, która zawiera w sobie cel, motywy
jego wysunięcia i sposoby osiągnięcia; po trzecie, makroruchów, z
których poprzez uprzedmiotowienie programów budowane są
akcje; po czwarte, mikroruchów, z których budowane są makroruchy8. W danym wypadku pierwsze dwa poziomy odpowiadają
analizie działalności człowieka jako podmiotu, istoty społecznej,
jako indywidualności, a ostatnie poziomy określają działalność
człowieka jako części natury.
We wszystkich szkołach filizoficznych zarówno przeszłości, jak
i współczesności - chociaż w różny sposób - widać ogólnoludzką
potrzebę poszukiwań istoty bytu człowieka. Mimo różnych podejść w ujęciu problemu człowieka, ważny jest sam fakt ciągłości
tematu antropologicznego w refleksji filozoficznej.
Idee i wartości filozoficzne stały się integralną częścią
działalności społecznej i społeczno-pedagogicznej w drugiej połowie ХIХ wieku, kiedy to obserwuje się przejście od praktyki dobrowolnych pomocników i działalności filantropijnej do rozstrzygnięcia tych problemów jako zbiorowych.

Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М., 1978.– 264 с.
Соціальна педагогіка: Підручник // За ред. проф. А.Й.Капської. – Київ:
Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
8 Ананьєв Б.Г.Человек как предмет познания. – Л., 1968. – 197 с.
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Zdaniem badaczy w filozofii pracy społecznej od drugiej połowy ХIХ wieku do końca ХХ wieku można wyodrębnić cztery
podstawowe modele: humanizm, pozytywizm, utopizm, profesjonalizm9.
Idee humanistyczne głoszące, że człowiek jest najwyższą wartością, zostały sformułowane jeszcze w czasach starożytnych przez
Pitagorasa („Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy”) і Sokratesa
(„Poznaj samego siebie”) i znalazły swoją kontynuację w poszukiwaniach filizofów średniowiecza, doby nowożytnej a także we
współczesnej filozofii społecznej. Najściślej filozofia humanizmu
została wcielona w praktyce społecznej i społeczno-pedagogicznej
w końcu ХIХ wieku dzięki realizacji idei o dobroczynności społecznej. Doktryna humanizmu stała się podstawą uzasadnienia
koncepcji o tym, że społeczeństwo winno gwarantować minimalne
standarty życia każdej jednostce, ponieważ mówienie o jakiejkolwiek miłości do ludzi nie ma podstaw, jeżeli nie pragnie się zabezpieczyć najsłabszym choćby minimum egzystencji10.
Według opinii M. Firsowa w działalności społecznopedagogicznej problem człowieka należy postrzegać jako jedność dychotomiczną: istnieje on zarówno jako „człowiek potrzebujący pomocy” jak i jako „człowiek udzielający pomocy” w ich
wzajemnym uwarunkowaniu i zależności. Czyli z jednej strony
człowiek występuje jako podmiot, który nie potrafi samodzielnie
rozstrzygnąć problemów życiowych czy znaleźć sposóbu zmiany sytuacji. Taki człowiek w praktyce społeczno-pedagogicznej
jest określany jako klient. Z innej strony, obecność klienta przewiduje obecność innego podmiotu „człowieka udzielającego
pomocy”, którego działania i czyny skierowane są na rozstrzygnięcie sytuacji życiowej klienta11.

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. –432 с.
10 Гуслякова Л. Г., Холостова Е. И. Основы теории социальной работы:
Учебное пособие. – М., 1997. – С. 61-62.
11 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. – С 87-88.
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W toku swego powstawania i funkcjonowania działalność
społeczno-pedagogiczna ukształtowała i nadal kształtuje pewną
wiedzę o „człowieku potrzebującym” i jego problemach. Wiedza
ta pochodzi z różnych źródeł: z praktyki konkretnych ludzi, ich
koncepcji implicytnych, z rozwoju myśli teoretycznej o człowieku, z praktyki naukowo-badawczej.
Osobisty byt człowieka orientowany jest na to, że znajduje on
sens swego życia w samookreśleniu i samospełnieniu. Jednak w
realizacji samookreślenia i samospełnienia biorą udział rozmaite
aspekty podmiotowości człowieka: człowieka jako homo rationale, człowieka jako zjawiska natury, człowieka jako istoty psychosomatycznej, człowieka jako homo sociale. Każdy taki aspekt
podmiotowości posiada swoje dialektyczne sprzeczności, co
prowadzi do komplikacji strategii życiowych człowieka12.
Podmiot pomagający, przejawia się w koncepcjach pomocy
we wszystkich systemach mitologicznych, religijnych, filozoficznych i etycznych. Jednak podstawowe zasady miłosierdzia, pomocy wzajemnej, wsparcia wzajemnego człowieka przez człowieka ukształtował paradygmat chrześcijański, czyli kościół.
Przypuszcza się, że właśnie chrześcijański paradygmat miłosierdzia po raz pierwszy w dziejach rozwoju cywilizacji ludzkiej nie
tylko stawia znak równości pomiędzy ziemskim i pozaziemskim
bytem człowieka, bogactwem i biedą, lecz i uzasadnia odejście
od „mentalności zbiorowej”, co spowodowało powstanie form
indywidualnej obrony i poparcia. Uświadomienie własnego
«Ja», rozwój samoświadomości i indywidualności założyły w
„kulturze winy” inne paradygmaty pomocy i poparcia, które
znajdują swoje odbicie w „solidarności”.
W dziejach rozwoju kościoła uosobieniem osobowości popierającej, rozwijającej ideę pomocy jest Jan Paweł II. W toku całego
swego życia propagował on i usiłował wprowadzać w życie
chrześcijańskie kanony miłosierdzia, wartości duchowych i cielesnych, wiary i nadziei w Boga. Pełniąc swoją misję życiową,
usiłował realizować ją w kontekście „człowieka pomagającego”.
Jan Paweł Ipropagował zasady służenia Bogu i ludziom. Uzasadniasł on i wszelkimi możliwymi sposobami wprowadzał w
12
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życie zasady miłosierdzia i pomocy względem każdego człowieka, narodowości czy narodu.
Filizofią życia i działalności Jana Pawła II była moralność, jej
obiektem był człowiek, traktowany jako racjonalne, odpowiedzialne stworzenie. Podstawowymi ideami, które propagowałał Jan
Paweł II, były idee solidarności, sąsiedzkości, społecznej sprawiedliwości w rodzinie i pracy.
Przedmiotem doktryny społecznej Jana Pawła II były usiłowania, aby ukształtować konstruktywne działanie społeczeństwa według kanonów chrześcijańsich, żeby budowanie życia
społecznego skierowane było na Chrystusa, żeby to, co ludzkie
znalazło swoje udoskonalenie w tym, co Boże, nie tracąc przy
tym swej autonomii naturalnej. Jest to niczym innym, jak pragnieniem, aby utwierdzić na Ziemi, o ile to jest możliwe dla
człowieka, Królewstwo Boże.
Na podstawie analizy sytuacji społecznej Jana Pawła II zaproponował i uzasadnił teoretyczno-praktyczne wytyczne do
wcielenia w życie każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty. Jan
Paweł II dokładał wysiłków, żeby wytyczne te były ważne dla
wiernych, ponieważ biorą one pod uwagę wszechstronny wizerunek człowieka, łącznie z jego powołaniem społecznym. W
„Sollicitudo rei socialis”, „Сentesimus annus” Papież deklaruje, że
społeczna doktryna Kościoła uważana jest za integralną część
nauczania Kościoła, czyli jest istotnym elementem ewangelizacji,
koniecznym dla wychowania w wierze i wszechstronnego
kształtowania chrześcijanina.
Filozofię współżycia ludzkiego Papież Jan Paweł II podał w
roku 1987 w swojej encyklice „Sollicitudo rei socialis”. W niej
zwraca się do zasady solidarności, jako koniecznej zasady koegzystencji na początku trzeciego tysiąclecia i podaje definicję jej
moralnego charakteru jako stałego obowiązku wobec dobra
wspólnego, pojmowanego jako dobro wszystkich i każdego. Rozumiemy przez to, że każda osoba i naród jest częścią ludzkości,
która jest obecna w każdym, ale nie jest niczyją własnością.
„Człowieczeństwo, które jest wspólne wszystkim i czyni nas
wszystkich jednakowymi, przeżywane jest przez każdego z nas
w różny sposób. Winno nas jednak utwierdzać w działaniu dla


wspólnego dobra, którego pragniemy naturalnie poprzez wzajemne stosunki i współpracę.
Współpraca jest konieczna, ponieważ stajemy się bardziej ludzkimi tylko dzięki innym, łącząc się, spotykając się, współdziałając
we wspólnych planach – od dobrobytu innych, ich ludzkiego i materialnego bogactwa, od ich bogactwa moralnego i duchowego, od
ich prawidłowego życia zależy nasze wzrastanie. Już tylko z tego
powodu trzeba czuć się odpowiedzialnym za dobro innego i za
wspólne dobro”13.
Temat solidarności państwowej Jan Paweł II porusza także w
swojej encyklice „Laborеm еxеrcеns”. Jednym z najbardziej bolesnych problemów, na który zwrócono uwagę w encyklice, jest problem bezrobocia. Jan Paweł II twierdzi, że prawdziwe państwo
demokratyczne nie może zrezygnować z prawa – „praca dla
wszystkich”. Jednym ze sposobów wzrastania i ulepszenia społeczeństwa jest, według Jana Pawła II, rozstrzygnięcie problemu bezrobocia. Dlatego, jeśli chodzi o rozwój narodu, Papież proponuje
takie zasady, do których warto dążyć i które warto realizować:
– promować moralne zachowanie zarówno poszczególnych
ludzi wobec siebie, jak i w stosunkach między narodami,
zwłaszcza względem państw, które są gospodarczo słabe, żeby
stworzyć sprzyjające warunki, w których one też mogłyby
wnieść swój wkład do dobra wspólnego, wyzyskując swoją kulturę – bo inaczej wszystko to zostanie stracone;
– konieczność reformy “struktur grzechu”, czyli międzynarodowych struktur komercyjnych, systemu monetarnego i finansowego, systemów technicznej wymiany, organizacji międzynarodowych;
– zachęcać do autopromocji biedne państwa na drodze rozwoju (wewnętrznych czynnych procesów);
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– angażować do współpracy państwa, znajdujące się w tej
samej przestrzeni geograficznej, do organizowania struktur regionalnych na zasadach wolności, równości i współudziału;
– współpraca wszystkich, także z państwami najbardziej odrzuconymi, z zachowaniem poszanowania autonomii i dobrowolności udziału.
Encyklika „Centesimus annus” jeszcze mocniej rozwija ideę
solidarności i jej znaczenia dla ludzkości. Jan Paweł II
przedstawia tam solidarność „jako obowiązek poszukiwania
warunków, żeby wszystkie narody miały dostęp do dobra koniecznego, aby w taki sposób mogły się wszechstronnie
rozwijać”14.
Rozważając temat solidarności, Jan Paweł II opisuje ją w kontekście problemu sąsiedztwa. Solidarność, do której jest zobowiązany każdy chrześcijanin i państwo, winna urzeczywistniać
się z uwzględnieniem samodzielności, swobody i inicjatywy
różnych podmiotów fizycznych czy grup. Według wizji Jana
Pawła II nie trzeba starać się zamienić ich odgórnie, lecz zainterewsować i pobudzić ich inicjatywę i odpowiedzialność za osiągnięcie celu. Dokładnie tę myśl Jan Paweł II sformułował tak:
„Społeczeństwo wyższej rangi nie powinno wtrącać się do wewnętrznego życia społeczeństwa niższej rangi, biorąc na siebie
jego kompetencje, natomiast winno popierać je w potrzebie, pomagać mu w koordynacji swoich działań z innymi komponentami społeczeństwa dla wspólnego dobra wszystkich”15. Wspólne dobro więc stanie się możliwym pod warunkiem, że każdy
obywatel i każde społeczeństwo będzie dokładało swój własny
wkład w jego realizację.
Papież Jan Paweł II stale darzył szczególną uwagą rodzinę i
jej stosunki ze strukturami społecznymi i państwem. W encyklice „Laborem exercens” odnotowuje się oczywisty związek pomiędzy rodziną a światem pracy. Praca jest odbierana jako kategoria
zawierająca w sobie prawie wszystkie rodzaje ludzkiej działalności, łącznie z gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturalną.
Według nauczania Jana Pawła II konieczne jest kształtowanie
14
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nowej kultury pracy i wprowadzenie zasady nowej organizacji
życia społeczno-gospodarczego. Człowiek bowiem znajduje
możliwość samorealizacji właśnie w pracy.
Jan Paweł II w enklityce „Laborem exercens” zwraca uwagę na
wzajemne stosunki pomiędzy rodziną, pracą i społeczeństwem.
Według słów Papieża, praca jest jednym z fundamentów, na którym kształtuje się życie rodzinne, ona jest naturalnym prawem i
powołaniem człowieka. W pewnym stopniu praca jest warunkiem, który daje możliwość założenia rodziny, bo rodzina potrzebuje środków dla swego istnienia, które w normalnych warunkach człowiek zdobywa dzięki pracy. Praca i pracowitość
wpływają także na proces wychowania w rodzinie właśnie dlatego, że każdy „staje się człowiekiem” między innymi także
dzięki pracy, a stawać się coraz pełniej człowiekiem – to jest cel
wychowania16.
1994 rok z inicjatywy ONZ został ogłoszony międzynarodowym rokiem rodziny. Z tej okazji Kościół przedstawił swoje stanowisko względem problematyki rodzinnej. Papież Jan Paweł II
napisał „List do rodzin”, w którym akcentował wagę znaczenia
rodziny w rozwoju społecznym.
Tak więc rodzina, środowisko pracy i społeczeństwo są rzeczywistościami społecznymi powołanymi do współpracy, do
wzajemnego uzupełniania się w działaniach, żeby stworzyć warunki integralnego (wszechstronnego) rozwoju człowieka.
Szczególne znaczenie Jan Paweł II nadaje wychowaniu młodzieży. II Sobor Watykański nazywa młodzież „nadzieją Kościoła”.
Młodzi ludzie w Kościele mają szczególne powołanie: winni oni
stać się jego siłą napędową. I to nie tylko dlatego, że są naszą przyszłością, ale także dlatego, że dzisiaj – to środowisko ludzi z wielkim potencjałem planów i oczekiwań, a Kościół, podobnie jak społeczeństwo, jest powołany, aby pomóc zrealizować ten potencjał.
Współczesna młodzież jest otwarta na takie ważne wartości
ludzkie jak sprawiedliwość, uczciwość, nadzieja na przyszłość i
wiara we własne siły, pokój, bractwo, solidarność, szacunek do
przyrody i pragnienie duchowności. Można powiedzieć, że jest
16
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ona otwarta na życie głębsze aniżeli to, które proponuje jej
współczesny świat dorosłych.
Jednak często młodzi ludzie są wypełnieni trwogą, rozczarowaniem, troskami i strachem, bo nie wiedzą, jak się zrealizować we współczesnych warunkach. W swoich kazaniach Jan
Paweł II stale podkreślał, że młodzież wpada w niewolę typowych dla jej wieku pokus. Ostrzegał, że niestety pierwszymi
ofiarami duchowego i kulturalnego kryzysu, panującego w całym świecie, zostają przedstawiciele młodej generacji. Spragniony poznania czegoś nowego i zostawiony sam sobie młody
człowiek skłonny jest przyjąć i zrealizować pierwszą lepszą propozycję i w taki sposób naraża się na niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę.
Właśnie dlatego, według opinii Jana Pawła II, ważne jest wychowanie młodzieży w miłości, sprawiedliwości, wierze, nauczając najprostszych chrześcijańskich ideałów i wartości, popularyzując prawdy katechetyczne, objaśniając ważność i sens
przestrzegania norm moralnych17.
Całe życie i działalność Jana Pawła II poświęcone były zgłębianiu i wprowadzaniu do praktyki bytu społecznego idei Ziemskiego Bytu Człowieka, jego stosunków z Bogiem, wprowadzeniu religijno-moralnych norm do stosunków społecznych.
Bez przesady możemy stwierdzić, że poglądy, idee, przekonania i praktyka życia i działalności Jana Pawła II mogą i powinny stać się podstawą współczesnych podejść do działalności
społecznej i społeczno-pedagogicznej.
Filozofia działalności społeczno-pedagogicznej uzasadnia
swoje twierdzenia na podstawie humanistycznych i demokratycznych ideałów i wartości. Jej podstawowymi dominantami
dzisiaj są: filozofia dobroci, filozofia humanizmu, stworzenie
warunków optymalnych dla życia i zaspokojenia potrzeb, rozwoju potencjału i zdolności każdego konkretnego człowieka,
rozwój ukierunkowany na zaspokojenie indywidualnych, zbio-
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rowych, narodowych i międzynarodowych potrzeb, osiągnięcie
sprawiedliwości społecznej.
Idee, poglądy, koncepcje wypowiedziane przez Jana Pawła II
sprzyjają bardziej głębokiemu przemyśleniu współczesnej filozofii
społecznej i działalności społeczno-pedagogicznej, określeniu konkretnych kierunków tej działalności, struktur socjalnych, które
winny zajmować się udzieleniem pomocy i wsparcia każdemu
konkretnemu człowiekowi, każdej wspólnocie, która ich
potrzebuje.
Uświadomieniu tych aspektów filozofii zawodowej działalności społecznej i społeczno-pedagogicznej, powołaniu sprawiedliwych instytucji społecznych i społeczno-pedagogicznych,
zdolnych zabezpieczyć warunki optymalne dla życia i rozwoju
każdego człowieka sprzyja w znacznej mierze Kościół.
Streszczenie
Przedstawiono wpływ nauczania Papieża Jana Pawła II na proces uświadomienia podstaw filozoficznych zawodowej społecznej i
społeczno-pedagogicznej działalności we współczesnych warunkach. Opisano istotę traktowania definicji «zawodowa filozofia»,
podstawowe poglądy Papieża Jana Pawła II na ważne problemy
społeczne (bezrobocie, podstawowe moralno-religijne zasady wychowania generacji podrastającej, rola kościoła i rodziny w dokonaniu tego procesu etc.). Uzasadniono, że poglądy, idee, przekonania, życie i działalność Jana Pawła II, poświęcone zgłębieniu istoty
Ziemskiego Bytu Człowieka, jego stosunków z Bogiem, wprowadzeniu do praktyki bytu społecznego idei religijno-moralnych
norm, mogą i powinne być u podstawy współczesnych podejść do
społecznej i społeczno-pedagogicznej działalności.
Summary
It is exposed the influence of Ioan Paul II study on the
process of comprehension of philosophical bases of professional
social and social pedagogical activity in the modern terms. It is
described the essence of interpretation of definition «professional philosophy», basic views of Ioan Paul ІІ on the important social problems (unemployment, basic moral religious bases of


rising generation education, role of church and families in realization of this process, and other). It is shown that views, ideas,
persuasion, life and activity of Ioan Paul II, which were devoted
to the comprehension of essence of Earth Existence of Man, his
mutual relations with God, to introduction to the practical worker of public existence of idea of religious moral norms, can and
are to be fixed in the basis of modern approaches to the social
and social pedagogical activity.



Tamara Hovorun
ETYCZNO-PSYCHOLOGICZNE ZASADY MIŁOŚCI
W PRACACH KAROLA WOJTYŁY
Na motto tego artykułu, które zawierałoby w sobie główne
idee jego treści, najlepiej nadają się słowa Jana Pawła II z encykliki Redemptor hominis: „Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie
jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie
spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel [...] objawia w pełni
człowieka samemu człowiekowi. To jest ów – jeśli tak wolno się
wyrazić – ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia”1.
Miłość, stosunki seksualne mężczyzny i kobiety, rozwój rodziny, wychowanie rodzinne – te tematy zajmują w pracach K. Wojtyły szczególne miejsce, ponieważ stosunki międzypłciowe odzwierciedlają ogólny poziom kultury, moralne cechy życia społecznego
każdej wspólnoty, humanistyczną istotę i naturę miłości.
Miłość, jako najwyższe ludzkie uczucie, od dawna znajduje się
w centrum uwagi różnych dyscyplin filozoficznych, teologicznych
i psychologicznych. Nie budzi żadnych wątpliwości naukowych
fakt, że miłość jest pod względem siły oddziaływania na człowieka
najpotężniejszym uczuciem. Natomiast rozbieżności dotyczące
psychologicznej, socjalnej czy biologicznej istoty jej przejawów były
przedmiotem najbardziej zaciekłych dyskusji naukowych prawie
do dnia dzisiejszego. Przedmiotem dyskusji stały się najpierw kwestie istoty i zakresu wpływów biologii i środowiska na kształt tego
ludzkiego uczucia, m.in. wpływ na miłość popędu płciowego oraz
świadomości, duchowości jednostki. Punkt widzenia Karola Wojtyły na te sprawy wydaje się bardzo realistyczny, ponieważ dostrzega on, że współczesny człowiek znajduje się w strumieniu
1
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różnych fenomenów kulturowych – wzniosłe uczucia ciągle sąsiadują w nim z obrazami grubej cielesności, zwierzęcej zmysłowości,
rozpasanych rozkoszy. „Kultura” marginesu najczęściej demonstruje i promuje przez środki masowego przekazu wzorce „materialno-cielesnego dołu” jako podstawy psychologicznej miłości.
Czy jednak poglądy Karola Wojtyły są nadal aktualne? Jak
nigdy, ponieważ współcześnie marginalizacja wartości moralnych
w świadomości masowej uwalnia miłość od związków z refleksją
etyczną, romantyzmem czy psychologiczną złożonością. Reklamy
i natarczywe ogłoszenia erotyczne, horoskopy, potrawy miłości
itp. – te wszystkie zjawiska są zorientowane na miłość wyłącznie
jako technikę stosunków seksualnych, za którą znika jednostka,
indywidualność, homo sapiens jako taki. Podkreślając personalny
i społeczny charakter uczucia miłości Karol Wojtyła pisał: „Miłość
mężczyzny i kobiety jest wzajemnym stosunkiem osób i posiada
charakter osobowy. Z tym wiąże się najściślej jej głębokie znaczenie etyczne, w tym znaczeniu – etycznym – stanowi ona treść
największego przykazania Ewangelii. I do tego też znaczenia musi się wreszcie zwrócić i nasza analiza. Przedmiotem jej będzie
wówczas miłość jako cnota, i to największa z cnót, ogarniająca
sobą poniekąd całą ich resztę i podnosząca wszystkie na swój
własny poziom, odciskająca na nich swój własny profil”2.
Miłość jako najwyższe uczucie ludzkie ma różne odcienie typologiczne w zależności od tego, o ile on i ona uświadamiają
sobie siebie jako jednostkę oraz na ile są zdolni dostrzegać jednostkę w partnerze. Nie przypadkowo mówi się, że miłość jest
jednego wzrostu z człowiekiem. A także: „Powiedz, kto ci się
podoba, a ja powiem, kim jesteś” .
Badania amerykańskiego psychologa Roberta Stenberga,
przeprowadzone w latach 90-tych XX stulecia, empirycznie potwierdziły, że doskonała miłość zaczyna się od wyodrębnienia
znaczącego „innego” wśród pozostałych ludzi przez upodobanie
oraz podniecenie erotyczne (motywacyjna część składowa); rozbudowę w parze emocjonalnie-przyjaznych stosunków (emocjonalna część składowa stosunków pomaga wsparciu psycholoKarol Wojtyła, Osoba a miłość, Lublin: Instytut Wydawniczy „Daimonion”,
1991. s.12.
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gicznemu); i wreszcie, kognitywna część składowa – wspólność
struktury świadomości, wartości życiowych.
O tych empirycznych parametrach „wymiaru” miłości K.
Wojtyła jeszcze na początku lat 60-tych pisał: „Pierwszym elementem w ogólnej analizie miłości jest element upodobania. Miłość – jak powiedziano – oznacza wzajemny stosunek dwojga
ludzi, kobiety i mężczyzny, oparty znów na jakimś stosunku do
dobra. Ów stosunek do dobra rozpoczyna się właśnie upodobaniem”3. „Ta obustronna łatwość upodobania w sobie jest owocem popędu seksualnego, rozumianego jako właściwość i siła
natury ludzkiej, ale siła działająca w osobach i domagająca się
postawienia na poziomie osób”4. „Upodobanie jednak to coś
więcej niż ów stan świadomości przeżywającej takie lub inne
wartości. Ma ono za przedmiot osobę i płynie też z całej osoby.
Taki stosunek do osoby to nic innego jak miłość, choć dopiero w
zarodku”5. O uroku miłosnym, zwłaszcza o piękności kobiety,
czy męskim wyglądzie mężczyzny napisano wiele poezji i pieśni. Zakochani często postrzegają jeden drugiego w idealizacji
jako wzorce estetyczne. Każdy znajduje w innym cechy piękności, wcielone w jego niepowtarzalnej indywidualności – twarzy,
postawie, języku, chodzie. Czy jest odczucie tej piękności takim i
dla innych? Nie, jego źródła należy szukać w indywidualnej
świadomości zakochanych: „Przeżycie piękności idzie w parze z
przeżyciem wartości, tak jakby w każdej z nich zawierała się
jeszcze „dodatkowa” wartość estetyczna. „Urok”, „wdzięk”,
„czar” – te i tym podobne słowa służą do określenia tego ważnego momentu miłości osób”6. „Prócz piękna zatem zewnętrznego trzeba umieć odkrywać również piękno wewnętrzne człowieka i w nim sobie także upodobać, a może nawet w nim umieć
upodobać sobie przede wszystkim”7.
Odczuwana do kogoś miłość jest zatem właściwym źródłem
piękności przypisywanej ukochanej osobie. Miłość, której podTamże., s.13.
Tamże., s.15.
5 Tamże., s.19.
6 Tamże., s.20.
7 Tamże., s.22.
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stawą jest szacunek dla drugiego, ma większe szanse na szczęśliwą przyszłość niż ta miłość, której podstawą jest tylko pociągający wygląd zewnętrzny. Zachwycenie osobowością innej jednostki
jest bodźcem do wzrostu osobowościowego, samodoskonalenia Ja
dla dobra innego: „Upodobanie, na którym ta miłość się opiera,
nie może rodzić się tylko z widzialnego i zmysłowego piękna, ale
powinno uwzględniać całkowicie i dogłębnie piękno osoby”8.
Miłość nie polega wyłącznie na przeżyciach estetycznych,
obejmuje ona bowiem różne aspekty materialnego i duchowego
życia człowieka w ogóle. K. Wojtyła dostrzega w miłości akt
harmonijnego pojednania zadowolenia i obowiązku (długu),
praktyczną realizację związku między „Ja” i „innym”, możliwość zaspokojenia zarówno osobowych jak i społecznych interesów. Przy takim postawieniu problemu bardziej zrozumiałe stają
pytania o związki miłości i służenia człowiekowi, zadowolenia i
obowiązków, samopoświęcenia, wierności, i powinności. Właśnie te aspekty miłości stwarzają odczucie szczęścia jako zaspokajanie ukochanego człowieka dla jego dobra i rozwoju: „Miłość
pożądania nie sprowadza się więc do samych pożądań. Przedmiot miłości pożądania jest dobrem dla podmiotu: kobieta dla
mężczyzny, mężczyzna dla kobiety. I dlatego też miłość jest
przeżywana jako pragnienie osoby, a nie jako samo pożądanie,
concupiscentia”9. „Nie wystarcza tylko pragnąć osoby jako dobra
dla siebie, trzeba ponadto – i przede wszystkim – pragnąć również jej dobra”10. „Miłość osoby do osoby musi być życzliwa,
inaczej nie będzie prawdziwa. Więcej – nie będzie w ogóle miłością, będzie tylko egoizmem”11. „Życzliwość to tyle, co bezinteresowność w miłości: „Nie pragnę ciebie jako dobra”, ale: „Pragnę twego dobra”, „Pragnę tego, co jest dobrem dla ciebie” –
osoba życzliwa pragnie tego bez żadnej myśli o sobie, bez żadnego względu na siebie”12.

Tamże., s.24.
Tamże., s.25.
10 Tamże., s.26.
11 Tamże., s.27.
12 Tamże., s.32-33.
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Wiadomo, że umiejętność zrozumienia psychiki innego
człowieka, współodczuwania z nim nazywa się empatią. Świadomość zakochanego utożsamia się ze świadomością drugiego,
w rezultacie czego powstaje szczególne „poczucie bliskości”,
pełnej koordynacji (zgodności) przeżyć i stosunku do różnych
aspektów rzeczywistości. To jest szczególny przejaw emocjonalnego pokrewieństwa zakochanych, ich psychicznego zjednoczenia: „Wzajemność związana jest ściśle z miłością „pomiędzy”
mężczyzną a kobietą”13. „W związku z tym pozostaje stosunek
„ja” do „my”. Każda osoba jest jakimś „ja”, jedynym i niepowtarzalnym”14. „Droga od jednego do drugiego „ja” prowadzi tedy
poprzez wolną wolę, poprzez jej zaangażowanie. Droga ta może
jednak prowadzić tylko w jednym kierunku, np. od x do y. Wtedy miłość do osoby jest jednostronna”15. „Do pełni miłości trzeba, ażeby droga od x do y spotkała się z drogą od y do x. Miłość
obustronna stwarza najbliższą podstawę do tego, aby z dwóch
„ja” powstało jedno „my”16. „Aby zaistniało „my”, nie wystarczy sama tylko miłość obustronna, bo są w niej mimo wszystko
jeszcze dwa „ja”, chociaż w pełni już predysponowane do tego,
aby stać się jednym „my”. O zaistnieniu tego „my” w miłości
decyduje właśnie wzajemność. Wzajemność ujawnia, że miłość
dojrzała, że stała się czymś „pomiędzy” osobami, że utworzyła
jakąś wspólnotę”17.
Sympatia jest komponentem miłości. Ona ułatwia człowiekowi dostrzeżenie wartości innego. Nie można kochać innego
człowieka, nie odczuwając do niego sympatii, pragnienia dołączenia się do jego indywidualności. Faktycznie miłość wynika i
istnieje w warunkach realizacji tej niewidocznej obopólnej dyfuzji dwóch kontaktów. Miłosna delikatność ma różne formy, odnosi się do różnych sfer ludzkiego bycia: „Dosłownie więc sympatia oznacza tyle, co „współ-doznawanie”18. „Słabość sympatii
Tamże., s.35.
Tamże., s.39.
15 Tamże., s.41.
16 Tamże., s.43.
17 Tamże., s.53.
18 Tamże., s.54.
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płynie, jak widać, z niedostatecznej jej obiektywności”19. „Z punktu
widzenia wychowania miłości zarysowuje się tutaj przejrzysty postulat: trzeba sympatię przekształcić w przyjaźń, a przyjaźń dopełniać sympatią”20. „Przyjaźń wzajemna posiada charakter międzyosobowy, wyrażony w owym „my”. W koleżeństwie to „my” już
także się zawiera, jakkolwiek brak mu jeszcze tej spoistości głębi,
jaka jest udziałem przyjaźni”21.
Czy egoista jest zdolny pokochać innego? Psycholodzy uważają, że nie. Jednostka narcystyczna nie jest zdolna do okazywania sympatii, serdeczności, zainteresowania losem innego człowieka. Miłość jest związana z moralną świadomością człowieka,
z jego rozumieniem dobra i zła. Spośród różnych stworzeń tylko
człowiek do stosunków płciowych przykłada oceny moralne i
bierze na siebie obowiązki szacunku wobec ukochanej osoby,
gotowości do poświęcenia i rozwijania moralnej siły: „Miłość
oblubieńcza jest czymś innym jeszcze niż wszystkie dotąd przeanalizowane aspekty czy formy miłości. Polega ona na oddaniu
swojej własnej osoby. Istotą miłości oblubieńczej jest oddanie
siebie, swojego „ja”22. „Kiedy miłość oblubieńcza wejdzie w tę
relację międzyosobową, wówczas powstaje coś innego niż przyjaźń, mianowicie wzajemne oddanie się osób”23. „Oddanie siebie
jako forma miłości kształtuje się we wnętrzu osoby na podstawie
dojrzałego widzenia wartości oraz gotowości woli zdolnej do zaangażowania się w taki właśnie sposób”24.
Czy kochają zwierzęta? Tezę Ch. Darwina o miłości u zwierząt przyjmuje większość przyrodoznawców, która nie docenia
jednak problematyki socjalizacji.
Seksualność człowieka także można określić z punktu widzenia funkcjonowania czy fizjologii narządów płciowych, systemu wewnątrzwydzielniczego oraz nerwowego. Ale zachowanie seksualne homo sapiens jest wyodrębnione od reprodukcyjTamże., s.59.
Tamże., s.63.
21 Tamże., s.71.
22 Tamże., s.77.
23 Tamże., s.79-80.
24 Tamże.,.81-82.
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nego, a podniecenie fizjologiczne zawsze funkcjonuje w pewnym
systemie osobowościowych znaczeń, wartości itp: „Wzruszenia,
czyli z łacińska „emocje”, są czymś odrębnym, różnym od wrażeń.
Wzruszenie to także reakcja zmysłowa na jakiś przedmiot, jednakże treść tej reakcji różni się od treści wrażeniowej. W treści wrażenia zostaje odbity obraz przedmiotu, we wzruszeniu natomiast
przeżywamy jakąś jego wartość”25. „Dzięki temu, że w parze z
wrażeniem idzie wzruszenie, pozwala przeżyć drugą osobę jako
wartość – jeszcze inaczej: pozwala się dwojgu osobom, kobiecie i
mężczyźnie, przeżywać wzajemnie jako wartość”26.
Jak zaznaczał K. Wojtyła, u człowieka nie może być mowy o
„czystej” zmysłowości, jak u zwierząt, ani też o nieomylnym regulowaniu jej reakcji przez instynkt. Sama treść reakcji zmysłowości, w której zawiera się przeżycie ciała i płci wskazuje na to,
że zmysłowość nie jest u człowieka „czysta”, ale w pewien sposób przetworzona pod kątem wartości. Czysta, naturalna zmysłowość kierowana w swych reakcjach instynktem nie posiada
nastawienia na samo użycie w oderwaniu od prokreacyjnego
celu życia seksualnego, zmysłowość natomiast u człowieka posiada takie nastawienie. Zmysłowość sama nie jest miłością, a
bardzo łatwo stać się może jej przeciwieństwem.
Zachowanie seksualne człowieka ma osobowościowy charakter, zależy ono od indywidualnych wartości i znaczeń przyswojonych w ciągu socjalizacji. Potrzeby seksualne homo sapiens – to
przede wszystkim potrzeby społeczne, które rozwijają się w procesie uczłowieczenia istoty biologicznej: „U człowieka poznanie i
pożądanie przybiera charakter duchowy i dlatego przyczynia się
do ukształtowania prawdziwego życia wewnętrznego, co u
zwierząt nie zachodzi. Życie wewnętrzne – to życie duchowe.
Koncentruje się ono wokół prawdy i dobra”27.
Miłość – to jest nie tylko i nie tyle instynkt przedłużenia rodu, popęd płciowy, ale także i system, który łączy różne komponenty, forma komunikowania społecznego między mężczyzną i

Tamże., s.84.
Tamże., s.88.
27 Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962, s.13.
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kobietą, całościowe biologiczne, psychiczne, estetyczne i moralne przeżycie.
Tak więc zachowaniem seksualnym człowieka jest każdy rodzaj jego aktywności, skierowany na osiągnięcie zadowolenia za
pomocą podniecenia seksualnego. Motywacją zachowania seksualnego jest nadwartość obiektu (realnego lub domniemanego).
Miłość powstaje na bazie popędu płciowego do idealizowanej osoby. Duchowość człowieka istnieje w jedności z ciałem. Ta
jedność przeciwieństw rodzi harmonię.
Sam tylko popęd płciowy mężczyzny do kobiety oraz kobiety
do mężczyzny nie jest zwykłym impulsem potencji instynktownej. Zawiera on szereg niezbędnych komponentów. Popęd
płciowy można rozpatrywać jako funkcjonalny całokształt refleksów bezwarunkowych. U człowieka ten proces istnieje jako
związek jedności ciała i duszy: „Kontakt osoby z obiektywnym
światem, z rzeczywistością, nie tylko jest „przyrodniczy”, fizyczny, jak to ma miejsce u wszystkich innych tworów przyrody, ani też zmysłowy, tak jak u zwierząt. Osoba ludzka jako wyraźnie określony podmiot nawiązuje kontakt z resztą bytów
właśnie poprzez swoje wnętrze, a cały kontakt „przyrodniczy”,
który przysługuje jej również – posiada bowiem ciało i nawet
poniekąd „jest ciałem” – oraz kontakt zmysłowy, na podobieństwo zwierząt, nie stanowią charakterystycznych dla niej dróg
łączności ze światem. Łączność osoby ludzkiej ze światem zaczyna się wprawdzie na gruncie „przyrodniczym” i zmysłowym, ale kształtuje się w sposób człowiekowi właściwy dopiero
w orbicie życia wewnętrznego28.”
Czy można traktować refleksje K. Wojtyły jako purytanizm?
Nie, ponieważ on opisuje, wychwala cielesność człowieka, nawet więcej, mówi o tym, że właśnie w stosunkach cielesnych zakochani mogą odczuć siebie zarówno jako jednostkę, jak i stracić
siebie. Odkrywając sakrament miłości K. Wojtyła ujawnia fenomen świata wewnętrznego, ludzkiego w człowieku, uczłowieczania człowieka.
Eros jest właściwy naturze ludzkiej, ale jego porywczość może doprowadzić albo do pożądliwego żywiołu - i tym samym do
28



Tamże., s.15.

„zachmurzenia się” duszy, albo być leczniczym źródłem. W
pierwszym wypadku – gwałtowność, brutalność w panowaniu
(dominowaniu) nad ciałem innego człowieka, zabójstwo z miłości; w innym – uduchowienie ciała, zdolność do samopoświęcenia. Tak więc każdy człowiek - kiedy odnajdzie swoją połówkę może ją albo zniszczyć, albo uszlachetnić. Możliwości różnych
zachowań jest bardzo wiele. Należy tylko dokonać wyboru, w
którym pomaga zdolność do samorefleksji.
K. Wojtyła podkreślał, że ciało może być świętym naczyniem
oraz zbiornikiem obrzydliwych pragnień. Mówił On o duchu
człowieka, jego godności: „Człowiek bowiem właśnie dzięki temu, że ma rozum, może w działaniu swoim nie tylko wyraźnie
odróżnić przyjemność względnie przykrość, ale może je ponadto
niejako oddzielić i traktować jako odrębny cel działania. Wtedy
czyny jego kształtują się pod kątem samej przyjemności, którą
pragnie zdobyć, lub też wyłącznie pod kątem przykrości, której
pragnie uniknąć”29. W praktyce życiowej trudno jednak uniknąć
konfliktu pragnień, normy moralne powinny pomagać je porządkować.
Uznanie popędu płciowego za podstawę miłości, co można
dostrzec w pracach K. Wojtyły, jest sprzeczne ze stanowiskiem
zwolenników ascezy. Dlaczego uważa On popęd płciowy za
immanentną cechę najwyższego ludzkiego uczucia? W dziełach
K. Wojtyły miłość – to nie samo bezcielesne, duchowe komunikowanie się mężczyzny i kobiety, lecz także kontakt ich ciał w
akcie miłości, którą daruje Stwórca: „Popęd seksualny u człowieka ma naturalną tendencję do przechodzenia w miłość właśnie dlatego, że oba przedmioty różniące się swymi płciowymi
właściwościami psychofizjologicznymi są ludźmi. Zjawisko miłości jest znamienne dla świata ludzi – w świecie zwierzęcym
działa tylko instynkt płciowy. Miłość jednakże nie jest tylko
przyrodniczą czy nawet psychofizjologiczną krystalizacją popędu seksualnego, lecz jest czymś zasadniczo od niego różnym”30.
Jeżeli asceta zaleca cielesne dystansowanie się, powstrzymywanie się od podniet, aby osiągnąć spokój ciała, to K. Wojtyła nie
29
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potępia cielesnej namiętności, a stosunki cielesne opisuje jako
naturalne dla kochających się ludzi. U K. Wojtyły zakochani – to
są nie bezcielesne istoty, a na odwrót: ci, którzy darują ukochanej
osobie swoją cielesność: „W działaniu instynktowym środki bywają przedsiębrane bez żadnego zastanowienia (refleksji) nad
ich stosunkiem do celu, do którego się dąży. Taki sposób działania nie jest typowy dla człowieka, który właśnie posiada zdolność refleksji nad stosunkiem środków do celu. Środki wybiera
w zależności od celu, do którego dąży. W rezultacie człowiek,
działając w sposób sobie właściwy, świadomie wybiera środki i
świadomie przystosowuje je do celu, którego jest również świadomy”31. „Człowiek jest z natury zdolny do działania ponadinstynktowego. Jest zdolny do takiego działania również w dziedzinie seksualnej”32. „Popęd seksualny u kobiety i mężczyzny
nie wyczerpuje się zresztą w skierowaniu ku samym właściwościom psychofizjologicznym drugiej płci”33. „Siłą faktu więc, popęd seksualny w człowieku jest zawsze z natury zwrócony do
człowieka – takie jest jego normalne ukształtowanie”34. „Celem
właściwym popędu, celem per se, jest coś ponadosobistego, jest
istnienie gatunku homo, stałe przedłużanie jego istnienia”35.
Uczucia miłosne powiązane są ze skupieniem (fiksacją) uwagi na miłości jednego człowieka, miłość – jako uczucie najwyższe
i dar z całego siebie dla ukochanej osoby – domaga się wyłączności; nikt nie jest zdolny kochać miłością oblubieńczą, małżeńską kilku ludzi jednocześnie. Jednak czasami mężczyźni i kobiety szukają w miłości bardziej doskonałych form, zmieniając
partnerów. Skomplikowane splecenie i współdziałanie różnych
biologicznych i socjalnych czynników, które wpływają na człowieka, czyni często stosunki z kochanym człowiekiem prawdziwą próbą uczuć, woli, systemu wartości jednostki, jej odpowiedzialności za los innego: „Cudzołóstwo, do którego odnosi się
wprost i bezpośrednio przykazanie: „nie cudzołóż”, oznacza
Tamże., s.35.
Tamże., s. 36.
33 Tamże., s. 38.
34 Tamże., s.39.
35 Tamże., s.41.
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naruszenie tej jedności, przez którą mężczyzna i kobieta tylko
jako małżonkowie mogą „łączyć się z sobą tak ściśle, że stają się
jednym ciałem”36. „Cudzołoży mężczyzna, jeśli łączy się w taki
sposób z kobietą, która nie jest jego małżonką, żoną. Cudzołoży
też kobieta, jeśli łączy się w taki sposób z mężczyzną, który nie
jest jej mężem. Należy wnosić, że owo „cudzołóstwo w sercu”,
którego dopuszcza się mężczyzna, gdy „pożądliwie patrzy na
kobietę”, oznacza ściśle określony akt wewnętrzny”37.
U Karola Wojtyły ślepa namiętność jest skazana na samospalenie. Natomiast cielesność może mówić przez uczucia, przybliżenie
do tajemnicy poświęcenia, kiedy pragnienia są zorientowane na
wzajemność.
Miłość i pragnienie u Karola Wojtyły fiksują różne realia stosunków międzypłciowych. Jeżeli człowiek kocha, popęd płciowy
jest dla niego czymś oczywistym, co rośnie wraz z kontaktami
cielesnymi. K. Wojtyła analizuje komponenty psychiczne miłości
w związku z instynktem przedłużenia rodu. Podkreśla różnicę
instynktu zwierzęcego i popędu płciowego ludzi. W odróżnieniu
od moralizatorstwa ascetycznego, Karol Wojtyła pisze o zmysłowości, seksualności, fizycznym i seksualnym kontakcie, dla
których miłość jest najlepszym obrońcą.
Tezy o tym, że popęd płciowy poniża ducha człowieka, osłabia jego potencję, Karol Wojtyła nie podziela. Pokazuje natomiast, że cudzołóstwo jest formą rozdwojenia jednostki pod
wpływem konfliktu wewnętrznego: „Przykazanie „nie cudzołóż” znajduje swe właściwe uzasadnienie w nienaruszalności
małżeństwa, poprzez które mężczyzna i kobieta z mocy najpierwotniejszego ustanowienia Stwórcy „łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz, 2,24). Cudzołóstwo z istoty
swej sprzeciwia się owej jedności w tym znaczeniu, w jakim odpowiada ona godności osób”38.
Karol Wojtyła nie uważa ciała za przyczynę wszystkich niepowodzeń w relacjach między ludźmi. Nie zaleca małżonkom
unikania aktów płciowych, ale wzbogacanie wszystkich czynów
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 1987, s. 24.
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ofiarną, odpowiedzialną miłością uważa za główną drogę osiągnięcia harmonii z sobą i znaczącym innym. Rozkosz erotyczna
zyskuje przy tym nowy wymiar, ponieważ w erosie istnieje
pierwiastek duchowy. Docenienie zmysłowości oraz miłości cielesnej nie sprzeciwia się uprzywilejowaniu ducha. K. Wojtyła
odróżnia zmysłowość i deprawację. Seksualności ludzkiej nie
traktuje jako zgubnej namiętności, lecz jako możliwość uszlachetnienia uczuć i charakterów.
Piękność, niepowtarzalność ciała kochanego koreluje się z
urodą (pięknością) świętą: „Nowy kształt etosu wiąże się zawsze
z odsłonięciem tej głębi, której na imię „serce”, i z wyzwoleniem
jej od „pożądania” w tym celu, ażeby w owym „sercu” pełniej
mógł zajaśnieć człowiek: mężczyzna i kobieta, w całej wewnętrznej prawdzie swojego wzajemnego „dla”. Uwolniony od przymusu ograniczenia ducha, jakie niesie z sobą pożądliwość ciała, ów
człowiek: mężczyzna i kobieta, odnajduje się wzajemnie w owej
wolności daru, która jest warunkiem wszelkiego obcowania w
prawdzie, a w szczególności obustronnego oddania, jeśli oboje
jako mąż i żona mają stanowić ową sakramentalną jedność, o jakiej zdecydował sam Stwórca wedle Rdz 2,24”39.
Tak rozumiany popęd zmysłowy ma związek z pojęciem
piękności ciała ludzkiego, które traktuje się jako przechowalnię
duszy. K. Wojtyła nie przeciwstawia ciała i ducha, nie mówi o
tym, że są to pojęcia antagonistyczne, lecz podkreśla ich jedność.
W początkach kształtowania się miłości występuje zmysłowość seksualna, ale pojęcie miłości nie wyczerpuje się w niej. W
miłości istnieje bowiem coś bezmiernie większego – pojednanie
dusz, samozrozumienie jednostki: „[...] cnota pociąga za sobą
„powstrzymywanie się od rozpusty” – to dzięki temu, że człowiek posiadający ją „umie utrzymać własne ciało w świętości i
czci, a nie pożądliwej namiętności”40. „Aby być taką umiejętnością, czyli sprawnością, czystość musi być zakorzeniona oczywiście w woli, w samej podstawie ludzkiego chcenia i świadomego
działania”41.
Tamże, s.73.
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Miłość ma aktywny (czynny, działający) charakter, rozwija
ona takie cechy człowieka, które umożliwiają mu okazanie swojego uczucia i jego realizację dla dobra drugiego. Zdolność okazywania zainteresowania, odpowiedzialność, niepokój, szacunek
– to rezultat doświadczenia przeżycia miłości.
Jeżeli człowiek nie jest zdolny kochać siebie, nie jest on zdolny do właściwego (odpowiedniego) uczucia także do innego
człowieka. Zwróćmy uwagę na mężczyzn i kobiety, którzy różnią się poziomem samoakceptacji, samodzielności czy pewności
siebie. Czy w równym stopniu są oni zdolni kochać, przyjaźnić
się, czy ich stosunki z otaczającymi ludźmi są w podobnym
stopniu psychologicznie zrównoważone, zwłaszcza stosunki z
ukochanymi? „Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie
stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców wezwanych do
przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość
ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób ograniczony i
zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie
i w pełni osobowa: płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym swe głębokie znaczenie
w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości:
„Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych”42. „W tym
kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do czystości, jako cnoty, która doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania „oblubieńczego
sensu” ciała”43. „Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem płciowym osoby a jej wartościami etycznymi,
wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych i

Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio Ojca Jana Pawła II, Częstochowa
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uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego
wzrostu osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej.
Dlatego Kościół stanowczo sprzeciwia się pewnej, często
rozpowszechnianej formie informowania o życiu seksualnym w
oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest niczym innym, jak
wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem,
skłaniającym – już w latach niewinności – do utraty pogody ducha, otwierając drogę do zepsucia”44. „Człowiek jest niewątpliwie nade wszystko podmiotem swego istnienia i działania, jest
tym podmiotem jako byt określonej natury, co ma swe konsekwencje właśnie w działaniu”45.
Estetyzacja ożywia, pobudza popęd płciowy. Urok (czar)
zmysłowy i pełność życiowa rozjaśniają się blaskiem ducha, refleksją „Ja”. Ciało staje się wyrazicielem świadomości. Im wyższa
jest kultura człowieka, tym bogatsze jego życie wewnętrzne i
piękniejsza miłość. Mężczyzna i kobieta, rozjaśnieni taką miłością,
postrzegają się nawzajem przez pryzmat duchowego piękna:
„Zwrot refleksywny świadomości sprawia, iż przedmiot ten, właśnie dlatego, że ontologicznie jest podmiotem, przeżywając własne „ja”, przeżywa zarazem siebie jako podmiot. [...] Refleksywność [...] istotny, a równocześnie całkowicie specyficzny moment
świadomości [...] Rozróżniamy wówczas wyraźnie: czymś innym
jest być podmiotem, czymś innym – być poznanym (zobiektywizowanym) jako podmiot (co zachodzi również jeszcze w odzwierciedleniu świadomościowym), czymś innym wreszcie – przeżywać siebie jako podmiot swych aktów i swych przeżyć (to ostatnie
zawdzięczamy świadomości w jej funkcji refleksywnej). Rozróżnienie to ma ogromną doniosłość dla wszystkich dalszych analiz,
poprzez które będziemy starali się przybliżać do całej dynamicznej rzeczywistości osoby i czynu [...]”46.
Niektórzy uważają, że miłość powinna się pojawiać w rezultacie samorzutnego, emocjonalnego wybuchu, nagłego, nieprzezwyciężonego uczucia... Miłość do kogoś – to nie tylko intensywne
uczucie, to wybór rozumny (rozsądny, sensowny), to odpowieTamże.
Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin, s.92.
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dzialność, uczynek. Miłość – to nie tylko stan psychiczny, uwarunkowany pewnym stosunkiem do człowieka, nie tylko emocje
steniczne, wywołane efektem jego obecności, nie tylko popęd
erotyczny, wzbudzony wskutek jego powabu fizycznego, miłość
– to jest to, co człowiek robi dla ukochanego człowieka. Ponieważ kochać – oznacza działać, wzajemnie działać, pomagać jeden drugiemu. Właśnie taka miłość jest prawdziwa. Właśnie ta
cecha miłości stymuluje zakochanych do kształtowania w sobie
coraz doskonalszych rysów osobowości.
Charakter przeżyć intymnych rodzi się przez człowieka jako
istotę społeczną. K. Wojtyła podkreśla, że uczucie miłości jest
niczym innym jak szczególną działalnością doskonalenia się
człowieka w świecie oraz świata w sobie.
Według Karola Wojtyły, kochać to znaczy być zainteresowanym życiem i rozwojem tego, do kogo odczuwamy to uczucie.
Ofiarność, gotowość do poświęcenia dla innego to główne kryterium, którym należy się kierować w stosunku do ukochanego
człowieka. Większość ludzi uważa, że nietrudno zdobyć miłość –
wystarczy tylko mieć atrakcyjny pod względem seksualnym wygląd zewnętrzny i trochę szczęścia. Na tym polega źródło większości ludzkich nieszczęść, ponieważ problemem w miłości nie jest
samo zainteresowanie partnera, ale zdolność kochania – szukania
dobra drugiego człowieka. Takiej miłości uczymy się najpierw jako
dzieci w rodzinie, a później doskonalimy się w niej przez całe życie, aby z miłością się odnosić do bliskiego.
U Karola Wojtyły wyraźnie zaznacza się idea naturalnej równości płci. Współcześnie, obok wizerunku kobiety lansowanego przez
ruchy feministyczne, popularne jest postrzeganie kobiety jako
obiektu pożądania lub kusicielki. A przecież miłość – to jest szacunek, a nie wstydliwy popęd. Przeżycie miłosne jest nie tylko indywidualne, ale i niepowtarzalne, bezgraniczne, ponieważ bezgraniczni są nosiciele tego uczucia – dwie kochające jednostki. Jak zaznacza K. Wojtyła, ciało ludzkie, ciało w swej pierwotnej męskości i
kobiecości, jest w tajemnicy stworzenia nie tylko źródłem płodności, czyli prokreacji, ale jest w nim „od początku” uwydatniony rys
oblubieńczy: jest zdolne do wyrażania takiej miłości, w której



człowiek-osoba staje się darem i przez to spełnia najgłębszy sens
swego istnienia i bytowania.
Otóż pożądliwość, „która jest ze świata”, a chodzi tu bezpośrednio o pożądliwość ciała, ogranicza i wypacza ten obiektywny sposób bytowania ciała ludzkiego, który stał się jego udziałem w tajemnicy stworzenia. Miary tego ograniczenia czy wypaczenia doświadcza „serce” ludzkie przede wszystkim w kręgu
wzajemnych odniesień mężczyzna – kobieta”.
Miłość prawdziwa jest skierowana na to, żeby być, czyli oddawać, darować część siebie innej osobie. Właśnie wzajemne
oddanie buduje stosunki zakochanych. W tej formie miłość jest
twórczością, działalnością produktywną. Ona wymaga zainteresowania wszystkimi aspektami bycia ukochanego człowieka.
Miłość odradza i ujawnia najlepsze cechy człowieka. Miłość
wymaga od zakochanych znacznej psychicznej i nawet fizycznej
siły, przezwyciężenia wszelkich trudności. Rozwój osobowościowy, pełne bycie, twórczość życia – to są owoce miłości, czyli
to, co jej towarzyszy.
Wnioski
Mówi się, że miłość jest najważniejszym wydarzeniem między narodzinami a śmiercią człowieka. Zastanawiając się nad
miłością ludzką, K. Wojtyła określił fundamentalne zasady bycia, ponieważ miłość jest czymś charakterystycznym dla całego
rodzaju ludzkiego, a eros jako jedna z namiętności ludzkich zbliża nas do filozoficznego rozumienia człowieka. Co jest miłością?
Czym różni się ona od namiętności? W biblijnej „Pieśni nad Pieśniami” „Strzały miłości – strzały ogniste” są słowa: „Silniej niż
śmierć rani miłość”.
Temat stosunków między mężczyzną a kobietą zawsze interesował filozofię, psychologię, etykę. Przeciwstawienie cielesnego i duchowego, „dołu” i „góry” uważano jako przyczynę dysharmonii jednostki. Zagadkowy jest człowiek, niekiedy nawet
niepojęty, kiedy jest ogarnięty namiętnością. Właśnie wtedy
ujawnia się istota człowieka. Przenikliwy psycholog Karol Wojtyła pragnął wpatrzyć się w człowieka ogarniętego miłością,
wejść w świat jego emocji, pragnień, namiętności. Papież pod

kreślał, że poczucie miłości w swojej pełni i złożoności jest właściwe tylko człowiekowi. Wstydliwość stanowi pewną tajemnicę
natury dla ograniczenia popędu. Ma ona związek z normami
moralnymi.
Miłość międzypłciowa jest wynikiem popędu płciowego. Miłości nie warto jednak sprowadzać do samej rozkoszy fizjologicznej, ponieważ ciało i duch są nierozerwalnie w niej połączone. Problem „bio” i „socjo” u Karola Wojtyły nie występuje jako
przeciwstawienie doczesnego i niebieskiego, lecz jako połączenie
cielesno-duchowe. Miłość jest produktem uczłowieczenia natury
(istoty) człowieka w procesie cywilizacji; jest ona nieodłączona
od jej istoty społecznej. Popęd płciowy zawsze jest uwarunkowany systemem wartości człowieka, jego wartościami życiowymi. Miłość stanowi jeden z najgłębszych przejawów ducha ludzkiego. Miłość jako uczucie wyższe i prawdziwie ludzkie mieści
w sobie stosunek do znaczącego innego jak do równej sobie jednostki, niezależnie od jej płciowej przynależności.





Swietłana Iszczuk
ZASADY KSZTAŁCENIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW
SOCJALNYCH WEDŁUG JANA PAWŁA II
ХХІ wiek charakteryzuje się znacznym nasileniem uwagi do
problemów człowieka i społeczeństwa. Z tego punktu widzenia
na szczególną uwagę zasługuje dorobek twórczy Ojca Świętego
Jana Pawła ІІ, obejmujący szerokie spektrum zagadnień. W warunkach współczesności korzystają z jego spuścizny, obok duchowieństwa coraz więcej naukowców, pedagogów, pracowników kultury, sfery socjalnej, działaczy społecznych.
Karol Wojtyła zajmował się badaniem fundamentalnych zagadnień m. in. takich jak: jednostka i jej godność, ślub i rodzina,
praca a więzi społeczne, kultura i duchowość. Opracował filozoficzno-teologiczną koncepcję człowieka, która znalazła odzwierciedlenie w posłaniach, encyklikach i pracach pt. „Osoba i czyn”, „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba a miłość”. W ciągu całego życia
on szukał odpowiedzi na pytania istoty człowieka, jego struktury
wewnętrznej, światu duchowego i działalności twórczej.
Zagadnienia etyki i moralności zajmowały szczególne miejsce w działalności Jana Pawła ІІ. Te zagadnienia zostały przedstawione w pracy doktorskiej Pt. «Ocena możliwości oparcia
etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schelera», i
niejednokrotnie poddane analizie w licznych artykułach i pracach naukowych. Poglądy Karola Wojtyły kształtowały się pod
wpływem poglądów Tomasza Kawińskiego, Platona, Arystotelesa, Augustyna, D. Hume, І. Bentham, І. Kanta, М. Schelera.
Cerkiew zawsze poświęcała uwagę zagadnieniom charytatywności i pomocy. Jej działalność wywiera istotny wpływ na
postawę społeczeństwa wobec ubóstwa i chorób. Dość często
kapłani są pomocnikami i doradcami w trudnej sytuacji.
Na przestrzeni wieków charytatywność cerkiewno-klasztorna
zajmowała czołowe miejsce w działalności charytatywnej. Samo



duchowieństwo było głównym opiekunem cierpiących: udzielanie jałmużny ze swoich dochodów, utrzymanie ubogich, chorych,
samotnych. Cerkiew staje się kluczową figurą w sprawie praktycznej polityki społecznej, opierającej na pewnych zasadach i
założeniach.
Instytut cerkwi, udzielając łaskę duchową, zapewnia każdemu oddzielnemu podmiotowi poufność i pomoc w poszukiwaniu prawidłowych dróg. Stopniowo łaski duchowe, które stanowiły część składową miłosierdzia chrześcijańskiego stały się zarazem imperatywami kanonicznymi, zasadami etycznymi występującymi na poziomie prawa, które jest koniecznym i obowiązującym, ogranicza i reglamentuje relacje międzyludzkie. To
powoduje, że zasady etyczne miłosierdzia chrześcijańskiego nabywają ukierunkowania społecznego.
Powstanie i konstruowanie pracy socjalnej jako zawodu poprzedzały przedzawodowe okresy udzielania pomocy społecznej przez różne formy dobroczynności religijnej i społecznej,
wówczas właśnie zostały założone jej podstawowe zasady zawodowo-etyczne.
Więc, powstanie etyki zawodowej pracy socjalnej związane
jest z uniwersalizacją i reglamentacją relacji międzyludzkich,
których jednym z mechanizmów stała się religia.
Wraz z powstawaniem zawodowej pracy socjalnej zaczęło się
udzielanie pomocy społecznej fachowcom, którzy odbywają
pewne szkolenia na uczelni specjalistycznej. Częścią składową
kształcenia specjalistów w zakresie pracy socjalnej jest rozwój i
doskonalenie cech moralnych osobowości, orientacji wartościowych, nauczanie etycznych aspektów relacji pracownika socjalnego jako specyficznej kategorii profesjonalistów.
Kształcenie etyczne przyszłego pracownika socjalnego powinno ukierunkowywać się na formowanie humanistycznie
orientowanego światopoglądu zawodowego, odpowiedniej
świadomości etycznej, rozwój orientacji wartościowych, specyficznych cech moralnych osobowości, na podstawie stosowania
czynnika kulturologicznego, idei etyki i moralności światowej,
dziedzictwa duchowego całej ludzkości i każdego narodu.



Jan Paweł II był osobistością, która aktywnie nawiązywała więzi duchowe i kulturowe na całej planecie. Filozoficzne i etyczne
poglądy K. Wojtyły nie straciły swojej aktualności we współczesnym społeczeństwie. One współbrzmiące są z koncepcjami kształcenie etycznego człowieka w ogóle, a zwłaszcza fachowców w
dziedzinie pracy socjalnej.
Pracownik socjalny realizuje swoją działalność w świecie
orientowanym na wartości, w którym każdy czyn, cel, motyw,
środek osiągnięcia celu bądź nawet zamiar może otrzymać ocenę
pod kątem widzenia zgodności z jego normami moralnymi, to
znaczy pojęciem dobra i zła w społeczeństwie, czyli mikrosocjum. Naturalnie, że pracownik socjalny powinien posiadać wysoki poziom moralności, być etycznie doskonałym. Jak zauważa
Karol Wojtyła, właśnie „doskonałość etyczna – jest to podstawowy i centralny akt natury ludzkiej; wszystkie inne drogi doskonalenia prowadzą do niego i tylko przez niego stają się doskonałością we własnym znaczeniu tego słowa”.
Skuteczność osiągnięcia celu i realizacji zadań pracy socjalnej
zależy od poziomu tworzenia przez fachowców wyraźnych
etycznych stereotypów zachowania, umiejętności skutecznego
stosowania ich w przestrzeni socjokulturowej. Z kolei, wymaga
to specjalnego kształcenia zawodowo-etycznego fachowców w
dziedzinie socjalnej. „Chociaż życie etyczne jest na wskroś praktyczne, w nim, bez wątpienia, uczestniczy również teoria. Jeżeli
praktykę nie poprzedza postawienie celów, służących rzeczywistemu dobru oraz uwzględnienie hierarchii wartości, taka praktyka jest ślepa. Szczególnie ważnie jest wniknąć głęboko w sens
czynów w całości. Tego wymaga moralność jako praktyka, ale to
nie spełni się, jeżeli nie ma poglądu na świat, które pomoże
stworzyć filozofię bytu”.
Kształcenie etyczne przyszłych pracowników socjalnych rozpatrywana jest przez nas jako podstawa, na której wiedza teoretyczna i umiejętności integrują się w działalność praktyczną.
Opanowanie zawodu przewiduje przemyślone wchodzenie w
posiadanie wartości, przekształcenie ich w zasady działalności w
kontekście społeczno-historycznych, kulturowych warunków rozwoju socjum. Bez nich sama sobą praca socjalna będzie po prostu


techniczna. Międzynarodowa Federacja pracowników socjalnych
w dokumencie normatywnym Pt. „Etyka pracy socjalnej: zasady i
standardy” zaznacza, iż „znajomość etyczna jest niezbędną częścią
składową praktyki zawodowej każdego pracownika socjalnego.
Jego umiejętność zachowania etycznego jest ważnym aspektem
jakości usług, świadczonych przez niego klientom” [с. 67].
Uważamy, kształcenie etyczne pracownika socjalnego powinno
ukierunkowywać się na rozwój, doskonalenie orientacji wartościowych, nastawień moralno-etycznych, działalności moralnoduchowej i struktury osobowości fachowca zawodu, który w gruncie rzeczy jest etycznym. Dlatego by pracować pracownikiem socjalnym, trzeba być człowiekiem o wysokiej moralności. Bowiem,
jak twierdzi K. Wojtyła, „moralność w sposób fundamentalny
wskazuje na personalistyczny wymiar człowieka” [cyt. wg: 5].
Tradycyjnie etyka rozpatrywana jest jako nauka filozoficzna,
badająca moralność, określa jej miejsce w systemie stosunków
społecznych [7, s. 124]. Jej zadanie upatrują w stworzeniu idealnego modelu relacji międzyludzkich. Moralność – jest to jedna z
form świadomości społecznej, system poglądów i wiedzy, norm
i ocen, regulujący zachowanie ludzi [tam samo, s. 203]. Ona buduje się na mocy przekonania, opinii publicznej, tradycji, autorytetów. Etyka bada zasady powstania, rozwoju i funkcjonowania
moralności, jej specyfikę i rolę w społeczeństwie, system wartości moralnych i tradycji. Ona określa kryteria wolności moralnej і
odpowiedzialności jednostki, wartość moralną czynów. Często
etykę utożsamiają z moralnością.
Nam bardzo imponuje szczególne widzenie istoty etyki i moralności przez K. Wojtyłę. „Jeżeli my badamy fakty życia etycznego
metodą indukcyjną, opierając się na doświadczeniu, powstanie tak
zwana nauka o moralności. Ona bierze istniejące normy etyczne i
określa, co w danym społeczeństwie albo w danej epoce historycznej uważa się bądź uważało się za dobro albo zło. Nauka o moralności nie określa, co to jest dobro, a co – zło. Tym się zajmuje etyka,
która podchodzi do życia etycznego nie z opisowego, lecz z normatywnego punktu widzenia. Ona określa normy, to znaczy sądzi o
tym, co jest dobrze, co źle, і powyższe zdania uzasadnia, pokazując, dlaczego wszystko jest właśnie tak, a nie inaczej. Oto tym wła

śnie różnią się opisowa nauka o moralności i etyce, nauka normatywna. Etyka – jest to nauka praktyczna o czynnościach człowieka,
jego zachowaniu, ale chodzi tu właśnie o to, jak do tej działalności
lub zachowania dodać wartość obiektywnego dobra».
Subiektywnym odzwierciedleniem moralności jest etyczna
świadomość pracownika socjalnego. W niej obiektywna konieczność społeczna i potrzeby społeczne odzwierciedlone są jako idee
niezbędnego (właściwego) zachowania i działalności. Szczególna
forma uświadomienia przez specjalistę konieczności społecznej
nabywa specyficznej podstawy moralnej: zachowanie i działalność
rozpatrywane są nie tylko z punktu widzenia ich konieczności, ale
również z punktu widzenia ich wartości moralnej [3, s. 49]. Właśnie
w świadomości fachowcy odbywa się uzgodnienie decyzji dotyczącej wybranego zachowania i działalności z osobistym zrozumieniem i postrzeżeniem norm moralnych. Przy tym społeczne
normy moralne wywierają znaczący wpływ na określenie wartości
moralnej i wybór niezbędnego zachowania i działalności. K. Wojtyła sprawiedliwie uważa za źródło wszystkich norm naturę ludzką,
„a umysł występuje jako jej władca, jak ściśle związana z nią energia, określając podstawy zachowania w miarę jak on otwiera drogi
doskonalenia w kontekście jednolitego układu świata”.
Normy moralności zawodowej - to imperatywy, obiektywnie
uwarunkowane współdziałaniem interesów społecznych i interesów osobowościowych oraz takie, które wymagają od specjalisty pewnego, społecznie niezbędnego i zawodowo uwarunkowanego zachowania. Norma moralności zawodowej może mieć
różny stopień uogólnienia, w związku z czym można wyróżniać
ogólne i odrębne (specyficzne) normy moralności zawodowej
pracownika socjalnego.
Ponieważ w procesie prowadzenia działalności socjalnej
współdziałają różni ludzie, regułą jest powstanie odpowiednich
rodzajów interesów: interesów osobistych pracownika socjalnego, interesów klienta służby socjalnej i jego otoczenia (przy czym
one mogą nie zawsze pokrywać się), interesów grupy zawodowej pracownika socjalnego i interesów społeczeństwa w ogóle.
Dla zaspokajania interesów różnych grup fachowca w dziedzinie
pracy socjalnej nie może dopuścić antagonizmu między nimi


albo wykorzystania interesów jednej grupy w charakterze instrumentu realizacji interesów innych grup.
Pracownik socjalny powinien uwzględniać ich osobliwości w
procesie udzielania odpowiedniej pomocy na podstawie wymagań, norm, zasad moralnych, stawianych wobec niego w związku ze specyfiką działalności. Właśnie „od uświadomienia faktu
ludzkości pewnego człowieka, który nie jest mną, a jest jednym z
innych” zaczyna się personalizacja stosunku człowieka do człowieka, odbywa się poprzez przeżycie innego „ja” jako jednostki,
jako jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości człowieka [cyt. wg:
5]. Z innej strony, fachowca powinien również dbać o uznanie
społeczne zawodu, jego docelowość i konieczność dla rozwoju
społeczeństwa. Wymaga to głębokiego uświadomienia przez
pracownika socjalnego osobliwości wykonania zadań zawodowych na podstawie uwzględnienia specyfiki podmiotów współdziałających i ich interesów.
Ogólnie biorąc, działalność pracownika socjalnego powinna
opierać się na zrozumieniu i znajomości pożyteczności działania
dla społeczeństwa i klienta, na podstawie szacunku do niego i
jego otoczenia społecznego, troski o ich godność i prawdziwą
pomyślność oraz powinna być etyczną w istocie swojej. „Działanie (czyn), – mówi K. Wojtyła, – jest podstawowym momentem
analizy, czyli doświadczenia jednostki” [cyt. wg: 4, s. 20].
Etyczność działania zależy od poziomu świadomości etycznej
fachowcy. On ocenia z punktu widzenia etycznego możliwość do
przyjęcia (docelowość) celu, działań konkretnych dla rozwiązania
problemów klienta, podejmuje osobistą odpowiedzialność za poziom możliwości do przyjęcia. Wykonanie tych czy innych działań
powoduje pewne zmiany w tej właśnie świadomości etycznej pracownika. K. Wojtyła uznaje, że człowiek jest autorem swoich świadomych czynów, a więc, również czynów moralnych, które są niczym innym, jak wolnym, twórczym, świadomym wyborem dobra
albo zła. To znaczy, że człowiek — „sam dla siebie jest przedmiotem działalności” [cyt. wg: 4, s. 21].
Szczególną rolę w pracy socjalnej odgrywa motywacja wewnętrzna. Najczęściej w charakterze motywów występują: treść
wykonywanej pracy, proces działalności zawodowej, jej wynik


końcowy. Pozytywna motywacja działalności pracownika socjalnego określa się przez:
– poczucie osobowości, że jest potrzebna ludziom;
– poczucie odpowiedzialności za klienta;
– potrzeby bycia potrzebnym i robienia dobra;
– gotowość do obrony słabego;
– radość za pomyślność swojego klienta;
– dumność z sukcesów klienta itp. [3, s. 51].
Całokształt czynników obiektywnych i subiektywnych,
wpływających na zachowanie specjalisty decydują o jego obowiązku zawodowym. Świadome pełnienie swojego obowiązku
jest warunkiem wysokiej skuteczności działalności tak pracownika socjalnego, jak również całej służby socjalnej oraz instytutu
pracy socjalnej w ogóle.
W określonych warunkach obowiązek obiektywny i zawodowy
staje się faktycznie wewnętrznym obowiązkiem moralnym pracownika socjalnego jako jednostki oraz jako przedstawiciela zawodu. Obowiązek moralny jako głęboko uświadomiona konieczność
określonej linii zachowania, którą dyktują potrzeby osiągnięcia
dobra w systemie „człowiek – środowisko», dla pracownika socjalnego jest kontynuowaniem obowiązku zawodowego і atrybutem
nieodłącznym zawodu. Wymagania obowiązku zawodowego dla
pracownika socjalnego wiele w czym są zgodne z jego wolą, zainteresowaniami osobistymi, dlatego on uświadamia obowiązek jako
konieczność, potrzebę wewnętrzną, zobowiązanie moralne. Właśnie natura ludzka, układ świada, zdaniem Karola Wojtyły, powoduje powstanie obowiązku, który określa się umysłem człowieka.
Jednak „jego treść nie sprowadza się tylko do tego. Poczucie obowiązku czerpie energię z dynamiki bycia ludzkiego, ze skoncentrowanego w nim pragnienia dobra, z woli. Obowiązek moralny
ściśle związany jest z wolą, koreluje się z nią, wychodzi z niej”.
Wymagania obowiązku zawodowego, które stały się wewnętrznymi przekonaniami pracownika socjalnego są przewodnim bodźcem duchowym do jego działalności. Wymagania
obowiązku moralnego zmuszają pracownika socjalnego do szerszego rozpatrywania swoich obowiązków niż tego wymaga
obowiązek zawodowy [3, s. 137].


Przez zgodność działalności moralnej specjalisty z jego obowiązkiem, który rozpatrywany jest pod kątem możliwości człowieka, rozumie się odpowiedzialność pracownika socjalnego.
Jeżeli obowiązek pracownika socjalnego polega na tym, żeby
uświadomić, zastosować wobec konkretnego stanowiska, w którym on jest, i spełnić praktycznie wymagania moralne, to kwestia, w jakim stopniu jest wykonywane to zadanie albo jaka jest
człowieka w jego niewykonaniu, – jest to kwestia osobistej odpowiedzialności specjalisty [6, s. 72].
Poziom kwalifikacyjny pracownika socjalnego zależy nie tylko od wiedzy, umiejętności, nawyków, ale również od obrazu
moralnego, który określa jego cechy osobowościowe. „Człowiek
jako jednostka wypełnia siebie tylko wtedy, gdy przerasta siebie
w kierunku wartości, przyjmowanych w prawdzie i dlatego realizowanych z głębokim poczuciem odpowiedzialności” [cyt.
wg: 5]. Poziom zawodowy pracy socjalnej wymaga, żeby ten
zawód wybierali ludzie o szczególnych cechach osobowościowych. Działalność pracownika socjalnego, pedagoga socjalnego
– jest to strefa zaufania między ludźmi, droga do wzajemnego
zrozumienia, pomocy wzajemnej i odpowiedzialności wzajemnej. Moralne cechy osobowości pracownika socjalnego powinni
zapewniać jego przydatność zawodową.
Zawodowy konieczność postawy twórczej wobec rozwiązywania problemów moralnych wymaga istnienia wewnętrznej
potrzeby działania zawsze wysoko moralnie, regulowania swoich czynności z uwzględnieniem norm moralnych i systemu
wartości. Przy tam potrzeba moralna i motywacja moralna działalności charakteryzują pracownika socjalnego jako osobowość,
jako „taki naoczny byt, który, będąc pewnym podmiotem, kontaktuje bezpośrednio z całym światem otaczającym i istnieje w
nim dzięki swojej naturze i życiu wewnętrznemu. Tak, więc
особа jednostka kontaktuje nie tylko ze światem widocznym, ale
również z niewidocznym» [cyt. wg: 4, с. 22].
Cechy osobowości pracownika socjalnego na wiele sposobów
decydują o sukcesie jego relacji z klientem oraz są warunkiem
koniecznym dla jego przydatności zawodowej jako persony.
Bowiem „persinalizm – według K. Wojtyły – oznacza nie tyle


jakąś teorię jednostki, ile – i to w znacznie większym stopniu –
praktyczne zalecenia o charakterze etycznym» [cyt. wg: 4, с. 16].
„Człowiek realizuje siebie jako ktoś, kto może stać dobrym
albo złym, – uważa K. Wojtyła [cyt. wg: 4, s. 21]. Jest całkiem logiczne, że problem „realizacji” osobowości można rozpatrywać
tak w aspekcie ontologicznym (jako kształtowanie się poprzez
czyny), jak również w aksjologicznym, ponieważ wszelka „realizacja” przejawia się w moralnym „dobru” i „źle” [4, s. 21].
Kształtowanie cehc moralnych osobowości fachowca w dziedzinie pracy socjalnej odbywa się poprzez opanowanie wartości
duchowych społeczeństwa i zawodu, przekształcenie ich w procesie działalności w przekonania i potrzeby. One stanowią podstawę
norm moralnych i zasad etycznych, na których opiera się praca
socjalna. Wartości „świadczą przede wszystkim o człowieku, o jego
doskonałości”, „zawsze przejawiają się w pewnej hierarchii, jedne z
nich — wyżej, pozostałe — niżej. Wyższe człowiek bardziej docenia, wyrażając tym samym swoje przekonanie o tym, że one bardziej zbliżają go do dobra obiektywnego, że one niosą w sobie więcej tego dobra” [1]. Wartości pracy socjalnej podporządkowują się
uniwersalnym, idealnym wartościom, są to: – wolność, pomyślność, sprawiedliwość, szczęście, godność, postęp itp. Jednocześnie
priorytety człowieka i wartości ogólnoludzkich nie powinni pozostawać tylko życzeniem, one zaś powinni stanowić pozycję zasadniczą z zaangażowaniem wiedzy, nawyków i umiejętności fachowca dla wcielenia celów działalności socjalnej.
Część integralną kształcenia pracownika socjalnego powinno
stanowić wychowanie etyczne. Główne wysiłki należy skierować
na rozwój nawyków etycznych i moralności specjalisty, kształtowanie się jego osobowości jako fachowca. Dany aspekt przewiduje
nie tylko opanowanie wiedzy etycznej, norm i zasad moralnych,
ale również kształtowanie przekonania moralnego i potrzeb moralnych jako podstawy jego osobowości na zasadach zrozumienia
ich. Jak zaznacza K. Wojtyła, „źródłem poznania zasad etycznych
były zawsze, tak czy inaczej, natura i umysł. Umysł jest zdolny do
poznania prawdy. Na tej jego zdolności naturalnej opiera się również działalność normotwórcza, ponieważ jej podglebiem służy



poznawanie prawdy o Dobru. Umysł może zrozumieć dobre lub
złe czyny ludzkie i nasz stosunek do nich” [1].
Podstawowe kierunki wychowania pracownika socjalnego to:
– opanowanie podstaw teoretycznych zawodu jako stosowane teorii humanistycznej;
– rozwój wysokiego stopnia wrażliwości na czynniki moralne;
– głębokie badanie istoty norm i kodeksów etycznych ;
– rozwój nawyków oceny etycznej podejmowanych decyzji.
Jesteśmy głęboko przekonani, że kształcenie pracowników
socjalnych należy prowadzić na zasadach duchowości i moralności. Ponieważ ważnym warunkiem skuteczności ich działalności jest posiadanie norm i sposobów zachowania, umiejętność
obcowania z ludźmi, wywołania u nich zaufania, szacunku, pragnienia współpracy itp. Wymaga to ciągłej potrzeby doskonalenia zawodowego, a szczególnie etycznego.
„Człowiek może doskonalić się tylko w kontekście układu świata, wszystkich składowych jego istoty i dóbr. Wśród tych wszystkich
dóbr tylko dobro moralne polepsza jego istotę – dzięki jemu człowiek staje się po prostu lepszy jako człowiek, ono pobudza jego zatajone możliwości”.
Uważamy, że wykorzystanie poglądów filozoficznoetycznych Jana Pawła II w procesie kształcenia i wychowania
etycznego przyszłych pracowników socjalnych przyczyni się do
podwyższenia jego skuteczności, pobudzenia każdego fachowca
do rozważań i pracy nad sobą.
Summary
Conceptual principles of ethics preparation of future social workers
in the context of looks of Jan Pawel II
Special place in activity of Jan Pawel II occupied the problems of
ethics and moral. Efficiency of achievement of purpose and realization of tasks of social work depends on the level of formed for the
specialists of clear ethics stereotypes of conduct, abilities of their successful use. Philosophical, ethics looks K. Wojtyly consonant with
conception of ethics preparation of specialists of social work. Their
use will be instrumental in the increase of its efficiency, stimulation
of every worker to the reflections, to the prosecution of itself.


Marcin Tomasiewicz
SPOŁECZEŃSTWO I JEDNOSTKA
JAKO PODMIOT MORALNY
W PAŃSTWIE NEUTRALNYM ŚWIATOPOGLĄDOWO
Coraz częściej w debatach publicznych pojawia się kwestia
neutralności światopoglądowej państwa. Pluralistyczne społeczeństwo rozsadzane jest przez spolaryzowane stanowiska odnośnie takich kwestii, jak aborcja, eutanazja, czy rozdział Kościoła od państwa. Rozliczne grupy prezentujące określony światopogląd starają się narzucić uznawane przez siebie normy etyczne całemu społeczeństwu w formie przepisów prawa pozytywnego. Rodzi to pytanie o możliwość zachowania neutralności
światopoglądowej przez demokratycznie rządzone państwo.
Czy jest ono w stanie zachować swoją ekskluzywność wobec
ścierających się ze sobą filozoficznych stanowisk grup koegzystujących w tym samym organizmie politycznym? Ta kwestia
nieuchronnie generuje nowe pytania. Komu powinna służyć polityka? Jak zwiąże się z gospodarką (wolny rynek, etatyzm, wielki biznes)?
Kim jest współczesny człowiek? Jakie są cele i role państwa oraz Kościoła? Wreszcie – Czy współczesny neoliberalizm jest właściwą doktryną,
na której warto się oprzeć, by zdynamizować rozwój naszego kraju,
Europy i świata, ale i nie utracić nic z cennej tradycji?1.
Do tych wątpliwości, poruszających problemy w ich globalnym wymiarze, należy dodać także kwestię jednostki. Jak państwo neutralne światopoglądowo wypływa na jednostkę jako podmiot
moralny? Czy jednostka może ponosić odpowiedzialność za strukturę
socjoekonomiczną społeczeństwa w którym żyje? Aby odpowiedzieć
na te pytania za punkt wyjścia przyjmuję analizę samej koncepcji
neutralności światopoglądowej państwa, jej historii, współczesnych koncepcji, a także prognoz na przyszłość. Następnie pod-

1

S. Wójcik, Imperialne państwo rynkowe, [w.] Wiedza - władza, Lublin 2009, s. 336.


jęta zostanie refleksja na temat społeczeństwa, która doprowadzi
do rozważań na temat jednostki.
1. Państwo bez filozofii
Z pozoru termin „neutralność światopoglądowa” wydaje się
nie budzić większych kontrowersji. Rozumie się go negatywnie,
jako taki stan rzeczy, w którym podmiot, właśnie neutralny
światopoglądowo, nie nadaje zdaniom wartości logicznej. Jednak pluralizm postaw i opinii, co do rozumienia neutralności
światopoglądowej, zdaje się zadawać kłam twierdzeniu o jej
oczywistości.
Wąsko rozumiana neutralność światopoglądowa ma miejsce
na etapie stosowania prawa i polega na bezstronnym rozpoznawaniu i wyrokowaniu przez sąd lub inny kompetentny organ.
Jednak zachowanie neutralności aplikowania jakiejś normy nie
przesądza o neutralności samej normy2. W szerszym rozumieniu
neutralność światopoglądowa rozumiana jest jako zakaz dyskryminacji. I takie rozumienie nie jest do końca uczciwe, ponieważ uniknięcie wszelkiej dyskryminacji jest niemożliwe, co więcej, jest nawet niepożądane. Fakt, że większość ludzi w społeczeństwie uznaje za nieetyczne dyskryminowanie kogoś ze
względu na płeć czy kolor skóry, natomiast godzi się na dyskryminację dorosłych przyznając zniżki na bilety kolejowe ludziom młodym, daje świadectwo pewnej niekonsekwencji3. Na
marginesie, lekko antycypując rozwój myśli, można stwierdzić,
iż rodzi to podejrzenie o występowanie pewnej aksjologii w
państwie neutralnym światopoglądowo. Rozumując jeszcze inaczej, można powiedzieć, że neutralność światopoglądowa jest to
zasada rozwiązywania konfliktów. Polega ona na poszukiwaniu
przez zwaśnione strony dyskursu wspólnego mianownika, który
interlokutorzy przyjmą solidarnie, jednocześnie marginalizując
inne treści zawarte w swoich stanowiskach4. Jednak jak wykazu-

M. Potz, Gwarancje wolności religijnej, kwestie wolności sumienia wyznania oraz
stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008, s. 53.
3 Tamże, s. 53.
4 Tamże, s. 53-54.
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je M. J. Perry w swojej pracy The Impossibility of Neutral Politics,
także i to rozwiązanie wydaje się być niesatysfakcjonujące5.
Pogląd, iż państwo winno być neutralne światopoglądowo
elektryzuje umysły już od czasów Johna Locke’a. Stanowisko
wyłożone w słynnych The Letters of Tolerantion (1689) i Two Treatises of Goverment (1690)6 zakłada, iż funkcją i obowiązkiem władzy
jest zapewnianie bezpieczeństwa, porządku i harmonii ludu, lecz nie
jest nią dążenie do regulacji ich poglądów czy nawet wpływania na nie,
z wyjątkiem sytuacji, gdy, jak to dzieje się w przypadku rzymskich katolików i ateistów, wiara religijna lub jej brak takiemu bezpieczeństwu,
porządkowi i harmonii zagraża7. Myśl Locke’a znalazła wielu kontynuatorów. Współcześnie liberalizm przybrał formę libertarianizmu. Ten kierunek myślowy znalazł swoje najpełniejsze programowe sformułowanie w koncepcji państwa minimalnego,
wyłożonej przez Roberta Nozicka w dziele Anarchy, State and
Utopia (1974). Teoria ta opierała się na skrajnym indywidualizmie i minimalnej ingerencji państwa w życie i działalność jednostek, oraz wolnej od wszelkich obowiązków, nienaruszalnej
własności prywatnej8. Wrogość libertarianizmu wobec aktywności państwa przybierała nieraz anarchistyczne oblicze, co najlepiej widać w twórczości Ayn Rand9. Przyglądając się zatem
funkcjom, jakie nadają państwu neutralnemu światopoglądowo
myśliciele liberalni czy libertariańscy, można zdefiniować tę
neutralność jako brak jakiejkolwiek filozoficznej tożsamości.
Wspólnota polityczna nie określa się już jako chrześcijańska czy
marksistowska, z wszystkimi tego konsekwencjami. Ona musi
być nijaka. Państwo, imperium, władztwo administracyjne traci

Tamże, s. 53. Perry ukazuje przypadek sporu ateisty i katolika. Stosując metodę największego wspólnego mianownika dla rozwiązania sporu zrealizowano by większość postulatów ateisty, natomiast niewielką ilość postulatów
katolika. Państwo zamiast być neutralne okazałoby się dyskryminującym.
Szerzej o tym w: M. J. Perry, The Impossibility of Neutral Politics, [w.] Morality
and Religion in Liberal Democratic Society, New York 1992, s. 42-43.
6 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 110.
7 A. MacIntyre, Tolerancja i dobra konfliktu, [w.] Etyka i polityka, Warszawa 2009, s. 296.
8 Chojnicka, jw. s. 375.
9 M. Lisak, Katolicki liberalizm, Etyka społeczna Michaela Novaka, Kraków-Dublin 2008, s. 46.
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jakiekolwiek uzasadnienie poza samym sobą. Nie ma już uzasadnienia w Bogu, wartościach etycznych, czy dobru wspólnym.
Grunt pod takie pojmowanie polityki przygotował już Nicolo
Machiavelli. Według niego polityka jest sztuką dochodzenia do
władzy, utrzymania się przy władzy i jej stałego poszerzania10.
Tym samym zostaje zanegowane starożytne rozumienie polityki
jako działalności ukierunkowanej na zaistnienie dobrobytu i cnoty
w wymiarze społecznym11. Otwiera to drogę do proceduralnej
koncepcji władzy. Władzę definiuje się w oderwaniu od jakichkolwiek celów (jak np. dobro wspólne), za to jedynie poprzez procedury, które muszą zaistnieć, aby taką władzę wyłonić. Zatem legitymacja władzy także leży w procedurach.
Podobne zjawisko można zauważyć w przypadku autorytetu. O tym, że ktoś posiada autorytet nie świadczą jego merytoryczne kwalifikacje, lecz pozycja jaką zajmuje w społeczeństwie.
Mąż stanu, polityk, staje się autorytetem poprzez zajmowaną
pozycję, nie zaś swoje cnoty. Nasila się proces alienacji autorytetu. Wyborcy znają jedynie medialny wizerunek kandydata,
stworzony przez specjalistów od public relations12. Powoduje to,
że ci, którzy dysponują owymi symbolami autorytetu i którzy czerpią z
niego określone korzyści, muszą stępiać u swoich poddanych zdolność
do realistycznego, tj. krytycznego myślenia, muszą sprawić, aby tamci
uwierzyli w fikcję13.
Kolejną rzeczą wartą zanalizowania jest definicja państwa.
Cyceron, a za nim Augustyn wiążą państwo ze sprawiedliwością14. Wyrażający opinię Cycerona Scypio zdefiniował państwo
jako: Res publica, res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis juris consensu
et utilitatis communione sociatus15. Pogląd taki, jak się wydaje, był
dość powszechny w starożytności. Wiązał on definicję państwa z
Wójcik, jw. s. 338.
J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 242.
12 E. Fromm, Mieć czy być?, Poznań 2010, s. 62.
13 Tamże, s. 62.
14 A. J. Carlyle, A history of mediaeval political theory in the west, vol. I, New York 1905, s. 4.
15 Cic. rep. 1.25.39.: Rzeczpospolita to wspólna sprawa, o którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne zgromadzenie, jednoczone uznaniem prawa i pożytków z życia we
wspólnocie. M. Tulisz Cicero, O państwie, przeł. Iwona Żółtowska, Kęty 1999, s. 26.
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dobrem wspólnym, z celem wspólnoty politycznej. Imperium,
władztwo administracyjne nie było celem samym w sobie, lecz
narzędziem do zaprowadzenia dobra wspólnego. Obecnie definicja państwa nieco się zmieniła. Największym uznaniem cieszy
się w tym momencie definicja sformułowana przez niemieckiego
teoretyka państwa i prawa, Georga Jellinka. Określił on państwo
jako korporację osiadłego ludu wyposażoną w bezpośrednią samorodną
władzę zwierzchnią16. Charakterystyczny jest brak jakichkolwiek
odniesień do celu państwa, dobra, które ma ono realizować. Definicja mówi jedynie o ludności, terytorium i władzy. Tak zdefiniowane państwo nie czuje się związane z żadną aksjologią.
Państwo nie jest płodem filozofii, jest rzeczywistością pozafilozoficzną, a zatem i pozaetyczną.
Przyglądając się uważnie temu radykalnemu rozwodowi państwa i filozofii można dostrzec, że ani Locke, ani jego następcy,
ani ugrupowania polityczne, których zaplecze filozoficzne stanowili, nigdy nie byli tak do końca aksjologicznie neutralni.
Zajmowali oni określone stanowisko w konfliktach koncepcji
światopoglądowych, jakich rozwiązanie poprzez zaprowadzenie
neutralności państwa proponowali17. Oni też wszak kierowali się
pewnymi, mniej lub bardziej świadomymi i zwerbalizowanymi
wartościami. Da się wyróżnić dwie zasady, na których opiera się
ów liberalny etos. Po pierwsze, celem życia jest szczęście rozumiane jako maksymalne zaspokojenie subiektywnych potrzeb.
Po drugie, przekonanie. że egoizm, egotyzm i chciwość gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu politycznogospodarczego18. Praktyki pazernej arystokracji, które nie miały
oparcia w żadnej filozofii, nagle stały się etosem burżuazji19. Nikogo już zatem nie dziwi fakt, iż przywódcy polityczni, elity
rządzące podejmują decyzje, które mają na celu ich osobistą korzyść, a które jednocześnie są szkodliwe dla społeczeństwa.
Wszak egoizm jest podniesiony do rangi normy etyki praktycznej, więc niby dlaczego mieliby postępować inaczej? Podobnie
T. Woś, Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 2003, s. 33.
MacIntyre, jw. s. 297.
18 Fromm, jw. s. 14.
19 Tamże, s. 16.
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media są w egoistyczny sposób skoncentrowane na realizacji
prywatnych interesów20. Społeczeństwa, w których egotyzm,
egoizm i chciwość nie występują, uważa się wręcz za prymitywne. Ludzie nie dają się przekonać, że cechy te stanowią produkt
społecznych uwarunkowań. Zamiast tego tkwią w błędnym
przekonaniu, iż są one naturalnymi skłonnościami, natomiast
państwo liberalne, kapitalistyczne, które zrodziły, jest podyktowane naturą człowieka21.
Przez ostatnie trzy wieki wiele się zmieniło. Współczesne
państwo pod wieloma względami jest różne od umiarkowanej
monarchii Wilhelma Orańskiego, której rzecznikiem był Locke.
Według futurologów nasza cywilizacja przeżywa tzw. trzecią
falę. Po dwóch pierwszych: agrarnej i industrialnej nadchodzi
fala postindustrialna. Każda z fal obracała w gruzy zastany porządek i zaprowadzała nowy ład22. Ową trzecią falę zwiastują
takie zjawiska, jak rozpad rodziny, zachwianie gospodarki, paraliż systemów politycznych czy ruina uznanych wartości23. Alvin
Toffler, amerykański futurolog, twierdzi, iż państwo przyszłości
miałoby się charakteryzować nowym kodeksem postępowania,
który zerwie ze standaryzacją, synchronizacją i centralizacją.
Uważa też, iż nowa cywilizacja obali biurokrację, ograniczy znaczenie państwa narodowego i stworzy w świecie postindustrialnym bardziej autonomiczne systemy gospodarcze. Do tego będą
potrzebne nowe sposoby rządzenia – skromniejsze, bardziej
efektywne, a przy tym bardziej demokratyczne, niż jakiekolwiek
ze znanych nam obecnie24.
Urzeczywistnianie tych prognoz futurystycznych można odnaleźć w koncepcji ładu polityczno-gospodarczego zaproponowanej przez Philipa Bobbitta. Twierdzi on, iż w tym trudnym
momencie, w którym znajdują się kraje Zachodu, bezpieczny ład
polityczny zarówno na świecie, jak i każdym kraju może zapew-

Tamże, s. 24.
Tamże, s. 20.
22 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 43.
23 Tamże, s. 44.
24 Tamże, s. 45.
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nić imperialne państwo rynkowe25. Takie państwo nie będzie
niczego narzucać obywatelom: ani wspólnej ideologii, ani jednolitego mechanizmu zabezpieczania dobrobytu. Według Bobbitta
przechodzimy od modelu państwa narodowego do państwa
rynkowego, w którym zależności ekonomiczne zastąpią dawne
więzi polityczne. Mechanizm rynkowy stanie się najwyższym
regulatorem życia obywateli. Władza administracyjna straci
wpływ na życie obywateli. Miejsce dawnego imperium – władztwa administracyjnego, zajmą regulacje ekonomiczne. W praktyce oznacza to takie zmiany, jak zniesienie obywatelskiej armii na
rzecz służby ochotniczej, uchylenie przepisów antyaborcyjnych,
zwiększenie dostępu do antykoncepcji i zapłodnienia in vitro.
Stosunki pomiędzy obywatelami a państwem rynkowym będą
analogiczne do relacji między przedsiębiorstwem a konsumentami26. Decydować będą bodźce ekonomiczne. Państwo będzie
reagowało na zmiany i stale monitorowany, szeroko rozumiany
popyt konsumencki, ale nie będzie odgrywać roli dostarczyciela
i redystrybutora dóbr i usług. Będzie czynnikiem wspomagającym, a nie zarządzającym. Walka z nędzą nie będzie polegała na
świadczeniach socjalnych, zamiast tego zapewni się ludziom
wykształcenie i możliwość zmiany kwalifikacji, aby mogli konkurować na rynku pracy. Emerytury będą zależeć od wpłacanych składek27. Od Locka koncepcja Bobbitta przejęła neutralność światopoglądową państwa28.
Wydaje się zatem, że Bobbitt jest heroldem koncepcji, którą
można określić jako utopia dystrybutywna. Opiera się ona na minimalizacji sfery publicznej. Państwo staje się neutralnym światopoglądowo aparatem realizującym politykę kształtowaną poza
nim. Przestrzeń polityczna funkcjonuje jako rynek polityczny, w
którym realizują się interesy partykularne. Dobro wspólne pozostaje jedynie kategorią retoryczną29. Polityka staje się grą intereWójcik, jw. s. 336.
Tamże, s. 341.
27 Tamże, s. 344.
28 Tamże, s. 341.
29 J. Poleszczuk, Typy wiedzy i relacje do władzy, [w.] Wiedza - władza, Lublin
2009, s. 47.
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sów. Nie może ona stać się przedmiotem racjonalnego dyskursu
publicznego. Krytyka władzy ogranicza się do krytyki interesów
opozycyjnych grup. Właściwą przestrzenią wymiany poglądów
stają się media – ich strategie prezentacji polityków mają wartość
jedynie komercyjną30.
Pomimo nieskrywanego optymizmu Tofflera,31 wielu obserwatorów przemian polityczno-ekonomicznych bije na alarm.
Fala krytyki wobec liberalizmu i jego przepoczwarzonej formy –
libertarianizmu podniosła się z wielu środowisk. Spośród socjologów warto wymienić Richarda Senetta, który zauważył, że
liberalizm redukuje społeczność na bezmyślną masę skupioną na
konsumpcji, chociaż ogromna większość ludzi nie należy bynajmniej do
gatunku homo oeconomicus32. Z kolei Roger Scruton podkreśla, iż
w ostatnich wiekach miało miejsce silne zlaicyzowanie społeczeństwa. Doprowadziło to do wykorzenienia ludzi z ich wspólnot, których, w wielu przypadkach, niczym nie zastąpiono33.
Zdaniem Petera Singera destrukcyjną działalność kapitalizmu da
się dostrzec w każdej sferze życia. Usługi medyczne i rezultaty
badań nad ludzkim genomem stają się towarem na rynku.
Otwiera to drogę do praktyki genetycznego ulepszania swojego
potomstwa przez bogate elity, aby to z łatwością zdobywało
przewagę nad dziećmi ludzi, których na to nie stać. W efekcie
klasy społeczne będą różnicowały się nie tylko ekonomicznie,
lecz także i biologicznie34.
Krytyka kapitalizmu była udziałem także ekonomów. E. F.
Schumacher wykazuje, że nasze porażki wynikają z wcześniejszych sukcesów. Uważa, że ekonomia, rozumiana jako treść życia,
stanowi śmiertelną chorobę. Nieskończony wzrost nie pasuje do
skończonego świata35. Podobne poglądy głoszą tacy myśliciele, jak
Paul i Anne Ehrlich,36 czy Erhard Eppler37. Krytyczny sąd nad kaTamże, s. 48.
Toffler, jw. s. 31.
32 Wójcik, jw. s. 349.
33 Tamże, s. 350.
34 Tamże, s. 350.
35 Fromm, jw. s. 222-223.
36 Tamże, s. 223.
37 Tamże, s. 225.
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pitalizmem wydał John Gray podnosząc, iż zasadą funkcjonowania
kapitalizmu jest destrukcja, której koszty są rekompensowane
przez ogromne zyski, jakie przynosi kapitalistyczna machina38.
Ciekawą diagnozę postawił Robert B. Reich, były minister pracy w rządzie USA. Twierdzi on, iż okres protokooperacji między
kapitalizmem, a demokracją dobiegł końca. Obecnie kapitalizm
niszczy demokrację. Wielki biznes dominuje ponad rządami
państw, narzucając im swoją wolę. Wielkie koncerny, spoglądające
przez pryzmat swojej chciwości, bardziej zainteresowane są saldem
niż dobrem wspólnym. Kapitalizm rozkwita, a demokracja nie może nad nim nadążyć39. Mówiąc krótko, żadne demokratyczne społeczeństwo nie radzi sobie z negatywnymi skutkami ubocznymi kapitalizmu40.
Rzeczywistość społeczno-ekonomiczną poddali wnikliwej
analizie naukowcy z Klubu Rzymskiego. Kolejno, przez D. H.
Meadowsa i innych oraz M. D. Mesarovicia i E. Pestela, zostały
sporządzone dwa raporty, dotyczące technologicznych, ekonomicznych oraz demograficznych tendencji na całym świecie. Z
analiz Mesarovicia i Pestela wynika, że ludzkość stoi u progu globalnej katastrofy. Tylko dzięki ogólnoświatowym przemianom
ekonomicznym będziemy w stanie uniknąć tragedii. Jednak, aby
to było możliwe, potrzebna jest głęboka przemiana w sferze wartości i postaw człowieka, nowa etyka i nowa postawa względem
natury41. Także i Schumacher widzi ratunek cywilizacji w głębokiej przemianie etycznej42. Prawe życie nie polega już jedynie na spełnianiu norm etycznych lub religijnych. Po raz pierwszy w historii samo
istnienie ludzkiej rasy zależy od radykalnej odmiany ludzkiego serca43.
Reasumując należy stwierdzić, że państwo neutralne światopoglądowo jest niemożliwe do urzeczywistnienia. Wyrugowana
z przestrzeni publicznej filozofia, czy to chrześcijańska czy
marksistowska, zostaje szybko zastąpiona przez inny światopogląd. Pod maską neutralności kryje się nowy idol – chciwość. W
Wójcik, jw. s. 350.
Tamże, s. 346-347.
40 Tamże, s. 347.
41 Fromm, jw. s. 21-22.
42 Tamże, s. 22.
43 Tamże, s. 23.
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takiej filozofii aksjologia i aretologia podporządkowane są napędzeniu komercji i nasyceniu wiecznego głodu posiadania gargantuicznych burżujów. Ta liberalna filozofia pcha świat ku katastrofie ekonomicznej. Lekarstwem jest przemiana moralna społeczeństwa. Przed filozofami i teologami stoi zatem wyzwanie
stworzenia całkiem nowego etosu, który byłby ukierunkowany
na życie, nie zaś na posiadanie. Oczywiście takie etosy istnieją,
ale stwierdzić należy, że żaden z nich nie zdominował zachowań, wraz z ich motywacjami, członków społeczności ludzkiej,
ani praktyk struktur państwowych czy międzynarodowych.
Ambicją autora tej pracy nie jest zaprezentowanie własnej
propozycji podobnego systemu etycznego. To przerastałoby
znacznie zamierzone ramy opracowania. Na kolejnych etapach
niniejszego wywodu uwaga będzie skupiona wokół próby odpowiedzi na pytanie o wpływ, jaki ma nasza cywilizacja, oparta
na liberalnych koncepcjach neutralności światopoglądowej państwa, na ocenę moralną czynów osób, jakie zostały wychowane
w takich warunkach. W tym celu oddalimy się od rozpatrywanej
powyżej sytuacji ekonomiczno-politycznej i skupimy się na jej
analizie oraz implikacjach dla kulturowych uwarunkowań, w
jakich żyją członkowie społeczeństwa.
2. Erich Fromm i jego analiza postaw społecznych
Wnikliwej analizy postaw występujących w społeczeństwie
dokonał Erich Fromm. Wyniki swoich dociekań zawarł w książce
pod tytułem Mieć czy być? Według niego wszelkie bogactwo osobowości i postaw ogniskuje się wokół dwóch głównych sposobów
postępowania. Są to modus bycia i modus posiadania. Jak stwierdza
Fromm posiadanie i bycie są dwoma fundamentalnymi „modi” doświadczenia, których odpowiednia kompozycja wyznacza różnice między charakterami jednostek oraz rozmaitymi typami charakteru społecznego44.
Modus bycia najlepiej można zobrazować przez zjawisko pochłaniania światła. Niebieskie szkło wydaje się niebieskie, gdyż
absorbuje wszystkie kolory, prócz niebieskiego. Nazywamy zatem szkło niebieskim, ponieważ nie zatrzymuje częstotliwości
światła, które odpowiadają wrażeniu niebieskiego koloru. Nazwę
44
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owemu szkłu nadaje nie to, co jest przedmiotem jego posiadania,
lecz to, co zostaje przez niewyemitowane45. Przez bycie należy
rozumieć taki sposób egzystowania, w którym nie posiada się
niczego i niczego nie pragnie się posiadać. Modus bycia dąży do
wykorzystania twórczych zdolności w ujednaniu ze światem46.
Skupia się na radości z istnienia.
O wiele prostszy w opisaniu jest modus posiadania. Jest to taki rodzaj egzystencji w którym wszystkie wysiłki ogniskują się
na woli posiadania. Coś jest warte o tyle, o ile może być przedmiotem własności. Osoba budująca swoją relację do świata w
tym modus, będzie wiecznie nienasycona. Spoglądając na istniejące, nie dostrzeże ich wewnętrznego dobra i piękna, lecz skupi
się na możliwości zawładnięcia nimi. Istota egzystencjalnego modus posiadania (w naszym kręgu cywilizacyjnym – M.T.) daje się
wywieść z istoty własności prywatnej47. Typowym przejawem modus bycia jest według Fromma inkorporacja, czyli wcielanie rzeczy w siebie, np. poprzez jedzenie, jest to archaiczna forma zawłaszczenia przedmiotu48. Jednak inkorporowanie może mieć
także inne, niefizjologiczne formy. Obecnie najbardziej rażącym
przykładem inkorporacji jest wola połknięcia całego świata jaką
narzuca kapitalistyczna mentalność49.
Modus posiadania jest charakterystyczny dla społeczeństw
państw Zachodu. W tym bowiem kręgu cywilizacyjnym władza,
sława i bogactwo dyktują całą aksjologię, aretologię i etykę. Ludzie są tam do tego stopnia zdominowani przez modus posiadania, że nie są sobie w stanie wyobrazić społeczeństw opartych na
innych wartościach50. Styl życia narzucany obywatelom liberalnych krajów Zachodu opiera się na konsumpcji. Ta z kolei, do
tego stopnia nadaje rytm nie tylko życiu codziennemu, lecz także postrzeganiu samego siebie. Konsument mógłby przyjąć za
swoją dewizę sformułowanie: Jestem tym, co posiadam, i tym, co
Tamże, s. 124.
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47 Tamże, s. 109.
48 Tamże, s. 44.
49 Tamże, s. 45.
50 Tamże, s. 35.
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konsumuję51. Spostrzeżenie Fromma od razu przywodzi na myśl
naczelną dewizę libertarian, która brzmi: jesteśmy wszyscy tylko
swoją własnością, sami się posiadamy52.
Powyższe stwierdzenia można uzupełnić szeregiem przykładów na występowanie modus posiadania w naszym kręgu kulturowym. Zwiększającą się dominację modus posiadania obserwuje
się, w zmianach idiomatycznych w językach zachodnich, na
przestrzeni kilku ostatnich wieków. Wyraża się to wzrostem stosowania rzeczowników i spadkiem używalności czasowników53.
Czerpiąc ze swojej praktyki psychoterapeutycznej Fromm
stwierdza: Sposób wysławiania się coraz bardziej powszechny ostatnimi czasy wskazuje na przeważający, wysoki stopień alienacji. Mówiąc: „Mam problem”, zamiast: „Jestem jakiś nieswój”, eliminuje się
doświadczenie subiektywne. Ja doświadczenia jest zastąpione przez to
posiadania. Przekształciłem moje uczucie w coś, co posiadam – w problem54. Podobnie dzieje się także z ludźmi, czy poglądami. Poczuciem posiadania jest naznaczona relacja do drugiego. Często
w sformułowaniach języka potocznego występują takie wyrażenia jak: mój lekarz, mój dentysta, moi pracownicy itd55. Także i poglądy, idee i przyzwyczajenia stają się obszarem modus posiadania. Podmiot czuje się z nimi związany do tego stopnia, że najmniejsza próba ich zmiany zostanie uznana za napaść na spokój
jego posiadania56. Ta prawidłowość została już zaobserwowana
XVIII wieku przez Du Marais i w XIX przez Marksa i Engelsa57.
Także i religia stała się obszarem dominacji modus posiadania. Nieoddzielność struktury socjoekonomicznej, struktury charakteru i struktury religii zaowocowało dominacją pogaństwa w
naszej cywilizacji58. Tą nową pogańską religię Fromm nazywa
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religią industrialną59. Jest ona trudna do opisania, ponieważ można o niej sądzić tylko na podstawie życiowej praxis wyznawców.
Nie posiada katalogu dogmatów, prawd, czy ksiąg. Nie jest nawet uświadamiana przez swoich kultystów60. Ta nowa religia
zrodziła herosa, będącego wzorem cnót, urzeczywistnieniem
aretologii. Na próżno szukać u niego miłosierdzia czy ubóstwa.
On jest zwycięzcą, agresorem, który podporządkowuje sobie
innych. Nie zamierza dawać siebie, lecz raczej posiadać i wyzyskiwać. Taki wzór bohatera kształtował się wraz z triumfem społeczeństwa patriarchalnego. Pierwszym aktem zniewolenia była
dominacja mężczyzny nad kobietą. W społeczeństwach patriarchalnych normatywizacja płci nadawała mężczyźnie cechy zdobywcy, tego, który ma władzę i dysponuje siłą, aby wymusić
posłuszeństwo. Taka postawa często jest także obserwowana u
polityków, którzy w przytłaczającej większości są wyznawcami
nowej industrialnej religii61.
Kolejnym, wartym odnotowania przykładem dominacji modus posiadania jest życie rodzinne. Podczas zalotów kochankowie, będąc niepewnymi swoich emocji skupiają się na drugiej
osobie afirmując ją dla niej samej w akcie miłości. Działają wtedy
w modus bycia. Sytuacja zmienia się gwałtownie po ślubie. Pęta
prawne narzucają im postawę roszczeniową względem siebie.
Zaczyna dominować modus posiadania. Uważają siebie nawzajem za swoją własność, całkiem odwrotnie niż w modus bycia.
Małżeństwo zapoczątkowane przez miłość staje się korporacją, w
której dwa egoizmy zlewają się w jeden, noszący nazwę rodziny62.
Prowadzi to często do społecznego inwalidztwa, jakim jest niemoc cieszenia się szczęściem innych.
Niezwykle niebezpiecznym przejawem modus posiadania jest
prowokowanie aktów przemocy. Pożądanie własności prywatnej implikuje czyny agresywne o charakterze rabunkowym. Jednostka widzi swoje szczęście w dominacji nad innymi63. To samo
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co w skali mikro obserwuje się na przykładzie jednostki, jest widoczne w skali makro w postawie całych narodów i innych organizmów politycznych. Fromm ostrzega, iż dopóki narody pozostają złożone z jednostek, których główną motywacją jest posiadanie i
żądza, dopóty nic nie może powstrzymać ich przed wywołaniem wojen64. Aktualne sytuacja społeczna krajów liberalnych, której etyka wybudowana jest na modus posiadania zmierza ku katastrofie65. Można ją oddalić tylko poprzez przemianę, polegającą na
zminimalizowaniu występowania modus posiadania, oraz zmaksymalizowanie występowania modus bycia66.
Jak widać modus posiadania dominuje w życiu większości
obywateli krajów Zachodu. Dzieje się tak dzięki triumfowi państwa liberalnego. Państwo to, pod płaszczem neutralności światopoglądowej narzuciło własną aksjologię, na której szczycie jest
bogactwo i władza. Od pokoleń, wychowywane w tym duchu
społeczeństwo, całkowicie podporządkowane jest nieustającej
konsumpcji, która nadaje rytm nawet najintymniejszym dziedzinom aktywności ludzkiej. Powstaje pytanie, czy w przypadku
tak daleko idącej determinacji jednostek w ich decyzjach życiowych, możemy jeszcze mówić o odpowiedzialności? Czy podmiot moralny zniknął ze sceny ustępując miejsca bezrozumnemu, absolutnie przewidywalnemu, bo zdeterminowanemu
obywatelowi-konsumpcjoniście?
3. Podmiotowość moralna w kapitalistycznym świecie
W punkcie wyjścia poniższych refleksji stwierdzić należy, iż
struktura charakterologiczna przeciętnej jednostki oraz socjoekonomiczna struktura społeczeństwa są ze sobą wzajemnie
powiązane67. Ich oddziaływanie na siebie tworzy coś, co możemy nazwać charakterem społecznym. Charakter społeczny, ukształtowany przez strukturę socjoekonomiczną społeczeństwa sprawia, że jednostki chcą robić to, co muszą. Jednocześnie ów charakter wpływa na strukturę socjoekonomiczną spajając ją niczym
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cement68. Generuje to całą, skomplikowaną sieć ról społecznych,
w które wrzucona jest jednostka. Role te są starannie określone,
wraz z zakresem odpowiedzialności, jaki się z każdą z nich wiąże. W przypadku, gdy osoba pełniąca daną rolę zawiodła oczekiwania względem niej, może się spotkać z dezaprobatą lub innymi, dolegliwszymi sankcjami69. Ról społecznych jest wiele i
każdy zmuszony jest być aktorem przynajmniej w kilku z nich.
Zjawisko to Alasdair MacIntyre określa jako fragmentacja. Zachodzi ona odpowiednio do stopnia, w jakim każda sfera życia
zyskuje własną znormatywizowaną rolę, autonomiczną względem innych ról70. Koresponduje to z refleksją Fromma na temat
modi postępowania. Sytuację, w której osobowość jednostki podzielona jest na szereg ról, należy znaleźć w modus posiadania.
Pakiet normatywny związany z daną rolą jest własnością jednostki i wszelkie próby podważenia go będą atakiem na największe dobro, jakim jest spokój posiadania. Z kolei prymat jednostki ponad rolami, kiedy podmiot moralny kierując się wzorcami moralnymi emancypuje swoje myślenie i czyni spod dyktatu roli, jaką pełni, jest przejawem modus bycia.
Podobnie jak dominacja modus posiadania, także i fragmentacja jest związana z neutralnością światopoglądową państwa.
Państwo niereprezentujące żadnej filozofii (pozornie, jak to powyżej usiłowano wykazać), pociąga za sobą autonomię prawa i
moralności. Jest to sytuacja nowa, obca kowalom klasycznego
rozumienia słowa ius. Da się bowiem wskazać dość wczesne
przejawy świadomości, że porządek prawny jest tożsamy z moralnym. Związek prawa z wartościami wydawał się być rzeczą
bezsprzeczną71. Przez wieki prawo było drogowskazem dla postępowania moralnego. Podobnie i teraz, chociaż państwo samo
siebie deklaruje jako neutralne, a prawo autonomiczne względem systemów etycznych, to i tak poczucie winy i odpowieTamże, s. 182.
A. MacIntyre, Struktury moralne i ich zagrożenia dla moralnej sprawczości, [w.]
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dzialności zwykle wiąże się z naruszeniem dobra chronionego
przez prawo. Poszczególne sfery życia zazwyczaj są uporządkowane w odrębnych regulacjach, prawa stanowionego i zwyczaju. Innymi prawami posługuje się biznesmen chcący założyć
Spółkę Handlową i walczyć o jej sukces finansowy, inaczej będzie się zachowywał pracownik uniwersytetu związany wewnętrznym regulaminem, inaczej uczeń, inaczej kobieta, inaczej
mężczyzna, etc. Powraca pytanie o moralną odpowiedzialność
podmiotu w takich warunkach. Według MacIntyre’a, aby można
było kogoś pociągnąć do odpowiedzialności za czyny nikczemne, aczkolwiek zgodne z wykonywaną przez niego rolą społeczną,72 należy wcześniej sprawdzić czy dostępne mu były odpowiednie wzorce moralne, pozwalające na dokonanie krytycznej oceny pakietu normatywnego, jaki zawiera pełniona przez
niego w danej sytuacji rola73. Tymczasem, jak zauważa Fromm,
nasze osądy są skrajnie nieobiektywne, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, którego filarami są własność prywatna, zysk i władza 74. Sekunduje temu spostrzeżenie, iż świadomość odpowiedzialności
większości podmiotów nie wykracza poza zakres, jaki przypisany jest do pełnionych przez nich ról75. Tę sytuację alienacji pogłębiają jeszcze kapitalistyczne media. Poddają one człowieka
manipulacji, a on sam nie jest tego świadom. Osoba, pod wpływem oddziaływania mediów, jest wręcz przekonana o własnej
odpowiedzialności za podejmowane decyzje76. W takich okolicznościach jednostka nie ma dostępu do wzorców postępowania moralnego, które mogłyby krytycznie się odnosić do norm
zawartych w rolach społecznych. Czy możemy zatem mówić o
jakiejś odpowiedzialności, o podmiotowości moralnej?
Ta kwestia wydaje się bardzo skomplikowana. Z jednej bowiem strony, jednostek o podzielonej osobowości nie można
traktować jako podmioty moralne. Nie mogą zatem one w pełni
MacIntyre posługuje się w swoim przykładzie zmyśloną postacią kolejarza
obsługującego pociągi z ludźmi do wywożonymi do obozów koncentracyjnych.
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ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, podczas wykonywania określonych ról77. Z drugiej natomiast, należy zauważyć,
że owe podmioty cechuje nowa sprawność, znajdująca się w katalogu cnót od niedawna – elastyczność, zdolność przystosowania się do nowej roli78. Występowanie takiej umiejętności już budzi wątpliwości, czy aby jednostka nie jest zdolna do jakiejś metarefleksji na temat pełnionych przez nią ról. Kolejną potwierdzającą to okolicznością jest fakt, że jednostka nie tylko obnaża
swoją podmiotowość podczas przechodzenia z jednej roli do
drugiej, ale także wtedy, gdy staje przed wyborem, w jaki sposób ma swoją rolę wykonywać79. Słusznie zatem można wnosić,
że także i pytanie o wzorce moralne, oceniające ów normatywny
pakiet zawarty w roli, także mogą być przedmiotem refleksji
jednostki. Natomiast pomijanie takich wątpliwości, fragmentaryczność w rozumowaniach, wymaga sporej samodyscypliny80.
Jest to dość wygodna niewiedza, która rodzi konformizm81. Pozwala z czystym sumieniem wypełniać obowiązki wypływające z
ról i liczyć na społeczną aprobatę. Wynika z tego, że nie można
takiego podmiotu do końca pozostawić bez winy. Ów podmiot
działając w zmowie ze strukturą socjoekonomiczną sam sobie
zgotował taki los. Ich odpowiedzialność jest odpowiedzialnością
współsprawców, zaangażowanych wspólnie w konspirację, która funkcjonuje w ten sposób, że mogą wieść, zgodne życie bez zarzutu, mogą z
dużym stopniem wiarygodności powoływać się na brak wiedzy o skutkach oraz na brak kontroli nad nimi jako swe usprawiedliwienie, choć z
innego punktu widzenia można ich wspólnie o nie obwinić82.
Zatem nie powinno dziwić fiasko kolejnych rewolucji, które
chociaż zmieniały system, pozostawiały niezmienionym człowieka. Chociaż teoretycy i praktycy rewolucji zdawali sobie
sprawę z koniecznej przemiany osobowości ludzkiej, to jednak
w praktyce ta przemiana, jak dotąd, nie dała trwałych rezultaMacIntyre, jw. s. 287.
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tów83. Wraz z przemianą struktur polityczno--prawnych, musi
iść przemiana moralna społeczeństwa. Jednostki świadome relacji, jaka jest pomiędzy wzorcami moralnymi i rolami społecznymi, oraz tego, jaka ta relacja być powinna, muszą odczuwać naglący imperatyw organizacji środowisk, które zapewniałyby
przestrzeń dla krytycznej refleksji na temat szeroko przyjętej
społecznej praxis. Obowiązek ten w szczególności spoczywa na
teologach i filozofach. Dopiero kształtując w jednostkach większą świadomość wzorców moralnych i odwagę konfrontacji z
normami zawartymi w rolach, można odmienić społeczeństwo.
Oczywiście równolegle do przemiany jednostek musi iść także
przemiana struktur polityczno-ekonomicznych. Współdziałanie
tych dwóch czynników może odmienić naszą rzeczywistość i
otworzyć wrota lepszej przyszłości.
Ku podsumowaniu
Reasumując należy powiedzieć, iż państwo neutralne światopoglądowo jest nazwą pustą. Koncepcja ta ma na celu zamaskowanie aksjologii, w której centrum znajduje się pogańskie uwielbienie sukcesu polegającego na osiągnięciu bogactwa i dominacji.
Najpełniejszy tego wyraz odnajdujemy w projektach liberałów i
libertarian, gdzie egoizm i chciwość urastają do rangi cnoty.
Według myślicieli tej orientacji, dobrobyt i szczęście ma przynieść imperialne państwo rynkowe, które zrezygnuje z dawnych
metod administrowania na rzecz władzy za pomocą mechanizmów rynkowych. Relacja obywatela do państwa ma być analogiczna do relacji pracownika i korporacji. Wielu myślicieli nie
podziela tego optymizmu i wskazuje na destruktywne skutki dla
całej społeczności ludzkiej, jakie niesie ze sobą kapitalizm.
Wpływ ukrytej aksjologii zaczyna dominować w życiu obywateli. Zdecydowana większość ludności krajów Zachodu tkwi
w egzystencjalnym modus posiadania. Na warunki ich życia
składa się szereg ról społecznych, które rządzą się własną normatywnością. Role są narzucane przez strukturę socjoekonomiczną społeczeństwa. Ta z kolei połączona z jednostką ludzką
tworzy charakter społeczny, który cementuje normatywną za83
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wartość ról. Daje się zaobserwować zjawisko fragmentacji, polegające na pełnieniu przez jednego człowieka wielu ról. W wyniku fragmentacji powstaje osobność podzielona, niezdolna do
krytycznej refleksji na temat etycznej kwalifikacji pełnionych
przez nią ról. Niemniej jednak, nie da się jej w pełni uwolnić od
odpowiedzialności za własne czyny, ponieważ ciąży na niej wina współsprawcy moralnego upośledzenia.
W obliczu tej sytuacji postuluje się przemianę modus posiadania w modus bycia. Stworzenie przestrzeni, w której uprawiana
byłaby krytyczna analiza etyczna ról społecznych, w oparciu o
wzorce moralne. W podobnym duchu podąża myśl Josepha Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, który stwierdza, iż
Polityka jest sferą działania rozumu, a dokładniej […] rozumu moralnego, ponieważ cel państwa i cel ostateczny wszelkiej polityki jest natury
moralnej, a chodzi o pokój i sprawiedliwość. […] racjonalny osąd tego, co
służy sprawiedliwości i pokojowi, a więc i moralności, musi być nieustannie dokonywany i chroniony przed zaciemnieniem, które obniża
zdolność rozumowego osądu.84 Realizacja tej informacyjnej misji
względem społeczeństwa, w sposób szczególny powinna być
dziełem teologów i filozofów. Przemianie człowieka musi towarzyszyć przemiana struktur polityczno-ekonomicznych. Dopiero
obierając taką, dwubiegunową taktykę działania, można mieć nadzieję na uniknięcie katastrofy ekonomicznej, którą wieszczy wielu obserwatorów naszej epoki.

84

J. Ratzinger, Europa, Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 58-59.




Anna Witkowska-Paleń
ZWIĄZKI PARTNERSKIE W OPINII SPOŁECZNEJ1
Wprowadzenie
Pluralizm ideologiczno-kulturowy współczesnego świata
sprzyja upowszechnianiu różnorodnych form życia małżeńskorodzinnego. Nacisk kładziony dziś przede wszystkim na indywidualizację, otwartość i równość w stosunkach międzyludzkich, sprzyja akceptacji tych alternatywnych stylów życia, obejmujących „rozmaite nietradycyjne formy rodziny i zorganizowania życia osobistego”2. Obecnie w zlaicyzowanej, i jak uważają niektórzy jednocześnie „postępowej” Europie nierzadko promowane są (nie tylko na gruncie obyczajowości, lecz także w
życiu publicznym), związki osób nie połączonych więzią małżeńską. Stanowią one formę alternatywną wobec tradycyjnego
małżeństwa. Określane bywają mianem: „konkubinatu”, „kohabitacji” „życiem na kocią łapę”, czy coraz częściej mianem „wolnego związku” lub „modnym” ostatnio określeniem: „związek
partnerski”3.
Zasadniczą przyczyną upowszechniania się tego zjawiska jest
niewątpliwie liberalizacja życia seksualnego skutkująca oderwaniem funkcji seksualnej od życia małżeńskiego oraz oddzielaniem się od siebie dwu zasadniczych funkcji życia rodzinnomałżeńskiego, tj. funkcji seksualnej i prokreacyjnej 4. Genezy tego
procesu należy poszukiwać w latach 60. ubiegłego stulecia w
tzw. „rewolucji seksualnej” związanej z upowszechnianiem się

Analiza porównawcza wyników badań wśród młodzieży i osób dorosłych.
A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 88.
3 Mianem tym nierzadko określa się nie tylko związki osób odmiennej, lecz
także tej samej płci.
4 Por. D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa
2006, s.70.
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„wolnej miłości” propagowanej przez ruchy hipisowskie oraz w
związku z wynalezieniem pigułki antykoncepcyjnej.
W związku z postępującą liberalizacja życia społeczno małżeńskiego, należy zadać pytanie, na ile alternatywne związki
pozamałżeńskie zagrażają tradycyjnej instytucji małżeństwa i
rodziny? Czy z czasem dojdzie do zarzucenia tego modelu, bądź
jego wyparcia przez owe „atrakcyjniejsze” formy życia międzyludzkiego? Czy w związku z tym możemy mówić o kryzysie
małżeństwa i rodziny tradycyjnej w ponowoczesnym świecie?
Odpowiedź na te pytania przybliżyć mogą badania opinii społecznej dotyczące postrzegania tego zjawiska.
Kontrowersje wokół zjawiska związków partnerskich
Małżeństwo a związek partnerski
Małżeństwo – jak wskazuje Franciszek Adamski – w każdym
systemie społeczno-kulturowym stanowi instytucję o nieporównywalnej z innymi doniosłości dla życia społecznego. Jest instytucją powszechną i podstawową oraz wyraźnie odróżnia się od
innych form współżycia ludzkiego5. Jeśli zaś chodzi o stosunek
pomiędzy małżonkami w wymiarze indywidualnym, papież Jan
Paweł II pisał, iż tylko małżeństwo jest jedynym miejscem umożliwiającym pełne oddanie się mężczyzny i kobiety, które przejawia
się nie tylko w wymiarze biologicznym, lecz przede wszystkim
dotyczy wewnętrznej istoty człowieka6. Sakrament małżeństwa
stanowi „przymierze miłości”, dążącej nie tylko do jedności fizycznej, ale także skierowanej na zrodzenie i wychowanie potomstwa7.
Badania socjologiczne prowadzone na przestrzeni lat, dowodzą, że małżeństwo i rodzina, wciąż postrzegane są jako jedna z
najważniejszych wartości w życiu Polaków (zarówno dorosłych,
jak też młodzieży)8. Jednocześnie na przestrzeni lat (zwłaszcza
począwszy lat 90. XX stulecia) uwidocznił się wyraźny trend
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002, s. 13.
Jan Paweł II, Familiaris consortio, TUM, Wrocław 2000, s. 19.
7 Tamże, s. 20-25.
8 Szerzej na ten temat: zob. D. Gizicka, Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości życiowych młodzieży, [w:] „Roczniki Nauk Społecznych”, 2005, T. XXXIII,
zeszyt 1, s. 185-201; R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społecznomoralne rodziny w świadomości trzech pokoleń, Wyd. UJ, Kraków 2001.
5
6



spadkowy intensywności zawierania małżeństw, i to pomimo –
jak podkreśla F. Adamski – „osiągania wieku dojrzałości społecznej przez pokolenia wyżu demograficznego”9. Jak wynika z
Raportu o sytuacji polskich rodzin, podczas gdy, jeszcze w 1989 r.
liczba zawartych małżeństw wynosiła prawie 256 tys., to już dekadę później – niespełna 220 tys.10. Także w latach 90. ubiegłego
stulecia zaobserwowano zjawisko opóźniania się wieku osób
wstępujących w związki małżeńskie (średnio 3-5 lat w stosunku
do dekad wcześniejszych)11.
Małżeństwo w każdym systemie kulturowym polega na
„społecznie uznanym przyjęciu przez mężczyznę i kobietę statusu męża i żony”12. Społeczny charakter małżeństwa implikuje
więc zaistnienie określonego stosunku społecznego, nie tylko
pomiędzy osobami tworzącymi ten związek, ale także pomiędzy
nimi a szerszymi grupami społecznymi. Ów społeczny charakter
małżeństwa manifestuje się poprzez publiczną formę jego zawarcia, w drodze określonego ceremoniału, tak w przypadku
obrzędu religijnego, jak i świeckiego13. Natomiast „zawarciu”
(powstaniu) związku pozamałżeńskiego nie towarzyszy żaden
„akt zaślubin”. Trudno nawet wskazać moment, od którego należy datować jego początek. Czy biegnie on od momentu, kiedy
dochodzi do poznania się dwojga ludzi? Czy też może z chwilą
pojawienia się pomiędzy tymi osobami uczucia? A może dopiero
od momentu, w którym doszło do obopólnego wyznania uczucia? Równie dobrze moment ten wyznaczać może dopiero fakt
wspólnego zamieszkania dwojga osób? Ale czy jednocześnie
związek nieformalny nie opiera się na jakiejś specjalnej „umowie” między tymi osobami? Ponadto, jak odróżnić związek
partnerski od tzw. „chodzenia ze sobą”? Pytań jest tu równie
wiele, jak wątpliwości.
Zakres zjawiska i przyczyny formowania się związków partnerskich
F. Adamski, opt. cit., s. 21.
Raport o sytuacji polskich rodzin, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa 1998, s. 21.
11 J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją, TN KUL, Lublin 2003, s. 14.
12 E. Hałas, Małżeństwo a modele miłości, [w:] P. Kryczka (red), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Wyd. KUL, Lublin 1997, s. 222.
13 Tamże, s. 15.
9
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Istotnym jest niewątpliwie pytanie, jak wiele jest obecnie w
Polsce związków pozamałżeńskich? Brak oficjalnych statystyk
znacząco utrudnia oszacowanie rozmiarów tego zjawiska, a
wszelkie dane w tym zakresie, są jedynie danymi szacunkowymi.
Przybliżony obraz zjawiska związków pozamałżeńskich w
Polsce dostarczają dane pochodzące z cyklicznych spisów powszechnych, które dowodzą, zwiększającej się liczby związków
kohabitacyjnych oraz urodzeń dzieci pozamałżeńskich (częściej
w miastach niż w środowiskach wiejskich)14. Te szacunkowe
dane dowodzą, iż w związkach nieformalnych żyje ok. 400 tys.
Polaków, choć niewątpliwie są to dane zaniżone, gdyż wiele
osób w pytaniu o stan cywilny, wskazywało jedynie, iż są rozwiedzieni, owdowiali czy też samotnie wychowują dzieci15.
Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych w marcu 2008 r.
na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, co jedenasty respondent (tj. 9%) przyznaje, że żyje z kimś w związku nieformalnym. Najczęściej są to młodzi ludzie, studenci i uczniowie oraz
osoby z wyższym wykształceniem, mieszkający w miastach, dobrze sytuowani materialnie, najczęściej stanu wolnego lub rozwiedzieni, niepraktykujący religijnie16.
W rzeczywistości społecznej alternatywne wobec małżeństwa
związki tworzyć mogą osoby różnego stanu cywilnego: kawalerowie, panny, osoby pozostające w formalnym związku z inną
osobą, rozwiedzieni i owdowiali. Przyczyn tworzenia się takich
związków może być wiele. W przypadku osób stanu wolnego
(kawaler, panna) może to być wynikiem niechęci do formalnego
„wiązania się” z drugą osobą (z uwagi na niedojrzałość emocjonalną i społeczną), z powodu braku stałej pracy, mieszkania (tzw.
stabilizacja materialno-życiowa), z powodu niepewności uczuć
swoich lub partnera, z obawy przed utrudnieniami na drodze
rozwoju kariery zawodowej lub też w wyniku „mody” na taki

F. Adamski, opt. cit., s. 184.
J. Podgórska, Związki pozamałżeńskie, „Polityka”, 2004, Nr 27, s. 4.
16 Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego,
Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, s. 6.
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styl życia. W przypadku osób rozwiedzionych17 wśród czynników powstrzymujących przed zawarciem powtórnego związku
małżeńskiego należy dodatkowo wskazać m.in.: lęk czy niechęć
powodowaną rozpadem pierwszego związku, obawą przed kolejnym opuszczeniem przez partnera, a także przyczyny religijne
(tj. niemożność zawarcia powtórnego związku sakramentalnego).
Natomiast osoby owdowiałe (często będące już w starszym wieku) nierzadko wolą utrzymywać taki związek uczuciowy w tajemnicy przed rodziną (np. dziećmi) czy szerszym otoczeniem
społecznym, z obawy przed ewentualną dezaprobatą.
Jak wskazuje Bogdan Więckiewicz, współcześnie coraz powszechniejsze staje się także zjawisko tzw. „związków na próbę”. Funkcjonują one niejednokrotnie przez szereg lat, zanim
ostatecznie dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego. Ponadto
coraz bardziej uwidacznia się społeczna akceptacja takich
związków. Nierzadko bowiem rodzice akceptują nie tylko partnera życiowego swojego dziecka, lecz nawet fakt ich wspólnego
zamieszkiwania w domu rodzinnym18.
Społeczna ocena zjawiska
Z badań CBOS wynika, że Polacy są wyraźnie podzieleni w
ocenie związków kohabitacyjnych. Generalnie rygoryzm w ocenie tychże związków cechuje głównie osoby starsze (zwłaszcza
w wieku 64 i więcej lat), uczestniczące w spełnianiu praktyk religijnych (kilka razy w tygodniu), z wykształceniem podstawowym, zamieszkałych w środowiskach wiejskich, emerytów i
rencistów oraz rolników i gospodynie domowe. Natomiast liberalne w poglądach na związki pozamałżeńskie są głównie osoby
młode (w wieku 25-34 lat), z miast, z wyższym wykształceniem,
o wysokiej pozycji społecznej (kadry kierownicze i inteligencja),
jak również osoby bezrobotne, często są to osoby nie praktykują-

Zawarcie powtórnego związku małżeńskiego możliwe jest tylko w świetle
prawa świeckiego. Prawo kanoniczne nie uznaje instytucji rozwodu.
18 B. Więckiewicz, Tolerancja wobec różnorodności form życia rodzinnego – kohabitacja, [w:] B. Więckiewicz (red), Tolerancja i jej oblicza, T. 2, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2008, s. 14.
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ce religijnie, o lewicowych poglądach19. Także poglądy młodzieży w tym zakresie znacznie różnią się między sobą, bowiem
średnio co szósty młody człowiek nie akceptuje takich związków, a co dziesiąty uznaje je za „dobre rozwiązanie”20.
Jednakże małżeństwo - jak dowodzą badania CBOS - wciąż
stanowi społecznie uznaną instytucję. Najliczniejszą grupę respondentów (41%) stanowią osoby, uznające, iż osoby pozostające
w wolnych związkach powinny zawrzeć związek małżeński, zaś
prawie co dwudziesty badany (19%) bezwzględnie „domaga się”
zawarcia przez te osoby małżeństwa21. Co trzeci Polak (33%) uważa, że osoby żyjące w związkach nieformalnych powinny zawrzeć
ślub kościelny (tzw. konkordatowy), ale niemal tyle samo respondentów uważa, iż rodzaj ślubu (cywilny, konkordatowy) nie ma
większego znaczenia. 27% badanych wskazuje, że „wystarczy ślub
cywilny”, choć jednocześnie uważają że „wskazany” byłby także
ślub konkordatowy. Natomiast zaledwie 5% Polaków jest zdania,
że nie należy „pochopnie” wstępować w związek małżeński, gdyż
nie wiadomo, co zdarzy się w przyszłości22.
Znaczenie sakramentu małżeństwa podkreślają zwłaszcza
osoby starsze, ze środowisk wiejskich, rolnicy i renciści, oraz
praktykujący religijnie. Natomiast osoby młode (głównie do 34
roku życia), z wyższym wykształceniem, pracownicy umysłowi
wyższego i niższego szczebla, jak również robotnicy niewykwalifikowani, częściej niż inni wskazują, że rodzaj ślubu nie ma
większego znaczenia23.
Analiza wyników badań
Kilka uwag o metodologii
W dalszej części artykułu analizie poddane zostaną wyniki badań ankietowych zrealizowanych na dwóch próbach badawczych,
tj. wśród młodzieży licealnej oraz osób dorosłych. Badania te przeKontrowersje wokół różnych zjawisk…, opt. cit., s. 8.
Szerzej, zob. T. Biernat, P. Sobierajski, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny.
Raport z badań, Wyd. UMK, Toruń 2007, s. 77.
21 Kontrowersje wokół różnych zjawisk…, opt. cit., s. 7
22 Tamże, s. 9
23 Tamże.
19
20



prowadzono w ramach dwóch niezależnych projektów badawczych realizowanych w trakcie seminarium licencjackiego pod moim kierownictwem w roku akademickim 2008/2009.
Badania ankietowe, w których uczestniczyła młodzież, przeprowadzono w marcu 2009 r. w Zespole Szkół w Bychawie i objęto nimi uczniów trzech klas maturalnych. Ogółem przebadano
50 uczniów, w tym: 58% dziewcząt i 42% chłopców24. Natomiast
badania, którymi objęto osoby dorosłe, przeprowadzono także w
marcu 2009 r. na losowo dobranej próbie mieszkańców fabrycznej dzielnicy Kraśnika. Ogółem, również przebadano 50 osób, z
czego 56% stanowiły kobiety, zaś mężczyźni - 44%. W populacji
tej najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 27-42 lata (tj.
42%), osoby w wieku 43-60 lat stanowiły 38% ogółu badanych,
zaś najmłodsi dorośli, a więc osoby w przedziale wiekowym 1826 lat – 20%. Większość dorosłych respondentów pozostaje w
związku małżeńskim (68%) i w większości przypadków jest to
związek sakramentalny (62%). Średnio co szósty badany (16%)
to osoba stanu wolnego (kawaler, panna), 8% badanych jest po
rozwodzie lub żyje w separacji ze współmałżonkiem, 2% zawarło ponowny związek małżeński (małżeństwo „cywilne”), zaś 4%
żyje w „wolnym związku”25.
Warto także nadmienić, iż obie badane populacje jawią się
pod względem stosunku do religii, jako grupy w miarę jednorodne, gdyż znaczący odsetek stanowią w nich głównie osoby
wierzące. Wśród dorosłych, osoby głęboko wierzące stanowiły
14% populacji, wierzące – 76%, zaś obojętni i niewierzący - już
tylko 10%. Podobnie w populacji badanej młodzieży, głęboko
wierzący stanowili 16% ogółu badanych, wierzący – 72%, zaś
„niezdecydowani i obojętni” – 12%.
W obydwu projektach badawczych posłużono się wprawdzie
odmiennymi narzędziami badawczymi (ankiety), jednakże w części
M. Kuśmierz, Stosunek młodzieży klas maturalnych wobec instytucji małżeństwa na
podstawie badań w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Stalowa Wola
2009, (praca licencjacka, Biblioteka Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli.
25 T. Nita, Małżeństwo i rodzina w opinii społecznej na podstawie badań mieszkańców
Kraśnika, Stalowa Wola 2009, (praca licencjacka, Biblioteka Uniwersytecka KUL w
Stalowej Woli.
24




dotyczącej postaw wobec alternatywnych form życia małżeńskorodzinnego, pytania badawcze zostały jednakowo wystandaryzowane, stąd też możliwa jest analiza porównawcza uzyskanych rezultatów badań.
Małżeństwo i rodzina w systemie wartości badanych
Jak już wskazano wcześniej, we wszystkich badaniach socjologicznych prowadzonych przez polskich badaczy, małżeństwo i
rodzina znajduje się na czele pożądanych wartości społecznych.
Wysokiej rangi małżeństwa i rodziny w hierarchii wartości życiowych osób dorosłych i młodzieży dowodzą także badania
niniejsze (zob. tabela 1).
Zdecydowana większość badanych (zarówno dorośli – 85%, jak
też młodzież – 80%), wśród najważniejszych wartości życiowych
wymienia miłość. Wartość miłości w życiu człowieka częściej podkreślają dorośli mężczyźni (96%) oraz dziewczęta (89%), najrzadziej zaś
chłopcy (71%). Małżeństwo i rodzina jako najważniejsza wartość życiowa wymieniana jest przez dorosłych respondentów na drugim-,
zaś przez maturzystów dopiero na trzecim miejscu (odpowiednio:
83% i 56%). Wartość małżeństwa i rodziny podkreśla ponad 90% dorosłych mężczyzn i ¾ kobiet oraz siedem na dziesięć dziewcząt (69%)
i już tylko czterech na dziesięciu chłopców (43%).
Tab. 1. Wartości życiowe badanych (dane w procentach).
Badani

dorośli

młodzież

kobiety
75

mężczyźni
96

ogółem
85

dziewczęta
89

chłopcy
71

ogółem
80

Małżeństwo,
rodzina
Kariera zawodowa

75

91

83

69

43

56

4

5

4

73

71

72

Pozycja
materialna
(pieniądze)

32

10

21

14

52

33

wartości
Miłość

Źródło: badania własne. Wartości procentowe nie sumują się do stu,
gdyż respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.



Jednakże warto zauważyć, że dominacja m i ł o ś c i nad życiem m a ł ż e ń s k o - r o d z i n n y m w hierarchii wartości życiowych badanych, nie świadczy wcale o jej „oderwaniu” od życia
małżeńskiego i rodzinnego. Nie może być także podstawą do
formułowania tezy o skłanianiu się badanych ku innym, alternatywnym związkom o podłożu wyłącznie emocjonalnouczuciowym. Bowiem badania socjologiczne dowodzą, że na
przestrzeni lat zmieniły się motywy zawierania związków małżeńskich. Obecnie głównym motywem jest miłość, zaś inne, takie jak np. zamożność współmałżonka czy jego pozycja społeczna, schodzą na dalszy plan. Dlatego też, jak zauważa Dorota Gizicka, obecnie nie wystarczy już „tylko” założyć rodzinę, trzeba
w niej jeszcze „szczęśliwie żyć”26.
Młodzież, w odróżnieniu od osób dorosłych dużą wartość
przypisuje k a r i e r z e z a w o d o w e j (72% maturzystów i tylko
4% dorosłych). Ponadto młodzież wartość tę wyraźnie przedkłada nad życie rodzinno-małżeńskie. Jednak, jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, iż maturzyści stoją dopiero „u progu” kariery
zawodowej, zaś dorośli to osoby aktywne zawodowo, lub u
schyłku „kariery zawodowej” (tj. osoby w wieku przed- i emerytalnym), nie dziwi kolejność wskazywanych wartości. Ponadto,
warto zauważyć, że w ponowoczesnym świecie, na tle postępującego procesu indywidualizacji, wzrasta znaczenie potrzeby
samorealizacji życiowej. Jak dowodzą badania CBOS-u, w hierarchii dążeń i aspiracji życiowych młodzieży w Polsce, wzrasta
na przestrzeni lat znaczenie kariery i pozycji zawodowej. Przykładowo w 1992 r. kariera zawodowa stanowiła priorytet życiowy dla ok. 14 proc. młodzieży, natomiast w 1998 r. – już dla co
trzeciego respondenta (tj. 33 proc.)27.
O potrzebie głównie samorealizacji młodzieży poprzez pracę
zawodową świadczy fakt, iż szeroko rozumiana k a r i e r a z a D. Gizicka, Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości życiowych młodzieży, dz.
cyt., s. 197. W badaniach D. Gizickiej, młodzież znacznie częściej wskazywała
wartość „żyć szczęśliwie w rodzinie” (ok. 52 proc.) od wartości „założyć rodzinę” (ok. 20 proc.). Zob. tamże, s. 196-197.
27 Plany, cele i aspiracje życiowe młodzieży, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa
1999, s. 5.
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w o d o w a jest ważniejsza niż osiągnięcie dzięki niej wysokiej
p o z y c j i m a t e r i a l n e j (bogactwo, pieniądze), choć i ta „wartość” jest częściej pożądana przez młodzież (co trzeci badany –
33%) niż przez osoby dorosłe (co piąty – tj. 21%). Ponadto warto
zauważyć, że m a ł ż e ń s t w o i k a r i e r a z a w o d o w a nie
stanowią obecnie wykluczających się możliwości życiowych, o
czym są także przekonani badani maturzyści. Bowiem tylko co
szósty z nich (16%) uważa, że zawarcie związku małżeńskiego
„utrudnia” karierę zawodową, bez względu na płeć, zaś co
siódmy (14%) - że wyłącznie kobietom. Większość maturzystów
(64%) stoi na stanowisku, iż możliwe jest „pogodzenie” życia
małżeńskiego i zawodowego, ale prawie co drugi młody człowiek (48%) uważa, że do momentu, „dopóki nie pojawią się
dzieci”28. Kolejność wartości życiowych wskazywana przez badaną młodzież nie jest więc przypadkowa i dobrze ilustruje coraz powszechniejszą w naszym społeczeństwie tendencję: „najpierw kariera zawodowa, później małżeństwo i dzieci”.
Stosunek do związków partnerskich
W badaniach nad postawami społecznymi zwraca się uwagę,
iż dominującym komponentem postawy jest tzw. komponent
emocjonalno-oceniający, gdyż nadaje on kierunek postawie (tj.
określa jej charakter – np. negatywny, pozytywny), ponadto posiada określoną walencję, a więc jest uczuciem o określonym zabarwieniu, ładunku emocjonalnym29. W badaniach niniejszych
chodziło właśnie o uchwycenie takiego „emocjonalnego” komponentu postaw badanych. Dlatego też postawiono pytanie o
ocenę tego zjawiska, następującej treści: Obecnie coraz więcej osób
żyje w tzw. związkach partnerskich, a więc bez zawierania związku
M. Kuśmierz, Stosunek młodzieży klas maturalnych wobec instytucji małżeństwa…, dz. cyt., s. 51.
29 Zob. S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w:
S. Nowak (red), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973, s. 24. Obok wyróżnionego
powyżej komponentu emocjonalno-oceniającego wyróżnia się także komponenty: poznawczy (tj. wiedza o przedmiocie postawy zabarwiona określonymi sądami w danym temacie) oraz behawioralny (tj. tendencje do określonego reagowania, zachowania się wobec przedmiotu postawy). Szerzej na ten temat: J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993, s. 51-52.
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małżeńskiego. Jak Pan(i) ocenia [Jak oceniasz] to zjawisko? Uzyskane
wyniki badań zestawiono w poniższej tabeli 2.
Badania wykazały, że młodzież w swych ocenach dotyczących związków partnerskich jest bardziej restrykcyjna niż osoby
dorosłe. Negatywnie związki te ocenia co drugi maturzysta (w
tym ponad połowa – zdecydowanie negatywnie, tj. 26% ogółu
młodzieży), podczas gdy wśród osób dorosłych już tylko co
trzeci badany (z czego rzadziej niż co szósty ocenia je zdecydowanie negatywnie, tj. 18%).
Tab. 2. Badani a ocena związków partnerskich (dane w procentach).

badani
ocena
Zdecydowanie
negatywna
Raczej negatywna
Ani
pozytywna,
ani negatywna
Raczej pozytywna
Zdecydowanie
pozytywna
Nie mam zdania

kobiety
21

Dorośli
mężczyźni
13

ogółem
18

Młodzież
dziewczęta chłopcy
34
14

11

23

16

21

29

24

57

64

60

38

38

38

7

-

4

7

5

6

4

-

2

-

5

2

-

-

-

-

9

4

ogółem
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Źródło: badania własne.
Większość osób dorosłych (60%) przejawia obojętny stosunek
wobec tego typu związków (a więc nie ocenia ich ani pozytywnie, ani negatywnie), natomiast wśród maturzystów odsetek ten
wynosi niespełna 40%. Natomiast tylko nieliczni badani pozytywnie oceniają związki partnerskie. Wśród dorosłych odsetek
ten stanowi 6%, wśród młodzieży – 8%.
Częściej podzieleni w ocenie związków partnerskich są chłopcy
oraz kobiety (bowiem zakres ujawnianych postaw jest tu stosunkowo szeroki – od negatywnych do pozytywnych). Generalnie
jednak zarówno kobiety, jak i dziewczęta są bardziej rygorystyczne
w ocenie tychże związków od mężczyzn i chłopców. Bowiem zdecydowanie negatywnie ocenia takie związki średnio co piąta kobie

ta (21%) i co trzecia dziewczyna (34%), natomiast wśród mężczyzn
i chłopców rygoryzm ten cechuje już tylko ok. 13-14% z nich. Mężczyźni i chłopcy częściej deklarują umiarkowanie negatywną ocenę
związków nieformalnych.
Jak już wskazano wcześniej, badana populacja osób dorosłych
była zróżnicowana ze względu na wiek - przebadano bowiem osoby od 18 do 60 roku życia. Warto więc postawić pytanie, czy
zmienna „wiek” różnicuje postawy dorosłych respondentów wobec związków partnerskich?
Tab. 3. Dorośli a ocena związków partnerskich (wg wieku)
(dane w procentach)
wiek
ocena
Zdecydowanie negatywna
Raczej negatywna
Ani pozytywna, ani negatywna
Raczej pozytywna
Zdecydowanie pozytywna

18-26 lat

27-42 lat

43-60 lat

10
20
60

20
11
65

21
40
36

10
-

4
-

3

Źródło: badania własne.
Jak dowodzą dane zawarte w tabeli 3, większość osób w
wieku powyżej 42 lat negatywnie ocenia związki partnerskie
(61%), natomiast w młodszych kategoriach wiekowych dominują oceny wskazujące na obojętny stosunek wobec takich związków (60-65%). Osoby starsze (tj. w wieku 43-60 lat oraz 27-42
lata) dwukrotnie częściej bardzo młodych respondentów (w
wieku 18-26 lat) cechuje skrajny rygoryzm („zdecydowanie negatywnie”) w ocenie wolnych związków.
Natomiast, jeśli chodzi o pozytywną ocenę zjawiska, opinie
takie najczęściej cechują zwłaszcza osoby młode (co dziesiąty badany w wieku 18-26 lat). Jednakże, co interesujące, wyłącznie najstarsi respondenci (43-60 lat) deklarowali zdecydowanie pozytywną ocenę tegoż zjawiska (przy czym warto zauważyć, że - jak
wykazała szczegółowa analiza wyników badań – opinię tę deklarowały wyłącznie osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji
ze współmałżonkiem (są to wyłącznie kobiety, w wieku 43-50 lat).


Poglądy dotyczące „legalizacji” i uprawnień związków partnerskich.
Liberalizacja życia społecznego i upowszechnianie się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w postaci wolnych związków, związków partnerskich czy tzw. „związków na
próbę”, może stanowić zagrożenie dla tradycyjnej instytucji
małżeństwa. Zwłaszcza jeśli związki te będą postrzegane nie
jako istniejące „obok” małżeństwa, ale „zamiast” niego. Istotnym
zagrożeniem jest tu niewątpliwie postrzeganie takich związków
jako „atrakcyjniejszych” od tych sformalizowanych w postaci
małżeństwa i skłanianie się w kierunku uznania, iż ślub (czy jak
twierdzą niektórzy „papierek”) nie jest wcale potrzebny, czy też
„niczego nie zmienia” w życiu dwojga osób.
Badanym (zarówno dorosłym, jaki i młodzieży) zadano pytanie, czy jeśli kobieta i mężczyzna zdecydują się żyć razem, to do
prawidłowego funkcjonowania ich związku niezbędna jest jego legalizacja w postaci związku małżeńskiego?. Badani mogli wskazać nie
tylko, czy legalizacja związku jest konieczna czy też nie, ale także w jakiej postaci powinna przebiegać owa formalizacja związku (tzw. ślub „kościelny” lub „cywilny”). Uzyskane wyniki badań obrazuje tabela 4.
Odpowiedzi osób dorosłych różnią się dość znacznie od odpowiedzi młodzieży. Większość osób dorosłych opowiada się za
formalizacją związku przynajmniej w postaci małżeństwa tzw.
„cywilnego” (58%), a co trzeci dorosły respondent jest zdania, że
warunkiem prawidłowego funkcjonowania związku jest sakrament małżeństwa (32%). Maturzyści nieco częściej niż dorośli (tj.
36%) uważają, iż partnerzy związku nieformalnego powinni zawrzeć ślub tzw. „kościelny”. Jednakże prawie co trzeci licealista
(co czwarta dziewczyna – 24% i co trzeci chłopiec – 33%) uważa
także że „ślub [wcale] nie jest konieczny”, podczas gdy opinię
taką wyraża tylko 4% osób dorosłych.



Tab. 4. Legalizacja związków partnerskich w ocenie badanych.
Badani

Odpowiedzi
Co
najmniej
ślub cywilny
Ślub kościelny
(konkordatowy)
Ślub nie jest
konieczny
Trudno powiedzieć

Dorośli

Młodzież

kobiety

mężczyźni

ogółem

dziewczęta

chłopcy

ogółem

46

73

58

35

38

36

36

27

32

41

29

36

7

-

4

24

33

28

11

-

6

-

-

-

Źródło: badania własne.
Zastanawiające, że co czwarty maturzysta deklarujący się jako osoba głęboko wierząca, a także co piąty wierzący licealista,
uważa, że legalizacja w formie małżeństwa związku partnerskiego nie jest dzisiaj konieczna. Jednakże warto zauważyć, że
deklaracje te niekoniecznie muszą iść w parze z rzeczywistymi
wyborami życiowymi badanych. Bowiem maturzyści zapytani o
to czy w przyszłości chcieliby zawrzeć związek małżeński, w zdecydowanej większości przypadków (tj. 76%) deklarowali chęć zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego.
Liberalizacja poglądów na życie rodzinno-małżeńskie może
również przejawiać się w postaci uznania, iż związkom partnerskim powinny przysługiwać analogiczne jak małżeństwom
uprawnienia w życiu społecznym, np. uznanie wspólnoty majątkowej w świetle prawa, dziedziczenie majątku partnera życiowego,
wspólne zeznanie podatkowe partnerów, prawo do adopcji dziecka itp. Niewykluczone bowiem, że obecnie - jak wskazuje Teresa
Zbyrad - wiele osób żyjących w związkach partnerskich, decyduje
się na zawarcie związku małżeńskiego, z powodu tychże utrudnień30. Badanych zapytano, co sądzą na temat przyznania osobom
żyjącym w związkach partnerskich, uprawnień przysługujących w
świetle prawa jedynie związkom małżeńskim (dane uzyskane w
T. Zbyrad, Po co ślub? – czyli o nieopłacalności małżeństwa, w: Zimny J., Współczesne zagrożenia rodziny, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 267.
30



tym zakresie obrazuje tabela 5). Jak dowodzą niniejsze badania,
osoby dorosłe przejawiają dość restrykcyjne poglądy w kwestii
zrównania statusu społeczno-prawnego związków małżeńskich i
partnerskich. Natomiast badaną młodzież cechuje już znaczny liberalizm poglądów w tym zakresie.
Tab. 5. Opinie nt. nadania związkom partnerskim uprawnień
„małżeńskich”
Badani

Odpowiedzi
Zdecydowanie
tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie
nie
Trudno
powiedzieć

Dorośli

Młodzież

kobiety

mężczyźni

ogółem

dziewczęta

chłopcy

ogółem

-

-

-

14

33

22

7
39
36

5
64
13

6
50
26

59
21
3

29
19
5

46
20
4

18

18

18

3

4

8

Źródło: badania własne.
Co drugi dorosły respondent (50%) uważa, że związkom nieformalnym raczej nie powinny przysługiwać uprawnienia przypisane z mocy prawa związkom małżeńskim, a częściej niż co
czwarty badany w tej grupie (26%) kategorycznie sprzeciwia się
zrównaniu statusu związków małżeńskich i partnerskich (z czego prawie trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyźni, tj. odpowiednio: 36% i 13%). Natomiast średnio co piąty maturzysta
(22%) uważa, że związkom partnerskim zdecydowanie powinny
przysługiwać uprawnienia analogiczne, jak związkom małżeńskim (dwukrotnie częściej taką opinię deklarują chłopcy niż
dziewczęta – odpowiednio: 33% i 14%), zaś prawie połowa licealistów (46%) jest zdania, iż związkom partnerskim raczej powinny przysługiwać takie uprawnienia. Równemu statusowi
społeczno-prawnemu związków formalnych i nieformalnych
sprzeciwia się już tylko co czwarty licealista (z czego większość
umiarkowanie).



Podsumowanie
Przez szereg stuleci małżeństwo stanowiło jedyną uznaną
społecznie podstawę życia rodzinnego, obecnie zaś, coraz częściej mamy do czynienia z formowaniem się alternatywnych
wobec niego związków, nie opierających się na żadnej formalnej
więzi. Czy jednak możemy mówić o kryzysie instytucji małżeństwa? Wszelkie opinie wieszczące kryzys czy nawet kres tradycyjnie pojmowanego małżeństwa i rodziny, są nie tylko przedwczesne, ale i nieuzasadnione.
Niniejsze badania dowodzą bowiem, że małżeństwo i oparta
na nim rodzina, wciąż zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości życiowych różnych pokoleń: od nastolatków, aż po osoby w
wieku emerytalnym. Małżeństwo i rodzina, wskazywane są przez
dorosłych respondentów jako jedna z najważniejszych wartości
życiowych (tuż obok miłości). W hierarchii wartości życiowych
maturzystów także zajmują jedną z naczelnych pozycji, choć wymieniane są na trzecim miejscu – obok miłości i kariery zawodowej. Wysokiej rangi małżeństwa (także jako związku sakramentalnego) w systemie wartości młodzieży dowodzi także fakt, iż
większość z nich deklaruje chęć zawarcia w przyszłości związku
małżeńskiego-konkordatowego (tzw. ślub „kościelny”).
Natomiast związki partnerskie nie tylko nie jawią się jako
„atrakcyjniejsze” (zdecydowana większość respondentów wyraża
negatywny lub obojętny stosunek wobec nich: 94% osób dorosłych i 88% maturzystów), nie stanowią nawet „alternatywy” dla
tradycyjnie pojmowanego małżeństwa, gdyż większość badanych
uważa, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania związku,
jest jego „legalizacja” w postaci małżeństwa (jeśli nie konkordatowego, to przynajmniej w postaci ślubu „cywilnego”). Tak sądzi
90% dorosłych respondentów i 72% licealistów. Większość osób
dorosłych (77%) przeciwnych jest także zrównaniu statusu społeczno-prawnego małżeństw i związków nieformalnych, poprzez
nadanie związkom partnerskim uprawnień przysługujących dziś
z mocy prawa jedynie związkom małżeńskim (m.in. prawo dziedziczenia i wspólnoty majątkowej, prawo adopcji dzieci itp.). Natomiast młodzież cechuje w tym zakresie dość znaczny liberalizm
poglądów. Większość z nich uważa bowiem, iż związkom part


nerskim powinny przysługiwać takie uprawnienia (tj. 68%). Czy
w takim razie oznacza to, że młodzież skłonna byłaby przedłożyć
życie w związku nieformalnym nad życie małżeńskie, w sytuacji
ewentualnego zrównania statusu społeczno-prawnego tychże
związków? Na podstawie całokształtu danych pochodzących z
badań wśród młodzieży klas maturalnych31 trudno udzielić odpowiedzi twierdzącej na to pytanie.
Na zakończenie, warto wskazać za D. Gizicką, że chociaż
dzisiejsza młodzież wkroczyła w fazę indywidualizmu i skierowała się ku wartościom skoncentrowanym na jednostce (takich
jak m.in. rozwój osobisty, kariera zawodowa), jednakże „nie kłóci się to z chęcią założenia rodziny i posiadania dzieci”32. Dla
młodych ludzi, małżeństwo i rodzina są niezaprzeczalnym elementem tzw. szczęścia osobistego.

M. Kuśmierz, Stosunek młodzieży klas maturalnych wobec instytucji małżeństwa
na podstawie badań w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, opt. cit.
32 D. Gizicka, opt. cit., s. 199.
31






Zygmunt Wiatrowski
LABOREM EXERCENS – WYZNACZNIKIEM
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY O PRACY CZŁOWIEKA
Podstawy społecznej doktryny chrześcijaństwa zawarte są w
Biblii, do której tak często nawiązują wszystkie encykliki o charakterze społecznym1, w tym encyklika papieża Leona XIII Rerum
novarum (1891) oraz encyklika papieża Jana Pawła II o pracy ludzkiej — Laborem exercens (1981), ale także interesująca rozprawa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. Duch pracy ludzkiej (1946).
Filozoficzną wykładnię stanowiska Kościoła w kwestii pracy
ludzkiej znajdujemy już w pismach św. Tomasza z Akwinu (XIII
w.), który zaadoptował dla potrzeb teologii katolickiej naukę
Arystotelesa (IV w. p.n.e.). Przejmując z jego filozofii koncepcję,
iż człowiek jest istotą społeczną, a społeczeństwo (państwo) całością hierarchicznie uporządkowaną o charakterze organicystycznym (jednym organizmem) — Tomasz z Akwinu rozwinął
m.in. teorię podziału pracy i usług zgodnie ze stanem społecznym człowieka. Pracę potraktował jako środek konieczny do
utrzymania w zdrowiu ciała i duszy oraz jako źródło określonych cnót, niezbędnych ze względu na cel ostateczny (zbawienie). Poglądy te przyjęło się określać także mianem tomizmu.
Współczesna myśl filozoficzno-społeczna Kościoła katolickiego jest nadal osadzona w systemie teologiczno-filozoficznym
oficjalnego filozofa Kościoła katolickiego — św. Tomasza z
Akwinu, z tym, że dziś określa się ją najczęściej mianem neotomizmu. W naszych czasach myśl ta ewoluuje od zagadnień dogmatyczno-religijnych ku personalizmowi katolickiemu (E. Mounier) oraz egzystencjonalizmowi o charakterze religijnym (G.
Marcel). Stąd w treściach zarówno encyklik, jak i pism społeczno-katolickich akcentowane są takie problemy i tendencje, jak:
Patrz m.in. — A. Solak, Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004.
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— poczucie godności osobistej płynące z pracy, wpływ pracy
na kształtowanie się pozytywnych cech charakteru, hasła nowej
pracy organicznej i co się z tym wiąże — hasła solidaryzmu społecznego, a także praworządności (neotomizm);
— koncepcja „osoby” (podmiotu) i jej wolności, jako najwyższej wartości świata stworzonego przez Boga, idea „rewolucji
duchowej”, jako środka wyzwolenia człowieka z pęt alienacji,
przy równoczesnym opowiedzeniu się za ogólnoludzkim ideałem społecznym (personalizm katolicki);
— problematyka egzystencji, jako szczególnego sposobu istnienia, właściwego tylko człowiekowi, moralna odpowiedzialność jednostki, jej samotność i zagubienie, różnorakie zagrożenia
(egzystencjalizm o tendencjach religijnych).
Szczególnie dzisiaj powyższe problemy i tendencje stają się
wyjątkowo aktualne, i to nie tylko w społecznym funkcjonowaniu Kościoła rzymskokatolickiego. Postaram się potwierdzić zasadność powyższej tezy w dalszych swoich analizach i rozważaniach konkretyzujących.
***
Współczesną wykładnię poglądów na pracę człowieka zawarto najszerzej i w sposób najbardziej przekonywujący w opracowaniach i dokumentach dwóch najwspanialszych i najbardziej
uduchowionych Polaków — Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz Papieża Jana Pawła II. Mam na myśli w szczególności: dzieło Stefana Wyszyńskiego pt. Duch pracy ludzkiej2 oraz Encyklikę
Jana Pawła II — o pracy ludzkiej pt. Laborem exercens3.
Zgodnie z tytułem niniejszego opracowania — bardziej
szczegółowej analizie poddane będą odpowiednie zapisy w Encyklice Jana Pawła II z 1981 r. Oto one, przytoczone w sposób
bardzo wybiórczy:
— „Praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka
na ziemi”.

Stefan Kardynał Wyszyński, Duch pracy ludzkiej (Myśli o wartości pracy), Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego — Soli Deo oraz Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000.
3 Jan Paweł II, Laborem exercens, tekst i komentarz pod red. ks. J. Kruciny, Wrocław 1983.
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— „Praca rozumiana jako działalność «przechodnia», tzn. taka, która biorąc początek w ludzkim podmiocie, skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi, zakłada swoiste panowanie człowieka nad ziemią”.
— „Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię poddaną, ma
nad nią panować, ponieważ jako «obraz Boga» jest osobą,
czyli bytem podmiotowym, uzdolnionym do planowego i
celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i
zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy
człowiek podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje
różne czynności przynależące do procesu pracy, a
wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć
urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełniania
osobowego powołania, które jest mu właściwe z racji samego człowieczeństwa”.
Jakże wyjątkowo ważne i rozległe wnioski można wyprowadzić z powyższych wielce zgłębionych myśli i zapisów o wymowie uniwersalnej i ludzkiej.
— Przede wszystkim praca jest swoistym darem i nakazem
Boga, stanowiącym o istocie jego podmiotowości.
— Stanowi ona naturalną właściwość i powinność, szczególnie człowieka dorosłego, która w postaci działalności zawodowej rozciąga się na około 40 lat życia ludzkiego.
— Jest ona warunkiem kształtowania ludzkiej egzystencji
oraz stawania się człowiekiem rzeczywistym.
— „Praca jest dobrem człowieka — dobrem jego społeczeństwa
— przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca
przyrodę, dostosowuje ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej
«staje się człowiekiem»”.
— „Człowiek powinien pracować zarówno ze względu na nakaz Stwórcy, jak i też ze względu na swoje własne człowieczeństwo, którego utrzymanie i rozwój domaga się pracy.
Po prostu — praca jest powinnością czyli obowiązkiem
człowieka i to w wielorakim tego słowa znaczeniu”.
Oczywiście są to tylko niektóre myśli przytoczone z Encykliki Laborem exercens. Dodając do powyższych wypisów chociażby


tylko jedną, bardzo charakterystyczną wypowiedź Kardynała
Stefana Wyszyńskiego z zasygnalizowanego wcześniej dzieła pt.
Duch pracy ludzkiej, brzmiącą:
— „Praca była i jest obowiązkiem człowieka od pierwszych
dni jego życia. Nie jest więc ona następstwem grzechu pierworodnego, nie jest karą za nieposłuszeństwo. Przeciwnie, jest ona
związana z naturą rozumną człowieka”.
Można wyprowadzić wnioski ogólniejsze w kwestii religijnych wyznaczników wiedzy współczesnej o pracy człowieka.
Oto one:
1) Praca stanowi właściwość człowieka od chwili jego stworzenia. Wbrew upowszechnionym interpretacjom nie jest ona
następstwem grzechu pierworodnego, nie jest też karą za nieposłuszeństwo. Jest ona na trwałe związana z naturą rozumną
człowieka, z jego istotą, egzystencją i rozwojem osobowym. Stanowi ona podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi.
2) Praca, poza Bogiem i człowiekiem, stanowi wartość najwyższą, bowiem jest ona źródłem wszelkich innych wartości oraz
drogą doskonalenia nie tylko rzeczy, ale i samego człowieka.
3) Pracę rozpatrywać należy w dwóch podstawowych aspektach — podmiotowym i przedmiotowym. Biorąc początek w ludzkim podmiocie, skierowana jest ona ku zewnętrznemu przedmiotowi, zakłada swoiste panowanie człowieka nad rzeczami i przedmiotami, nad ziemią.
4) Pracę ludzką widzieć też należy w podwójnym wymiarze
— indywidualnym i społecznym. Praca jest nie tylko sprawą
osobistą człowieka, ale jest także siłą społeczną. W pracy naszej,
dzięki niej i z jej pomocą dochodzimy do dostatku, dobrobytu i
bogactwa narodowego, a także do więzi społecznej4.
Sądzę, że takie spojrzenie Kościoła katolickiego na pracę czyni doktrynę katolicyzmu współczesnym nurtem społecznofilozoficznym o doniosłym znaczeniu dla teorii i praktyki dnia
powszedniego.
***
Encyklika Laborem exercens stanowi na pewno ważne ale nie
jedyne źródło współczesnej wiedzy o pracy człowieka. Jan Paweł
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Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, kilka wydań, wyd. 4, Bydgoszcz 2005.

II nawet często w swoich opracowaniach i wypowiedziach odnosił się do problemu pracy człowieka. Na wysoką, a nawet wyjątkową rangę pracy człowieka zwrócił także uwagę w przemówieniu wygłoszonym na 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie — 15 VI 1982 r.
„Praca nie tylko nosi znamię człowieka, ale w pracy człowiek
odkrywa sens swojej egzystencji: we wszelkiej pracy pojętej jako
ludzka działalność, bez względu na to, jaki był jej konkretny
charakter, jakie by były okoliczności, w których ta działalność
jest wykonywana”. Praca zawiera „ten podstawowy wymiar
ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka jest zbudowane
na co dzień, z którego czerpie właściwą godność, ale w którym
zawiera się zarazem nieustająca miara ludzkiego trudu, cierpienia,
a także krzywdy i niesprawiedliwości, sięgających głęboko w życie
społeczne w obrębie poszczególnych narodów i w zakresie międzynarodowym”.
W podobnej tonacji brzmiały rozważania Jana Pawła II o pracy
zawodowej podczas spotkania w Gdańsku w ramach VI wizyty w
Polsce — w czerwcu 1999 r.
Wreszcie wiele interesujących stwierdzeń wyczytać można w
licznych już opracowaniach, ukazujących różne konteksty i wymiary myślenia Jana Pawła II o pracy człowieka. Mam w tym
przypadku na myśli przynajmniej następujące pozycje zwarte, wydane ostatnio w Polsce:
— A. Solak, Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium
współzależności, Warszawa 2004.
— Papież Pielgrzym — Jana Pawła II przesłanie dla świata, Warszawa 1999.
— Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod
red. Nelli Nyczkało, Stalowa Wola 2008.
— Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, kilka wydań,
wyd. 4, Bydgoszcz 2005.
***
W świetle przeprowadzonych analiz i rozważań — aż dziwnie brzmi ogłaszanie przez „Wizjonerów” z niektórych krajów
Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nasi-




lającego się procesu „obumierania pracy i odrywania jej od
człowieka”.
W swoich wcześniejszych opracowaniach i publikacjach w
Polsce wykazałem wątpliwą wartość, a tym bardziej ograniczoną
realność takiego przewidywania dziejów ludzkiej pracy.
Tezom powyższym przeciwstawiłem i czynię to nadal — tezę
bardziej optymistyczną, a nade wszystko racjonalną. Oto jej
brzmienie:
„Wiedza i praca stają się «dziś», a tym bardziej w niedalekiej
przyszłości, dominującymi wyznacznikami rozwoju cywilizacyjnego, w tym nade wszystko rozwoju człowieka i jego społeczeństwa”5.

Z. Wiatrowski, Praca człowieka — wątpliwości, nieporozumienia i realia, [w:]
„Pedagogika Pracy”, nr 45, 2004.
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Edmund Juśko
O PATRIOTYZMIE WE WSPÓŁCZESNYM
WYCHOWANIU SZKOLNYM
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam
siebie i zakorzeniam (…): z niej się wyłaniam
gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak
skarb. Pytam więc, jak go pomnożyć, jak
poszerzyć tę przestrzeń, która ją wypełnia.

Karol Wojtyła, „Myśląc Ojczyzna”

W warunkach zachodzących ciągle w naszym kraju transformacji ustrojowej oraz realiach wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, problem kształtowania postaw patriotycznych obywateli, a przede wszystkim uczniów jest się tematem
ciągle aktualnym, o dużym znaczeniu i ważnym społecznie.
Czy problematyka narodu i Ojczyzny interesuje dzisiejszego
ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, czy już młodego człowieka szkoły ponadgimnazjalnej? Może jest to tylko problem
pokolenia, które poprzez walkę wyrażało miłość do Ojczyzny i
tęsknotę za wolną i niepodległą Polską? Czy dzisiaj kiedy nie
trzeba już udowadniać bohaterstwa na polu bitwy lub w niepodległościowej konspiracji, patriotyzm staje się pojęciem abstrakcyjnym?. Czy w dobie szybkich przemian politycznych i przeobrażeń ekonomicznych, w których uczestnictwo wymaga
wszechobecnego pośpiechu pozwala nam zastanawiać się nad
słowami patriotyzm, Ojczyzna, Polska?. Czy w zjednoczonej Europie należy zamazywać narodowe tradycje, zapominać o swojej
kulturze i zaprzestać manifestowania patriotyzmu? Wydałoby
się, że są to pytania bez sensu, bo przecież wszyscy lub zdecydowana większość odpowiedziałby, czasem nawet z oburzeniem, że nie.
A jednak, takie zagrożenie istnieje, kiedy bowiem jedyną
formą ukazywania postaw patriotycznych są tylko relacje z uro


czystości państwowych w mediach i otwarcia miejsc pamięci
narodowej, które nie zawsze są w stanie skłonić młodych ludzi
do zastanowienia się nad ich stosunkiem do własnego kraju. Zagrożenie, takie też istnieje kiedy w imię poprawności historycznej przyjmujemy interpretację naszych dziejów dokonywaną
przez obcych historyków i wyrzekamy się własnej prawdy historycznej, a także staramy się zeuropeizować na siłę nawet te wydarzenia z naszej historii, które powszechnie uważane są narodową świętość. W mediach prawie nie ma dyskusji na temat patriotyzmu. Ludzie, zapytani, czy czują się patriotami, zazwyczaj
odpowiadają, że tak, czy jednak z pewnością są to deklaracje
rzeczywiste, czy rozumiany jest sens tego słowa. Warto w to
wierzyć, bo patriotyzm jest obowiązkiem obywatelskim. Żyjemy
przecież w konkretnej Ojczyźnie, pochodzimy z określonego
terytorium kulturowego, mamy swój język i tradycję, a nawet
specyficzną mentalność. Patriotyzm, to postawa wyrażająca szacunek wobec tradycji i kultury, miłości do narodu i Ojczyzny.
Wielki Polak, papież Jana Paweł II definiował patriotyzm
słowami: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest
to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim
jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”1.
Patriotyzm to nie tylko poglądy, rozumienia, sfera intelektualna, ale także sfera wartościowania, ocen, osądów, uczuć, a
wreszcie postępowania i działania. Jest to więc postawa skomplikowana. Są postawy patriotyczne niepełne. Są ludzie rozumiejący istotę i wagę Ojczyzny, ale nie mają uczuć patriotycznych i nic nie czynią dla niej lub nawet działają przeciwko niej:
atakują ją, poniżają, wykorzystują, a nawet jej szkodzą. Człowiek
nawet w tej dziedzinie może wykazywać zachowania patologiczny. Są ludzie, którzy żywią pewne uczucie dla Ojczyzny, ale jej dobrze nie rozumieją lub mają błędną ideologię, jak naziści. Są także
ludzie, którzy rozumieją Ojczyznę, kochają, lecz nie potrafią nic dla
niej zrobić. Idealna postawa patriotyczna winna być całościowa,
1



Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71-72.

czyli trójwymiarowa: pozytywny stosunek do Ojczyzny, poczucie
miłości do niej i odpowiedzialności, a także dobre czyny dla niej.
Taką niepełność postaw wobec Ojczyzny i niezrozumienie
pojęcia patriotyzm wykazały jedne z badań przeprowadzone
wśród młodzieży studenckiej. Na pytanie, czy mogą się zdeklarować jako patrioci; 72,0% badanych odpowiedziało, że „tak”,
14,0%, że „nie” i taka sama liczba, że „trudno im powiedzieć”2. Natomiast odpowiedzi na dwa inne pytania konkretyzujące przejawy postaw patriotycznych były zupełnie inne. W odpowiedzi
na pytanie, czy respondenci wywieszają flagę z okazji świąt państwowych (3 Maja, 11 Listopad) tylko 14,0% stwierdziło, że
„tak”, 28,0%, że niekiedy wywiesza” i aż 52,0% nie wywiesza”3.
Dzisiejsza polska „nowoczesność”, często wyrzeka się tak rozumianego patriotyzmu. A jeśli ktoś tak to rozumie, to może narazić się na nazwanie go ksenofobem i nacjonalistą. Dzisiaj nasza
poprawność polityczna nakazuje nam brać winę za nie popełnione czyny. Jako Polacy przepraszamy za antysemityzm, który
podobno jest naszą cechą narodową, nie możemy mówić o
Niemcach, jako o tych, którzy wywołali II wojnę światową i czy
domagać się wyjaśnienie sprawy Katynia, czy wydarzeń wołyńskich. Do absurdu doprowadziliśmy na arenie międzynarodowej
słowo „przepraszamy”, tak, że w ogóle powinniśmy przeprosić
wszystkich, za to, że jeszcze jesteśmy Polakami. Czy tak robią to
inne narody?. Czy wobec tego winniśmy być nacjonalistami.
Nie, Jan Paweł pisze: „Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu dla i tylko do niego
dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim narodom takie samo prawo jak własnemu, a zarazem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej”4.
Amerykanie mówią krótko: kochamy swój kraj i podczas słuchania hymnu narodowego stają na baczność z dłonią na sercu.
Dla Francuzów najważniejszym przejawem patriotyzmu jest
Fragment badań ankietowych „Patriotyzm we współczesny, społeczeństwie polskim”. Badania zostały przeprowadzone przez autora w grupie 56 studentów
w styczniu 2010 r.
3 Tamże.
4 Jan Paweł II, dz. cyt., 73.
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używanie wyłącznie języka francuskiego, kupowanie tylko francuskich produktów we francuskich sklepach. W Japonii podczas
śpiewania hymnu, wszyscy muszą stać z twarzą zwróconą w
stronę flagi państwowej. Nasi sąsiedzi niezależnie od narodowości sugestywnością swoich argumentów potrafią świetnie prezentować swoją historię minimalizując przy okazji nasze tradycje.
Patrioci tych krajów są dumni z przynależności do własnego kraju, dumni z jego historii i kultury. Swój patriotyzm często wyrażają poprzez symbole. Tymi symbolami dla nas mogą być święta:
Niepodległości (11 Listopad), Konstytucji 3-go Maja i mało popularne patriotyczne święto - Dzień Flagi Narodowej (2 Maj).
Każde z tych świąt ma swoją wymowę patriotyczną Na całym świecie, każde szanujące się państwo posiada swoje święto
narodowe. Do tych świąt społeczeństwo jest przygotowywane, a
dzieci w szczególności uczone są patriotyzmu, by w przyszłości,
te narodowe, patriotyczne święta, były nie tylko dniami wolnymi od pracy.
Czym dla współczesnego Polaka jest Święto 11 Listopada,
czy to wyłącznie dzień wolny od pracy, czy też mamy z jego
okazji jakieś patriotyczne refleksje? Ten szczególny dzień skłania
do poważanej refleksji na temat patriotyzmu. Czy jesteśmy patriotami tylko podczas wielkich zagrożeń, czy także na co dzień
wtedy, gdy szanujemy się symbole narodowe, kiedy pamiętamy
o ważnych wydarzeniach i rocznicach?. Bohaterskie czyny wymagane są rzadko, a może dziś wystarczy tylko uczciwa i twórcza praca dla Ojczyzny, rzetelne zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w polityce, codzienna dbałość o język ojczysty w mowie i w piśmie, szacunek dla narodowej i lokalnej tradycji.
Badani studenci zapytani o hasła kluczowe w pojęciu patriotyzm najczęściej wskazywali na: „honor”, „obronę Ojczyzny”, „szacunek do symboli”, „godną postawę podczas pobytu za granicą”, „szacunek do własnej kultury”, „miłość do Ojczyzny”, „dobro Ojczyzny”,
„znajomość historii Polski” i „przywiązanie do religii chrześcijańskiej”5.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi zauważamy w nich
bardzo duży ładunek emocjonalny. Wierność korzeniom zawsze
podkreślał Jan Paweł II. Pisał „Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i
5



Badania ankietowe.

rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna,
czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego
dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale
jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. Należy też stwierdzić, że rozwój kultury duchowej w
XIX wieku przygotował Polaków do tego wielkiego wysiłku, który
przyniósł narodowi odzyskanie niepodległości. Polska skreślona z map
Europy i świata, w roku 1918 zaistniała na nich z powrotem i od tego
czasu istnieje na nich ciągle”6.
Postawa patriotyczna, czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o
los nas samych i naszych bliskich, tak więc „rodzina, naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia” 7. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.
Patriotyzm to nie tylko emocje, ale obecnie bardziej twórcza
praca dla Ojczyzny, podejmowanie działań na jej rzecz, rzetelne
zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w polityce. Na bardziej
racjonalne pytanie dotyczące udziału w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, czy samorządowych, tylko 28,0% wspomnianych badanych odpowiedziało, że „regularnie bierze udział w
wyborach”, 64,0% „nieregularnie, sporadycznie” i 8,0%, że „nie”8. Zauważyć można, więc zjawisko, że wśród badanych przeważało
tradycyjne, emocjonalne rozumienie patriotyzmu.
Pozytywny stosunek do własnego kraju winniśmy wykazywać wszyscy, w sposób różny, ale godny naszego naszej narodowości. W propagowaniu i kształtowaniu wychowania patriotycznego nie do przecenienia jest w tym zakresie rola szkoły.
Poprzez nauczanie historii, języka polskiego, różnorodne działania wychowawcze wprowadza uczniów w wartości wolności i
niepodległości Ojczyzny, które przenikały przecież myślenie
polityczne, społeczne i religijne całe pokolenia Polaków, stanowiły przedmiot marzeń i cel często okupiony ofiarami i cierpieniami walk powstańczych i wojen. budowanie dumy narodowej
Jan Paweł II, dz. cyt., s. 66.
Tamże, s. 73.
8 Badania ankietowe.
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i poczucia godności osobistej w oparciu o przeszłość, nasze tradycje, szacunek dla wielkiego dziedzictwa własnej narodowej
kultury, którą tworzyli nasi ojcowie i dziadowie - były dla nas,
Polaków, zawsze bardzo ważne. Dlatego mówić o nich trzeba
zawsze, a tym bardziej w czasach burzliwych zmian i przewartościowań. Nauczyciele przekazując uczniom wiedzę na ten temat, winni przede wszystkim starać się w nich obudzić uczucia
dumy z odniesionych zwycięstw i dokonań oraz wpajać szacunek do dziedzictwa narodowego.
Szkoła „mocą swego posłannictwa kształtuje (...) władze umysłowe, rozwija zdolności wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w
dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci
zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie
wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem.
Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodówi kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron- i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc
antytezą prawdziwego patriotyzmu”9.
Truizmem wydaje się stwierdzenie, że zadaniem nauczyciela
jest w równej mierze uczyć, co wychowywać. W procesie wychowania oprócz szkoły powinna istnieć przede wszystkim rodzina, a szkoła warz z innymi instytucjami je wspomagać. Szybki rozwój nauki i koniecznością opanowania coraz to większej
liczby informacji, przeładowane treścią merytoryczną programy
szkolne we wszystkich niemal krajach świata zmuszają nauczycieli do mniejszego zajmowania się wychowaniem. Kształcenia
umysłów uczniów bierze więc górę nad kształtowaniem ich cech
osobowościowych i sfery emocjonalnej10.
Warto zaznaczyć też, że wychowanie patriotyczne jest jednym z
podstawowych celów wychowania osiąganego w procesie kształ9

Przemówienie Jana Pawła II w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 5 XI 1995r.
J. Rudniański, O dobrym wychowaniu i kształceniu , Warszawa 1985, s. 15.
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cenia. Wychowanie patriotyczne musi być jednocześnie i wychowaniem umysłowym, i wychowaniem estetycznym, i wychowaniem fizycznym, i wychowaniem moralnym. Jak pisze B. Suchodolski: „Wszystko to, apelując – równocześnie i na przemian – do rozumu, wyobraźni, uczuć, woli, składa się na wychowanie patriotyczne”11.
W chwali zwątpienia w sens patriotyzmu warto zapoznać się
z przemyśleniami naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II i pogłębić swoje refleksje. Natomiast zamiast podsumowania może
warto pamiętać słowa „Dekalogu Polaka” Zofii Kossak-Szczuckiej.
„Dekalog Polaka”12.
„Jam jest Polska, Ojczyzna Twoja,, ziemia Ojców, z której wzrosłeś.
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
Nie będziesz miał ukochania nade mnie.
Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo
nagrody.
Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste
i życie,
Czcij Polskę, Ojczyznę, jak matkę rodzoną.
Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu,
do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi,
Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”.
Warszawa 1940
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B. Suchodolski, Pedagogika, Warszawa 1980, s. 108
http://prawica.net/node/16471.




Wacław Kędzior
NOWA EWANGELIZACJA NADZIEJĄ
DLA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA
„Europa pilnie potrzebuje spotkania z tym Bogiem, który kocha ludzi i jest obecny zawsze, gdy człowiek staje w obliczu prób i trudności.
Aby to spotkanie nastąpiło, wierzący muszą być gotowi świadczyć życiem o swojej wierze. Dzięki temu będą powstawać dojrzałe wspólnoty
kościelne, pragnące prowadzić nową ewangelizację wszelkimi środkami
i właściwie do tego przygotowane”1.
Jan Paweł II

Ojciec Święty, Jan Paweł II w adhortacjii apostolskiej Ecclesia
in Europa wskazał na nowo współczesnemu światu, człowiekowi
XXI wieku, na Chrystusa, który „jest naszą nadzieją, gdyż On,
odwieczne Słowo Boga, które zawsze jest w łonie Ojca (por. J
1,18), umiłował nas tak bardzo, że przyjął we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, naszą ludzką naturę, stając się uczestnikiem
naszego życia, by nas zbawić” (EE 19).
Papież w swym nauczaniu nieustannie powracał do fundamentalnych aspektów istoty człowieczeństwa: „W duszy człowieka pojawia się pytanie o własny los. To wielkie i trudne pytanie ma charakter decydujący: co będzie ze mną w przyszłości?.
Istnieje przy tym ryzyko, że złe odpowiedzi mogą prowadzić do
fatalizmu, rozpaczy, a także do pychy i ślepej pewności siebie.
Głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz ostrzega Bóg (por. Łk 12, 20).
Właśnie tutaj ujawnia się niewyczerpana łaska Bożej Opatrzności. To Jezus wnosi tu istotne światło”2. Jezus będąc światłem dla

Jan Paweł II, O nową ewangelizację Europy, List do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, 25
kwietnia 2002 r., www/kai.pl.
2 Jan Paweł II, Opatrzność Boża a Tajemnica Przeznaczenia, [w:] Wierzę w
Boga Ojca Stworzyciela, Katechezy Jana Pawła II wygłoszone podczas środo1



człowieka, jest jego nadzieją. Ta nadzieja wynika z nieogarniętej
miłości Boga do człowieka. Stąd też wyrazem troski o ludzki los
jest też prawo Boże, na które wskazuje Chrystus, jako zasadniczy
element w drodze do osiągnięcia zbawienia. Bóg jest Tym, który
po ojcowsku troszczy się o wszystko3.
Wezwanie z pierwszego dnia pontyfikatu Jana Pawła II: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”, które wtedy wydawało się obce i utopijne, stało się myślą przewodnią i siłą
napędową dzieła nowej ewangelizacji. Sam termin „nowa ewangelizacja” stał się kluczem w zrozumieniu duszpasterskiego wymiaru nauczania Papieża, którego celem było przygotowanie nowej wiosny Kościoła, by nie tylko chrzcić nawróconych, ale nawracać ochrzczonych4. Właściwie, to termin ten ma na uwadze
przede wszystkim neochrześcijan, wszystkich nas, którzy musimy
brać na serio konkretnego człowieka. Tego, któremu często obojętne są sprawy Kościoła. Tego, który ma swój świat i nie wykazuje potrzeby angażowania się w życie Kościoła, własne życie sakramentalne i tych, za zbawienie, których jest odpowiedzialny.
Odnowa ma dotknąć także tych, którzy są podmiotem ewangelizacji. Chodzi o sam Kościół, który „musi stać się prosty i
przejrzysty w głoszeniu. Ubogi w stylu życia i niekonwencjonalny
w działaniu”5. Nowa powinna być także forma przekazu Ewangelii. Warunki cywilizacyjne i przemiany wymagają nowej jakości, środków i sposobów głoszenia Królestwa Bożego. Kościół
musi stanąć wobec wyzwań, za którymi nie zawsze nadąża.
Przede wszystkim nie może milczeć wobec współczesnych zagrożeń, już nie tylko ludzi młodych, nie tylko chrześcijan, ale ludzkości w ogóle. Jednym z największych niebezpieczeństw jest libertyńska wizja świata gdzie człowiek jawi się jako ten, który stano-

wych audiencji ogólnych w okresie od 5 grudnia 1984 do 20 sierpnia 1989,
(red.) S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1987, s. 386.
3 Por. Gaudium et spes, 24.
4 Zob., Ks. Abp Damian Zimoń, Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II, Konferencja wygłoszona w czasie obrad Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, Zakopane, 11
stycznia 2000, http://www. wiadomosci.archidiecezja.katowice.pl/2000/01~02/09-00.
5 A. Sepioło, Nowa Ewangelizacja, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/.


wi co jest dobre a co złe – efekt dramatycznego przekonania cogito
ergo sum, jako ten, który istnieje i działa esti Deus non daretur6.
Libertynizm i lewicowo-liberalna Europa.
Libertynizm to nie to samo co liberalizm, nawet w skrajnie pojęty. Jest to o wiele gorszą formą traktowania ludzkiego życia. Ks.
Janusz Nagórny mówi o skrajnym i wynaturzonym podejściu do
życia człowieka7. Jako prąd kulturowy głosił ateizm lub jakąś
formę religii naturalnej, odrzucając przy tym normy społecznoobyczajowe. Mimo, iż swój rozwój przezywał w XVII-XVIII wieku
to znany był już w czasach wczesnochrześcijańskich i stanowi
obecnie potężne zagrożenie, zwłaszcza, że stał się jedną ze współczesnych form New Age. Libertynizm uderzał przede wszystkim
w chrześcijaństwo. Atakował chrześcijański ład społecznomoralny tworząc jednocześnie poprzez własną filozofię i literaturę określony styl życia, zwłaszcza wyższych sfer ówczesnej Europy. Kpiąc sobie z wszelkich norm moralnych w rzeczywistości
zanegował je, zwłaszcza w sferze życia rodzinnego, małżeńskiego, wychowania, głosząc wyuzdanie i swawolę w podejściu do
ludzkiej płciowości. Konsekwencje okazały się być tragiczne. Miłość sprowadzona do egoistycznych i anormalnych doznań przyjemności uosobiały takie symbole jak markiz de Sade czy literacki
Don Juan. Odrzucając wszelką tradycję i moralność, zaproponował człowiekowi to, w co uwierzyli pierwsi rodzice – utopię boskości. Libertyn sam dla siebie (i niestety także dla innych, o ile
ma się władzę czy jakikolwiek wpływ) deifikuje się, głosząc bezgraniczność ludzkiej wolności. Walcząc z Bogiem i Kościołem katolickim stał się „religią” wolnomyślicieli, masonerii (zresztą
przez nią stworzony i propagowany), wszelkiej maści zwyrodniałych poglądów, mający swoje echa w faszyzmie czy komunizmie.
Najbardziej żyzną glebę, wydaje się, znalazł w dobie ponowoczesności, pociągając za sobą więcej ofiar niż te razem wzięte i
wszystkie dotychczasowe współczesne rewolucje (od chwili zalegalizowania przez państwa w latach pięćdziesiątych możliwości
Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 19.
Por. J. Nagórny, Bądźmy ludem życia, Felietony z Radia Maryja, Szczecinek
2005, s. 192.
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zabijania nienarodzonych, jak podają źródła, zamordowano ponad miliard istnień ludzkich).
Niezwykle groźny dla współczesnego świata, zwłaszcza Europy, staje się dziś potężnym wyzwaniem dla wszystkich ludzi
dobrej woli. Libertynizm teraz właśnie osiąga cel, który został
wyznaczony i realizowany przynajmniej od 1717 roku. Modny i
groźny zagraża Europie i światu. Przestrzegał przed nim Jan Paweł II (m. in. we wspomnianej adhortacji). Jednym z najpoważniejszych zarzutów Papieża wobec rozprzestrzeniającego się libertynizmu była utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego,
któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i
obojętność religijna. Wielu ludzi nie potrafi łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem w kontekście życia
społecznego i kulturowego. Można zatem odnieść wrażenie, że
niewiara jest czymś naturalnym8. Ojciec Święty wskazując na
przyczyny współczesnej niewiary mówił: „W różnych częściach
Europy potrzeba nowego głoszenia Ewangelii. Wzrasta liczba
ludzi nie ochrzczonych, zarówno w związku ze znaczącą obecnością emigrantów należących do innych religii, jak i dlatego, że
również dzieci z rodzin o tradycji chrześcijańskiej nie zostały
ochrzczone, czy to na skutek panowania komunizmu, czy ze
względu na szerzącą się obojętność religijną”9. Aby człowiek w
swych decyzjach pozostawał ostatecznie wolny, musi poznać
Prawdę, którą jest Chrystus. Dopiero wtedy można mówić o całkowicie wolnym wyborze. Poznanie Prawdy w dzisiejszym świecie łączy się z obowiązkiem jej głoszenia przez Kościół.
Libertyńska wizja przyszłości rzutuje przede wszystkim na
rodzinę. Stała się ona szczególnym obiektem ataków zła. Ma się
nie tylko wrażenie, lecz przekonanie, że przeciw rodzinie sprzysięgły się wszystkie siły z rządami państw, ustawodawstwem,
wymiarem tzw. sprawiedliwości edukacją zmierzającą w kierunku zupełnej demoralizacji i arodzinnej wizji małżeństwa i
rodziny. Wpływ na takie zachowania ludzkie mają dzisiaj
wszechwładne media, lansowana przez nie moda, seksizm, pornografia, zboczenia i dewiacje (homoseksualizm), deptanie czy8
9



Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa Kraków 2003, s. 14.
Tamże, s. 51.

stości przedmałżeńskiej, wierności małżeńskiej (tak skonstruowane warunki bytowe, iż małżonkowie na długie miesiące i
lata emigrują za pracą), autoerotyzm, legalizacja aborcji, tzw.
związki partnerskie, propagowanie sodomii i zezwalanie sodomitom na wychowywanie dzieci, legalizacja sekt i organizacji,
których głównym zadaniem jest propagowanie dewiacji seksualnych (np. stowarzyszenie „Lambda”, ruchy feministyczne itp.).
W sferze wychowania libertynizm stał się dzisiaj „duchem”
współczesnej szkoły i edukacji. Wsączany do szkół i instytucji wychowawczych we wszelkich odmianach każe czynić, co uznajesz za
słuszne zarówno wychowankowi jak i wychowawcy. Spłaszczony
do wyświechtanego „róbta co chceta” w rzeczywistości jest zawołaniem Aleistera Crowleya, ojca współczesnego satanizmu, którego
mottem było właśnie „rób co chcesz”. Jako antypedagogika doczekał się katedr na polskich i europejskich uczelniach. Pedagogika,
wychowanie, sprowadzone do permisywizmu moralnego, pozwala na wszystko i staje się wręcz terroryzmem wolności (np. demoralizacja dzieci w ramach edukacji seksualnej).
W życiu społecznym przejawia się jako sekularyzm i indyferentyzm. Albo jest zupełnie areligijny albo sprowadza się do alternatywnych ruchów religijnych proponując mieszaninę i konglomerat bóstw, wierzeń, ezoterykę, magię, zabobon, sekciarstwo,
czyli ciemnotę i neopogaństwo chrześcijańskich narodów Europy.
Libertynizm stał się dyktaturą współczesnego totalitaryzmu,
jakim jest skrajny liberalizm z wypaczoną formą demokracji,
gdzie nie ma miejsca dla tych, którzy przyjmują prawdę i obiektywny porządek moralny. Nie ma miejsca na Dekalog i Krzyż w
życiu publicznym, nie ma miejsca naprawdę o człowieku, a życie
ludzkie leży w rękach anonimowych sędziów trybunałów, gdzie
karze się za niezabicie dziecka, za powieszenie krzyża, za nazwanie po imieniu tego, co jest grzechem i złem fundamentalnym. Media stają się jednym z najgroźniejszych narzędzi tej dyktatury, wpływając na myślenie i postawy wyborców, których się
szanuje tylko podczas kampanii wyborczych. Zarabiający krocie
wpływowi dziennikarze po stokroć kłamią, by w końcu kłamstwo zafunkcjonowało jako fakt i w tak już zachwianej świadomości przeciętnego europejczyka.


Koncepcja wolności lewackiego świata, który przepoczwarzył się w liberalną poprawność, zagraża dzisiaj wszystkim
uczestnikom życia społecznego. Jan Paweł II właśnie w błędnie
pojmowanej koncepcji wolności widział największe zagrożenia
współczesności. Jest ona, według papieża, „oderwana od posłuszeństwa prawdzie, zatem od obowiązku poszanowania praw
innych ludzi. Treścią wolności staje się wówczas miłość samego
siebie posunięta do wzgardzenia Bogiem i bliźnim, miłość, która
prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści i nie daje
się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości” (CA 17). Na
skutek zagubienia prawdy o człowieku w systemach totalitarnych XX wieku doszło do okropności, których dotychczas nie
znała żadna epoka i żaden czas. Papież mówiąc o błędzie antropologicznym, widział konsekwencje ograniczonego spojrzenia
na człowieka, zwłaszcza w jego wymiarze duchowym. Zakłamana wizja człowieka, wyabstrahowana od prawdy o nim samym, przynosi ze sobą niebezpieczeństwo odrzucenia kryteriów
dobra i zła. Wykorzystując procedury demokratyczne, elity władzy stają się nowym totalizmem, stawiającym się w imię fałszywej koncepcji wolności, ponad wszelkim prawem, porządkiem
moralnym, bezkarnością, mimo ewidentnych nadużyć korupcyjnych, nadużywania władzy, procedur i stanowisk. W zdecydowanej większości libertyńskie media narzucają jakąś obłędną
poprawność, już nie tylko polityczną, ale i moralną, obyczajową
czy, o zgrozo, religijną. Tworzą własne programy religijne na
czele, których stoją niekiedy przedstawiciele katoliccy, teologowie świeccy, po to by zamglić przejrzystość i radykalizm Ewangelii, a przy tym wprowadzić w błąd i zyskać wiarygodność i
zaufanie sporej części społeczeństwa katolickiego. Stają się najpotężniejszym instrumentem walki i duszę ludzką proponując, a
w zasadzie nachalnie narzucając wizję laickości, której istotą jest
antyteizm i sekularyzm. Sięgając po najbardziej skryte i zakamuflowane metody oddziaływania na ludzkie myślenie, wizję ta
narzucana jest wszystkim narodom Europy. Polska, postrzegana
przez libertynizm jako kraj katolicki staje się szczególnym obiektem najbardziej przemyślanych i perfidnych ataków. O ile jeszcze w tej chwili nie można w jawny sposób wszcząć bunt prze

ciw Bogu, to czyni się to poprzez ataki na duchowieństwo, Kościół, hierarchię, papieża, wartości, zwłaszcza tych ludzi i ugrupowań politycznych, którzy stają w obronie Dekalogu. Stają po
stronie Kościoła, bronią świętości życia, godności osoby ludzkiej
w każdym jej wymiarze. Istotnym zagrożeniem jest zgorszenie
ze strony ludzi Kościoła. Pan Jezus zapowiadał, że zgorszenia
muszą przyjść. Jednak dodał natychmiast: (…) biada temu, przez
którego przychodzą Byłoby lepiej dla niego gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze (…) (Łk 17 ,2). Taka radykalna postawa Zbawiciela mówi o wielkości tego grzechu i
potrzebie oczyszczenia, ciągłego oczyszczania Kościoła.
Jak brak miejsca dla Boga to magia i zabobon czyli walka o
„młode dusze”.
Rewolucja obyczajowa lat sześćdziesiątych była misternie realizowanym planem niszczenia tradycyjnego świata wartości,
wymierzona przede wszystkim w chrześcijańskie fundamenty
życia. Nurt myślenia pooświeceniowego (materialistycznego)
zaoferował zupełny przewrót, kontestując dotychczasowy świat
wartości. Tworząc świat pod hasłem miłości i pokoju naszczepił
w tradycyjne chrześcijańskie społeczeństwa myślenie gnostyckie
i ezoteryczne, przywrócił gnozę, panteizm czy monizm z szerokim spektrum neopogaństwo jakim jest dzisiaj niewątpliwie
zjawisko New Age.
Nowa kultura młodzieżowa narodziła się wśród grup ludzi
młodych. Młodzież każdego pokolenia zawsze stanowiła odrębny konglomerat praw, stanowiący osobliwy system wartości,
nierzadko kolidujący z zastanymi normami świata dorosłych.
Współczesna kultura młodzieżowa korzeniami swymi sięga lat
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pomimo różnych przeobrażeń, ewolucja głoszonych i wyznawanych wartości młodzieży
wczesnych lat sześćdziesiątych nie poszła aż tak daleko, by mówić o nowej, innej jakości współczesnej kontrkultury. Należałoby raczej mówić o konsekwencjach ówczesnych rewolucyjnych
postaw i przemian nie tylko świata ludzi młodych.
Mimo iż kultura młodzieżowa powstała w świecie ludzi
młodych, to nie przez nich została stworzona. Młodzi pozosta-



wieni sami sobie w większości nie wykazują ani wystarczającej
inwencji, ani też rzeczywistej potrzeby, aby wywołać wojnę
przeciwko całemu społeczeństwu dorosłych. Oni raczej naśladują starszych, co jest oczywista ich potrzebą. Nasuwa się zatem
pytanie, których dorosłych naśladować? I tutaj pojawiają się
wzorce. Najczęściej są to idole muzyczni, różne tzw. gwiazdy,
które prowadzą na drogę destrukcji. Stąd wniosek, że problemy
z młodzieżą w rzeczywistości nie są problemami młodzieży. Są
to problemy dorosłych i tragedie rodzin. Młodzież za to płaci,
gdyż zostaje złapana w pułapkę.
Jednym z klasycznych sposobów zwodzenia młodego człowieka jest podważanie moralności ukształtowanej na gruncie
prawa naturalnego, Dekalogu. Zauważa się wśród młodzieży
specyficznie pojmowaną moralność w kwestiach zasadniczych,
dotyczących życia społecznego i osobistego. Można zatem wysunąć wniosek, że jeśli człowiek jest źródłem samego siebie i
swym własnym odniesieniem, jeśli powinien pracować nad
swym zbawieniem bez oddawania się w ręce jakiejkolwiek hierarchii, oznacza to, że on sam powinien zbudować swoją moralność. Odnaleźć można zatem w takim rozumowaniu moralności
ideę Kanta, który uważał, że sumienie ludzkie nie zależy od nikogo, jedynie od samego siebie. „ono jest regułą dla siebie, prawem, sankcją i trybunałem najwyższym”10.
Z tą ideą spotykamy się we współczesnej szkole. Jest to tzw.
idea czystej moralności i jest przedstawiana następująco: „Moralność wpajana w szkole będzie laicka, niezależna od jakiegokolwiek dogmatu, niezależna od wszystkich twierdzeń religii i metafizyki. Zagadnienia porządku transcendentalnego powinny
pozostać sprawą prywatną. Szkoła nie jest po to, by tego uczyć.
Powinna apelować do rozumu, szanować wolność dziecka. Żadnego przymusu zewnętrznego jakiegokolwiek rodzaju, jedynym
sędzią czynów jest sumienie. Ono aprobuje je albo odrzuca; moralność zarówno bez sankcji, jak i bez zobowiązań...”11. Młodzi
ludzie coraz trudniej przyjmują do wiadomości, że tak pojmowana moralność jest prostą drogą do degeneracji charakteru,
10
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postrzegania świata i drugiego człowieka. W imię wolności sumienia powstają instytucje typu rzecznika praw ucznia, możliwość wystawiania dobrej lub złej oceny nauczycielowi (była ona
konieczna do awansu zawodowego). Próbuje się stawiać dziecko
w opozycji do własnych rodziców. Szkoła zamiast formować,
staje się miejscem gdzie młody człowiek bez trudu może kupić
narkotyki, wypić pierwszy kieliszek alkoholu czy zapalić pierwszego papierosa. To w dzisiejszej szkole stykając się ze subkulturą, może w niej zaistnieć i w imię tej wolności eksponować a czasem narzucać innym własne pseudowartości. Zamiast szacunku
do osoby ludzkiej, w tzw. wychowaniu seksualnym wpaja się
młodemu człowiekowi relatywizm moralny, grając na rozwijających się, często trudnych do opanowania w wieku dorastania
instynktach.
Uderzające przykłady takiej moralności jaskrawo widać w dzisiejszym społeczeństwie, które przecież w znacznym stopniu stanowi młodzież. Likwidacja słabszych (poprzez aborcję, eutanazję), rozprzężenie obyczajów (poprzez wolność seksualną podniesioną do rangi złotej zasady nowej społeczności), legalizacja zboczeń (homoseksualizm). Swoboda w dziedzinie seksualnej stanowi jedną z norm nowego społeczeństwa (przy jednoczesnym ataku na tradycyjny model rodziny, instytucję małżeństwa), łatwość
w przeprowadzaniu rozwodów itp. Nie są to bynajmniej osiągniecie cywilizacyjne człowieka. Jest to dobrze od dawna zaprogramowany i realizowany plan. Wystarczy choćby przytoczyć
wypowiedź jednego z czołowych libertynów, byłego mistrza
Wielkiej Loży, P. Simona: „Reorganizacja społeczeństwa wokół
krytyki fetysza – pracy wprowadzi z konieczności wyraźne skrócenie czasu pracy. Ponieważ seksualizm i erotyzm wyraźnie wymaga dużo wolnego czasu, czas ten zostanie przyznany każdemu.
Szczęście będzie bez Marksa i bez Jezusa. Małżeństwo stanie się
sprawą wygody społecznej. Jego problem: nie dominować nad
życiem seksualnym. Rodziciela zastąpi amant”12. Dzisiejszy świat
urzeczywistnia te zapowiedzi propagując cywilizację śmierci. Antyboskie i antyludzkie stanowione prawa jednoczącej się Europy
12
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są wynikiem emanacji tych poglądów, sukcesywnego wprowadzania ich w życie społeczeństw.
Przejawem oddziaływania niektórych ideologii subkulturowych, sekt i New Age, są elementy okultystyczne w środowiskach
młodzieżowych. Zainteresowanie młodych czarami, wróżbami,
różnego rodzaju talizmanami, wynika nieraz z czystej ciekawości
lub nieświadomości zagrożeń. Powszechność tych zjawisk, nie pozwala na refleksje rozumową czy religijną. Na każdym kroku
można dostrzec ślady zabobonu (wiara w wielość wcieleń, wróżby,
tarot, horoskopy, praktyki OOBE, joga, pozytywne myślenie, ekologizm, satanizm, sztuki walki, UFO itp.), który czai się na człowieka. Moda na ekologię często popycha młodego człowieka w
rzeczywistość, gdzie króluje panteizm, gdzie zostaje zupełnie zatarta granica między Stwórcą a stworzeniem.
W hipotezie reinkarnacji każda dusza ludzka ożywiała już
jedno lub wiele innych ciał w bliższej lub dalszej przeszłości.
Zakłada to preegzystencję dusz. Kościół w swym nauczaniu odrzuca preegzystencję duszy: forma substancjalna istoty ludzkiej,
dusza, jest stwarzana przez Boga w chwili poczęcia”13. Wiara w
reinkarnację niweczy odpowiedzialność ludzką, ponieważ istniejące zło czyni nieubłaganą konsekwencją poprzednich czynów. Zamyka przed człowiekiem piekło, jak i też niebo, zastępując jedno przez reinkarnację, drugie przez absorbcję, przyjęcie
człowieka przez wielkie Wszystko, albo – zależnie od konkretnego przypadku – przez unicestwienie.
Zauważa się także zainteresowanie młodzieży filozofiami
Wschodu. Niektórzy uprawiają sporty walki, stykając się bezpośrednio z jogą. Dochodzi także wiara w UFO. O ile powszechnie
traktowana jest jako jeden z elementów science fiction, to pewne
sposoby w postrzeganiu rzeczywistości pozostają. Efektem obecności tego typu zjawisk jest dopuszczanie jako prawdziwy, system
potrójnego świata. Teoria ta głosi, że pomiędzy światem fizycznym
a duchowym istnieje świat pośredni. To tzw. świat astralny. Człowiek według tej teorii jest złożony z trzech elementów: ciała fi-

Por. Sobór Florencki(1439] [w:] G. Virebeau, Kościół na temat masonerii,
Warszawa 1989,s. 134
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zycznego, ciała astralnego, czyli duszy oraz ducha. Każdy z tych
trzech elementów należy do wspomnianych światów.
Jest to kolejny zamęt wprowadzany w system postrzegania
rzeczywistości, niezgodny z nauką Kościoła, który uczy o istnieniu dwóch światów; duchowego i materialnego14. Efektem tych
wszystkich tendencji jest zatarcie różnic między chrześcijaństwem i innymi religiami. Osłabienie wiary młodego człowieka a
w niektórych przypadkach - apostazji. Młody człowiek poszukujący własnych tożsamości w okresie dorastania, jak i w okresie
przemian kulturowych, politycznych, społecznych, czuje się zagubiony. Pustkę tą wypełnia grupa, z którą się utożsamia, czy
idol. Wielu młodych chrześcijan wstępuje do sekt w przekonaniu, że to pozwoli im zaspokoić pragnienie Pisma św., potrzebę
doznań emocjonalnych, stanie się okazją do śpiewu, tańca oraz
otrzymania prostych, jasnych odpowiedzi. Niebezpieczeństwo
polega na tym, że ruchy te pozwalają przeżyć coś, co może być
na pozór pozytywne, ale po pewnym okresie prowadzi do
zgubnych konsekwencji. Osoby zniewolone mogą oderwać się
od swych katolickich korzeni i mimo przeżycia okresu wzrostu,
ostateczni znaleźć się bardzo złej sytuacji duchowej. Wynika tutaj zatem pilna potrzeba sformułowania odpowiednich wskazań
dla duszpasterzy, katechetów, rodziców, wychowawców, które
pozwoliłyby orientować się w tej ważnej dziedzinie.
Młody człowiek w imię wolności decydując się na różne formy
zniewalania, lub też mimo woli, zostaje im poddany, musi wiedzieć, mieć taką świadomość, że wolność to nie swoboda „czynienia wszystkiego, co się tylko podoba, w tym także i zła”(KDK 17).
Wolności człowieka nie ogranicza Bóg, lecz ją potwierdza i zabezpiecza. Nawet wtedy, gdy człowieka osądza, potwierdza jego wolność. Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis przypomina, że
Bóg w osobie Jezusa Chrystusa „przynosi człowiekowi wolność
opartą na prawdzie, wyzwala od tego, co te wolność ogranicza,
pomniejsza, łamie niejako u samego korzenia, w duszy człowieka,
w jego sercu, w jego sumieniu” (RH 12).
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Kościół nadzieją człowieka i świata.
Powstanie Kościoła jest całkowicie inne od tworzenia się społeczności świeckich. Jezus Chrystus nadał Kościołowi nadprzyrodzoną moc i jedność przez swoją tajemnicę paschalną. Kościół
obejmując całą prawdę objawioną ludzkości przez Boga; jest dla
wszystkich ludzi; zwraca do Boga całego człowieka; ma ogarnąć
wszystkie narody i trwać po wszystkie czasy. Jego zadanie wyznaczył Jezus w słowach: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Kościół związał się ściśle z Europą i ukształtował jej oblicze dzięki pracy wielu misjonarzy, duszpasterzy czy
męczenników. Dlatego też zainteresowanie, jakim Kościół darzy
Europę rodzi się z samej Jego natury i posłannictwa (EE 25).
Kształtował jej duchowe oblicze, przyczyniał się do rozpowszechniania i umocnienia uniwersalnych wartości starego kontynentu. Kościół ma obowiązek, by nic nie zostało roztrwonione z
tego ewangelicznego dziedzictwa Europy (EE 26). Dlatego Kościół w Europie powinien za Chrystusem ciągle wołać: Europo,
„opamiętaj się, nawróć się, (stań się czujna i umocnij resztę, która
miała umrzeć) (Ap 3,2)”; (EE 26). Jest to potrzeba chwili z racji niepokojącej obojętności religijnej, zwłaszcza dla tych Europejczyków, którzy żyją tak, jakby Chrystus nie istniał. Chrystus nie śpi jakby się wydawało - (por. Łk 8, 22-25). On kontynuuje swą misję
poprzez Kościół - znak nadziei dla ludzkości.
Jan Paweł II nawoływał do jedności, do komunii. Wzywał
każdego człowieka, który jest ochrzczony, szczególnie ludzi młodych. Papież wołał: „Nawet maleńki płomyk rozprasza ciemności
nocy. O ileż większe światło rozpalicie wszyscy razem, jeśli połączycie się w jedno w komunii Kościoła! Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół”15. Wiele mówi się, iż współczesny Kościół przeżywa kryzys. Ludzie często mówią Chrystus – tak, Kościół – nie.
Papież zachęcał do powrotu do Kościoła i jednocześnie przyznawał, że pomimo błędów i grzechów popełnionych przez ludzi
Kościoła, to jednoznacznie wskazywał na dobro, i je akcentował,
mówiąc: „pomyślcie o ogromnej większości oddanych i wielko-
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dusznych kapłanów, zakonników i zakonnic pragnących jedynie
służyć i czynić dobro!16.
Ojciec Święty zachęcał ludzi nas, aby iść drogą świętości. Papież wołał: „(...) nie lękajcie się pójść za Chrystusem królewską
droga krzyża! Gdy Kościół przeżywa trudne chwile, dążenie do
świętości staje się sprawą jeszcze bardziej naglącą. Świętość nie
jest kwestią wieku, świętość to życie w Duchu Św.”17. Lecz droga
świętości wiedzie przez Kościół. Dlatego poza nim nie można
mówić o świętości. I to przesłanie kieruje papież do ludzi dzisiejszego Kościoła, do ludzi młodych. Papież wskazując na człowieka, który w Kościele upodabniając się do Chrystusa w darze Ducha Świętego, odnosi zwycięstwo w miłości dzięki wierze, odnosi
zwycięstwo nadziei.
Synod Biskupów Europy stwierdził, że głównym zadaniem
Kościoła w obecnej chwili jest doprowadzenie wszystkich do
Chrystusa-źródła nadziei. Początkiem tej drogi musi być ożywienie wiary w Kościół. Wiara w kościół, wiąże się z wiarą w Boże
miłosierdzie. „Jest to nadzieja ugruntowana na wierze w Boga
Trójjedynego, w tajemnicę wcielenia Jedynego Syna Bożego w
Osobie Jezusa Chrystusa, w założony przez Niego Kościół”18.
Jan Paweł II w homilii na rozpoczęcie Synodu nawiązuje do
roli Kościoła w nowej Europie. Papież mówi: „Europo trzeciego
tysiąclecia, tobie i twoim dzieciom Kościół chce na nowo ukazać
Chrystusa, jedynego Pośrednika zbawienia wczoraj i dziś i na
wieki (por. Hbr 13,8). Ukazuje ci Chrystusa, prawdziwą nadzieję
człowieka i historii. Ukazuje ci Go nie tylko i nie tyle słowem, ale
nade wszystko wymownym świadectwem świętości. Święci i
święte bowiem (...) stanowią najskuteczniejszą i najbardziej wiarygodną awangardę misji Kościoła”19. Jan Paweł II wskazuje
człowiekowi Chrystusa żyjącego właśnie w Kościele. Jest Obecny
Dzisiaj tak samo obecny, jak przed wiekami. Papież mówi: „Jezus
Chrystus żyje w swoim Kościele i z pokolenia na pokolenie zbliża
się do człowieka (...) idzie u boku człowieka, który żyje w Afryce,
Tamże.
Tamże.
18 Zob., S. Nagy, Nadzieja i zawierzenie, www.opoka.org.pl/biblioteka
19 Jan Paweł II, Chrystus prawdziwą nadzieją, op., cit . 11.
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Ameryce, Azji, Oceanii i Europie, aby wzbudzić w jego sercu wiarę,
nadzieję i miłość”20. Dlatego też Kościół współczesnemu człowiekowi ukazuje całą prawdę o nim samym, prawdę, która jest Jezus
Chrystus. „Dlatego Kościół z głębokim przekonaniem powtarza ludziom roku 2000, a zwłaszcza tym, którzy ulegli wpływom relatywizmu i materializmu: przyjmijcie Chrystusa do swojego życia! Kto
Go spotyka, poznaje Prawdę, odkrywa Życie i znajduje Drogę do
Niego (por. J 14,6; Ps 16, [15], 11). Chrystus jest przyszłością człowieka, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12)21.
Jan Paweł II postawił przed Kościołem nowe zadania. Wskazując na ogromną potrzebę zaangażowania się Kościoła w pracę
misyjną. Papież twierdził, iż: „(…) potrzebna jest dzisiaj olbrzymia praca Kościoła. Potrzebne jest zwłaszcza apostolstwo świeckich, to, o którym mówi II Sobór Watykański. Niezbędnie konieczna
jest pogłębiona świadomość misyjna. Kościół w Europie i na
wszystkich kontynentach musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest
wszędzie i zawsze Kościołem misyjnym (in statu missionis)22. Misyjność Kościoła wynika z jego natury. Chrystus powierzył to zadanie
Kościołowi, mówiąc: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!”(Mk 16, 15). Kościół zatem, powtarzając za
Janem Pawłem II, „nie może nie być misyjny”23. W misji otrzymanej
od Jezusa Chrystusa Kościół nie może być bierny. Papież mówi:
„Kościół powinien być niestrudzony. Musi być pokorny i mężny, jak
Chrystus sam i tak jak Jego apostołowie. Nawet, gdy napotyka
sprzeciwy, gdy bywa oskarżany na różne sposoby – na przykład o
prozelityzm lub rzekome próby klerykalizacji życia społecznego –
nie może się zniechęcać. Przede wszystkim zaś nie może zaprzestać
głoszenia Ewangelii”24.
Dzisiejszy świat, nie chce przyjąć Kościoła. Odrzuca go, mówiąc Kościołowi nie. Jednocześnie pozornie aprobując Chrystusa,
tylko bez Kościoła. W rzeczywistości neguje i Kościół i Boga i
Tamże, s. 11.
Tamże.
22 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Misja Kościoła, Kraków 2003, s. 119.
23 Tamże, s. 119.
24 Tamże, s. 119.
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prawdę o człowieku, który bez Chrystusa nie jest w stanie niczego zrozumieć i niczego dokonać oprócz samozniszczenia. Ojciec
Święty niejako obnażył fałszywość takiego wyznania, jego pozorność. Papież wyjaśniał: „Chrystus – tak, Kościół – nie, głoszą niektórzy współcześni. W tym programie, mimo kontestacji, zdaje się
przejawiać jakieś otwarcie na Chrystusa, które oświecenie wykluczało. Jest to jednak otwarcie pozorne. Chrystus bowiem, jeżeli
jest rzeczywiście zaakceptowany, zawsze kształtuje Kościół, który
jest Jego Ciałem mistycznym. Nie ma Chrystusa bez wcielenia, nie
ma Chrystusa bez Kościoła”25.
Chrystus przekazał obowiązek i władzę nauczania wybranym
przez siebie apostołom. Powierzył im posługę kapłańską i troskę
o jedność w całej wspólnocie Kościoła. Troska ta przyświecała
Ojcu Świętemu, który ciągle przypominał, że „Kościół jest tajemnica Bożą, gdyż w nim urzeczywistnia się Boży zamiar zbawienia
(plan zbawienia) ludzkości, czyli tajemnica królestwa Bożego,
objawiająca się w słowach i życiu samego Chrystusa. Jezus objawia te tajemnice przede wszystkim Apostołom: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego (Mk 4, 11)”26. Jezus Chrystus zakładając Kościół powierzył tajemnice królestwa Apostołom, by ci wypełniali
Jego nakaz misyjny i przekazywali je następnym pokoleniom. W ten
sposób założony przez Chrystusa Kościół trwa. O tym elemencie
tajemnicy Kościoła mówi Sobór Watykański II: „Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi i
objawił nam tajemnicę Ojca, a posłuszeństwem swym dokonał odkupienia. Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe, już teraz obecne w
tajemnicy, dzięki mocy Bożej rośnie w sposób widzialny w świecie”(LG 3). Jan Paweł II tak odnosił się do obrazu Kościoła, który
został przedstawiony w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium:
„Wizja Kościoła, jaką zarysowała Konstytucja dogmatyczna (...),
domagała się jakby uzupełnienia (...). Konstytucja Gaudium et spes
niejako otworzyła Kościół na wszystko to, co mieści się w pojęciu
świat (...). Chodzi o wszystko to, co w świecie odwodzi człowieka od

Tamże, s. 120.
Jan Paweł II, Kościół jako tajemnica i sakrament, [w:] Wierzę w Kościół, Watykan
1996, s. 77.
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Boga”27. Chrystus przychodzi dzisiaj do świata, do człowieka i
wskazuje mu właściwą, prawdziwą drogę. Nie tą którą proponuje
świat, lecz tą która daje pełny sens życiu. Jan Paweł II podkreślił rolę
Kościoła, misję Nowej ewangelizacji, mówiąc: „Powracając do Chrystusa, narody europejskie będą mogły odnaleźć tę jedyną nadzieję,
która daje pełny sens życiu. Również dzisiaj mogą Go spotkać, bo
Jezus jest obecny, żyje i działa w swoim Kościele. On jest w Kościele,
a Kościół jest w Nim (por. J 15,1; Ga 3,28; Ef 4,15-16; Dz 9,5) (EE 22).
W Kościele, mocą daru Ducha Świętego, nieustannie trwa Jego
zbawcze dzieło28. Jan Paweł II pragnął, by cały Kościół, szczególnie
zaś Kościoły lokalne „potrafiły przywrócić nadziei jej pierwotny
pierwiastek eschatologiczny. Prawdziwa chrześcijańska nadzieja jest
bowiem teologalna i eschatologiczna; jej źródłem jest Zmartwychwstały, który przyjdzie znowu jako Odkupiciel oraz Sędzia i który
powołuje nas do zmartwychwstania i do wiecznej nagrody”(EE 22).
Jakże ważne w aspekcie Nowej Ewangelizacji wydają się być
słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Warszawie, ósmego czerwca 1991r.: „Trzeba odbudować w idących pokoleniach umiłowanie
prawdy i prawa Bożego, bo źródłem ich w Bogu samym jest odwieczna miłość stworzenia – miłość człowieka: Boska filantropia”29.

Jan Paweł II, Pamięć… op. cit., s.122.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, [w:] L’Osservatore Romano, (wyd. pol.) n. 4/1986, s.6.
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, [w:] L’Osservatore
Romano, (wyd. pol.), n. 11-12/2000, s. 47.
29 Jan Paweł II, Przemówienie w Warszawie, 06 1991, [w] A. Zwoliński, Być
dobrym, Warszawa 2001, s. 81.
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Teresa Janicka-Panek
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
JAKO IDEA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Pojęcie metody projektu
Metoda projektów to system dydaktyczny stworzony przez
W. H. Kilpatricka, wprowadzony w szkołach amerykańskich i
spopularyzowany w innych krajach, zwłaszcza w Anglii, gdzie do
dziś można dostrzec jego wpływ. Polega na tym, że na miejsce
tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego wprowadza się tzw.
projekty jako ośrodki nauki i pracy dzieci. Projekty maja odpowiadać zainteresowaniom dzieci i wiązać działalność praktyczną
z pracą umysłową. Kilpatrick wyróżniał 4 rodzaje projektów:
produkcyjne (wytworzenie czegoś), konsumpcyjne (doznania estetyczne), problemowe (pokonanie trudności intelektualnych),
sprawnościowe (osiągnięcie sprawności w jakimś działaniu)1.
William H. Kilpatrick powiedział „Projekt to celowe działanie
wykonywane z całego serca”; owo działanie jest także nazywane
strategią edukacyjną z uwagi na swoją złożoność metodyczną.
Projekt edukacyjny to przedsięwzięcie innowacyjne wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania,
efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy w
obrębie klasy, szkoły, środowiska lokalnego.
Metoda projektów integruje wiedzę z różnorodnych dyscyplin naukowych, pozwala na kształtowanie u uczniów wielu
umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań, a szczególnie takich uniwersalnych jak:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
- umiejętność podejmowania decyzji grupowych i rozwiązywania konfliktów,
- klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów,
1

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, s. 234


- wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych,
- rozwijanie myślenia twórczego,
- integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej,
- umiejętność oceniania i samokontroli.
Projekt edukacyjny może być realizowany indywidualnie lub
zespołowo, np. przez uczniów jednej klasy, kilku klas lub
uczniów całej społeczności szkolnej.
Rozpatrywanie projektu w kategoriach systemowego i zespołowego uczenia się wiąże się z ewolucją szkoły w kierunku „organizacji uczącej się” i powinno odbywać się poprzez zmianę
modelu myślenia o roli szkoły i roli nauczyciela w społeczeństwie.(...) Uczestnicy projektu wzajemnie się inspirują, dzielą się
tym, co dla nich ważne, kluczowe, co czyni ich działalność bardziej sensowną, skuteczną. Dążą do zdobycia wiedzy z różnych
dziedzin. Uczą się w konkretnym celu, wynikającym z potrzeb
projektu2.
Tabela 1. Etapy realizacji projektu

Planowanie

Etapy pracy nad projektem
Wybór zagadnień
do realizacji z
wykorzystaniem
metody projektów
Przygotowanie
uczniów do pracy
metodą projektów

Czynności nauczyciela








Wybór treści
programowych, które
będą realizowane
metodą projektów.
Analiza potrzeb uczniów
Wyjaśnianie zasad pracy
metodą projektów.
Kształtowanie
umiejętności
rozwiązywania
problemów oraz organizacji pracy w grupie.
Przygotowanie
materiałów
informacyjnych, np.
miniporadnika: Jak
wykonywać projekt grupowy?

Czynności uczniów


Prezentacja swoich zainteresowań, wybór
treści.



Analiza przedstawionych przykładów.
Wypracowanie zasad
pracy w zespole.
Zapoznanie się
z materiałami
przygotowanymi
przez nauczyciela.




K. Potyrała, Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej. [w:]
„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” nr 3/2009; s. 5
2



Wybór tematu

Określenie celów
projektu

Planowanie

Zawarcie kontraktu

Opracowanie
programu
projektu i
harmonogramu
działań

Inicjowanie projektu
(wybranie jednego z
proponowanych sposobów):
formułowanie tematu z
zespołem klasowym,
opracowanie listy tematów i przedstawienie jej
uczniom,
określenie tematu
projektu do realizacji,
określenie ogólnego
zakresu tematycznego.
 Określenie celu ogólnego
i celów operacyjnych.
(Jeżeli nauczyciel sam
proponuje temat do
realizacji).
 Formułowanie celów
wspólnie z uczniami.

Spisanie kontraktu zawierającego:
temat projektu i jego cele,
realizatorów projektu,
czas realizacji projektu,
formę wykonania projektu,
zadania do wykonania
dla poszczególnych zespołów,
źródła informacji,
terminy konsultacji
z nauczycielem,
zawartość sprawozdania,
czas i sposób realizacji,
kryteria oceny
(W przypadku „mini” projektów kontakty z uczniami
można zawierać ustnie)
 Podpisanie kontraktu.
 Określenie obszarów
tematycznych, które będą
realizowane przez poszczególne grupy.
 Przyporządkowanie
obszarów tematycznych
do poszczególnych
zespołów.
 Przedstawienie kryteriów
oceny projektu.


-

-

zgłaszanie propozycji
tematów,
wybranie jednego
tematu do realizacji
spośród
przedstawionej listy
propozycji,proponoakceptacja
wanego tematu,
przedstawienie propozycji tematów, wybór
jednego do realizacji.



Przedstawienie
własnych propozycji
celów do realizacji.



Współudział w projektowaniu kontraktu.
Podpisanie kontraktu.









Proponowanie
zagadnień istotnych dla
rozważanego problemu.
Określenie zadań
szczegółowych –
harmonogram działań.
Uszczegółowienie kryteriów oceny projektu.



Realizacja projektu




Realizacja

Prezentacja projektu




Ocena projektu







Spotkania konsultacyjne
z uczniami.
Systematyczna
obserwacja i ocenianie
postępów uczniów w
pracach nad projektem.
Przypomnienie
wcześniejszych ustaleń
dotyczących prezentacji.
Uczestniczenie w prezentacji.
Ocenianie sprawozdania
z projektu.
Ocenianie prac grupowych
Ocenianie wytworu
materialnego
Ocenianie prezentacji
projektu
Ocenianie projektów
przedsięwzięć.











Realizacja zadań
szczegółowych zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Spisanie sprawozdania.
Zaplanowanie prezentacji.
Przygotowanie
do prezentacji.
Prezentacja projektu.
Dokonanie samooceny.
Dokonanie oceny pracy
uczniów innych grup.
Dokonanie oceny produktu wytworzonego
przez grupę.

Źródło: Propozycja ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego – 25 lat
Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II. Zeszyt metodyczny nr 171,
WODN w Skierniewicach.
Etapy pracy nad projektem dowodzą ogromnej złożoności tej
niezwykle wartościowej strategii edukacyjnej. Jej cechą wyróżniającą jest to, iż łączy ona w sobie wiele różnorodnych dróg samodzielnego zdobywania wiedzy, między innymi poprzez zastosowanie metody przypadku.
Metoda przypadku (metoda kazuistyczna) to:
1) sposób badania, którego przedmiotem jest jakiś jeden przypadek (przedmiot, osoba, grupa, wydarzenie), przy czym gromadzi się przez dłuższy czas wszelkie dostępne informacje w celu
ustalenia przewidywanych zależności;
2) sposób nauczania oparty na gruntowej analizie wybranego przypadku, przy aktywnym uczestnictwie ogółu uczniów lub studentów3.
Szkolny projekt edukacyjny – 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II
W 2003 roku w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach zrealizowano projekt edukacyjny noszący
tytuł: „25 lat Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II”.
3



W. Okoń, Nowy słownik..., op.cit.; s. 235.

Treści projektu nauczyciele zrealizowali na zajęciach w klasie
„0”, zajęciach zintegrowanych, nauczaniu blokowym i lekcjach
religii, w ramach przyjętych programów nauczania. Projekt został
zainicjowany spotkaniem z Samorządem Szkolnym. Uroczysta
prezentacja prac uczniów, wykonywanych w ramach proponowanego projektu, odbyła się dla społeczności szkolnej i lokalnej.
Wybór zagadnienia
Pomysł na uczczenie jubileuszowej rocznicy pontyfikatu Jana
Pawła II poprzez aktywne, wspólne działanie, zrodził się we
wrześniu 2003 roku. W gronie nauczycielskim ustalono, że zostanie zaproponowana uczniom realizacja zadań ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego. Nauczycielom zależało na tym, aby
każdy uczeń samodzielnie, (pod dyskretną opieką nauczyciela)
włączył się w realizację tego dużego przedsięwzięcia, w oparciu
o przyjęte wcześniej założenia.
Zakres tematyczny projektu dla wszystkich był oczywisty.
Zadaniem Samorządu Uczniowskiego było podjecie ostatecznej
decyzji o wyborze tematu spośród przedstawionych propozycji.
Określenie celów projektu
Cele ogólne:
• Uczczenie 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II – wielkiego człowieka naszych czasów przez cała społeczność
uczniowską.
• Zapoznanie uczniów młodszych z wybranymi faktami z
życia Karola Wojtyły.
• Ukazanie działań Papieża Jana Pawła II na rzecz budowania jedności w Kościele i świecie.
• Przypomnienie wezwania Ojca świętego Jana Pawła II skierowanego do dzieci i młodzieży w Łowiczu 1999 roku.
• Kształtowanie postaw uczniów, które będą sprzyjały ich
zaangażowaniu się w budowanie jedności w rodzinie, szkole i parafii.
• Budzenie poczucia odpowiedzialności za własne życie i życie
innych.
• Rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach.


Kształcenie kompetencji w zakresie efektywnego współdziałania w zespole.
Treści:
• Wielki pontyfikat,
• Wielkie pielgrzymowanie,
• Wielkie cierpienie,
• Wielkie nauczanie,
• Wielkie budowanie mostów,
• Wielki papież rodziny.
Czas realizacji: 06.10 – 16.10.2003 r.
Forma pracy: praca indywidualna, grupowa, z całą klasą. Zawarcie kontraktu. Podczas spotkania z Samorządem Szkolnym
ustalono, że:
- realizatorami projektu będą uczniowie klas 0 – VI,
- głównym celem projektu: „25 lat Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II” będzie uczczenie rocznicy pontyfikatu oraz
wyrażenie w ten sposób szacunku, miłości i podziwu dla
Ojca Świętego za trwającą ćwierć wieku posługę na Stolicy
Piotrowej,
- ogólnoszkolne przedsięwzięcie zakończy się uroczystą prezentacją na forum szkoły,
- uczniowie poszczególnych klas zrealizują poszczególne
prace:
klasa 0 – laurkę dla Ojca Świętego,
klasa I – herb papieski wyklejony kolorową bibułą,
klasa II – puzzle plakatowe (zagadkę dla całej społeczności
szkolnej),
klasa III – zakładki dla uczniów klasy 0,
klasa IV – ozdobne karty okolicznościowe dla uczniów klasy
I; albumy: „25 lecie pontyfikaty Jana Pawła II”,
klasa V – albumy: „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”,
klasa VI – plakaty: „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”.
Harmonogram zajęć
Ogólny przebieg i kolejność zajęć został zapisany w formie
graficznej według wzoru:
•



Przedmiot/rodzaj
Zadania
Forma
Data zajęć edukacyj- Temat Klasa
Uwagi
szczegółowe prezentacji
nych

Ocena projektu:
Założono, że wstępnej oceny zrealizowanych zadań dokona
Dyrektor Szkoły po uroczystej prezentacji efektów Projektu. Prace indywidualne uczniów klas IV-VI ocenią członkowie powołanej komisji. Na posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciele podzielą się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami, przedstawią
wyniki samooceny pracy uczniów. W ramach realizacji Projektu
wszyscy nauczyciele opracowali okolicznościowe konspekty
zajęć.
Konspekt zajęć z plastyki dla klasy IV*
Rzeźba jako środek wyrazu plastycznego – na podstawie doświadczeń własnych uczniów i pieśni „Barka”
Cele zajęć:
• Uświadomienie związku między działalnością człowieka
a sztuką,
• Zapoznanie uczniów z pojęciem „rzeźba”,
• Wdrażanie do poszukiwania związków między treścią
pieśni a rzeźbą,
• Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworów,
• Wzbudzanie szacunku do działań Papieża Polaka Jana
Pawła II,
• Zastosowanie rzeźby jako formy upamiętniającej osiągnięcia, wartości.
Metody:
• Podające – opis, pogadanka, praca z tekstem,
• Problemowe – dyskusja,
• Waloryzujące – impresji, ekspresji,
• Ćwiczeniowe.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Media edukacyjne: podręcznik „Plastyka” dla klasy IV, nagranie pieśni „Barka”, tekst dla każdego ucznia, ilustracja rzeźb.
Przebieg zajęć:


1. Wysłuchanie pieśni „Barka” (nagranie magnetofonowe)
ukierunkowane pytaniem: o jakim zawodzie jest mowa w pieśni? Tekst „Barki” - ulubionej pieśni Jana Pawła II: 1. Pan kiedyś
stanął nad brzegiem. Po śmierci Ojca św. Jana Pawła II ks. Biskup - Józef Zawitkowski napisał jeszcze jedną zwrotkę „Barki”:
O Panie, dalszy rejs odwołany,
Bo Sternika do Siebie wezwałeś.
A nam brak siły
Nadzieja zgasła.
Refren:
O Chryste, przecież burze szaleją
Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy
Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię
Cała naprzód, nowy świta już dzień.
2. Analiza treści utworu poprzez udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania:
a) Kto jest bohaterem pieśni?
b) Do kogo jest porównywany ze względu na swoje działania?
c) Czym „łowił serca na morzu dusz ludzkich”?
d) W jaki sposób zachęcał ludzi, by poszli za Nim? – proszę
wskazać odpowiedni fragment utworu.
e) Co ludzie ofiarowali Panu? – w której zwrotce jest o tym
mowa, proszę odczytać.
f) Dlaczego „rejs został odwołany”?
3. Wspólne śpiewanie pieśni „Barka” (uczniowie korzystają z
tekstów).
4. Czytanie tekstu z podziałem na role:
a) Ile postaci występuje w utworze?
b) Kto może być wyrazicielem treści zawartych w refrenie?
(każdy)
c) Kto może być autorem drugiej, trzeciej, czwartej zwrotki? (każdy, kto odpowie na Boże wezwanie)
d) Czytanie tekstu z podziałem na role.
e) Śpiewanie z podziałem na role.
5. Prezentacja plastycznych wizji interpretacji słów pieśni
a) W jaki sposób można zilustrować treść pieśni?



b) Wyszukanie, która ze zgromadzonych ilustracji odpowiada treści utworu (Karta pocztowa przedstawiająca
Pomnik Papieża Jana Pawła II, Honorowego Obywatela
Miasta Łowicza)
c) Wskazanie elementów wspólnych między treścią pieśni
a rzeźbą (odwołanie się do doświadczenia uczniów, którzy widzieli pomnik)
d) Uzasadnienie: Czy Jana Pawła II możemy nazywać rybakiem?
6. Rzeźba jako dziedzina sztuki plastycznej.
a) Odczytanie informacji na temat „rzeźby” w podręczniku do plastyki dla klasy IV – s. 9.
b) Omówienie rodzajów sztuki rzeźbiarskiej ze względu na
materiał (kamień, drewno, gips, metal, beton, plastik),
• Ołtarz Wita Stwosza – rzeźba z drewna,
• Wenus z Milo – rzeźba z kamienia (marmuru),
• Ogniste ptaki Władysława Hasiora – rzeźba z metalu.
c) Uzasadnienie, czy pomnik Jana Pawła II można zaliczyć
do sztuki rzeźbiarskiej (trójwymiarowość, bryła,
możliwość oglądania ze wszystkich stron,)
7. Podsumowanie zajęć
8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (Naucz się śpiewać
2 wybrane zwrotki „Barki”).



Wniosek: Wojny na świecie są prowadzone na tle politycznym
lub religijnym.
1. Kto, w dzisiejszych czasach, stara się stać na straży pokoju
na świecie?
(uczniowie, na podstawie własnych materiałów oraz informacji zaczerpniętych podczas lekcji religii, dochodzą do
wniosku, iż największym orędownikiem pokoju na świecie
jest Papież Jan Paweł II. Nauczyciel przedstawia także w
skrócie cele i zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych).
2. W jaki sposób głowa Kościoła katolickiego w czasie 25 lat
swej misji kapłańskiej czuwała nad utrzymaniem pokoju na
świecie? (praca z tekstem). Efekt końcowy pracy – notatka
do zeszytu.
27 października 1986 roku z inicjatywy Jana Pawła II w Asyżu – mieście św. Franciszka – spotkali się wyznawcy chrześcijaństwa i trzynastu innych religii. Światowy Dzień Modlitwy o Pokój stał się wydarzeniem, którego nikt wcześniej nie dokonał. W
ciągu ćwierćwiecza pontyfikatu Ojciec Święty nie zaniedbał
żadnej okazji do wyrażenia sprzeciwu wobec prób rozwiązywania konfliktów z użyciem siły. Nawoływał o przywrócenie pokoju na obszarze byłej Jugosławii, a w roku1997 osobiście udał się
do umęczonego wojną Sarajewa. Stale apeluje o kompromis w
konflikcie palestyńsko-izraelskim. Kilka miesięcy temu zabiegał
o zaniechanie interwencji zbrojnej w Iraku.
Jan Paweł II co roku dnia 1 stycznia wygłaszał orędzie pokoju.
3. Podsumowanie wiadomości.
4. Praca domowa: „jakie postawy sprzyjają pokojowemu
rozstrzygnięciu konfliktu?” –odpowiedź pisemna.
Konspekt lekcji religii dla klasy IV-VI*
Temat: Jan Paweł II Apostoł Jedności
Cel ogólny: Ukazanie działań Ojca Świętego na rzecz budowania jedności w Kościele i świecie.
Cele operacyjne: W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
- Wyjaśni, co to jest jedność,
- narysuje symbol jedności,
- wymieni zadania apostoła jedności,


scharakteryzuje działania Jana Pawła II na rzecz jedności,
wzbogaci przygotowaną charakterystykę poprzez prezentację odpowiednich zajęć,
- scharakteryzuje apostoła jedności,
- podejmie działania na rzecz jedności w grupie, w rodzinie.
Metody: rozmowa kierowana, praca z tekstem, okienko informacyjne, burza mózgów, dyskusja.
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Media edukacyjne: zdjęcia przedstawiające Jana Pawła II, kartki z wybranymi wyrazami, kartki z literami „ó”, „k”, „p”, „j”,
„o”, szary papier, kolorowe mazaki, Fotosymbole.
Przebieg zajęć:
Modlitwa w intencjach papieskich.
Wprowadzenie
1. Podział uczniów na grupy
* Autorki – Janina Owczarek, Agnieszka Szymańska – nauczycielki SP w Bobrownikach, k.Łowicza.
Nauczyciel zapisuje na tablicy rozsypankę literową: „ó”, „k”,
„p”, „j”, „o”. Jaki wyraz można ułożyć z zapisanych liter? (zgoda). Każdy uczeń losuje kartkę z zapisana literą i przechodzi do
wyznaczonego miejsca pracy.
2. Praca w grupach. Uzupełnij okienko informacyjne.
Napisz nazwę
Narysuj symbol
-

Dokończ zdanie:
Przyklej odpowiednie zdjęcie.
Zgoda ..............
Uzasadnij swój wybór.
Budowanie jedności powinniśmy rozpocząć od .....
Uczniowie prezentują i omawiają swoje prace. Puenta: brak jedności i miłości w najbliższym środowisku prowadzi do sporów,
konfliktów, kłótni a między narodami do wojen. Jan Paweł II w
czasie swojego pontyfikatu podejmował wiele działań mających



na celu budowanie jedności wśród ludzi na całym świecie, dlatego nazywamy go Apostołem Jedności.
3. Praca indywidualna nt. działań Jana Pawła II na rzecz
jedności w swiecie.
 Uczniowie zapoznają się z treścią tekstu – (zał. 1)
 Kolorowymi mazakami podkreślają zdania, na podstawie których sformułują odpowiedzi na pytanie: W czym
wyraża się troska Jana Pawła II o jedność w Kościele?
 Wśród przypiętych na tablicy zdjęć wyszukują te, które
ukazują działanie Jana Pawła II na rzecz jedności.
 Chętni uczniowie charakteryzują działanie Jana Pawła II
na rzecz jedności, wskazując odpowiednie zdjęcia.
 Podsumowanie pracy uczniów przez katechetę.
4. Odczytanie i omówienie fragmentu Orędzia Pokojowego
Jana Pawła II (zał. 2)
5. Charakterystyka apostoła jedności.
Uczniowie wspólnie układają zdania zawierające wyrazy
zaproponowane przez nauczyciela.
Katecheta zapisuje na arkuszu szarego papieru, kolorowymi mazakami, propozycje uczniów.
Wybrany uczeń odczytuje napisaną charakterystykę;.
Nauczyciel przykleja zdjęcie grupowe klasy i zapisuje hasło: Chcemy być apostołami jedności.
Uczniowie zawieszają arkusz w klasie.
6. Rozmowa na temat przygotowywanych indywidualnych
prac projektu edukacyjnego. Przypomnienie kryteriów oceny
prac plastycznych.
7. Notatka - Uczniowie wklejają do zeszytu tekst Orędzia na Światowy Dzień Pokoju. (zał. 2) Modlitwa o pokój na świecie.
Załącznik l
„Jan Paweł II widzi swą posługą Piotrową przede wszystkim
jako posługę jedności. Jako pasterz Kościoła stara się objąć troską
wszystkich. Zewnętrznym jego wyrazem są jego podróże apostolskie po całym świecie. Żaden zakątek ziemi nie jest przez niego
zapomniany. Stara się być wszędzie tam, gdzie na niego czekają,
gdzie dzieje się krzywda i gdzie ludzie potrzebują pocieszenia.


Gorliwie wzywa wszystkich ludzi i wszystkie narody do pokoju,
jedności, wzajemnego szacunki i miłości”.
Wizją jedności kierował się, gdy w październiku 1986 roku
zaprosił do Asyżu chrześcijan i zwierzchników wielkich religii
świata, aby zgromadzić się przed obliczem jednego Boga niczym
jedna rodzina. Dla społeczeństwa, w którym żyją razem wyznawcy różnych religii spotkania te są znakiem pokoju i jedności.
Papieska służba jedności urzeczywistnia się przede wszystkim poprzez sprawowanie Eucharystii, którym przewodniczy
Jan Paweł II (ponad dwa miliony zgromadziło się na Błoniach w
Krakowie 2002 roku), papieskie modlitwy łączące ludzi różnych
wyznań i religii, obecność w miejscach symbolicznych dla Judaizmu i Islamu (Ściana Płaczu w Jerozolimie, meczet Ommajów w
Damaszku).
Załącznik 2
„Jesteście przyszłością rodzaju ludzkiego i żywymi kamieniami
na budowanie cywilizacji miłości. Ewangelia wzywa was, byście
budowali ową pierwotną jedność rodziny, której źródłem jest Bóg
Ojciec. Syn i Duch Święty. Czeka was zadanie wzniosie i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla
wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w której wszyscy
bracia i siostry, należący do jednej rodziny, będą mogli nareszcie
żyć w pokoju” (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju na dzień l
stycznia 2001 roku).
Prezentowany projekt Społeczności Bobrownik z pewnością jest
jednym z wielu przedsięwzięć, których realizacja przynosi założone cele i oczekiwane efekty.
Nauka Jana Pawła II jest źródłem nadziei, wiary, miłości, jest
źródłem inspiracji dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i
uczniów. Jan Paweł II – Nauczyciel Nauczycieli – umiał rozmawiać. Teraz przyszedł czas na lekturę listów, encyklik, adhortacji, homilii, orędzi. Wybierając fragmenty dzieł Jana Pawła II
można organizować pracę wychowawczą w domu i w szkole.
Przykładem takich poszukiwań jest opracowanie T. Król Szuka

łem Was, Scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana
Pawła II; Szkoły ponadgimnazjalne. Rubikon, Kraków 2005. Realizacja projektów łączy uczniów i nauczycieli, łagodzi bariery
komunikacyjne i aktywizuje podmioty edukacyjne.



Anatolij Wychruszcz
SYSTEM PEDAGOGICZNY JANA PAWŁA II
PODSTAWY REALIZACJI I SUKCESU
Analizując osiągnięcia wybitnej osobowości szczegółowe zainteresowanie i podziw wywołuje to, jak jednej osobie udało się
stworzyć tak oryginalny system ideowy, mający wpływ na rozwój
kultury, cywilizacji, ludów. W tym kontekście ważne jest zrozumienie przesłanki pojawienia się człowieka genialnego, czynników
sprzyjających stanowieniu duchowemu i itelektualnemu wbrew
wszystkim problemom społeczno-ekonomicznym. Rozpatrzymy
osobliwości pojawienia się i skuteczniści systemu pedagogicznego
nierozerwalnie związanego z osobowością Jana Pawła II.
Nie przypadkowo Jan Paweł II, zgodnie ze wspomnieniami
zapisanymi przez George Wejgela, jak zawsze dokładnie i jednoznacznie wyodrębnił istotę osobowości, niby opierając się o
genialną tezę Chilona „Poznaj samego siebie”, zauważył: „Usiłują zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale mnie można zrozumieć tylko wewnątrz”1.
Warto zwrócić szczegółową uwagę na Przemówienie (plac
Zwycięstwa, 02.06.1979.), kiedy Papież mówił: „ I wołam ja, syn
polskiej ziemi, a zarazem ja – Jan Paweł II, papież, wołam z całej
głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi!”.
Jest słuszne, że Antonio Socci, prubójąc rozwiązać tejemnicę
Jana Pawła II, będzie cytował Carlo Cardia, piszącego: „Dzisiaj
można powiedzieć, że Jan Paweł II był papieżem niezwykle związanym ze swoim narodem i swoją ojczyzną Polską i to właśnie
przyczyniło się najbardziej do zmiany biegu dziejów świata”2.

1
2

Socci A. Tajemnice jana Pawła II, Kraków 2009, s. 20.
Tamże, s.130.


Badacze akcentują uwagę na trudnościach w drodze życiowej
Karola Wojtyły. Kiedy miał zaledwie dziewięć lat srtacił matkę,
w 1938 roku zmarł starszy brat Edmund, w 1940 roku – zmarł
ojciec. „Odebrano mu wszystko, prócz życia” – napiszą autorzy,
a my dopiszemy – „i wiary”.
Musiał porzucić uniwersytet, zmuszony do pracy w kamieniołomie, był poetą, aktorem. Brał udział w „wystawianiu sztuk
teatralnych kultywujących kulturę narodową (zakazanych przez
nazistów chcących zniszczyć i całkowicie przekreślić polską tożsamość)”, właśnie dlatego teatr Rapsodyczny – a wraz z nim i
Wojtyła mógł „zrealizować wiele przedstawień konspiracyjnych
polskich autorów klasycznych, takich jak Słowacki, Mickiewicz,
Wyspiański, Sienkiewicz”3. We wspomnieniach tych podkreślimy dwa aspekty: uwagę do kultury ludowej i twórczości Juliusza Słowackiego.
Zaznaczmy, że twórczość łączy się z kreatywnością, a kreatywność z łacińskiego jest pojęciem związanym z Bogiem. Osobowość zawsze znajduje się w centrum uwagi genialnego autora, Juliusz Słowacki nie był wyjątkiem. Zwróćmy uwagę na zadziwiające podobieństwo elementów systemów pedagogicznych
dwóch wybitnych Polaków.
Kiedy zostanie przygotowana antologia wierszy poświęconych matce, ludzie będą zdziwieni tym, jak mało w poezji światowej genialnych utworów, poświęconych najbliższemu człowiekowi. W 1829 roku w Krzemieńcu Juliusz Słowacki pisze
wiersz - zwracanie się matki do syna. Ciekawym jest połączenie
w tekście motywów słowiańskich i spartańskich. Słowa wiersza
przypominają sytuację, kiedy matka dawała wojowi spartańskiemu tarczę łakonicznie błogosławiając: „Z nią, lub na niej”.
Przejściem logicznym w procesie rozwoju osobowości jest
problem kraju ojczystego. Jeżeli człowiekowi nie boli ten problem, on może być wielkim specjalistą w tej dziedzinie, lecz nigdy nie stanie się pełnowartościową osobowością. Jako jęk, jako
płacz, jako krzyk wyrywają się w wielu utworach Juliusza Słowackiego dwa słowa: „O, Polsko!”, „O, matko, Polsko!”.
3



Socci A. Tajemnice jana Pawła II, Kraków 2009, s. 42.

Temat Państwa nierozerwalnie związany jest z wolnością,
walką o niepodległość, bohaterstwo. Właśnie dlatego wielki filozof Gegel napisze: „Lokajowi nie ma smutku, bo jest lokajem”.
Wybierzemy trzy przykłady z twórczości Juliusza Słowackiego,
z których śmiało można korzystać we współczesnym procesie
wychowawczym. Oto słowa z „Ody do Wolności”.
O niedowiarstwo! Ty piekieł pochodnią
Niszczysz mgłę marzeń i blask urojenia złoty.
Gdzież cnota?... nie ma cnoty!...
I zbrodnia nie jest zbrodnią.
Na niepewnéj ważysz szali
Wzniosłe uczucia w człowieku...
Już wszyscy tak myśleli - i wszyscy wołali,
Jest to chorobą czasu! - jest to duchem wieku!
Ta ciemność była tylko przepowiednią słońca.
Wolności widzim anioła,
Wolności powstał obrońca.
W 1839 roku genialny polski poeta napisze wiersz „Grób
Agamemnona” z ciekawym podtytułem „Ułamek z greckiéj podróży”. W poezji światowej jest mało wyrażeń, które mogły by
stać wraz z tym wybuchem emocjonalnym, zaciśniętym w niby
proste słowa, przypominające dynamit.
Na Termopilach - jaką bym zdał sprawę?
Gdyby stanęli męże nad mogiłą?
I pokazawszy mi swe piersi krwawe
Potem spytali wręcz: - Wiele was było? Zapomnij, że jest długi wieków przedział. Gdyby spytali tak, - cóż bym powiedział?!
I poeta znajduje te słowa. Zwracając się do Polski, do rycerstwa woła:
Niech ku północy z cichéj się mogiły
Podniesie naród i ludy przelęknie,
Że taki wielki posąg - z jednéj bryły,
A tak hartowny, że w gromach nie pęknie,
Ale z piorunów ma ręce i wieniec;


Gardzący śmiercią wzrok - życia rumieniec.
Warto wyodrębnić jeszcze jeden problem stanowienia osobowości. Mamy na uwadze liderstwo duchowe.
Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Jak tutaj nie wspomnieć że słowo oświata mieści w swoim
rdzeniu pojęcie świata i światła. I nie przypadkowo, że to światło będzie pierwszym słowem Boga i będzie brzmiało pięć razy
na pierwszej stronie Biblii, trzy razy na ostatniej, przechodząc i
„oświetlając cały tekst”.
On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
Więc oto idzie - Papież Słowiański,
Ludowy brat...
Dlatego, żeby zrozumież sedno procesu stanowienia osobowości Papieża zwróćmy uwagę na listę referatów, powstałych w czasie pracy Karola Wojtyły jako wykładowcy Katolickiego Uniewrsytetu Lubelskiego. Podziwiamy erudycję i rużnorodność tematyki: „Referat na temat systemów etycznych Św. Tomasza i M. Schelera; System etyczny Maxa Schelera jako narzędzie opracowania
etyki chrześcijańskiej; Dwie koncepcji wolnmości; O podstawach
perfecjoryzmu w etyce; Propedeutyka sakramentu małżeństwa;
Program wykładów nauk społecznych w seminariach i instytutach
teologicznych w Polsce; Natura ludzka podstawą etycznej formacji
człowieka; Niektóre uwagi o życiu wewnętrznym współczesnej
młodzieży i młodej inteligencji; Wychowanie do małżeństwa; Per

sonalizm tomistyczny; Kapłan na tle przemian współczesnych;
Rola wspólnoty chrześcijańskiej w wychowaniu społecznym
człowieka; O wychowaniu do prawdy i wolności; O niektórych
implikacjach kulturowych współczesnych ujęć etyki; Idea ludu
Bożego i świętości Kościoła; Wspólnota ludzka w oczach Soboru;
Etyka a teologia moralna; Funkja społeczna uniwersytetów katolickich; Etyka a metafizyka; Osoba ludzka a prawo naturalne; Wychowanie do pełni kultury ludzkiej4.
Nawet ta niecała lista pozwala zobaczyć potężne podłoże naukowe prac Karola Wojtyły, podtrzymywane wiarą, służyło
podstawą dla zrozumienia zasad rozwoju osobowości.
Badacze drogi życiowej Papieża zaznaczają, iż „ksiądz Karol
Wojtyła przyszedł tutaj naukowo już uformowany, po doktoracie przygotowanym w rzymskim Angelicum i habilitacji na Wydziale Teologicznym Wszechnicy Krakowskiej. Jednakże tu, w
tych murach gdzie bez mała przez ćwierć wieku był profesorem
etyki... Cała praca, znacząca dla polskiej (i nie tylko) filozofii
oraz kultury chrześcijańskiej, była związana z wykładami i seminariami prowadzonymi przez ukochanego przez studentów i
szanowanego przez kolegów Księdza Profesora Karola Wojtyłę.
Tak znane i znaczące książki jak „Miłość i odpowiedzialność”,
„Osoba i czyn” oraz wiele artykułów, nie mówiąc o tych pracach, które właśnie teraz są w druku, były płonem działalności
naukowo-dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Filozofii Cheścijańskiej KUL”5.
O zainteresowaniach, głębokości poszukiwań, szerokości poglądów uczonego jaskrawie świadczy tematyka prac jego
uczniów. Badacze słusznie zwracają uwagę na prace magisterskie, doktorskie, pisane pod kierunkiem Księdza Docenta Karola
Wojtyły6.

Obecność, Karol Wojtyła Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Dar i
odpowiedzialność, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1989, s. 52-53.
5 Tamże, s. 19.
6 Tamże, s. 51-52.
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Na podstawie tych tematów możemy zrobić pewne wnioski 7.
Popierwsze, prace doktorskie stały się logiczną kontynuacją prac
magisterskich. Nie jest to przypadkowe. Ponieważ koledzy i
studenci podkreślają, że „profesor Karol Wojtyła oblegany był
przez młodych, potrzebujących nie tylko opieki naukowej, ale
także jego mądrości i dobroci w swoich licznych problemach i
trudnościach życiowych. Pomagał każdemu, kto się tylko doń
zwrócił. Pomagał również i materialnie, o czym wiedzieli tylko
nieliczni, przekazywając część a potem i całość swej pensji na
stypendia.
Ksiądz Profesor Karol Wojtyła niemało przyczynił się do wytworzenia tej niezwykłej atmosfery, serdeczności prawdziwie
rodzinnej, o której należy w perspektywie tworzenie przez Niego Uniwersytetu od wewnątrz”8. Nie nadarmo podkreślony został właśnie rodzinny charakter współpracy.
Jan Paweł II wracał do problemu rodziny w każdym słusznym momencie. Oto jeden z wyraźnych przykładów. Szczecin,
maj 1987 roku, Ojciec Święty najpierw mówił, że rodzina to
„wielki temat, wielka sprawa”, a później w jednej emocjonalnej
iformacyjnie nasyconej wypowiedzi wyodrębnił najważniejsze
zadania, postające przed rodziną współczesną. „Nie ma skutecznej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez
zdrowe rodziny.

Prace magisterskie: J. Bardan, Człowiek jako istota moralna w filozofii J.P.Sartre`a.;
M. Kasperkiewicz, Stałość w świetle nauki Św. Tomasza z Akwenu; H. Łatka, Teologia człowieka a teologia natury w etyce M. Hartmanna; T. Styczeń, Koncepcja
cnoty u M.Hartmanna; M. Szymeczko, Koncepcja wartości u D. Von Hidebranta; E.
Gaweł, Appetitus naturalis w nauce Św. Tomasza z Akwenu; J.W. Gałkowski,
Truitio w koncepcji Dunsa Szkota; S.L. Kupny, Koncepcja dobra u R.M. Hare`a; A.
Szostek, Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T.Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego; S.Kurlandzki, Koncepcja doświadczenia moralnego M.Schelera; R.Woroniecka,
Pojęcie złej wiary u J.P.Sartre`a. Prace doktorskie: M. Kasperkiewicz, Przyjaźń i jej
miejsce i zadanie w arystotelesowskim systemie etycznym; J. Bardan, Ocena Sartre`owskiej koncepcji etyki niezależnej; T. Styczeń, Możliwość etyki naukowej u J.
Locke`a; S. Grygiel, Świadomość moralna w filozofii J.P. Sartre`a; M. Sztymeczko,
Teologia a egzemplaryzm w etyce Św. Tomasza z Akwenu; J.W. Gałkowski, Analiza normowania moralnego u Jana Dunsa Szkota.
8 Obecność …, jw. s. 39-40.
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A rodzina, która «jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom» (Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim, 3), jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy
Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy
czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy - jak twierdzą
- „mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji”, ale także
ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły
o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i skazane na
duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytucjom zastępczym - ale jaki dom dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? Trzeba wszechnic glos ofiar - ofiar egoizmu i „mody" permisywizmu i relatywizmu mod ofiar trudności materialnych, bytowych i mieszkaniowych.
Rodzina Bogiem silna - to znaczy zarazem rodzina jako siła człowieka; rodzina szlachetnych ludzi wzajemnie obdarzających się
miłością i zaufaniem. Rodzina «szczęśliwa» i uszczęśliwiająca”.
Otóż wniosek jak zawsze jest prosty i genialny – „ rodzina
bogiem silna”. Dziesiątki razy Jan Paweł II napisze o odpowiedzialnym rodzicielstwie, godnym osoby ludzkiej, odpowiedzialnym za miłość9.
Wyodrębnimy jeszcze jeden ważny aspekt rozwoju rodziny, mający stać się priorytetowym w XXI wieku. Zadanie to Papież sformułował dokładnie i jednoznacznie: „Wypada pamiętać, że natura i
posłannictwo rodziny stanowi najbardziej odpowiedzialną służbę
społeczną, a zatem rodziny mają prawo do takich warunków bytowych, które by im gwarantowały odpowiadający ich godności poziom życia i właściwy rozwój. Chodzi tutaj o słuszne wynagrodzenie za pracę. Chodzi o dach nad głową, o mieszkanie, poczynając od
młodych małżeństw i rodzin dopiero się zawiązujących”10.
Dla rozumienia istoty wychowania pracy ważne miejsce zajmuje główne pytanie, postawione przez Jana Pawła II w Szczecinie: „czy nie został zagubiony właściwy sens pracy?” Dla od9

Jan Paweł II w Szczecinie, Szczecin 2002, s.20-21.
Tamże, s.22.
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powiedzi na to pytanie Papież wykorzysta dwa warunki do pracy, sformułowane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„udoskonalenie rzeczy i udoskonalenie człowieka, ma być tak
zorganizowane, by w jej wyniku człowiek stawał się lepszy”11.
Niezwykle ważnym i aktualnym jest jeszcze jeden wniosek.
Zaznaczając ważność myśli o tym, że „Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka”
(laborem exercens, 10), Papież zwrócił uwagę na „sprawiedliwe
traktowanie kobiety-matki, która nie może być ekonomicznie
zmuszana do podejmowania pracy zarobkowej poza domem,
kosztem jej niezastąpionych obowiązków rodzinnych”12.
Szczegółową uwagę warto zwrócić na księżkę Papieża „Pamięć i tożsamość”. Rozmowy na przełomie tysiącleci”. Ojciec
Święty proponuje tu przegląd własnego systemu pedagogicznego. Rozpatrzymy jego podstawowe składniki. Najpierw wszechstronnie analizuje się problem dobra i zła, który, niestety, prawie
nie uwzględnia się w najnowszych podręcznikach z pedagogiki.
Zdaniem Świętego Ojca wiek XX był w pewnym sensie jakąś
widownią narastania procesów histirycznych, a także procesów
ideowych, które zmierzały w kierunku wielkiego wybuchu zła,
ale także był widownią ich pokonywania.
Dobro, którego zło nie potrafi zniszczyć, rozpatruje się jako tajemnicę. Porównawszy dobro i zło z pszenicą i czwastem, wykorzysta odpowiedź gospodarza: „Nie, byście zbierając chwast, nie
wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i
powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę, zaś, zwieźcie do mego spichlerza” (Mt 13, 29-30), i na tej podstawie proponuje głębokie
rozjaśnienie, że „... zło istnieje obok dobra; ale znaczy także, że dobro trwa obok zła, rośnie niejako na tym samym podłożu ludzkiej
natury. Natura bowiem nie została zniszczona, nie stała się całkowicie zła, pomimo grzechu pierworodnego. Zachowała zdolność
do dobra i to potwierdze się w różnych epokach historycznych”13.
Tamże, s.23.
Jan Paweł II w Szczecinie, Szczecin 2002, s.22.
13 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s.12.
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Zachowując tradycje Św. Augustyna i Św. Tomasza rozpatrzymy zło jako brak jakiegoś dobra, które w tym byciu powinno
się znajdować. Zwróciwszy uwagę na grzech pierworodny,
grzech osobisty człowieka, podkreśla, że to zło zostało odkupione przez Chrystusa na krzyżu.
Później w procesie rozwoju wynika sytuacja, kiedy „Człowiek został sam, sam jako twórca własnych dziejów i własnej
cywilizacji; sam jako ten, który sądzi o tym, co jest dobre a co
złe”14. Niewiarygodnie ważnym dla weiku XXI jest wniosek, iż
po upadku ustrojów zbudowanych na ideologiach zła zaczyna
funkcjonować „ideologia zła, w pewnym sensie” głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko
człowiekowi oraz przeciwko rodzinie15. Warto zwrócić uwagę
na przebieg wydarzeń 13 maja 1981 roku.
Jan Paweł II napisze tak: „Wszystko to było świadectwem Bożej
łaski. Widzę tu pewną analogię do próby, jakiej został poddany
Kardynał Wyszyński podczas jego uwięźnienia. Tyle, że doświadczenie Prymasa Polski trwało przeszło trzy lata, a to moje dość
krótko, tylko parę miesięcy. Agca wiedział, jak strzelać, i strzelał z
pewnością bezbłędnie. Tylko, że jak gdyby ktoś tę kulę prowadził.
Mówiłem do księdza Stanisława, że wybaczam zamachowcowi”16.
Ks. Stanisław Dziwisz napisze, że Agca strzelał, by zabić i dalej: „W pobliżu nie było żadnego lekarza. Nie mieliśmy czasu na
zastanawianie się... Ojciec Święty modlił się półgłosem. Potem,
jeszcze w drodze stracił przytomność. O życiu lub śmierci decydowały różne czynniki. Chośby kwestia czasu, czasu dojazdu do
kliniki; parę minut dłużej , jakaś mała przeszkoda na drodze – i
byłoby już za późno. W całej tej sprawie widać Bożą rękę.
Wszystko na to wskazuje”17.
Zwycięstwem dobra stał się ten fakt, iż Jan Paweł II na Boże
Narodzenie 1983 roku odwiedił zamachowca w więzieniu, przebaczył mu publicznie, wiele razy przyjmował jego matkę i rodzinę. Ali Agca był przede wszystkim zainteresowanym tajemnicą
Tamże, s.19.
Tamże, s.20.
16 Tamże, s.163-164.
17 Tamże, s.164.
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fatimską18. Taki czyn ma głęboką logikę, Ojciec Święty wzywał
Agce: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Dostrzegając tego hasła Jan Paweł II będzie działał odpowiednio, bo: „Tak czy owak zła doznanego nie zapomina się łatwo. Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć? To
znaczy odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła. Ostatecznie takie dobro ma swoje źródło tylko w Bogu.
Tylko Bóg jest takim Dobrem”19.
Ważne miejsce w systemie pedagogicznym Papieża zajmie problem strachu. W czasie inauguracji wygłosi on na cały świat: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na ościerz, drzwi Chrystusowi!
Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, kierunków cywilizacyjnych! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie on
to wie” (Inauguracja pontyfikatu, 22.10.1978.)
Niezadługo do zakończenia drogi życiowej Ojca Świętego z Bożej łaski miałem możliwość dostać błogosłowieństwo z Jego rąk. W
ten słoneczny dzień w Rzymie na spotkaniu z Papieżem było dużo
ludzi, dużo wrażeń. Jednak zapamiętałem jedno. Dotknąłszy ręki
Ojca Świętego i szepnąłszy: „Życzę zdrowia od Ukrainy”, byłem
przerażony światłością twarzy. Przypomniało się jak świecą się
twarze małych dzieci, jak świecą się twarze staruszków, którzy
przeszli drogę życiową z Bożą prawdą i dobrocią.
Swego czasu napisany został taki wiersz:
Wczoraj pochowaliśmy ojca,
Pochowaliśmy jego ciało zbolałe,
A dusza bocianem do nieba wzleciała,
Bo nie można pochować ojca.
Światło wspomnień, światło idei Jana Pawła II jeszcze liczne
wieki będzie oświetlało wszystkie nauki humanistyczne, skierowane do jednego celu – rozwoju i wdoskonalenia osobowości,
godnej najwyższego wyzwania chrześcijanina.
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Tamże, s.168.
Tamże, s.24.

Ks. Kazimierz Bełch
POSTMODERNIZM I JEGO REDUKCYJNY CHARAKTER
W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA
1. Postmodernizm.
Postmodernizm, zwany też ponowoczesnością, jest to nurt filozoficzny i kulturowy, zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Stanowi on totalne zakwestionowanie nowoczesności. Trudno go jednoznacznie zdefiniować, gdyż z istoty swej
jest on czymś nie do końca określonym. Toteż celem jego zrozumienia warto najpierw krótko scharakteryzować nowoczesność.
Nowoczesność łączy się z powstaniem kapitalizmu. Jej początki przypadają na drugą połowę XVIII w. Zastąpiła ona cywilizację agrarną i feudalno-stanowy model społeczeństwa. Nowoczesność cechowała się ślepą wiarą w ludzki rozum i postęp.
Uważano, że postęp techniczny załatwi wszystko: usunie ból,
cierpienie, klęski, nieszczęścia. Jego punktem docelowym miała
być era stabilności i powszechnego pokoju, zabezpieczona przed
niespodziankami, bo zbudowana na niewzruszonych fundamentach rozumu. Postęp materialny, zwłaszcza techniczny, rzeczywiście nastąpił, rozwinął się pluralizm, wytworzyły się systemy demokratyczne. Stosunki społeczne cechowała tendencja do stabilności, podkreślano potrzebę dostosowania się do przyjętych wzorów życia. Wiara w możliwości rozumu ludzkiego powodowała,
że Bóg wydawał się być niepotrzebnym. Toteż w nowoczesności
rozwinął się proces sekularyzacji i laicyzacji życia społecznego.
Codzienne doświadczenie pokazało jednak, że postęp, w którym pokładano nadzieję okazał się ambiwalentny. Wprawdzie
ułatwia życie człowiekowi, ale też bywa zgubny, bo prowadzi do
niszczenia naturalnego środowiska człowieka, a nawet zbrodniczy (wyścig zbrojeń, broń chemiczna, jądrowa itd.). Przyniósł także rozczarowanie: człowiek nie potrafił zapanować nad przyrodą,
np. poskromić wybuchające wulkany, uniemożliwić nagłe trzę-



sienia ziemi, powstrzymać wichry i huragany, poskromić i wykorzystać dla siebie energię błyskawic i piorunów. Wraz z postępem
pojawiły się nowe zagrożenia, zwłaszcza zaś nowe, nieznane
wcześniej choroby zakaźne. W sferze społecznej zwraca się uwagę
na brak rozwiązania problemu głodu w Trzecim Świecie, na istnienie ludów jeszcze uciśnionych przez dyktatury polityczne lub
przez hegemonię obcych mediów. Zaś w krajach bogatych mnożą
się występki, przestępstwa, narkotyki, zboczenia i choroby psychiczne. Zatem obraz rzeczywistości odbiega daleko od tego, co
zapowiadali orędownicy postępu i sukcesu. Rozum, który miał
panować nad światem, ponosi klęskę1.
1.1. Filozofia postmodernistyczna
Rozczarowanie nowoczesnością zrodziło filozofię postmodernistyczną. Stosunkowo najwięcej jej zwolenników znajduje
się na terenie Francji. Do czołowych jej przedstawicieli należą tam:
Jean-Francois Lyotard (1924-1998), Michel Foucault (1926-1984) i
Jacques Derrida (ur. 1930). W USA czołowym przedstawicielem
postmodernizmu jest Richard Rorty (ur. 1931), a w Polsce Zygmunt
Bauman (ur. 1925). Filozofowie postmodernistyczni w swoich pismach nawiązują do wielu nurtów filozoficznych: marksizmu, nietzscheanizmu, freudyzmu, fenomenologii, hermeneutyki, neopozytywizmu, strukturalizmu i liberalizmu.
Postmoderniści żywiołowo kontestują całą niemal dotychczasową tradycję filozoficzną, dopuszczając jedynie możliwość metafilozofii, tj. refleksji nad tekstami myślicieli, analizy lingwistycznej, gry językowej, traktującej kategorie filozoficzne, np.
osoby, duszy, absolutu, jako symbole czy metafory. Negują oni
rolę rozumu w jego funkcji poznawczej. Głoszą, że nie istnieje
możliwość dotarcia do obiektywnej prawdy i niepodważalnych
wartości. Toteż kwestionują klasyczną koncepcję prawdy, rozumianej jako zgodność intelektualnego poznania człowieka z
obiektywną rzeczywistością. Według nich tworzywem prawdy
jest społeczny na nią konsensus. Negacja obiektywnej prawdy
prowadzi do radykalnego zakwestionowania obiektywnego senL. Balter, Postmodernizm, [w:] „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, 14(1994) nr 4, s. 3-4.
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su. Postmodernizm stanowi radykalne zerwanie ciągłości historycznej, zaprzeczenie istnieniu jakichkolwiek prawidłowości
historycznych i społecznych. Czas w postmodernizmie to zbiór
momentów nieciągłych, odizolowanych. Traktuje się go wyłącznie w kategoriach teraźniejszości, bez perspektywy przyszłości i
bez horyzontu przeszłości.
ę postmodernistyczną cechuje antysystemowość, dlatego bardziej akcentuje ona różnorodność świata niż jego jedność. Neguje też racjonalność świata. Filozofia ta kwestionuje także naturę rzeczy (antyesencjalizm). W
miejsce klasycznych kategorii natury, istoty, substancji, jedności,
tożsamości postmoderniści zaproponowali nową semantykę, w
której kluczową rolę odgrywają takie terminy, jak: różnica, wieloznaczność, nietożsamość, negacja obecności. Postmoderniści
nie uznają istnienia natury ludzkiej i wspólnych wszystkim ludziom atrybutów osobowych. Odrzucają także uniwersalne
normy etyczne. Według nich o kryteriach wszelkich wartości ma
prawo wyrokować każda jednostka. Zaprzeczają oni także istnieniu Boga oraz są przeciwnikami religii2.
Ocena filozofii postmodernistycznej nastręcza trudności ze
względu na różnorodność jej sformułowań, interpretacji i wątków. Fakt, iż przeciwstawiła się jednostronnemu racjonalizmowi
czasów oświecenia, kultowi ludzkiego rozumu, technicznej cywilizacji i scjentyzmowi należy ocenić pozytywnie. Uznaje się to
za słuszne i potrzebne. Natomiast poważne zastrzeżenia budzi
tak metodologia tej filozofii, jak i doktryna. Od strony metodologicznej zarzuca się jej eklektyzm, nieostrość sformułowań, niespójność twierdzeń, stosowanie metafor, wyłączne stosowanie
metody lingwistycznej w analizie problemów filozoficznych,
jednostronność opisu rzeczywistości, a nawet wręcz kpiarska
postawa wobec czytelnika. Od strony doktryny rzuca się w oczy
jednostronność teorii, całkowicie błędna antropologia, powiązanie ze sceptycyzmem poznawczym i relatywizmem etycznym,
odrzucenie Boga i sprzeciw wobec wiary religijnej3.

S. Kowalczyk, Postmodernizm, [w:] Encyklopedia „białych plam”, t. 14, Radom
2004, s. 276-280.
3 Tamże, s. 280-281.
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1.2. Kultura postmodernistyczna
Powstanie i rozwój myśli postmodernistycznej wywiera
wpływ na kształtowanie się w krajach najbardziej rozwiniętych
postmodernistycznej kultury, zwanej też kulturą ponowoczesną.
Kultura ta przejawia się: 1) odejściem od paradygmatu produkcji
do paradygmatu konsumpcji, 2) wzrastającym zróżnicowaniem
stylów życia, pluralizmem przekonań światopoglądowych i
synkretyzmem religijnym, 3) estetyzacją życia, rozumianą jako
nastawienie na traktowanie własnego życia jako obszaru eksperymentu i autokreacji, 4) wzrastającą tolerancją dla odmienności
oraz tendencją do jej kultywowania, 5) dominującą pozycją mediów i kreowanych przez nie wizji świata, 6) niespójnością wewnętrzną kultury4. Powyższe przejawy rejestruje się zwłaszcza
w społeczeństwach postindustrialnych na Zachodzie.
Postindustrialne (ponowoczesne) społeczeństwa stają się społeczeństwami zindywidualizowanymi i konsumpcyjnymi, zbiorowością indywidualnych konsumentów. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb ludzie zdani są na rynek. W społeczeństwie rynkowo-konsumpcyjnym wszystko, co potrzebne do życia pojawia
się w postaci towarów do nabycia. Tendencją rynku jest zawładnięcie terenów obywających się przedtem bez wymiany handlowej, przeobrażenie w towary licznych aspektów ludzkiego
życia, nie stanowiących uprzednio towarów przeznaczonych do
handlu, i przekształcenie pozostałych aspektów życia i współżycia na podobieństwo przedmiotów konsumpcji. Po spożyciu
przedmiot konsumpcji przestaje, w znaczeniu dosłownym lub
przenośnym, istnieć. Postmodernistyczna kultura, a także i rynek, preferują przedmioty konsumpcyjne jednorazowego użytku. Toteż i stosunki międzyludzkie traktuje się konsumpcyjnie i
przelotnie, dla zaspokojenia jakiejś jednej potrzeby. Istnieje niechęć do wiązania się z kimś na dłużej czy na stałe5.
Cechą postmodernistycznej kultury jest nieprzejrzystość,
płynność i niepewność sytuacji społecznych, w jakich ludziom
przychodzi działać. Ogromne zróżnicowanie wartości i intereA. Szahaj, Postmodernizm, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków
2004, s. 936-937.
5 Tamże, s. 907-908.
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sów pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi prowadzi do
skrajnego relatywizmu i utraty prostych drogowskazów, pozwalających oceniać działania i sytuacje społeczne. Ponieważ
wszystko jest ulotne i tymczasowe, nie należy podejmować żadnych trwałych zobowiązań. Człowiek powinien nauczyć się żyć
w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości i przemijalności6. Niepewność jest spowodowana także pojawieniem się nowych form ryzyka spowodowanego przez człowieka, jak na przykład reaktory atomowe, nagromadzenie broni
masowego rażenia, zniszczenie środowiska przyrodniczego czy
choćby wzmożony ruch drogowy. Ekspansja ryzyka poszerza się
na cały glob, wzrasta również świadomość zagrożeń. Wszystko
to powoduje utratę nadziei7.
Jak już zaznaczono, kultura postmodernistyczna zadomowiła
się w rozwiniętych krajach Zachodu, jednakże przenika ona także do Polski. Pewne jej elementy są narzucane przez instytucje
Unii Europejskiej, a inne promowane przez środki masowego
przekazu. Również coraz liczniejsze wyjazdy zagraniczne, zarobkowe i turystyczne, są nośnikiem postmodernistycznych idei.
Idee te dochodzą u nas do głosu m.in. w coraz silniejszym akcentowaniu nienaruszalności prywatnej sfery życia, w propozycjach
bezstresowego wychowania młodego pokolenia: w relatywizmie
i bez autorytetów itp.8.
2. Zaspokajanie potrzeb w kulturze postmodernistycznej
Rozwój kultury postmodernistycznej rozbudził nowe potrzeby, pragnienia i oczekiwania człowieka, które pobudzają go
zwłaszcza do: poszukiwania specyficznej autentyczności, radykalnego dążenia do autorealizacji, dominacji potrzeby poszukiwania jakości życia, absolutyzowania odmienności i apoteozy
wolności9. W kulturze postmodernistycznej te potrzeby czy praJan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 46 i 91.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 576-578.
8 Por. W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk 2001, s. 95.
9 Por. K. Półtorak, Młodzież, ruchy kościelne a paradygmat kultury postmodernistycznej, [w:] „Warszawskie Studia Pastoralne”, nr 7/2008, s. 12.
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gnienia są rozumiane i zaspokajane całkowicie inaczej, wprost
karykaturalnie w porównaniu do zasad przyjętych w społeczeństwach nowoczesnych i w Kościele.
2.1. Dążenie do autentyczności jest wołaniem człowieka, nie
zawsze uświadomionym, o prawo do bycia sobą, o afirmację
jednostki-osoby jako odmiennego indywiduum. Znalazło ono
wyraz w rozwoju różnych kierunków personalizmu. W postmodernizmie dążenie to polega na odrzuceniu wszelkich form nacisku zewnętrznego i wewnętrznego (np. racji rozumowych, sumienia). Podstawowym kryterium autentyczności jest tam spontaniczność, poprzez którą wyraża się własną tożsamość. Być sobą – to kierować się chwilowym odczuciem, wyrażać aktualny
stan ducha. Nie liczą się tu żadne etykietki, przynależność do
określonej kategorii osób itp. Ponieważ odczucia się zmieniają,
dlatego zmienia się także tożsamość. Losem człowieka jest autokreacja, czyli wolność stawania się kimkolwiek. Zmiana jest
przejściowa, nie prowadzi do czegoś lepszego ani do stabilizacji.
Według postmodernistów zmiana tożsamości jest zachowaniem
normalnym. Przeciwnie, za patologiczne uważają oni stałość
poglądów i zachowań.
2.2. Dążenie do autorealizacji różnie się wyrażało w poprzednich wiekach. W czasach nowoczesnych zwraca się uwagę
na powołanie każdego człowieka do rozwoju przez uczestnictwo
w życiu społecznym, pracę, zaangażowanie polityczne oraz do
wkładu w rozwój społeczeństwa, także kosztem osobistych ofiar.
Natomiast w postmodernizmie autorealizacja nie zakłada wysiłku, doskonalenia się, ale jest rozumiana jako całkowite zapatrzenie się w siebie. Życie człowieka postrzegane jest jako swoiste
dzieło sztuki, które dzięki różnym doświadczeniom powoli się
wypełnia. Ceni się historię swojego życia, wartość prywatności
oraz dążenie do samozadowolenia. Społeczeństwo często jest
postrzegane jako suma jednostek, z których każda żyje oddzielnie. Nie pociąga ich wizja uczestnictwa w dobru ojczyzny, a nawet rodziny.
2.3. Troska o jakość życia od zarania dziejów polegała na zaspokajaniu potrzeb. W nowoczesnym świecie ujawniały się coraz to nowe potrzeby, dotyczące nie tylko życia fizycznego, ale


także stanu psychicznego, emocjonalnego i duchowego poszczególnych osób. Wyznacznikiem jakości życia stała się umiejętność
zaspokojenia tychże potrzeb. Natomiast kultura postmodernistyczna relatywizuje koncepcję potrzeb. Zwraca uwagę nie na faktyczne potrzeby, ale na pragnienia jednostek czy grup. O jakości
życia decyduje tzw. uwolnienie pragnień, czyli wychodzenie naprzeciw coraz to nowym pragnieniom, rozumianym jako swobodna fantazja, nieograniczone przełamywanie konwencji, prezentowanie postaw antykonformistycznych itp. Taki stan daje impuls do
innowacyjności, ale również prowadzi do niebezpiecznego uprawomocnienia postawy eksperymentu.
2.4. Wolność różnie była i jest definiowana. W ujęciu chrześcijańskim i personalistycznym jest to zdolność do wyboru dobra i
jego realizacji w celu osobowego doskonalenia się. Natomiast w
rozumieniu postmodernistów wolność ma gwarantować jednostce swobodne ukierunkowanie swojego życia, bez stosowania nacisku zewnętrznego. W praktyce jest to postępowanie według
własnych zachcianek przy całkowitym zakazie ingerencji w sferę
prywatności. Każda jednostka ma możliwość i prawo do samostanowienia o własnym systemie życiowych zasad. Nie odwołuje
się przy tym do obiektywnej kategorii prawdy lub dobra, bo sama
je określa według własnych subiektywnych potrzeb. Toteż w rezultacie istnieje tyle systemów etycznych, ile indywiduów. Żaden
z nich nie rości sobie pretensji, by być jedynym i prawdziwym,
wszystkie traktuje się jako dobre dla poszczególnych osób. Z tak
rozumianą wolnością nie łączy się poczucie odpowiedzialności
wobec innych osób za własne wybory10.
Oczywistą jest rzeczą, że drogi zaspokajania potrzeb wskazane przez postmodernistyczną kulturę są wielką pomyłką,
prowadzą donikąd. Dlatego nie satysfakcjonują, zamiast pokoju
wprowadzają niepewność i lęk.
3. Ocena kultury postmodernistycznej w odniesieniu
do wychowania
Wychowanie jest procesem opartym na znajomości natury
ludzkiej i wypracowanych w toku doświadczenia zasadach.
10

Tamże, s. 18 nn.


Wymaga ono przede wszystkim stabilności i konsekwencji. Cech
tych brakuje kulturze postmodernistycznej. Jej nastawienie na
zmienność, a przy tym niejasność pojęć i brak zasad nie tworzą
podłoża odpowiedniego dla wychowania. Toteż budzi ona wiele
pytań i wątpliwości. Warto tu zwrócić uwagę na niektóre z nich.
3.1 Nasuwa się przede wszystkim pytanie, czy w kulturze
postmodernistycznej wychowanie, pojmowane jako działanie
przechodnie (z zewnątrz), ma w ogóle sens. Skoro odrzuca się
autorytety, nie uznaje obiektywnej prawdy i dobra, a nawet jednej wspólnej wszystkim natury ludzkiej i związanego z nią prawa naturalnego, to jakże można spodziewać się skutecznego
wpływu wychowawczego na drugiego człowieka?
Dla postmodernisty, przesadnie uwrażliwionego na własną
autonomię i wolność, bardziej odpowiednie wydaje się być samowychowanie, czyli „czynne ustosunkowanie się podmiotu do
procesu własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu swego postępowania i działania według dobrowolnie przyjętych
wzorów lub systemu wartości”11. W samowychowaniu człowiek
ma poczucie autonomii, gdyż podejmuje odpowiedzialność za
kształt własnego człowieczeństwa. Sam określa cele, do których
chce dążyć we własnym rozwoju, sam dobiera metody, ustala
wartości kierunkowe, stawia sobie zadania i wymagania oraz
usiłuje sprostać wyzwaniom, jakie niesie z sobą życie.
Samowychowanie dla postmodernisty jest jednak rzeczą niezwykle trudną. Musi on wziąć na siebie całkowitą i niepodzielną
odpowiedzialność za swoje wybory (za wybór dobra i odrzucenie zła). Odpowiedzialności tej nie może zrzucić na autorytety
(bo ich nie uznaje) ani schronić się za plecami jednoznacznych
reguł (bo tych również nie uznaje). Nie mając jasnych drogowskazów, przeżywa ustawiczną niepewność co do słuszności
swoich wyborów i decyzji. Po wtóre, przyjęcie postmodernistycznej kultury życia powoduje, iż praca nad sobą, zmaganie się
z wadami, kształtowanie charakteru i inne jeszcze wymagania
nieodzowne w wychowaniu i samowychowaniu stają się czymś
obcym i zagrażającym swoiście pojmowanej wolności.
11



W. Pomykała, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 716.

3.2. W związku z powyższym nasuwa się wątpliwość, czy
postmodernista w ogóle jest zdolny do wychowania i samowychowania? Człowiek, jak podaje chrześcijańska antropologia, jest
istotą, „która odpowiada na swoje potrzeby zgodnie w podmiotowością relacyjną, a więc na sposób bytu wolnego i odpowiedzialnego, uznającego konieczność łączenia się i współpracy ze
swoimi bliźnimi oraz zdolnego do wspólnoty z nimi w porządku
poznania i miłości”12. Konstytucja Gaudium et spes wyraża to w
słowach: „człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni
inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”13.
Otwartość i relacyjność osoby wynika stąd, iż człowiek zarówno
w fizycznej, jak i duchowej sferze, jest wyposażony w pewne
zdolności i potrzeby, które wymagają ciągłej realizacji. W konsekwencji człowiek jako osoba jest z natury dynamiczny, zdolny
do rozwoju i doskonalenia się, i komunikatywny, tzn. skłonny
do udzielania innym swych wartości oraz do uczestniczenia w
wartościach innych osób. Dzięki temu dopełnia się i doskonali
osobowo.
Natomiast postmodernista popada w narcystyczny indywidualizm, będący ucieczką od społeczeństwa. Dla niego decydującą rolę odgrywają prywatne (osobiste), ciągle nowe pragnienia
i ich natychmiastowe zaspokajanie. Aby to wszystko osiągnąć,
żyje teraźniejszością, nie myśląc o doskonaleniu swojej osobowości. Konsekwencją tego narcystycznego indywidualizmu jest
pojawienie się typu człowieka słabego, nieodpornego, nieprzygotowanego do pokonywania trudności, skłonnego do zniechęcenia albo załamania wobec niewielkich nawet przeciwności losu, niezdolnego do dochowania wierności i miłości, bo to zbytnio komplikowałoby mu życie. Taki człowiek żyje w pustce i
samotności14.
3.3. Podstawą i punktem wyjścia dla procesu wychowania i
samowychowania jest posiadanie światopoglądu pozwalającego
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, nr 149.
Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, nr 24.
14 Por. J. J. Garrido, Misja chrześcijanina w czasach kryzysu kultury, [w:] „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, 24(1994), nr 6, s. 78-79.
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na znalezienie ostatecznego i wszechogarniającego sensu życia i
świata oraz obiektywnych wartości etycznych, jak również
uznanie wartości i godności tak swojej, jak i każdej innej osoby
ludzkiej. Podstawy te w postmodernizmie zostały zanegowane.
Ani Bóg, ani rozum, ani nauka, kultura nie mogą według postmodernistów stanowić ostatecznego uzasadnienia wizji świata.
Wszystko, co absolutne, ich zdaniem, jest nieprzydatne: przygniata człowieka i ustanawia terror. Toteż odrzucają każdy światopogląd, który stawia sobie za cel scalenie rzeczywistości, włączenie jej w ramy jakiegoś systemu. Konsekwencją tej negacji jest
nihilizm, czyli przekonanie, że nie ma niczego, co byłoby pewne,
bezwzględnie dobre i na czym można by oprzeć życie. Według
nihilistów życie ludzkie jest bezcelowym, bezrozumnym parciem naprzód. Kiedy człowiek dokonuje jakiegoś wyboru, nic
nie przemawia za tym, aby jeden wybór był lepszy od drugiego.
Każdy ma prawo to wybierać, co mu odpowiada, ale dla żadnego z wyborów ponoszenie ofiar nie miałoby sensu. Nihilizm
prowadzi więc do relatywizmu, czyli zatarcia różnicy między
dobrem a złem. Nie trzeba udowadniać, że nihilizm i relatywizm
totalnie zniechęcają do wychowania czy samowychowania.
3.4. Kultura postmodernistyczna afirmuje ulotność, kruchość
i nieokreśloność. Wszystko jest zlepkiem chwil, doświadczeń,
stanów duszy, które bezładnie płyną bez żadnego kierunku i
punktu odniesienia. Ciągłe znikanie słów, gestów i sytuacji
podważa potrzebę wysiłku. Człowiek w kulturze postmodernistycznej żyje jakby we śnie, jak w bajce, nie ma potrzeby posiadania przewodniej idei życia i systemu wartości, ani potrzeby
poszukiwania sensu. Żyje chwilą teraźniejszą. Jest oczywiste, że
taka postawa nie sprzyja wychowaniu ani samowychowaniu.
3.5. Tradycyjne podmioty wychowania: rodzina, szkoła i Kościół oddziałują poprzez bezpośrednią interakcję i osobisty autorytet, stosując klasyczne mechanizmy: przymus, nagradzanie i
karanie, identyfikację i internalizację. W społeczeństwie ponowoczesnym szczególną rolę w procesie wychowania odgrywają
środki masowego przekazu. Ich władza działa nie przez przymus, ale przez uwodzenie. Jest ona rozproszona, niewidzialna,
„kapilarna”, tzn. przesiąkająca od dołu na podobieństwo naczyń


włoskowatych. Media nie stawiają wymagań. Przeciwnie, ukazują świat wirtualny pełen atrakcyjnych ofert bez obowiązków i
bez konieczności trudu i ofiar. Nasuwa się pytanie, jak sprowadzić „na ziemię” wychowanków zafascynowanych obrazami
medialnymi, jak na nich oddziaływać, aby odnieść wychowawczy sukces.
Z zarysowanych tu przykładowo kilku problemów wychowawczych występujących w kulturze postmodernistycznej okazuje się, że kultura ta nie tylko utrudnia wychowanie, ale jest
ona antywychowawcza.
4. Wnioski
Fakt propagowania w naszym kraju przez media postmodernizmu nie powinien nas wytrącać z równowagi. Trzeba wobec niego
zachować dystans. Postmodernizm jest filozofią przegraną. Socjologowie zauważają jego słabnięcie na Zachodzie15. W Polsce filozofia ta raczej nie ma szans rozwoju. Natomiast łatwiej mogą znaleźć
u nas zwolenników pewne elementy postmodernistycznej kultury,
zwłaszcza te, które nakładają się na lansowane w mediach liberalne
i konsumpcyjne style życia. Zarówno z badań, jak i potocznej obserwacji okazuje się, że ogromna większość Polaków opowiada się
za utrzymaniem tradycyjnego porządku. Jest to okoliczność ułatwiająca promowanie dotychczasowych, sprawdzonych długowieczną tradycją, środków wychowawczych.
Pojawiają się nowe filozofie, określane niekiedy mianem
transmodernizmu, które nie ograniczają się do negacji, ale zmierzają do przezwyciężenia postmodernizmu. W ich centrum jest
osoba ludzka. Promują one nową racjonalność, wrażliwą na różnorodność i wielość wymiarów, ale nie mającą nic wspólnego z
relatywizmem16. Trzeba tworzyć odpowiadającą tym filozofiom
kulturę, jako alternatywną wobec kultury postmodernistycznej.
Ze względu na pluralistyczny charakter naszego społeczeństwa
trzeba też modyfikować i różnicować, stosownie do potrzeb,
sposoby wychowania, nie rezygnując z podstawowych wartości
i zasad.
15
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Por. P. Sztompka, dz. cyt., s. 574.
Garrido, art. cyt. s. 81-82.




Olga Matwijenko
CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY WYCHOWANIA
RODZINNEGO W KONTEKŚCIE NAUCZANIA
JANA PAWŁA II
Rodzina jest unikalną wartością cywilizacji ludzkiej. Na niej
opiera się dobrobyt społeczeństwa i przyszłość ludzkości. Ona rzeczywiście jest podstawą i jednym z największych zdobyczy ludzkości. Rodzina jest środowiskiem, w którym odbywa się przekazywanie wartości, przy pomocy, których człowiek buduje własną
tożsamość. To rodzina, w której człowiek urodził się i od tego momentu jest wychowywany. To rodzina, w której on ma prawo do
szacunku i miłości do ostatniej chwili swojego życia. Właśnie rodzinna wspólnota stwarza nieograniczone możliwości wymiany i
współdziałania między bliskimi ludźmi, i właśnie na tym polega
ogromna wartość rodziny jako ośrodka dla życia, uczuć, wychowania i troski. Rodziny nie sposób zastąpić czymkolwiek innym,
trudno wyobrazić sobie jej brak w społeczeństwie. Ludzkość nie
wypracowała żadnej innej instytucji zdolnej zastąpić rodzinę. Na
całym świecie ludzie dążą do odrodzenia tradycji życia rodzinnego. Wiemy, że rodzina jest szkołą, gdzie wychowywane są jednostki, gdzie panuje kult miłości do rodziców i ziemi ojczystej. Właśnie
tak z dawien dawna Ukraińcy kształtowali swoją tożsamość narodową. Należy podkreślić, że duży wpływ na ukraińską rodzinę
wywarł kościół chrześcijański i wyznawane przez niego zasady.
Kościół Chrystusowy naucza zasad, niezmiennych przez wieki,
według których żyła i rozwijała się ludzkość.
We współczesnym świecie wokół kwestii relacji rodzinnych
powstają nowe fale dyskusji. Przychodzi nam obserwować, jak
upada trwałość i autorytet związków rodzinnych. Odwieczne
wartości – dobro, troska, szacunek – odchodzą na drugi plan,
ustępując miejsca ulotnym pokusom. W warunkach współczesnej cywilizacji rodzi się coraz więcej niebezpieczeństw, zgub-



nych dla zwykłego funkcjonowania rodziny, i właśnie dlatego
potrzebuje ona ochrony i wsparcia. Rodzinny dobrobyt i niepowodzenia są przedmiotem uwagi dużej ilości instytucji: państwowych, rządowych i pozarządowych, religijnych i świeckich.
Prawo naturalne, na którym opiera się rodzina, przebywa
pod stałym zagrożeniem czynników zewnętrznych. Współczesne środki masowego przekazu często niszczą rodzinne i społeczne życie zamiast tego, żeby pomagać rodzicom w wykonaniu ich obowiązków. Rodzina jest instytucją, gdzie młodemu
pokoleniu przekazywane są w szczególności tradycje religijne,
patriotyczne, moralne i inne. Od rodziców, szczególnie od matki,
zależy, czy nowe pokolenie będzie umiało żyć według tradycji,
religii i kultury przodków. W historii zdarzają się przypadki,
kiedy naród, nie posiadając własnej państwowości, przekazał
jednak tradycje nowemu pokoleniu. Przykładem może być też
tutaj naród ukraiński, który przez wiele wieków był narodem
bez własnej państwowości.
Rodzina wychowuje dzieci dla siebie i społeczeństwa, w którym mieszka. Rodzice przygotowują dzieci do odpowiedzialności za przyszłość zarówno świata, jak i swojego państwa. Właśnie w rodzinie nowe pokolenia nabywają cechy niezbędne do
przyszłego życia w społeczeństwie.
Poprzez adhortację apostolską Familiaris Consortio, która stała
się owocem prac Synodu Biskupów w 1980 roku, Jan Paweł ІІ pragnął w imieniu Kościoła Katolickiego „nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny,
starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na
przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując
pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny”.
Dziś, kiedy minęło już 30 lat od publikacji Familiaris Consortio, zatroskanie o los małżeństwa i rodziny wcale nie zmniejszyło
się, a w niektórych przypadkach nawet wzrosło. Dotyczy to zarówno sytuacji ogólnoświatowej, jak i naszej ukraińskiej rzeczywistości. Objawy kryzysu życia rodzinnego są oczywiste: liczne


rozwody, tak zwane życie „na kocią łapę”, przedślubne stosunki
intymne, masowe aborcje, wymuszona separacja związana z
emigracją zarobkową, sieroctwo często przy żywych rodzicach –
wszystko to nie może nie martwić społeczeństwa. Obok kryzysu,
który pochodzi z wewnątrz małżeństwa, jesteśmy obecnie
świadkami ataku na same podstawy życia rodzinnego, kiedy
podważa się tradycyjna koncepcja małżeństwa jako związku
mężczyzny i kobiety, kiedy dokonywane są próby usunięcia z
ustawodawstwa niektórych państw samych pojęć „rodzina”,
„ojciec i matka”, zastępując ich dezorientującymi pojęciami
„partnerstwo”, „krewni”, „związek”. Nie mówiąc już o próbach
legalizacji jednopłciowych związków łącznie z prawem adopcji.
Dlatego odwołanie się do Nauczania Apostolskiego daje
możliwość uświadomić sobie wartość i wagę życia rodzinnego
oraz przypomnieć główne postulaty nauki Jana Pawła ІІ na ten
temat, żeby w ten sposób przyłączyć się do odrodzenia i podniesienia na należyty poziom instytucji rodziny na Ukrainie.
Należy zaznaczyć, iż koncepcja rodziny w nauczaniu Jana
Pawła ІІ jest niezwykle gruntowna. Papież rozpatruje istotę małżeństwa na wielu poziomach, odwołując się w swojej argumentacji do licznych przesłanek z teologicznego, antropologicznego,
eklezjologicznego, fenomenologicznego, pedagogicznego punktów widzenia. W swojej pracy odwołujemy się jedynie do niektórych tez nauczania Jana Pawła II, które zawarte są w
Familiaris Consortio i w «Liście do rodzin».
Po pierwsze, Papież zwraca szczególną uwagę na to, że małżeństwo jest instytucją Bożą. Podstawą Bożej myśli dotyczącej
rodziny chrześcijańskiej ma być małżeństwo, które stanowi naturalną podstawę rodziny, jej fundament, z którym rodzina
przebywa w ścisłym i bezpośrednim wewnętrznym związku. W
nauczaniu na temat małżeństwa szczególne znaczenie ma
stwierdzenie, że należy ono do porządku stworzenia i jako takie
mieści się w twórczym zamyśle Boga. Tę tezę o pierwotnym, a
nie wtórnym pochodzeniu małżeństwa і rodziny Urząd Nauczycielski Kościoła wspiera przez stulecia. Sobór Trydencki na swojej sesji mówi o „wiecznym i nierozerwalnym” charakterze



związku małżeńskiego1, а Papież Pius Х stwierdza, że
„…fundamentalną zasadą jest, iż małżeństwo nie zostało ani
ustanowione ani odrodzone przez ludzi, lecz przez Boga”2. Sobór Watykański II głosi podobne nauczanie, kiedy ogłasza, że
„…sam Bóg jest twórcą małżeństwa, obdarowanego różnymi
dobrami і celami”3.
Analizując te stwierdzenia tradycyjnego podejścia Kościoła,
Jan Paweł II na samym początku swojej adhortacji apostolskiej
zaznacza, że „instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś
niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy”, lecz wynikiem „świadomego i
wolnego wyboru, poprzez który mężczyzna i kobieta przyjmują
wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zamierzoną przez samego Boga”4. Tylko w takim teologicznym stwierdzeniu małżeństwo i rodzina objawia swoje prawdziwe znaczenie.
Papież proponuje rozpatrywać istotę małżeństwa i rodziny z
pozycji wiary, obejmując wszystkie etapy ich ziemskiej historii:
„Zamierzone przez Boga w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są wewnętrznie skierowane do urzeczywistnienia się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski dla uzdrowienia z ran grzechu5 i
nawiązania do „początku”. W Chrystusie, który jest Alfą i Omegą
historii ludzkiej, małżeństwo odnajduje najgłębszą prawdę o swoim pochodzeniu, swoim istnieniu i o swoim przeznaczeniu.
Stwierdzenie mówiące o tym, że małżeństwo jest Boża instytucją, oznacza po pierwsze, że żadna instytucja ludzka nie może
zmieniać wewnętrznej natury związku małżeńskiego, i po drugie, że prawdziwy rozwój rodziny jako instytucji i poszczególnych jej członków można zapewnić jedynie pod warunkiem poszanowania zamysłu Bożego wobec nich. Jan Paweł ІІ jest przekonany, że „jedynie przyjęcie Ewangelii pozwala na spełnienie
Breviarium fudei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I.
Bieda, Poznań 1989, VII. 594, s. 503.
2 Pius XI, Encyklika O małżeństwie chrześcijańskim (Casti connubii), Rzym
31.12.1930, 13.
3 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 48.
4 Gaudium et spes, 48.
5 Gaudium et spes, 47; Jan Paweł ІІ. List Appropinquat iam, 1 (15 sierpnia 1980 r.):
AAS 72 (1980), 791.
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wszystkich nadziei, które człowiek słusznie pokłada w małżeństwie i rodzinie”, - tej Dobrej Nowiny, która głosi zamysł Boży
dotyczący małżeństwa i rodziny, pomagając w pełni go poznać i
całkowicie wypełnić.
W naszych czasach coraz częściej stajemy się świadkami tego,
jak w środkach masowego przekazu pokazywane są nowe tendencje na kształt przewagi propagandy wartości materialnych
nad chrześcijańskimi, swobody stosunków seksualnych, w
szczególności homoseksualnych, co świadczy o prawdziwym
niebezpieczeństwie dla ludzkości. Istnieją opinie, że trzeba
wszystko zmienić, że wszystkie stare wartości są przestarzałe,
należy je zmodernizować, słyszymy argumenty, że rodzina i
ślub nie są jedyną możliwością dla społeczeństwa, aby kontynuować swoje istnienie. Dziś, jak nigdy dotąd istnieje konieczność
oddzielenia wiecznych wartości od szybko przemijających, które
rujnują rodzinę i cnoty rodzinne, bo w taki sposób odbywa się
niszczenie społeczeństwa ludzkiego i jego przyszłości.
Szczególną uwagę zwraca Papież także na stwierdzenie biblijne, które leży u podstaw całej antropologii chrześcijańskiej, a
mianowicie na stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo
Boże opisane na pierwszych stronach Pisma Świętego. Wspominając o tym fakcie, należy podkreślić, że Bóg nie powołał do życia człowieka jako samotnej istoty, ale jako parę – „mężczyznę i
kobietę”, którzy kształtują pierwszą wspólnotę osób: „Stworzył
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę”. Daje to podstawy do przeprowadzenia analogii między Trójcą Przenajświętszą, a małżeństwem i rodziną. Jan Paweł ІІ wspomina o tym w swojej pracy
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, kiedy pisze: „Obrazem i podobieństwem Bożym człowiek stał się nie tylko ze względu na
swoje człowieczeństwo, ale też ze względu na wspólnotę osób,
którą od samego początku tworzą mężczyzna i kobieta. Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, co w akcie komunii (łat. communio). Przecież on „od samego
początku” jest nie tylko obrazem, w którym odbija się samotność



panującej nad światem Osoby, ale niezgłębiona co do swojej istoty Boska Komunia Osób”6.
Małżeństwo, jako komunia miłości, zakorzenione jest w sakramencie miłości i jedności Osób Trójcy Przenajświętszej і
wskazuje nań. Jedyny Bóg, który istnieje jako sakramentalne
„My”, to swoje „my” objawia światu poprzez stworzenie człowieka na swój obraz, i dlatego stwarza go także jako my - „jako
mężczyznę i kobietę”. Tak więc człowiek od samego początku
był powołany do „ty” przeciwnej płci. Był on stworzony jako
mężczyzna i kobieta nie tylko w celu prokreacji, ale także po to,
aby we wspólnocie małżeńskiej odzwierciedlać Boską komunię
miłości i życia7.
Tak więc, nie tylko oddzielny człowiek, ale „komunia mężczyzny i kobiety” bierze udział w obrazie Boskim i objawia go
światu. Obydwoje stworzeni są „na obraz Boży” nie tylko w
swoim oddzielnym istnieniu, ale też we wzajemnym kierowaniu
się ku sobie w miłości8. Samo kierowanie się do innej osoby pozwala człowiekowi w pełni rozwinąć swoje człowieczeństwo,
stać się doskonałym. Rodzina, która jest ze swej natury, i powinna się stawać komunią i wspólnotą osób, powinna popierać
rozwój „żywego obrazu Boga” każdego z członków. Znaczenie,
które nadaje Papież „wspólnotowemu” wymiarowi „obrazu Bożego” w człowieku, wskazuje na konieczność obok praw człowieka, aktywnie popierać i bronić „praw rodziny”, które obecnie
jak nigdy są podważane, a nawet otwarcie odrzucane.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, red.
T. Styczeń, Lublin 1981, 39-40. Podobne nauczanie Jan Paweł II prezentuje w
swoich katechezach na temat rodziny, o czym wspominał obecny Papież
Benedykt na tegorocznych obchodach Światowego Dnia Rodziny w
Hiszpanii: „Mój drogi poprzednik Jan Paweł II mówił: „ Obrazem i
podobieństwem Bożym człowiek stał się nie tylko ze względu na swoje
człowieczeństwo, ale też ze względu na wspólnotę osób, którą od samego
początku tworzą mężczyzna i kobieta. Człowiek staje się odzwierciedleniem
Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii” - Katecheza, 14.11.1979.
7 J. Grześkowiak, Misterium Małżeństwа, Sakrament Małżeństwa jako symbol
Przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993, 101.
8 J. Grześkowiak, Misterium Małżeństwa., op. cit., 95.
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Oprócz stwierdzenia Biblii, że człowiek został stworzony na
obraz Boży w swoim zróżnicowaniu płciowym, pokazuje ono
fundamentalną równość mężczyzny i kobiety w godności i odpowiedzialności. Oto jak o tym rozważa Papież: „Stwarzając
człowieka „mężczyzną i niewiastą”, Bóg obdarza godnością osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę, ubogacając ich w
niezbywalne prawa i odpowiedzialne zadania właściwe osobie
ludzkiej”9.
Podkreślenie godności kobiety, któremu Ojciec Święty poświęca znaczną część Nauczania, nie jest przypadkowe: Papież
ze smutkiem stwierdza, że „orędzie chrześcijańskie o godności
kobiety bywa, niestety, zaprzeczane przez uporczywe nastawienie, traktujące istotę ludzką nie jako osobę, ale jako rzecz, jako
przedmiot kupna-sprzedaży będący na usługach egoistycznego
interesu i samozadowolenia. Pierwszą ofiarą takiej mentalności
jest kobieta”. Sługa Boży wspomina o „gorzkich owocach” takiego nastawienia, a mianowicie: pogardzie dla mężczyzny i kobiety, niewolnictwie, ucisku słabszych, pomografii, prostytucji,
zwłaszcza w formie zorganizowanej, i wszelkich najrozmaitszych formach dyskryminacji spotykanych na polu wychowania,
na polu zawodowym, przy wynagrodzeniu za pracę itp. Szczególnie zagrożone są niektóre kategorie kobiet – mężatki bezdzietne, wdowy, kobiety żyjące w separacji, rozwiedzione oraz
samotne matki. W tej sytuacji Kościół, zdaniem Jana Pawła II, ma
zaproponować społeczeństwu nowe formy duszpasterstwa specjalistycznego, by jakiekolwiek formy dyskryminacji mogły być
przezwyciężone, aby w pełni był szanowany „obraz Boga, jaśniejący w każdym bez wyjątku człowieku”.
Pierwszym, który powołany jest do okazania i wcielenia w
życie Bożego stosunku do kobiety, jest mężczyzna. Wymaga tego od niego miłość małżeńska, która niemożliwa jest bez głębokiego szacunku i poszanowania godności kobiety. „Nie jesteś jej
panem, – cytuje Papież św. Ambrożego, – lecz mężem, nie służą9„Należy

przede wszystkim podkreślić godność i odpowiedzialność kobiety,
równe godności i odpowiedzialności mężczyzny. ...To, co sam rozum ludzki
wyczuwa i poznaje, zostało w pełni objawione przez Słowo Boże: dzieje
zbawienia są bowiem ciągłym i chwalebnym świadectwem godności kobiety”.


cą otrzymałeś, ale żonę... Odpłać życzliwością za życzliwość,
miłość wynagrodź miłością”10. W małżonce mężczyzna powinien widzieć wypełnienie się zamysłu Bożego: „Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla
niego pomoc” – i swoim czynić okrzyk Adama, pierwszego oblubieńca: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała!”. Wyrażenie „kość z kości” oznacza w Biblii bliskie pokrewieństwo, natomiast w ustach Adama oznacza coś więcej –
tożsamość natury i jednakową godność. Od tego momentu mężczyzna nie jest więcej tym, który był „wzięty z ziemi”, a tym, kto
może się określić w relacji do kobiety, z którą tworzy wspólnotę
miłości i życia.
W nauczaniu Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie kluczowe znaczenie ma pojęcie „wspólnoty lub komunii osób” (communio personarum). W ustach Papieża wyrażenie to oznacza
związek osób, który opiera się na miłości i żywi się miłością:
„Założona i ożywiana przez miłość, rodzina jest wspólnotą osób:
mężczyzny i kobiety – jako małżonków, rodziców, dzieci i
krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania
prawdziwej wspólnoty osób”. Dwa elementy konstytutywne
określają wewnętrzną istotę i zadania małżeństwa chrześcijańskiego, a mianowicie tworzenie komunii miłości i służenie życiu.
Dlatego też Papież, w ślad za wcześniejszym nauczaniem II Soboru Watykańskiego, nazywa rodzinę nie inaczej, jak „głęboką
wspólnotą życia i miłości”11.
Życie małżeńskie Ojciec Święty rozpatruje w kontekście fundamentalnego powołania każdej istoty ludzkiej, powołania do
miłości. W rzeczy samej, jeżeli człowiek był stworzony na obraz i
powołany do upodabniania się do Boga, który jest Miłością (por.
1 J 4, 8), to miłość jest fundamentalnym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. „Bóg - naucza Papież - stworzył
człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości”. Wynika z
tego, że istota ludzka realizuje się w pełni w szczerym oddawa10
11



Św. Ambroży. Hexameron. V, 7, 19: CSEL 32, I, 154.
Gaudium et spes, 48.

niu siebie, i że jedynie miłość nadaje sens jej życiu. Jan Paweł ІІ
przypomina słowa ze swojej „programowej” Encykliki
„Redemptor hominis”: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka
się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób
swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”12.
Zdaniem Papieża, miłość jest „wewnętrzną zasadą, trwałą
mocą i celem ostatecznym” wspólnoty rodzinnej – męża, żony,
dzieci i wszystkich krewnych. Papież jest przekonany, że „bez
miłości rodzina nie może żyć, wzrastać i doskonalić się jako wspólnota osób – bez miłości ona w ogóle nie jest wspólnotą osób”.
Miłość, która łączy małżeństwo w „jedno ciało”, wyróżnia się
kilkoma cechami, o których wspomina i charakteryzuje w sprawozdaniu Sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła
Greckokatolickiego Bohdan Dziurak.
Jest integralna: obejmuje człowieka we wszystkich wymiarach
jego istnienia, fizycznym, psychicznym i duchowym. Papież mówi
o tym tak: „Miłość małżeńska zawiera całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby — impulsy ciała i instynktu, siła
uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli”. Człowiek, będąc „duchem ucieleśnionym”, czyli „duszą, która się wyraża poprzez ciało”, i „ciałem formowanym przez nieśmiertelnego ducha”, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. A
to z kolei oznacza, że miłość obejmuje również ciało ludzkie, a
ciało uczestniczy w miłości duchowej. W związku z tym, płciowość „nie jest zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą
się z sobą aż do śmierci”. Jak widzimy, obejmując pozytywnym
spojrzeniem ludzką płciowość, Głowa Kościoła Rzymskokatolickiego jednocześnie umieszcza ją we właściwym kontekście miłości między małżonkami, tej Biblijnej agape, o której pisał Papież,
iż nie szuka ona swojego, a pragnie jeszcze większego oddania
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się, będąc gotową do poświęceń, wyrzeczeń i ofiary, żyjąc troską
i służbą drugiemu (por. Benedykt XVI, Bóg jest miłością, 6).
Tak rozumiana miłość małżeńska jest jednocześnie integrująca: „Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno
serce i jedna dusza”. Manifestowana jest tu jedna z istotnych
cech małżeństwa chrześcijańskiego, a mianowicie jego jedność.
Wywodzi się ona z przykazania miłości małżeńskiej, na mocy
którego mężczyzna i kobieta „już nie są dwoje, lecz jedno ciało”.
Dar Świętego Ducha otrzymany przez młode małżeństwo w Sakramencie stanowi dla nich zachętę, żeby z każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie:
na poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń,
związku dusz13, ukazując w ten sposób Kościołowi i światu nową
komunię miłości jako dar łaski Chrystusowej. W tym kontekście
Papież tłumaczy, dlaczego poligamia zaprzecza samej naturze
komunii małżeńskiej: przede wszystkim dlatego, że przekreśla
ona zamysł Boży, który został objawiony nam na początku, a także dlatego, że jest ona przeciwna równej godności osobowej mężczyzny i kobiety, oddających się sobie w miłości całkowitej – jedynej i wyłącznej.
Następna cecha miłości małżeńskiej to jej nieodwracalność,
która czyni nierozerwalnym małżeński węzeł mężczyzny i kobiety – „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”. Wszystkim tym, którzy w naszych czasach uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie, i tym, którzy
mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszającą zobowiązanie małżonków do wierności, Papież przypomina radosne orędzie o
bezwzględnie wiążącej mocy tej miłości małżeńskiej, która w
Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę. Miłość
małżeńska, jeżeli ma być autentyczna, musi być także nieodwracalna, dlatego więc przewiduje małżeńską wierność aż do śmierci. „Jeżeli człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje sobie

Jan Paweł ІІ. Przemówienie do Małżonków (Kinszasa, 3 maja 1980 r.), 4: ААS
72 (1980), 426 і dalej.
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możliwość zmiany decyzji w przyszłości, już przez to samo nie
oddaje się całkowicie”, - przekonuje Papież-Słowianin.
Nierozerwalności wymaga od związku małżeńskiego nie tylko osobowe i całkowite obdarowanie się małżonków, ale też dobro dzieci, którym należy zapewnić atmosferę stabilności i bezpieczeństwa, żeby mogły one osiągnąć pełnię dojrzałości ludzkiej i
chrześcijańskiej. Jednak ostatecznym motywem nierozerwalności
jest motyw o charakterze religijnym: „Bóg chce nierozerwalności
małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i przez to – najwyższym
urzeczywistnieniem bezwarunkowej wierności, z jaką Bóg miłuje
swój lud, tak samo małżonkowie chrześcijańscy powołani są do
rzeczywistego uczestnictwa w nieodwołalnej nierozerwalności”.
Papież wykazuje się głęboką znajomością jasnych i ciemnych
stron życia rodzinnego, kiedy podkreśla, że zachowanie i doskonalenie komunii rodzinnej jest możliwe jedynie w wielkim
duchu ofiary, który wymaga szlachetnej gotowości każdego i
wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Chociaż konflikty, egoizm, niezgoda gwałtownie uderzają w
rodzinę, a niekiedy śmiertelnie ranią jej członków, każda rodzina
jednak jest powołana do radosnego i odnawiającego doświadczania pojednania, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej jedności. W ten sposób miłość małżeńska osiąga swoją doskonałość, zgodnie ze słowami jednego ze współczesnych pisarzy, który powiedział: „Miłość sprawdza się w wierności, a doskonali się w przebaczeniu”. Poprzez wzajemne przebaczenie i
pojednanie manifestowany jest paschalny triumf Chrystusa nad
grzechem w życiu małżeńskim, а miłość małżeńska okazuje
swoją być może najcenniejszą postać – miłosierdzia.
W „Liście do rodzin” Papieża Jana Pawła ІІ czytamy, że właśnie rodzina opiera się na służeniu życiu. Miłość małżeńska jest
z natury swojej miłością owocną; jest ona skierowana na urodzenie potomstwa. Owocem miłości jest dziecko; kiedy przychodzi na świat, rozszerzają się horyzonty miłości małżeńskiej,
miłość dwojga staje się miłością trojga. Nawet jeśli dziecka jeszcze nie ma, związek miłosny już jest w pewnym sensie „miłością



trojga”, gdyż małżeństwo winno być skierowane na dziecko 14.
Papież dochodzi do wniosku, że «Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest ona naturalną wspólnotą, w której
mężczyzna i kobieta powołani są do wzajemnego obdarzania się
miłością i życiem»15.
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Por. J. Grześkowiak, Misterium Małżeństwа, op. cit., 103.
Jan Paweł ІІ, List do rodzin, 1,17.

Oleksandra Dubasenyuk
ROLA IDEI PEDAGOGICZNYCH JANA PAWŁA II
W KSZTAŁTOWANIU DUCHOWOŚCI MŁODZIEŻY
W warunkach globalizacji oraz procesów integrowania
wspólnoty europejskiej wzrasta zainteresowanie kwestią duchowego i moralnego wychowania młodzieży. Ojciec Swięty Jan
Paweł II – osoba wszechświata – krzewił szczytne wartości moralno-etyczne. Pozastawił ludzkości schedębędącą według opinii
profesora Nyczkalo prawdziwym skarbem pedagogicznym.
Dzieło owo jest cennym żródłem duchowym oraz podłożem metodologicznym dla filozofii, pedagogiki, psychologii i innych
nauk o człowieku i człowieczństwie. Ojciec święty mówił o konieczności zastosowania idei chrześćjańskich w procesie edukacji
i wychowania młodego pokolenia. Całe życie Jana Pawła II jest
dobitną egzemplifikacją, jak pokonywać trudności podnosić się i
innych na duchu, propagować wysokie ideały ogólnoludzkie
oraz chrześcijański.
Swiatopogląd przyszłego Ojca świętego rozwijał się pod
wpływem tragicznych wydarzeń: wcześnie stracił rodziców,
przeżył II wojnę światową, rządy Hitlera i Stalina, komunistyczną okupację Polski. Gęstość wydarzeń w życiu przyszłego papieża jest imponująca: był uczonym, poetą, kapłanem, aktorem,
profesorem. Jeszcze w młodości został wyświęcony na biskupa,
póżniej zaś był arcybiskupem i kardynałem. Tragedia życia osobistego, cierpenie i samotność przyczyniły się do lształtowania
osobowości Karola Wojtyły. Nie osiągnąwszy wieku dwudziestu
jeden lat stracił prawie całą rodzinę. Tragedia rodzinna wpłynęła
na Wojtyły jako człowieka i osobę duchowną. O tych doświadczeniach życiowych Karol Wojtyła często wspominał w rozmowach prywatnych szczególnie o bolącej samotności po śmierci
ojca. Sam również wielokrotnie patrzył śmierci prosto w oczy.




Ofiarowanie swego życia Bogu i Kościołowi jest gruntem zasad życiowych Ojca świętego.
Oto niektóre przykłady z życia i działalności Jana Pawła II.
Według opinii przyjaciół, modlitwa i medytacja zawsze były
podstawą jego siły fizycznej i umysłowej oraz wybitnej zdolności
do odzyskiwania energii pomimo napiętego garmonogramu Watykanu i częstych pielgrzymek do najdalszych zakątków świata.
Takie tempo życiowe niezmiernie przekraczało granicy wytrzymałości przeciętnego człowieka1.
Karola Wojtyłę zawsze cechowała niesamowita energia, która
stanowiła zasadę jego haryzmy. Do przymiotów przyszłego Ojca
świętego również warto dodać pracowitość, zaangażowanie w
naukę, literaturę i duszpasterstwo. Szczególnie uzdolniony humanistyczie Karol Wojtyła bardzo lubił lekcje religii, filozofii i
języków obcych. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim on
studiował filologię i filozofię2.
Atmosfera uniwersytetu znacznie wpłynęła na przyszłego
papieża. W wieku 18 lat on czynnie uczestniczy w kółku literackim, uczęszcza na lekcje rytoryki, pisze wiersze, sztuki teatralne,
między innymi „Ballady Katedry na Wawelu”3.
W czasie wojennym kontynuował naukę w uniwersytecie
podziemnym i jednocześnie pracuje w kamieniołomie. Mimo
zaaferowania się pracą piszę sztukę sceniczną „Król Duch”,
działa w organizacji podziemnej ukrywającej krakowskich żydów przed hitlerowcami. W r. 1942 Karol Wojtyła przenosi się
do zakładów chemicznych w Solwei4. W tym samym czasie zaczyna studiować teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W
lecie 1944 r. Karola Wojtyłę w gronie innych studentów przeniesiono do rezydencji arcybiskupa. On odbywa postrzyżyny i staje
się zakonnikiem. W roku 1946 został wyświęcony na księdza.
Dalej kontynuuje studiowanie teologii na uniwersytecie w Rzymie. W r. 1947 odbywa pielgrzymkę do Francji, Belgii i Hollan-

Por. T. Szulc. Papież Jan Paweł II – Biografia. Warszawa, 1996, s. 60.
Tamże., s. 86
3 Por. M. Maliński. Karol Wojtyla. Dorastanie do papiestwa. Kraków, 1999, s. 65.
4 Por. Szulc., jw. s. 110
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dii5. W roku 1948 Karol Wojtyła zostaje doktorem teologii, wraca
do Polski i rozpoczyna działalność kapłańską.
Również Karol Wojtyła prowadzi działalność edukacyjną. Uczy
etyki społecznej na uniwersytecie w Krakowie. Póżniej na KULu
staje na czele katedry etyki6. Wieloletnia działalność w dziedzinie
religijnej, edukacyjnej, pedagogicznej kształtuje Jana Pawła II jako
osobę duchowną.
Na podstawie doświadczeń życiowych i zawodowych Ojciec
Święty sformułował postulaty potrzebne w procesie wychowania
młodzieży. Jan Pawel II mówił o wielkiej roli nauczyciela i jego autorytecie osobistym w wychowaniu dzieci i młodzieży. On uczy
myśleć Ojczyzną, kszałtować świadomość patriotyczną i społeczną,
miłość do macierzy, dążenie do zachowania pokoju. Jan Pawel II
łączył wyrazy „ojczyzna”, „macierz” i „ojciec”, „matka”. Takie nawiązanie nie jest przypadkiem, ponieważ ojczyzna jest uosobieniem wszystkiego dobrego odziedziczonego po naszych przodkach7. W tej sprawie wielka rola spoczywa na rodzicach.
Z kategorią duchowości łączy się potozeba poznania świata,
siebie, sensu życia. Osoba duchowa zastanawia się nad tymi
kwestiami i pragnie otrzymać odpowiedż na nie. Duchowość
cechuje dobre traktowanie do ludzi, troska, uczynność. Kształtowanie duhowych potrzeb osobowości jest ważnym zadaniem
wychowania.
Ojciec Święty radzi nauczycielom uczyć dzieci tożsamości,
odpawiedzialności, umiejętności walczyć o swoje przekonania,
zycia w warunkach demokracji. Właśnie nauczyciel sprzyja rozwojowi u młodzieży moralności, poczucia własnej wartości, dążenia do swobody ducha, szacunku do ludzi i własnej osoby8.
Postulaty Jan Pawel II powinny stanowić podłoże formowania
przyszłego nauczyciela. Współczesny nauczyciel powinien być
osobą o wysokiej duchowości i moralności oraz doskonalić swój
Por. Jan Paweł II. Dar i Tajemnica, s. 52-53.
Por. Szulc., jw. s. 174.
7 N. G. Nychkało. Jan Paweł II: człowiek musi mierzyć skalę serca//Edukacja
Ukrainy, 2009, 19 maja. s. 5.
8 Pedagogia Jana Pawla II w XXI wieku. Teoria i praktyka. N. Nyczkało. – Stalowa
Wola, 2008. – s. 77.
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warsztat przez całe życie. Bardzo ważnym jest rozwijać aktywną
pozycję życiową młodzieży, szczytne ideały, wysoką moralność,
świadomość bycia częścią ogólnoświatowej kultury9.
Według naukowców istotna jest atmosfera duchowomoralna, która ma sprzyjać rozwojowi osobowości. Taka atmosfera tworzy się w procesie współpracy, wspólnej działalności.
Przede wszystkim przyszli nauczyciele muszą opanować wiedzę
filozoficzną na temat świata, człowieka, społeczeństwa i jego
ewolucji, nauki, kultury, wartości socjalnych, politycznych, religijnych. Istotna jest również wiesza psychologiczna o zachowaniu ludzi, historyczna, perfekcyjne opanowanie języka i kuktury
ojczystej, uswiadomienie sobie unikalności ludzkiego zycia.
Prawdziwym skarbem dla pedagogów jest traktowanie przez
Ojca Świętego pojęcia „patriotyzm”. Patriotyzm oznacza miłość
do wszystkiego, co składa się na ojczyznę, historię, tradycję narodową, kulturę, język jak i krajobtazy. Miłość ta rozpowszechnia się również na dorobek w dziedzinie literatuty i twórczości
narodowej. Kwestia patriotyzmu nabywa szczególnej aktualności
w warunkach internacjonalizacji integracji i globalizacji świata.
Prawdziwy patriotyzm nie ma nic wspólnego z wywyższeniem
swojego narodu, negacji innych. Idąc tą drogą, nietrudno o ksenofobię, szowinizm, nacjonalizm.
Kamieniem węgielnym wychowania jest patriotyzm połaczony z internacjonalizmem. Sedno pojęcia patriotyzmu stanowi
miłość do ojczyzny i narodu, dumę za ich przeszłość i chęć pracy
dla ich świetności w przyszłości10. Ojciec Święty jest przekonany
o tym, że rodzina, nacja, macierz pozostają rzeczami nie do zastąpienia. Patriotyzm jest połączony z internacjonalizmem, poczuciem ogólnoludzkiej solidarności. Bardzo istotnym jest kstałtowanie u młodego pokolenia przyjażni, równości, tolerancji w
stosunkach z innymi nacjami, umożliwienie rozwoju inicjatywy
obywatelskiej i wszystkich narodów Jan Pawel II wrażał ie wychowanie moralności jest nieodłączną częścią społecznego wychowania. Przyszli pedagodzy muszą uświadomić konieczność
regulowania przez socjum zachowania i postępowania osobo9

Tamże., s. 121-123.
Tamże., s. 134
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wości. Po pierwsze, treba sformułować moralne wymogi, które
społeczeństwo toleruje i szanuje. Po wtóre, dotrzeć do świadomości każdego konkretnego obywatela.
Społeczeństwo musi zaakceptować pewne moralno-etyczne
zasady i hołdować im. To drugie zadanie może być rozwiąząne
za pomocą moralnego wychowania. Jego zadania wymagają od
przyszłego nauczyciela odpowiednich przekonań i zasad, moralnych predyspozycji, uczuć, przyzwyczajeń, całokształtu osobowości. Treść moralnego wychowania w społeczeństwie jest
podporządkowana jego potrzebom i celom. Te ostatnie zależą od
ideologii i charakteru społeczeństwa.
Przyszli pedagodzy w prosesie zawodowego i osobowego
formowania się powinni głęboko zastanowić się i przemyśleć sens
idei pedagogicznych. Ojca świętego wkwestii wychowania człowieka. Papież udowadnia, że właśnie od wychowania zależy
przyszłość ludzkości i poszczególnej rodziny. Wychowanie warto
skierować na wychowanie ludzkiego w ludziach. W trakcil swego
życia człowiek stopniowo uczy się bycia człowiekiem. Ojciec
święty przywołuje młode pokolenie pracować nad sobą, wzbogacać i umysł, i serce w celu spełnienia swojej misji życiowej.
Ojciec święty był zaniepokojony ujemnym wpływem na rozwój osobistości „dobr cywilizacyjnych”, uzależnień różnego autoramentu, nałogów, rozpusty.
Ojciec Święty uważał, że dialog międzyreligijny ma odgywać
ważną rolę w polikulturowej edukacji. Ten istotny aspekt musi
być uwzględniony w procesie kształtowania zawodowego przyszłego nauczyciela.
8 pażdziernika 1965 r. ojcami II Soboru Watykańskiego była
podpisana deklaracja Nostra Aetate. Jest ona jednym z najważniejszych dokumentów poświęconych stosunkom między kościołem i religiami niechrześcijańskimi kościól traktuje religie
niechrześcijańskie z szacunkiem, ponieważ one są nosobieniem
dusz milionów ludzi naszej planety. W nich zawarte są tysiącletnie próby odnalezienia Boga. Dobitnie ilustrują owe próby
modlitwy pełne szczeróści i wspaniałomyślności.
Jan Pawel II w stosunku do religii niechrześcijańskich kontynuował stanowisko swojego poprzednika Pawła VI. W encyklice


„Redemptoris Hominis” dnia 4 marca 1979 roku on apeluje o zastosowanie idei o tolerancji religijnej w działalności skierowanej na
zblizenie z przedstawicielame religii niechrześcijańskich. Dialogi
międzyreligijne, spotkania, wspólne modlitwy, poszukiwania
skarbów ludzkiej duchowości będą rezultatem takiego zbliżenia.
Według Jan Pawel II diałog to nie skutek pewnej strategii czy
zainteresowania, lecz działalność mająca motywację, wymogi i
zalety. Dialog zbudowany na prawdziwym szacunku do wszystkiego, co powstało dzięku Duchowi. Ten dialog pozwala kościołowi odkryć „nasiona słowa” i „światło prawdy”, które objawia
się w poszczególnych osobach i tradycjach religijnych ludzkości.
Dialog jest oparty na miłości i nadzieji na owoce duchowe. Inne
religie są pozytywnym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła,
borzeczywiście wymuszają na nim poszukiwania zhamion obechości Chrystusa i czynności Ducha oraz zglębienie osobistej tożsamości. Oczywiste jest, jakim Duchem jest inspirowany, ten dialog. Interlokutor powinien być oddany swoim tradycjam narodowym oraz przekonaniam religijnym, otwarty również na tradycje i przekonania innych. Wówczas on potrafi zrozumieć bez
fałszy i uprzedzenia, w sposób prawdziwy, poczciwy, zdawając
sobie sprawę z tego, że dialog ów jest w stanie być źródłem rozwoju dla każdego. Uczestnicy dialogu idą drogą poszukiwań duchowych, pokonania uprzedzeń i niechęci na tle religijnym.
Reasumując, ucząc się o życiu i dziedzictwie duchowym Ojca
świętego, uczymy się służenia ludzkości, zrozumienia człowieka, wytyczyć kierunek wychowania młodzieży i poszukiwań naukowych w
dziedzinie wychowania i rozwoju osobowości i społeczeństwa.
Summary
The article deals the the life and spiritual inheritance of Pope
John Paul II, who by his tireless and many-sided activity deserved large honour and love of the people. He left enormous
spiritual and pedagogical inheritance of the highes level to the
young generation, in particular the conceptual positions as for
the patriotic, spiritual and moral education and international,
interreligious dialog which must become a vital pointer, methodological and spiritual landmarks of humanity.


Magdalena Łuka
WYCHOWAWCZE ZNACZENIE PRACY
JAKO ISTOTA PEDAGOGIKI PRACY
Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy
Praca jest rzeczywistością, która zewsząd otacza i określa
człowieka. Zasadniczą część jego dojrzałego życia stanowi praca
zawodowa, równie ważne jest przygotowanie się do niej w młodości. Efekty pracy człowieka są istotnym czynnikiem jego oceniania. Dzięki pracy pozyskuje środki utrzymania dla siebie i
rodziny, przez nią rozwija się i dojrzewa. Praca jest fundamentem życia społecznego, stwarza i umacnia więzi społeczne, bogaci społeczeństwo, współtworzy dzieła kultury i cywilizacji, z
których korzystają następne pokolenia. Brak pracy jest nie tylko
źródłem kłopotów finansowych i frustracji, ale także poważnym
problemem społecznym.
Początki naukowej refleksji nad pracą i wychowaniem w Europie
Ożywione badania i rozważania dotyczące pracy oraz człowieka w odniesieniu do pracy, zaowocowały systematyzacją nagromadzonej wiedzy i stworzeniem nowej dyscypliny naukowej,
jaką jest pedagogika pracy. Zaistniała ona obok już istniejących
wcześniej i funkcjonujących z dużym powodzeniem dyscyplin,
takich jak filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, prakseologia, ergonomia i inne. W tej sytuacji naturalne wydawało się nazwanie dyscypliny pedagogicznej – właśnie pedagogiką pracy1. Nazwa pedagogika pracy sugeruje obszar

We wrześniu 1972 roku rozpoczął działalność Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Już od początku swojego istnienia rozpoczęła się wytężona
praca całego Instytutu i osób współpracujących z całego kraju, mająca prowadzić
do ukształtowania nowej dyscypliny pedagogicznej – pedagogiki pracy, ściśle
osadzonej w strukturze nauk pedagogicznych, ale także nauk o pracy. Ostatecznie Rada Naukowa tego Instytutu już na swym pierwszym posiedzeniu opowie1



jej zainteresowań, mianowicie traktowanie pracy człowieka jako
znaczącego czynnika jego rozwoju i wychowania.
„ P e d a g o g i k ę p r a c y przyjęło się określać jako subdyscyplinę naukową, której przedmiotem badań są pedagogiczne
aspekty relacji: człowiek – wychowanie – praca”2.
Pedagogika pracy, aczkolwiek wykrystalizowała się jako
dyscyplina pedagogiczna dopiero w latach siedemdziesiątych
XX wieku, ma jednak długi rodowód. Związana jest nierozłącznie z ruchami społecznymi, szczególnie z zagadnieniem stosunku człowieka do pracy.
Do oficjalnego uznania tej nauki droga wiodła przez mniej
lub bardziej rozbudowane etapy refleksji nad rolą pracy w życiu
człowieka. W analizowaniu tych zagadnień można sięgnąć daleko w głąb historii. Po prostu – człowiek zawsze myślał o tym, jak
żyć i co czynić, aby zagwarantować sobie i najbliższym godziwe
warunki bycia i egzystencji.
Jedną z pierwszych analiz na temat pracy i wychowania do
pracy, była wypowiedź T o m a s z a M o r u s a (1478-1535). Około 1516 roku w dziele Utopia opisał on życie na wyspie, gdzie
panuje szczęście. Przedstawił fikcyjne królestwo, w którym niektórzy współcześni uczeni dopatrują się wyidealizowanego
przeciwieństwa Europy z czasów Morusa, podczas gdy inni
uznają je za złośliwą satyrę na nią. Ustrojem Utopii była komuna
drobnych producentów, rolników i rzemieślników. Rozwój
przemysłu uważany było za zło. Określił jednak jasno, że wszyscy muszą pracować sześć godzin dziennie. Sformułował również postulat, aby cała młodzież pracowała w rolnictwie, a potem niektórzy z nich wybrali inne zawody. Pomimo tego, że
człowiek cały czas potrzebuje „pogoni” za nierealnym oraz pomimo wszystkich błędów popełnianych przy próbach zmieniania świata na idealny, czego m.in. obrazem jest Utopia Morusa,
autora tej koncepcji przyjęło się uważać za twórcę idei wychowania przez pracę3.
działa się za pedagogiką pracy jako teoretycznym układem odniesienia dla działań IKZ (Por. Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 29-38).
2 Z. Wiatrowski, dz. cyt., s. 33.
3 Por. tamże, s. 23-24.


Od tego czasu zagadnieniem pracy i wychowaniem przez
pracę zajmowało się wielu myślicieli. Jednym z nich był J a n
A m o s K o m e ń s k i , który żył na przełomie XVI i XVII wieku
(1592-1679). Wychowanie planowe powinno się rozpoczynać,
według Komeńskiego, tuż po urodzeniu się dziecka. Pierwszy
okres wychowania, do końca szóstego roku życia, określanej
mianem „szkoły macierzyńskiej”, ma zapewnić dziecku prawidłowy rozwój fizyczny, wyposażyć je w podstawowe pojęcia
moralne oraz doprowadzić do pełnego rozwoju młodocianego
intelektu, tak by dziecko po ukończeniu 6 lat mogło rozpocząć
naukę w szkole elementarnej. Przede wszystkim w okresie tym
należy dbać o to, by dziecko sprawnie posługiwało się językiem
ojczystym i przyswoiło podstawy elementarnego wykształcenia.
Szkoła powszechna, stanowiąca kolejny szczebel wychowania,
miała charakter praktyczny. Oparty na umiejętności czytania,
pisania i rachunków, program rzeczowy szkoły miał zapewnić
dzieciom rozumienie bliższego i dalszego środowiska, zaznajomić z własnym krajem i ułatwić wybór zawodu. Szczególnym
szacunkiem darzył pracę, gdyż uważał, że przez nią prowadzi
najbardziej skuteczna droga do aktywizowania dziecka, eliminowania nudy, a także zorientowania dziecka w różnorodności
prac zawodowych, m.in. po to, aby łatwiej ujawniały się zamiłowania i skłonności4.
W Polsce zauważamy tego rodzaju problematykę zwłaszcza
w okresie odrodzenia, gdy pojawiły się głosy podejmujące problematykę wychowania przez pracę. Głównym propagatorem tej
idei był A n d r z e j F r y c z M o d r z e w s k i (1503-1572). Tworzył on wizję prawidłowego, we własnym mniemaniu, sprawiedliwego i prawego państwa. Autor postulował równouprawnienie wszystkich warstw społecznych, był przeciwnikiem wszelkich wojen, a zwolennikiem zgody i pokoju. Wielokrotnie nawiązywał do roli pracy ludzkiej. Uważał, że należy do niej
wdrażać już dzieci i to od najwcześniejszych lat i systematycznie
kontrolować jej wyniki. Był gorącym zwolennikiem wszczepienia dzieciom zamiłowania i szacunku do pracy, m.in. poprzez
uczenie, zgodnie z uzdolnieniami, określonego rzemiosła, co w
4

Por. S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1994, t. I, s. 297-317.


przyszłości pozwoli na wykonywanie pracy z powodzeniem i
zadowoleniem. Według tego autora, powinny być uczone tego
wszystkie dzieci, bez względu na pochodzenie i majątek. Modrzewski jest uważany za prekursora idei wychowania przez
pracę w Polsce5.
Zbliżonych refleksji nad znaczeniem pracy w życiu człowieka
przytaczać można więcej. Ważne jest to, że w miarę upływu czasu
stawały się one bardziej skonkretyzowane i bardziej osadzone w
kształtujących się wówczas ogólnych systemach wychowania.
Mimo, że w czasach Komisji Edukacji Narodowej idea wychowania przez pracę i przygotowania młodzieży do niej przybrała już treści konkretne, to jednak ich realizacją zajął się bliżej
S t a n i s ł a w S t a s z i c (1755-1826). Idee społeczne Staszica mocno wpłynęły na jego koncepcje pedagogiczne. Staszic uważał, że
wychowanie jest czynnikiem określającym przyszłość społeczeństwa i kierunek jego rozwoju. Jeden z rozdziałów w Uwagach nad
życiem Jana Zamoyskiego zaczyna on słowami wielkiego kanclerza: „Zawsze takie rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży
chowanie”. Kładzie on ogromny nacisk m.in. na nauki praktyczne
(o ulepszaniu ziemi, o przemyśle, rzemiosłach), naukę gospodarstwa i administracji, gdyż takie umiejętności tworzą „pożyteczność obywatela”. Przekonany był, że ojczyźnie są potrzebni rzemieślnicy, kupcy, przedsiębiorcy, fachowcy, czyli ludzie energiczni, którzy dźwigną gospodarczo Polskę. Stąd podstawowa
zasada pedagogiczna Staszica wyrażała się w stwierdzeniu, że
kształcenie winno być oparte o wiedzę praktyczną i doświadczenie, gdyż inaczej jest bez wartości. Z tego też względu Staszica
nazywamy ojcem polskiego szkolnictwa zawodowego.
Na przełomie XIX i XX wieku problematyka należąca do dziedziny zwanej dziś pedagogiką pracy, żywo zainteresowała licznych przedstawicieli pozytywizmu, głoszących m.in. hasła pracy
organicznej i pracy u podstaw. Krytyka szkoły tradycyjnej z jej
sztywną organizacją i metodami, powodującymi bierność
uczniów i oderwanie od życia, doprowadziła w tym czasie do
Por. E. Fryckowski, U źrodeł wychowania przez pracę w polskiej myśli społecznej i
filozoficznej, [w:] Z. Wiatrowski (red.), Studia Pedagogiczne, nr 8, Bydgoszcz
1992, s. 108.
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powstania różnych nowych koncepcji i kierunków w teorii i metodyce kształcenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w praktyce szkolnej i zyskały sobie w różnych krajach dużą popularność.
W 1864 roku wszedł do programów i praktyki szkół ogólnokształcących, zwłaszcza na szczeblu podstawowym, tzw. slójd,
czyli roboty ręczne. Slójd, jako obowiązkowy przedmiot nauczania, pojawił się w szkołach elementarnych i seminariach nauczycielskich Finlandii. Fińska koncepcja slójd’u, zmierzała konsekwentnie do powiązania w procesie elementarnego nauczania,
pracy rąk przy pomocy prostych narzędzi z pracą umysłową na
lekcjach fizyki, geometrii i z wychowaniem estetycznym na godzinach rysunku.
Osiem lat później, bo w 1872 roku, założono seminarium nauczycielskie slójd’u w Szwecji, a wraz z nim szereg szkół, pracowni i warsztatów. Te zasady dydaktyczne spopularyzował
wśród polskiego nauczycielstwa m.in. H e n r y k R o w i d (18771944). Według tych poglądów, głównym celem nauczania było
wyrabianie dobrego smaku dzieci, zamiłowania do pracy i szacunku dla niej, rozwijanie zaufania dziecka we własne siły,
przyzwyczajanie go do porządku, dokładności, czystości, ćwiczenie wzroku, dotyku, poczucia formy i sprawności rąk, uwagi,
pomysłowości i cierpliwości.
Od idei „szkoły pracy” do „pedagogiki pracy”
„Szkoła pracy” jako kierunek wychowania zaistniała w postaci
ruchu pedagogiczno-reformatorskiego i miała dwóch wybitnych
teoretyków o wielkim zasięgu wpływów w całym świecie: John
Dewey w Stanach Zjednoczonych i Georg Kerschensteiner w
Niemczech oraz innych przedstawicieli w wielu krajach, m.in.:
Janusza Korczaka, Pawła Błońskiego, Antoniego Makarenko.
J o h n D e w e y (1859-1952), filozof, psycholog i pedagog, był
inicjatorem koncepcji szkoły aktywnej pracy, w której uczniowie
zdobywali wiedzę przez wykonywanie różnych prac rzemieślniczych. Jest on głównym przedstawicielem tzw. progresywizmu,
czyli ruchu nowego wychowania.
Głównym założeniem pedagogiki Deweya jest rozróżnienie
w procesie wychowawczym dwóch stron: psychologicznej i so


cjologicznej. Wychowanie można określić jako proces wrastania
jednostki w społeczną świadomość gatunku albo jako pobudzenie wrodzonych sił dziecka przez wymogi społeczne sytuacji, w
której dziecko się znalazło. Punktem wyjścia wszelkiego wychowania musi być strona psychologiczna: instynkty i siły wrodzone dziecka. Z drugiej strony wychowanie jest konieczną
czynnością społeczną.
Dewey dostosowuje treść i metody pracy szkoły z jednej
strony do właściwości i natury dziecka, z drugiej zaś strony pragnie, aby materiał nauczania wprowadzał dzieci w doświadczenia społeczeństwa, w jego tradycje i formy życia. Podstawą programu nauczania czyni Dewey zajęcia praktyczne typu rzemieślniczego w warsztatach i gospodarstwie domowym. Cofa
się przy tym do wytwarzania narzędzi stosowanych w przeszłości i kolejno przechodzi do metod i maszyn współczesnych. Praca była nie tylko narzędziem praktycznego poznania, ale zarazem metodą wychowania i przygotowania do czynnego udziału
w życiu społecznym, dzieci bowiem nawzajem udzielały sobie
wskazówek, doradzały i pomagały, wykonywały pracę wspólnie
i zżywały się ze sobą w czynnym działaniu.
Zajęcia praktyczne były więc w szkole Deweya punktem
wyjścia i osią, wokół której narastała stopniowo wiedza dzieci o
rzeczywistości i zjawiskach przyrody, o historycznym rozwoju
produkcji. Przez cały czas zainteresowanie ucznia wypływa tutaj
z jego działalności i harmonijnie się z nią łączy. Ponieważ przed
dzieckiem stają problemy i dziecko samodzielnie uczy się je
rozwiązywać, rozwija się jego zdolność myślenia refleksyjnego.
Myślenie jest instrumentem skutecznego działania. Teza ta wyrażała podstawowe twierdzenie teorii poznania, którą Dewey
nazwał instrumentalizmem – było to odmianą filozofii pragmatyzmu, która legła u podstaw jego szkoły aktywnego działania6.
Filozofia wychowania Deweya została zaatakowana przez
oponentów postępowego wychowania. Zarzucano jej jednostronność we wprowadzanych zasadach do szkół. Przy pomocy metod
Por. S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1994, t. II, s. 347-352. oraz J. Dewey,
Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Wrocław 1972, s.
424-456.
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szkoły aktywnej nie sposób korzystać z gotowego już dorobku kulturalnego ludzkości. Do opanowania jej konieczne jest korzystanie
z książek, wykładów itp., nie można tego poznać w trakcie działań
praktycznych.
Podobnie, G e o r g K e r s c h e n s t e i n e r (1854-1932), który
był niemieckim działaczem pedagogicznym oraz pisarzem,
twórcą organizacji szkolnictwa w Monachium, uważał, że państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi naukę począwszy od szkoły podstawowej skończywszy na szkole wyższej.
Przekonanie to wynikało z jego założenia, że człowiek funkcjonuje i rozwija się dla państwa. Wychowanie obywatelskie powinno wyposażyć człowieka w potrzebne cechy, aby sprawnie i
pożytecznie uczestniczyć w społecznym i politycznym życiu.
Uważał, że osobowość wychowanka można kształtować odpowiednio wykorzystując w procesie wychowania dobra kultury.
Dzięki takim cechom, jak ofiarność, odpowiedzialność oraz
umiejętność dostrzegania potrzeb innych, możliwe jest zorganizowanie i urządzenie szkolnictwa. Według Kerschensteinera,
szkoła oraz jej wewnętrzna struktura powinna być przystosowana do nauczania młodego pokolenia i wychowywania go na dobrych obywateli i dobrych pracowników. Głównym celem szkoły jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie
i dla jego dobra.
Analizując zagadnienia wychowania przez pracę nie można
pominąć wkładu twórczego w tę dziedzinę pedagogiki J a n u s z a K o r c z a k a (1878-1942). Był współtwórcą i kierownikiem
Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie a później także Naszego Domu – sierocińca dla dzieci polskich, gdzie stosował nowatorskie metody pedagogiczne.
Posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej, a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się podstawą
systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z
zasadą ich samodzielności. Działalność dziecięca, a także osobowość wychowawcy były formami pobudzającymi aktywność
społeczną dzieci w tym systemie. Żądał równouprawnienia
dziecka, poważnego traktowania jego spraw i przeżyć, wychowania w umiłowaniu dobra, piękna i wolności.


Istotnym czynnikiem wychowania, według Korczaka, była
praca. Zdawał sobie sprawę, że złożone problemy wychowawcze można należycie rozwiązać tylko wtedy, gdy w ich rozwiązywaniu uczestniczy aktywnie sama młodzież. Uczył szacunku
dla każdej pracy na równi, zarówno fizycznej, jak i umysłowej,
budził szacunek dla ludzi pracy. Prawie całość prac samoobsługowych wykonywali sami wychowankowie. Sam Korczak również włączał się do najbardziej powszednich czynności, sam wykonywał tzw. „brudne” prace. W Pamiętniku pisał: „O to walczę,
aby w Domu Sierot nie było roboty delikatnej czy ordynarnej,
mądrej czy głupiej, czystej czy brudnej – roboty dla panieneczek
i zwyczajnej hołoty. Nie powinno być w Domu Sierot pracowników wyłącznie fizycznych i wyłącznie umysłowych. (...) Kto
mówi: Brudna robota, bo fizyczna, ten kłamie. Gorzej, gdy obłudny
mówi: Żadna praca nie przynosi wstydu, ale sam wybiera tylko białą robotę, unika tzw. czarnej roboty i zdaje mu się, że powinien i
sam od czarnej roboty stronić”7. Wkład dziecięcego wysiłku w
wewnętrzne życie zakładu przynosił wszystkim pożytek8. Na
całe życie pozostawał nawyk pracy rzetelnie wykonanej, potrzebnej, docenionej. W ten oto sposób Korczak wprowadzał w
życie postulat, by dom dziecka był domem pracy i szkołą życia,
przygotowującą solidnych pracowników, umiejących dokonywać sprawiedliwego podziału pracy i przemyślanej organizacji
każdej czynności. Tak doktor uczył dzieci rzetelnej pracy i wskazywał na jej społeczną wartość.
W koncepcji „szkoły pracy” mieszczą się poglądy P a w ł a
B ł o ń s k i e g o . Wychowanie, według niego, przez pracę i do
pracy polega na tym, że dziecko w sposób planowy i zorganizowany ćwiczy się w celowej działalności, wytwarzając przedmioty pożyteczne dla ludzkości, tj. mające wartość użytkową.
J. Korczak, Pamiętnik, [w:] Wybór pism, Warszawa 1958, t. IV, s. 582.
Praca dzieci – na miarę ich możliwości – ujęta była w system dyżurów, wybieranych dobrowolnie. Sporządzano na każdy miesiąc listę dyżurów, obejmowały
one wszystkie czynności niezbędne do utrzymania czystości i porządku w całym
zakładzie. Wychowankowie sami dobrowolnie zgłaszali chęć pełnienia wybranych przez siebie dyżurów. Po dobrze wykonanej pracy wychowanek w nagrodę
dostawał pocztówkę pamiątkową. Wychowankowie ogromnie cenili te pocztówki, przechowywali je jak relikwie.
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Wychowanie przez pracę i do pracy „jest wychowaniem władcy
przyrody”. Już w przedszkolu dzieci powinny przyglądać się narzędziom i pracy dorosłych. Nauczanie poświęca się zapoznawaniu z otaczającym życiem, pracą na polach, w warsztatach, poznawaniu maszyn. Zindustrializowana szkoła pracy w swoich
zajęciach teoretycznych analizuje tylko taki materiał nauczania,
który jest ściśle związany z przemysłową pracą uczniów. To fabryki i warsztaty stanowią prawdziwą szkołę. Tam młodzież się
uczy, zaś specjalne zajęcia teoretyczne tylko uświadamiają i podsumowują wagę wcześniejszej pracy. Ten sposób, w zamyśle autora, zapewnić związek nauki z techniką, oderwanych formuł teoretycznych z wykonaną czynnością praktyczną9.
Kolejnym pedagogiem wprowadzającym nowe metody wychowywania przez pracę był A n t o n i M a k a r e n k o (18881939). Podobnie jak Korczak, rozpoczął swoją działalność u progu XX stulecia. Były to lata niebywałego ożywienia pedagogicznego. Pod auspicjami nowego wychowania występowano z różnorodnymi inicjatywami pedagogicznymi, eksperymentowano na
coraz większą skalę, starano się zbudować uniwersalną naukę o
dziecku, poddawano miażdżącej krytyce stare metody oddziaływania wychowawczego i demonstrowano nowe sposoby organizacji życia dziecka. Makarenko był właśnie dzieckiem tej
epoki. Podejmował on zadania wychowawcze najtrudniejsze w
sensie pedagogicznym, a zarazem najważniejsze ze społecznego
punktu widzenia10. Punktem wyjścia, a zarazem podłożem doPor. S. Sztobryn, Pedagogika komunistyczna, [w:] „Edukacja i Dialog”, 1997, nr
2 (85), s. 62-69.
10 Gdy w pierwszych latach po Rewolucji 1917 roku zjawisko bezdomnych dzieci
urosło do wymiarów klęski społecznej, zwłaszcza na Ukrainie, Makarenko zrezygnował z pracy w szkole. W swojej działalności nie ograniczał się do ratowania
przed dalszym wykolejeniem młodych ludzi, ale nastawiał się na przekształcanie
ich psychiki i postaw. Organizując w 1920 roku kolonię dla bezdomnej młodzieży, stanął w obliczu wielu nowych i trudnych problemów. Makarenko znalazł się
w głuchym lesie sam na sam z tzw. trudną młodzieżą, nie mając i nie oczekując
znikąd pomocy. Pomimo trudności, stopniowo zaczął przekształcać liczną, skłóconą grupę młodych ludzi w spójny zespół młodzieżowy – pracujący i uczący się,
poprawiający własny byt. Makarenko nie poprzestał na tym, razem z wychowankami objął pobliski majątek rolny i zagospodarował go. Z czasem formy
życia kolektywnego doskonaliły się. Oprócz oddziałów stałych, na jakie byli po9



ciekań teoretycznych Makarenki była swoista filozofia człowieka, głęboka refleksja nad jego losem, naturą ludzką i możliwościami jej przekształcenia.
Istotą wychowania – w ujęciu Makarenki – jest uczestnictwo
w tworzeniu wartości, które zapewniają rozwój jednostki i rozwój zespołu. Nie da się tego osiągnąć bez wysiłku i walki. To
dążenie do tworzenia nowego kształtu życia dokonywała się za
czasów Makarenki i dokonuje obecnie, przede wszystkim poprzez pracę – konkretną, użyteczną, wymierną, w miarę możliwości wytwórczą. W takiej pracy, mającej istotne znaczenie życiowe, trzeba uczestniczyć od najmłodszych lat. Makarenko nie
fetyszyzował jednak pracy. Nie zakładał, że sama przez się jest
jakimś cudownym środkiem wychowawczym. Wychodził z założenia, że praca tylko wówczas zaczyna oddziaływać wychowawczo, kształtując postawę człowieka, jego nastawienie do siebie, do innych ludzi, do przeszłości, gdy stanowi istotną część
całego systemu środków oddziaływania na niego11.
O wychowaniu przez pracę mówi się i pisze stosunkowo dużo i, jak przedstawiono, od dawna. Jak obecnie realizowany jest
proces wychowania przez pracę? W jakim stopniu można mówić
o wychowaniu do pracy?
Współczesne wyzwania związane z wychowaniem do pracy
i przez pracę
Wydaje się, że praca jest niezbędna w wychowaniu, jest koniecznym elementem prawidłowego rozwoju człowieka – jego
potencjału fizycznego, intelektualnego, duchowego, kulturowego, moralnego. Przejawia się więc ona wielowymiarowo i wielofunkcyjnie. Nie tylko wytwarza dobra materialne, ale jest także
niezbędna w rozwoju człowieka. Sprowadzanie jej funkcji jedynie do ekonomii ogranicza ją, pozbawia bogactwa wymiarów.
Praca bowiem kształtuje wolę, charakter, zainteresowania,
wpływa na samopoczucie i stan zdrowia. Dzięki niej człowiek
dzieleni wychowankowie, powstały oddziały zbiorcze, powołane do wykonywania doraźnych zadań.
11 Por. A. Lewin, Tryptyk pedagogiczny: Korczak – Makarenko – Freinet, Warszawa 1986, s. 132-138.


uczy się życia i współdziałania z innymi ludźmi. Spełnia ona
ogromną rolę w samorealizacji i uspołecznianiu, kształtuje więzi
międzyludzkie oraz systemy wartości.
„ W y c h o w a n i e p r z e z p r a c ę to zamierzony i celowo
zorganizowany rodzaj działalności wychowawczej, którego cechę
szczególną stanowi wykorzystywanie pracy w procesach oddziaływania na jednostkę i dokonywania zmian w jej osobowości”12.
Jak wynika z tej definicji, w procesie wychowania przez pracę, traktowanego jako składnik szeroko rozumianego wychowania, istotna rola przypada właśnie pracy, a dokładniej – celowym
czynnościom osoby i zespołów, dzięki którym powstają wytwory, pełnione są usługi lub dokonuje się proces badawczy i twórczy. Praca więc traktowana jest jako m e t o d a w y c h o w a w c z a . Przyjęło się wyróżniać różne rodzaje czynności, które wykonywane są w tego rodzaju procesie wychowywania i nazywane są w uproszczeniu pracą:
- samoobsługowe, dzięki którym osoba obsługuje samą siebie
(np. jedzenie, ubieranie się, czynności fizjologiczne),
- porządkowe, wykonywane w swoim otoczeniu,
- usługowe z myślą o innych,
- wytwórcze (tzw. prace fizyczne), dzięki którym powstają
wartości materialne,
- badawcze i twórcze, dzięki którym powstają wartości tzw.
duchowe,
- organizacyjne, tj. warunkujące prawidłowy i skuteczny przebieg wszystkich czynności.
Należy zauważyć, że poszczególne typy zachowań dominują
na kolejnych szczeblach wychowania, związanych z wchodzeniem w poszczególne środowiska wychowania, tj. rodziną, okresem szkolnym, okresem aktywności zawodowej człowieka.
Wychowanie przez pracę powinno istnieć równolegle z w y c h o w a n i e m d o p r a c y . Należy odróżnić te dwa pojęcia, pomimo tego, że w literaturze często są one używane zamiennie. Wychowanie do pracy ma za zadanie przywrócenie właściwego rozumienia pracy, jej roli dla człowieka i całego społeczeństwa, pracy
rozumianej nowocześnie, tej, którą się ceni ze względu na efekty, i
12

Z. Wiatrowski, dz. cyt., s. 154-155.



to długofalowe, a nie tyko i wyłącznie za nakład wysiłku13. Praca
więc, w takim ujęciu, staje się c e l e m w y c h o w a n i a .
Niemałą rolę w kształtowaniu niewłaściwego pojęcia pracy
odegrała ideologia, wprzęgnięta w służbę ustroju socjalistycznego. Podręczniki i odpowiednio spreparowane, czy dobrane lektury kształtowały u dzieci nie tylko fałszywe, ale także zupełnie
sprzeczne z realiami rozumienie pracy. Nadając pracy określoną
wartość, akcentowano wtedy głównie rolę wysiłku fizycznego.
Praca umysłowa, jeżeli w ogóle ją uważano za pracę, stała wyraźnie niżej, była czymś niemal wstydliwym, bo nie wymagała
wysiłku fizycznego. Dlatego wskazane było, aby pracownicy
umysłowi „rehabilitowali się” w oczach społeczeństwa wyjeżdżając na żniwa, wykopki ziemniaków czy grabiąc trawniki w
czynie społecznym. Z podobnego powodu dzieci szkolne jeszcze
w latach siedemdziesiątych XX wieku wożono na tego typu czyny społeczne, z wyraźną szkodą dla zdrowia, nauki, wychowania, a z zerowym pożytkiem dla gospodarki kraju. Po okresie
szkodliwego i absurdalnego pseudowychowania do pracy z lat
realnego socjalizmu, przyszedł czas na przywrócenie pracy odpowiedniej rangi, na postrzeganie jej w kategoriach personalistycznych, gdzie nadajemy jej osobowy wymiar. Główną zasadą
takiego wychowania powinno być włączanie dzieci już od najmłodszych lat w powszechny, społeczny proces pracy.
Oczekuje się, by w następstwie prawidłowo zorganizowanego wychowania, praca od najmłodszych lat stawała się koniecznością, potrzebą i szansą rozwoju, rzeczą godną szacunku i sytuacją wymagającą zaangażowania.
Istnieje pilna potrzeba stworzenia jednolitego frontu działań na
rzecz wychowania przez i do pracy. Działania te powinny zawierać
zarówno prace umysłowe, jak i fizyczne, prace twórcze i usługowe,
wreszcie – możliwość zdobywania wiedzy o pracy człowieka, potrzeba zrozumienia jej roli w życiu poszczególnych ludzi i całych
społeczeństw.
W obecnej sytuacji powstają nowe pytania, m.in.: jakie preferencje aksjologiczne powinni przekazać wychowawcy swoim
Zob. K. Stróżyński, Wychowanie do pracy, [w:] „Edukacja i Dialog”, 1999, nr 2, s.
60-61.
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uczniom w procesie wychowania do pracy? Ujęcie humanistyczne nadaje pierwszeństwo wartościom duchowym, lecz
współczesność silnie podkreśla również wartości materialne.
Optymalną byłaby jakaś koncepcja łącząca świat wartości materialnych i duchowych. Taką równowagę, dotyczącą procesu pracy, powinien przekazywać współczesny pedagog w trakcie wychowywania młodych ludzi. Kształtowanie sumienia, które powinno najlepiej podpowiadać, jakie rozwiązania aksjologiczne
powinna dana osoba przyjąć, to jeden z najdonioślejszych postulatów edukacji14.
Należy również zauważyć konieczność zsynchronizowania
w zjednoczonej Europie działań władz oświatowych tak, aby
młodzi ludzie bez większych przeszkód – będąc świadomymi
istniejących różnic politycznych, gospodarczych, wychowawczych, religijnych – mogli kontynuować naukę, a później i podejmować pracę, w dowolnym kraju. Unifikacja w dziedzinie
edukacji zawodowej może zbliżyć narody niezależnie od międzynarodowych traktatów i umów politycznych15.
W nieodległej historii Polski oraz jej w teraźniejszości, istniały i istnieją niepokojące zjawiska wpływające negatywnie na
kreowanie odpowiednich postaw wobec pracy. Po II wojnie
światowej wiele energii pochłonęła walka z analfabetyzmem i
troska o zapewnienie elementarnego wykształcenia. Motywacja
szerokich rzesz społeczeństwa do wydajnego wysiłku była
ogromna. Ale dziś także wiemy, że jego ukierunkowanie nie
zawsze było trafne, a wychowanie związane z pracą pozostawiało wiele do życzenia. Organizatorzy życia zbiorowego kamuflowali te trudności i problemy, które dowodziłyby ich przywódczej niesprawności, mogły wprowadzić dyskomfort oraz pogarszać społeczne nastroje. Praca nie gwarantowała z reguły sukcesu materialnego, jednak dawała minimum środków do życia,
często bez większego nakładu wysiłków osobistych. Niosła niezbędne poczucie bezpieczeństwa, stąd wysoka ocena tych przywilejów, które wiązały się z wykonywaną pracą i samej pracy w
Por. A. Solak, Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, Warszawa 2004, s. 263-271.
15 Zob. tamże.
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warunkach uznanych za pewien stan konieczny, niemożliwy
wówczas do zmiany, będących w zgodzie z kanonami, które legły u podstaw ustrojowych. Była to jednak ocena w dużej mierze
fikcyjnego świata wartości. W takim środowisku, gdzie dominował brak poszanowania dla pracy i ludzi w nią zaangażowanych, nie można było mówić o prawidłowym wychowywaniu
młodego pokolenia.
Kolejnym, niebezpiecznym w tej kwestii zjawiskiem, jest czas
nagłego wzrostu bezrobocia. To kolejne zjawisko, które przyczynia się do rozpadu etosu pracy. Restrukturyzowana współcześnie
gospodarka stawia nowe wymagania. Rozstrzygają się tu relacje
między popytem a podażą zasobów ludzkiej energii, dyspozycyjności, wiedzy, umiejętności – mamy więc do czynienia z rynkiem
pracy. W polskich warunkach bezrobocie nie jest wynikiem braku
zapotrzebowania na pracę, ale przede wszystkim nieumiejętności
jej zapewnienia i ukierunkowania potencjału ludzkich możliwości. Wiąże się to nie tylko z niedoskonałościami koncepcyjnymi i
planistycznymi ogniw administracyjnych, samorządowych, ale
głównie z nieumiejętnością dostosowania się szerokich rzesz bezrobotnych do reguł gospodarki rynkowej.
Cały czas więc należy poszukiwać odpowiedzi na pytania:
jak w takiej sytuacji konkretnie realizować wychowanie przez
pracę i do pracy? Jak przygotować młode pokolenie do wyzwań
obecnego rynku pracy? Współczesna pedagogika pracy stara się
mierzyć z takimi zagadnieniami.




Rafał Czupryk
NAUCZYCIEL ŚWIADKIEM PRAWDY
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
„[…] Zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście
się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych
wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem.
Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie
nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu
życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i
sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”1.

Zamiast wstępu. O prawdzie
Prawda [gr. alétheia, alethés; łac. veritas, verum] w sensie logicznym to, właściwość sądów stwierdzających zgodność lub
niezgodność myśli z faktycznym stanem rzeczy; w sensie metafizycznym to powszechna właściwość bytów realizujących w
swym istnieniu zamysł (ideę) Stwórcy (świat natury) lub twórcy
(świat kultury); to wytworzona przez intelekt idea (myśl), zwana
niekiedy prawdą w sensie ontycznym; przedmiot właściwy intelektu2. Starożytni Grecy na określenie prawda posługiwali się
różnymi słowami: alétheia, noús (rozum), a także logos (słowo,
prawo). Interpretacja znaczenia tych słów dała podstawę związania prawdy z tym, co rozumne, a także z prawem. Łacińskie
słowa verum i rectitudo są tłumaczeniami greckiego terminu aléthheia, przy czym verum oddaje rozumienie prawdy jako „słuszności”, zaś rectitudo wskazuje na „prawidłowość” czy „odpowiedniość”, a także „miarę”. Poszukując podstawowego znaczenia
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Łowiczu 14 VI 1999 r.
Powszechna Encyklopedia Filozofii, źródło: http://ptta.pl/pef/pdf/p/prawda.pdf;
por. H. U. Balthasar, Teologika 1 – Prawda świata, Kraków 2004, s.37; A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, t. III, Lublin 1999, s. 67.
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słowa prawda (gr. alétheia), objaśnienie pierwotne wskazywało
na określony sposób bytowania rzeczy, na jej istotę i naturę3.
Dla Platona, prawda to pokarm dla duszy, która ogląda i
kontempluje wszystko, co się znajduje na „równinie prawdy”
(„tam rośnie pokarm, którego najlepsza część duszy potrzebuje:
z niego nabierają siły skrzydła, które duszę unoszą do góry”).
Od stopnia intensywności oglądania prawdy przez duszę zależy
rodzaj jej bytowania. Platon dowodził, że tylko dzięki prawdzie
człowiek jest człowiekiem. W tradycji neoplatońskiej punktem
wyjścia i zasadą poznania jest myśl subiektywna – myśl obecna
w człowieku poznającym, która kształtuje idealne pojęcia o rzeczywistości. Według Platona jedyną realną rzeczywistością jest
świat idei, poznawany przez duszę w bezpośrednim oglądzie,
niepoznawalny przez zmysły. Prawda jest więc w tym systemie
zgodnością pojęcia z rzeczywistością idealną. Ona jest w człowieku, jest umysłowi wrodzona4.
W tradycji arystotelesowskiej, której spadkobiercą jest między
innymi św. Tomasz z Akwinu, a także współczesny tomizm, klasyczna definicja prawdy brzmi: prawda jest dorównywaniem [treści] myśli z tym, do czego się ona odnosi. Mówiąc prościej, prawda
to zgodność umysłu z rzeczywistością rozumnie (obiektywnie)
odczytywaną. Prawda to wiedza o świecie takim, jaki jest. W pojęciu prawdy występują zatem dwa elementy: obiektywna rzeczywistość i umysłowa władza poznawcza, między którymi zachodzi
swoiste zrównanie. Ta integralność, jaka zachodzi między tymi
elementami, jest tak głęboka, że zakwestionowanie jednego z nich
wypacza naturę prawdy5. Dla Arystotelesa prawda jest skutkiem
poznawczego uzgodnienia intelektu z rzeczą (definicja prawdy w
sensie logicznym – epistemologicznym): „stwierdzać, że byt nie jest
i że nie-byt jest, to fałsz; a stwierdzać, że byt jest i że nie-byt nie jest,
Powszechna Encyklopedia Filozofii, źródło: http://ptta.pl/pef/pdf/p/prawda.pdf
M. Antoniusz, Filozoficzny aspekt prawdy, [w:] Cywilizacja, nr 1/2002, s. 63; A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, s. 67-68; Zob. teksty klasyczne: Platon, Państwo, tłum. W.
Witwicki, Warszawa 1991; tenże, Fileb, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958.
5 Por. M. A. Krąpiec, Prawda-dobro-piękno jako wartości humanistyczne, [w:] Wezwani do prawdy i miłosierdzia, red. B. Bejze, Warszawa 1987, s. 13-14; S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, s. 173.
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to prawda”6. W ten sposób filozof zdefiniował prawdę przez pojęcie korespondencji myśli i rzeczy: prawdę mówi ten, kto rzecze, że
coś jest, gdy to jest (korespondencyjna definicja prawdy). W tradycji arystotelesowskiej poznanie prawdy dokonuje się na drodze
obiektywnego poznana rzeczywistości (veritas est adaequatio intellectus et rei – prawdziwość polega na zgodności umysłu i rzeczy), czyli poprzez postrzeganie konkretnych i jednostkowych rzeczy oraz
wyciąganie konkretnych wniosków z tego poznania i z obserwacji
rzeczywistości. Jest to umiarkowany realizm poznawczy. Darzy on
zaufaniem istniejącą rzeczywistość, uważając ją za dostępną w
konkretnym postrzeganiu zmysłowym. Innymi słowy uznaje ją za
poznawalną7. Arystoteles zdefiniował prawdziwość niezależnie od
jej kryteriów. Zaś św. Tomasz doszedł do wniosku, że prawda musi być uwiarygodniona przez kryterium „bytowej oczywistości”.
Jego definicja prawdy implikuje kwestie pierwszeństwa bytu w
procesie poznania8.
Stawiając fundamentalne pytanie Cóż to jest prawda? pytamy
jednocześnie: o sens istnienia, o celowość świata, o religię, czy
zło i dobro to jedynie konwencje, czy realne jakości... Te pytania
nigdy nie zginą z ludzkiej kultury. Człowiek chce wiedzieć, jak
jest naprawdę. Gdyby zatracił to dążenie, utraciłby pragnienie
poznania sensu swego istnienia. Niezależnie więc od trudów i
przeszkód, celem zasadniczym ludzkiej egzystencji jest poszukiwanie i dążenie do prawdy. W tym ukazuje się wielkość zarówno rozumowa, jak i moralna człowieka. Współcześnie, do
grona heroldów prawdy należą także nauczyciele-wychowawcy,
o ile sami są jej obrońcami i promotorami. Pasja poszukiwania
prawdy oraz przekazywania jej innym, to kluczowa kompetencja i zadanie nauczyciela XXI wieku.

Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2003.
M. Antoniusz, Filozoficzny aspekt prawdy, s. 62-63.
8 J. Woleński, Każda epoka ma swój język, którym przemawia, [w:] Filozofia jako
sztuka myślenia, red. C. Wodziński, Warszawa 2000, s. 174; zob. także A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, s. 69-71.
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Nauczyciel – spójny świadek prawdy
Z pewnością wielu z nas pamięta swoich nauczycieli z czasów szkolnych lub ze studiów. Każdy z nich był inny i dlatego
jednych może zapamiętaliśmy lepiej, twarze drugich już niemal
całkowicie zamazał czas. Wszystkich darzymy szacunkiem, niektórym z nich jesteśmy winni cześć, bowiem wprowadzali nas w
świat prawdy, w świat życia osobowego, uczyli patrzeć na rzeczywistość. Dobra, które otrzymaliśmy nie da się zmierzyć żadną miarą. Nieraz pamięć o takich nauczycielach towarzyszy nam
przez całe życie. Wszystkie podejmowane starania, poświęcenie i
oddanie, rzetelność w pracy, a także zapał w odkrywaniu rzeczywistości przed innymi, jest pewnego rodzaju spłacaniem
długu, kontynuacją pracy tych, którzy nas do niej uzdolnili. Jan
Paweł II w przemówieniu skierowanym do katechetów, nauczycieli i uczniów we Włocławku w 1991 r. powiedział: „[…] pragnę
dzisiaj tu, z tego miejsca i przy okazji tego spotkania, po prostu
ucałować jeszcze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie ucałować ręce wszystkim moim nauczycielom, nauczycielkom
i moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej,
w gimnazjum, aż do matury, kładąc fundamenta pod przyszłość
człowieka. Dzisiaj, kiedy ta przyszłość stała się jakąś już szczególną rzeczywistością, trudno nie patrzeć wstecz w stronę tych
fundamentów i trudno nie poczuwać się do wielkiego długu,
długu wdzięczności. […] Proszę tych moich dawnych profesorów, katechetów nieżyjących, ażeby przyjęli, w wymiarze świętych obcowania, to podziękowanie, które im składam dzisiaj,
które im składa jeden z ich uczniów, które im składa polski papież”9. Wdzięczność jest dzisiaj niemal nieobecna. Okazywana,
bywa postrzegana jako oznaka słabości lub chwiejności. A przecież to cnota, którą ceniono już w starożytności. Jej występowanie w człowieku świadczy o jego szlachetności i wielkoduszności. Św. Augustyn określał wdzięczność jako cnotę zawierającą w
sobie wierną pamięć cudzej przyjaźni i usługi oraz wypływającą
z niej chęć odwzajemnienia. Okazana przez ucznia nauczycielo-

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6
czerwca 1991, źródło: http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910606d.htm
9




wi, świadczy o dojrzałości i przyjaznej reakcji na doznaną dobroczynność.
Współcześnie, aby być nauczycielem przez słowo, które
kształci i wznosi, trzeba być autentycznym świadkiem prawdy
przez przykład, który zmienia i pociąga. Trzeba mieć jedno sumienie, którym przez rozum kierować się należy w obydwu porządkach: boskim (nadprzyrodzonym) i ludzkim (ziemskim).
Nauczyciel potrzebuje więc światła, które oświeci jego rozum i
ukształtuje wolność, a w konsekwencji prawe sumienie. Światłem jest tylko prawda, w której blasku można znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła?10 Wiedza i mądrość nauczyciela są motywacją
dla ucznia, który stawia identyczne pytania. Sam nie potrafiłby
na nie odpowiedzieć. On też potrzebuje światła prawdy. Dla
niego lampą na ścieżce młodzieńczego życia jest „oświecony”
nauczyciel – mądry mistrz, który sam zbliżył się do prawdy i
słowem i przykładem o niej świadczy. „[…] Ukochał prawdę
bezinteresowną miłością. Szukał jej wszędzie, gdziekolwiek się
objawiała, starając się jak najmocniej uwypuklić jej uniwersalność […]. Słowa te odnoszą się do św. Tomasza z Akwinu, którego […] myśl – właśnie dlatego, że nie traciła nigdy z oczu
prawdy uniwersalnej, obiektywnej i transcendentnej osiągnęła
szczyty, których ludzki rozum nigdy nie zdołałby sobie wyobrazić”11. Według Jana Pawła II – używając wyrażenia Pawła VI –
Akwinatę słusznie można nazywać „apostołem prawdy” szczególnie dlatego, iż poszukiwał jej bez uprzedzeń, oraz potrafił w
swoim realizmie rozpoznać jej obiektywizm. Jego filozofia jest
prawdziwie filozofią bytu a nie prostego wydawania się 12. Pochwała wysiłku i pragnienia w dążeniu do poznania obiektywnej prawdy jest aktualna także dzisiaj, kiedy relatywizm przekonał wielu do myślenia, iż rzeczą niemożliwą jest jej poznanie.
Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (2), źródło: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.html
11 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (44), źródło: http://adonai.pl/jp2/pliki/fer.pdf
12 Tamże; Paweł VI, List apostolski Lumen Ecclesiae (8), źródło: http://www.vatican.
va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_pvi_apl_19741205_lume
necclesiae_lt.html
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Świat współczesny potrzebuje więc zapalonych i spójnych
świadków prawdy, którzy bez względu na koszty opowiedzą się
po jej stronie, którzy z odwagą i stanowczo będą o niej świadczyć, bo w nią wierzą. Bez szczerej otwartości nauczycieli na
prawdę, szkolny świat dzieci i młodzieży utraci cel fundamentalny: kształtowanie w świetle prawdy człowieka w człowieku.
Tożsamość nauczyciela i jego cel
Powszechnie wiadomo, że zawód nauczyciela nie jest zawodem łatwym. Zwłaszcza trudniej wykonywać go dziś, gdy zatracony został autorytet nauczyciela, gdy wychowankowie nie traktują swego pedagoga jako mistrza, wzorca w naśladowaniu postaw
etycznych, moralnych, intelektualnych. Jakże często przygotowanie do roli nauczyciela sprowadza się do wyposażenia kandydata
w „arsenał” technik (niemal manipulacyjnych), by dotrzeć do
ucznia, a środki dydaktyczne służą jedynie wypracowaniu przez
uczniów oczekiwanych umiejętności mierzalnych zawsze testem.
Dawny etos nauczycielski, oparty na spotkaniu dwóch osób,
otwartych na transcendencję, niestety zaginął. A przecież nie sposób nie pamiętać, że zawód nauczyciela to nie tylko fach, pospolite
rzemiosło, którego efektem pracy jest użyteczny przedmiot po odpowiedniej obróbce. Praca nauczyciela to przede wszystkim powołanie, w którym wychowanie i nauczanie posiadają swoją celowość
ukierunkowaną na pełnię rozwoju człowieczeństwa z osiągnięciem
przez wychowanków celu ostatecznego – życia wiecznego. Postawa nauczyciela jest zawsze postawą służby wynikającą z miłości,
dla jej pomnożenia w sercach uczniów. W Deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim, pochodzącej z dokumentów II Soboru Watykańskiego, czytamy: „Piękne [...] i wielkiej doniosłości jest powołanie
tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich
obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach
zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych
przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania
i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania”13.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (5), źródło:
http://archidiecezja.lodz.pl/ czytelni/sobor/dwch.html
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Świadomość odpowiedzialności nauczyciela za wychowanka
kształtuje w nim poczucie szlachetnej troski o postawę życiową
ucznia, jego wybory i decyzje. To, czy będą one słuszne zależy w
dużym stopniu od wartości, jakie wyznaje i reprezentuje sam
nauczyciel. Jego zachowanie, w tym ocena tego, co jest, a co nie
jest moralne, muszą być jasne i zrozumiałe dla ucznia – ujawniać
zgodność poglądów z postępowaniem. Opierać się nie na „wyczuciu”, ale wynikać z przyjętych zasad i pełnej determinacji w
gotowości kształtowania moralnej sylwetki wychowanka, co jest
owocem jedynie życia duchowego i pełnego otwarcia się na bożą
pedagogię. W cytowanej już Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, czytamy: „wszelkie podmioty wychowujące – także nauczyciele w szkołach – uczestniczą w dziele wychowania młodych pokoleń, respektując zasadę pomocniczości oznaczającą
wspomaganie rodziców w ich wysiłkach prowadzenia dzieci ku
określonym ideałom”14. Powinności nauczyciela są zatem wtórne wobec praw i obowiązków rodziców ucznia, co nie oznacza,
że są marginalne. Dokumenty Kościoła i publikacje związane z
katolicką myślą społeczną jasno akcentują kwalifikacje nauczyciela. Należą do nich: gruntowna wiedza, kompetencje pedagogiczne i moralna odpowiedzialność za ucznia-wychowanka. Nauczyciel zatem obok rodziny, uczestniczy w socjalizacji młodego
człowieka, a najważniejszym wyznacznikiem jego pracy, według
chrześcijańskiej koncepcji wychowania, są wartości uznawane
powszechnie za uniwersalne: dobro, prawda i piękno. Drogą
tych wartości nauczyciel ma prowadzić ucznia ku Bogu. Jego
zadaniem jest więc „uczyć ucznia jak podporządkować cele
swego życia tej ostatecznej wartości i w jaki sposób udoskonalać
się moralnie, by poprzez usprawnianie władz duchowych rozumu i woli oraz władz zmysłowych dojść do łatwego i przyjemnego spełniania czynów moralnie dobrych”15. Wśród klasycznych zadań stawianych nauczycielowi (kształcenie umysłowe, wychowanie kulturalne, zawodowe i społeczne), wymienić
należy i te, których realizacja służy osiągnięciu przez uczniawychowanka pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, by jako
14
15

Tamże (5).
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s. 108-109.



uczciwy obywatel realizował dobro w przestrzeni życia społecznego. W przypadku nauczycieli przyznających się do katolicyzmu nacisk kładzie się dodatkowo na głęboką wiarę osoby nauczającej i umiejętność dawania o niej świadectwa.
Droga osiągnięcia dojrzałości moralnej i społecznej uczniawychowanka jest zatem wymagająca. Dla nauczyciela rozpoczyna się od dozoru aktywności dziecka, kontroli jego zachowań i
częstej korekty jego błędnych decyzji. Z czasem zmierza ku pełnieniu roli doradcy, przewodnika i życzliwego krytyka, by w
końcu przyjąć postawę organizatora i animatora świadomych,
czynnych i owocnych spotkań ucznia z Bogiem16. Sylwetka nauczyciela w ujęciu Kościoła określa zatem osobę uczącego jako
mistrza, prowadzącego ucznia w kierunku pracy nad talentami i
uzdolnieniami, ku wartościom nadprzyrodzonym z których
najważniejsza jest prawda. To prowadzenie przekształca się
stopniowo, wraz z rozwojem ucznia, w coraz większą autonomię
moralną, co zapewnia harmonijny wzrost i osiąganie coraz wyższych poziomów człowieczeństwa. Nauczyciel roztropnie dostrzega potrzeby młodego człowieka we wszystkich aspektach
jego osobowego rozwoju: biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego. W konsekwencji integralnie go
traktuje, co rzutuje na typ relacji, które zawsze mają charakter
osobowy i podmiotowy. W ten sposób nauczyciel kształtuje ducha wychowanka i kształci jego intelekt w drodze, co zostało już
nadmienione, do celu ostatecznego – życia wiecznego.
Nauczyciel swoją osobowością wpływając wychowawczo na
ucznia i z dużą sugestywnością oddziałując na cały proces jego
rozwoju w wymiarze intelektualnym i duchowym, jest wnikliwie
obserwowany. Uczniowie „testują” zachowanie nauczyciela –
sprawdzają czy jest autentyczny, wiarygodny, czy nie stwarza
pozorów. Zauważona dysharmonia grozi utratą autorytetu, zniechęca ucznia i prowokuje nawet do buntu. Nauczyciel, który ceni
swoje powołanie, jednocześnie dba o swój wizerunek. Nie zakłada masek hipokryzji, ale kieruje się prawdą i lojalnością. Zachowuje reguły etyki zawodowej na które składają się m.in. zgodne
współżycie z zespołem nauczycielskim, realizacja zadań dydak16




Por. tamże, 282-283, 367.

tyczno-wychowawczych szkoły, godne zachowanie się w szkole i
poza nią, kierowanie się w postępowaniu wobec uczniów zasadą
sprawiedliwości i równości. Dzięki temu staje się „czytelnym
znakiem” – wie, jaka jest jego rola i pamięta o swojej „służbie z
miłości”. Przyjęta postawa szczególnie ważna jest dzisiaj, w dobie
relatywnych zawirowań w dziedzinie etyki i moralności, gdzie
wysublimowana perswazja płynąca np. ze strony mediów, pseudokultur, niszczy prawdziwe wartości promując „wybujałą” i
bezrozumną wolność. Jeden z wybitnych polskich pedagogów, o.
Jacek Woroniecki OP, autor traktatu wychowawczego Katolicka
etyka wychowawcza, tak pisał o zawodzie nauczyciela: [...] są zawody, które do doskonałości mają szczególny stosunek, a mianowicie te, które zajmują się wychowaniem. Taki jest zawód nauczyciela, którego przedstawiciel, niezależnie od tego, czego
uczy, nie może nie być jednocześnie wychowawcą - winien
wpływać na kształcenie umysłu i charakteru powierzonej mu
młodzieży. Taką rolę ma pełnić, w wyższym jeszcze stopniu, duchowny każdego wyznania, a przede wszystkim kapłan katolicki,
mający obowiązki wychowawcze już nie tylko względem młodzieży, ale wszystkich wiernych, których jest duszpasterzem. Oba
te zawody, które zwiemy powołaniami, wymagają (...) dwóch
rzeczy. Najpierw ci, którzy im się poświęcają winni dobrze znać
naukę o doskonałości, wszystkich jej składnikach i wymaganiach.
Następnie winni oni poczuwać się do obowiązku życia jej zasadami, bo w dziedzinie czynu nauka, gdy nie jest poparta przykładem, nie przenika do umysłów, nie trafia do przekonania, nie
działa zachęcająco na wolę”17.
Przywołując zaś św. Tomasza z Akwinu, każdy człowiek, w
tym nauczyciel, dąży do właściwego dobra, a dobrem tym jest
upodobnienie się do Boga. Nauczyciel ponosi więc wielką odpowiedzialność za to, by pomóc wychowankom odcisnąć w sobie ten obraz. Nie jest to zadanie łatwe, ale tym bardziej, kto poszedł za głosem powołania nauczycielskiego, musi chcieć być
mistrzem człowieczeństwa – „artystą, który maluje w sercu wychowanka obraz samego Boga – Homo Imago Dei”. W tym kon17

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/2, Lublin 1995, s. 415.



tekście, i nauczyciel i uczeń, dążą do tego samego, mają wspólny
cel – stać się alter Christi.
Zarysowana wizja zawodu nauczycielskiego zawiera sprzeciw
zarówno wobec bezgranicznego liberalizmu w postawach wychowawczych, jak i wobec postępowania rygorystycznego i dyscyplinującego ponad miarę, co godzi w dobro rozwijającego się
ucznia. Z wizji tej dość jednoznacznie wyłania się chrześcijańska
koncepcja wychowania człowieka18. I choć jest ona dla niektórych
nie do przyjęcia (niepoprawna), to jednak zawiera pewne możliwości autonomicznego działania osób uczących. Działanie to musi bowiem łączyć się z kategorią odpowiedzialności za dobro
młodych ludzi. Wydaje się, że współcześnie, pomimo spadku popularności Kościoła, nauczyciel urzeczywistniający tę wizję, może
liczyć na szacunek i współpracę uczniów, ponieważ on sam uznaje ich podmiotowość. Daje temu wyraz głównie poprzez postawę
poszanowania ludzkiej godności wychowanka, czyniąc wtórnymi
wobec niej zadania dydaktyczne i wszelkie inne cele życia szkolnego. Podmiotowość w relacjach, to jednak pierwszy krok ku
chrześcijańskiej pedagogii wychowania.
Zamiast zakończenia. Parafraza (1 Kor 13,1−13).
Gdyby nauczyciel mówił językami ludzi i aniołów, a miłości
by nie miał, stałby się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdyby nauczyciel miał też dar prorokowania i znał wszystkie
tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę,
tak iżby góry przenosił, a miłości by nie miał, byłby niczym. I
gdyby nauczyciel rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, a ciało
wystawił na spalenie, lecz miłości by nie miał, nic by nie zyskał.
Nauczyciel cierpliwy jest, łaskawy jest. Nauczyciel nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z
prawdą. Nauczyciel wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Nauczyciel
nigdy nie ustaje... w swej służbie dla prawdy z miłości do niej.
L. Górska, Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu Trzeciego Tysiąclecia, Szczecin 2000.
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„Nie ma nic piękniejszego, mimo pracy i trudu, którego to wymaga,
niż możność poświęcenia się poszukiwaniu prawdy o naturze i o
człowieku”.
Jan Paweł II
STRESZCZENIE
Nauczyciel świadkiem prawdy we współczesnym świecie
Współcześnie, podobnie jak myśliciele antyczni i filozofowie
chrześcijańscy, pytamy o prawdę, o to, co fundamentalne: o sens
istnienia, o celowość świata, o religię, czy zło i dobro to jedynie
konwencje, czy realne jakości... Niezależnie od trudów i przeszkód, poszukujemy i dążymy do prawdy. Do grona heroldów
prawdy należą nauczyciele-wychowawcy, o ile sami są jej
obrońcami i promotorami. Pasja poszukiwania prawdy oraz
przekazywania jej innym, to kluczowa kompetencja i zadanie
nauczyciela XXI wieku. Współcześnie, aby być nauczycielem
przez słowo, które kształci i wznosi, trzeba być autentycznym
świadkiem prawdy przez przykład, który zmienia i pociąga.
Trzeba mieć jedno sumienie, którym przez rozum kierować się
należy w obydwu porządkach: boskim (nadprzyrodzonym) i
ludzkim (ziemskim). Nauczyciel potrzebuje więc światła, które
oświeci jego rozum i ukształtuje wolność, a w konsekwencji prawe sumienie. Światłem jest tylko prawda. Świat współczesny potrzebuje zapalonych i spójnych świadków prawdy, którzy bez
względu na koszty opowiedzą się po jej stronie, którzy z odwagą i
stanowczo będą o niej świadczyć, bo w nią wierzą. Bez szczerej
otwartości nauczyciela na prawdę, szkolny świat dzieci i młodzieży utraci cel fundamentalny: kształtowanie w świetle prawdy
człowieka w człowieku. Nauczyciel będzie mistrzem człowieczeństwa, o ile będzie „artystą, który maluje w sercu wychowanka obraz samego Boga – Homo Imago Dei”.
SUMMARY
Teacher as a Witness to Truth in Contemporary World
At present, similarly to ancient thinkers and Christian philosophers, we ask about the truth, about something that is fundamental: the meaning of existence, religion, if the good and evil are
merely conventions or real qualities. Regardless of efforts and ob


stacles we seek and aspire to truth. The teachers-tutors belong to
the circle of heralds of truth as long as they are ready to defend
and promote this virtue. The passion of seeking truth and passing
it on to others is the key competence and task of the teacher of the
21st century. Nowadays, in order to be a teacher by the means of
words which educate and lift, the tutor has to be an authentic
witness of truth by setting an example which attracts and
changes. It is important to have one conscience and act according
to it through intellect in both orders: divine (supernatural) and
human (earthly). Thus, the teacher needs the light to enlighten his
mind, shape his freedom and consequently form the right conscience. The light can only be the truth. The present world needs
zealous and integrated witnesses of truth who irrespective of the
costs will stand on its side, who with courage and decidedly will
be its witnesses because they are its believers. Without a sincere
teacher's openess to the truth, the school world of children and
teenagers will lose its fundamental purpose: shaping a human
within a human in the light of truth. The tutor shall be the master
of humanity as long as he is 'the artist who paints the portrait of
God in his student's heart - Homo Imago Dei.'



Roman Król
FENOMEN NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Wstęp
Potrzeba integracji wiedzy o funkcjonowaniu człowieka we
współczesnym świecie jest oczywista. Coraz bardziej widać, że nasilająca się specjalizacja w nauce powoduje dezintegrację działań praktycznych. Bywają jednak problemy, których rozwiązanie wymaga
jednoczesnego udziału dwu, a nawet wielu dyscyplin naukowych, i
warto odwołać się do istniejących już schematów poznawczych,
koncepcji i metod w tych właśnie dyscyplinach, wychodząc z założenia, że człowiek jest istotą wielowymiarową, integralną i żyje w
środowisku, które jest jeszcze bardziej złożone i wielowymiarowe
(fizyczne, społeczne, kulturowe itd.). Ale jest też potrzeba czysto
poznawcza takiego zintegrowanego podejścia: pograniczea obejmujące swoim zainteresowaniem dany przedmiot, oferują inne metodologicznie spojrzenie, stymulują do nietypowych, twórczych i oryginalnych koncepcji i metod badań; są inspirujące.
Wzorzec Uczonej, której poświęcono ten tekst, może wydać się
konstruktem przeidealizowanym, rygorystycznym. Pomimo to,
tekst ten jest wzorem, przybliżającym fenomen1 człowieka - naFenomen (rzadkie) zjawisko; osobliwość, dziwo, kuriozum, unikat; ktoś
zadziwiający, niezwykły, nadzwyczaj utalentowany; filoz. zjawisko) fiz. a.
psych.) będące przedmiotem postrzegania; wszelki fakt empiryczny będący
punktem wyjścia badań nauk.; wszystko, co jest przedmiotem możliwego
doświadczenia”, dostępnym przedmiotem poznania, w odróżnieniu od niepoznawalnej rzeczy samej w sobie” (Kant); por. Ding an sich, noumen; (to
ograniczenie zakresu poznania ludzkiego jest klasyczną formą fenomenalizmu). Fenomenologia metoda filozofowania, polegająca gł. na zaniechaniu
czysto pojęciowych spekulacji i „powrocie do rzeczy”, tj. do uzyskani bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów (Edmund Husserl,
1859—1938). gr. phainómenon „zjawiający się; widoczny”. Zob. Kopaliński W.,
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s.169; Zob. http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=fenomen – osoba
wyjątkowa niezwykle uzdolniona. Zob.; http://aktualizacje.pwn.pl/?n=
1



uczyciela akademickiego i warto go uznać za swoją drugą, osobistą metodologię, po tej, stosowanej w dociekaniach naukowych.
1. Dlaczego fenomen?
Edukacja w z znacznym stopniu wyznacza losy życiowe ludzi, szanse rozwojowe społeczeństw, przemiany cywilizacyjne.
Jakość edukacji zależy od wielu czynników, a wśród nich szczególną rolę odgrywa przygotowanie kadr naukowo – dydaktycznych – nauczycieli akademickich, ich osobowość, autorytet2 i
stosowane przez nich metody pracy.
W polskiej teorii pedagogicznej, a przede wszystkim w jej
subdyscyplinie - pedeutologii, ukształtowało się wyobrażenie o
nauczycielu akademickim, jako o człowieku, który nie tylko pragnienie posiadania wiedzy, ale i posiada odpowiadające temu
pragnieniu władze poznawcze, jak również zdolność jej przekazywania3. W polskojęzycznym wydaniu pracy Wasyla G. Kremienia, Filozofia edukacji4, szczególną uwagę zwraca kilka wątków.
Po pierwsze, jest to historyczne ujęcie poszukiwania i kształtowania się tożsamości ukraińskiej. Ukazane są historyczne korzenie,
trudne losy i współczesne zmagania o określenie tożsamości narodowej i świadomości własnej tożsamości. Tradycyjnym spoiwem
poczucia tej tożsamości była i jest, co podkreśla Wasyl Kremień idea ducha narodowego, duchowość narodowa w swoistym pojmowaniu ukraińskim.
Po drugie, myślą przewodnią pozwalającą zrozumieć rozważania o duchowości ukraińskiej, o idei i ideologii narodowej, są
1317132C23131339231313754313144 fenomen gr.,.phainómenon „to, co się zjawia pokazuje”, filoz., w sensie węższym – zjawisko fizyczne lub psychiczne
będące przedmiotem postrzegania (…).
2 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Rużomberok 2006, z
recenzji „ Takim autorytetem, który odpowiada celom i zadaniom wychowawczym szkoły ma być - wg. Autora, - autorytet inspirandera – osoby, która
uporczywie trzyma się wartości chrześcijańskich, stawia nie tylko uczniom,
ale i sobie ambitne cele oraz wysokie wymagania, dotyczące rozwoju integralności życia”.
3 Por. T. Lewowicki, Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa –
Radom 2007, passim.
4 W. G. Kremień, Filozofia edukacji., Radom 2008.


odwołania do podstawowych idei — niejako fundamentów tej
duchowości — homocentryzmu i kordocentryzinu. Homocentryzm jest odmianą humanizmu - z uwzględnieniem dorobku
myślicieli ukraińskich, ale też z oczywistym odwołaniem do antyku, Odrodzenia, Oświecenia. Kordocentryzm to charakterystyczna dla Ukraińców „filozofia serca” i postulowane przez nią
zachowanie5. W całokształcie rozważań, istotną rolę odgrywa
również rozwijana przez I. A Zjazuna Pedagogika dobra.
Biblijna idea człowieka, jako Bożego obrazu zawiera w sobie
myśl o jego godności; wynika ona z faktu, że człowiek obcuje z
Bogiem, jako osoba, bierze udział wespół z Bogiem w rozwoju
dzieł stworzenia, prowadzi razem z Bogiem historię swojego
zbawienia, jest wyodrębniony ze wszystkich istot żyjących na
ziemi i bierze udział we władzy Boga nad nimi6. W złożoności
ludzkiej natury istniejącej i działającej na wielu poziomach bytowych tkwi możliwość braku koordynacji między poszczególnymi funkcjami; największym jednak paradoksem czy tajemnicą
życia ludzkiego, jest stała możliwość dysharmonii między przyjętymi wartościami moralnymi a ich realizacją w skali nie tylko
jednostkowej, ale i społecznej, a nawet całej ludzkości. Mówi się
ciągle o pokoju, a toczą się wojny i państwa się zbroją w ciągłej
obawie zagrożenia i przygotowania do obrony.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wydana przez ONZ w
1948 r. i Prawa człowieka, Pakty Międzynarodowe i Protokół Fakultatywny; wydane w r. 1967 są ideałem przyświecającym całej ludzkości, a do pełnej ich realizacji jeszcze daleko. Zasady Ewangelii głoszone przez Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie ze swym naczelnym nakazem miłości Boga i bliźniego jeszcze nie przeniknęły w
pełni do życia zbiorowego, a w życiu także jednostkowym są w stanie ustawicznego zagrożenia. Fenomen nauczyciela akademickiego
wyraża się w realizacji tych zasad poprzez Dostojną Jubilatkę, piszącą o Słudze Bożym Janie Pawłe II., - i wpatrzoną we wzór Jego święTamże, s. 8, T. Lewowicki, Przedmowa do wydania polskiego.
M. Filipiak, Godność osoby ludzkiej w świetle opisu stworzenia człowieka,
ZNKUL, 16 (1973), nr 2, s. 27-35; W. Granat, Godność człowieka i jej współczesne
uzasadnienia, [w:] Aby poznać Boga i człowieka, pod red. B. Bejze, cz.2, Warszawa 1974, s. 223-256.
5
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tości, a jako wybitna humanistka w życiu swoim troszcząca się o
człowieka, zgodnie z tym, co napisał Paweł VI: „Trzeba zabiegać o
urzeczywistnienie pełniejszego humanizmu, a to oznacza rozkwit
całego człowieka i wszystkich ludzi”7. Humanista zdaje sobie sprawę z ustawicznego zagrożenia swej moralnej budowy i dlatego szuka odpowiednich środków, by siebie ocalić, to znaczy, by wytrwać
w dążeniu do ideału uczciwości, sprawiedliwości, życzliwości. Takim ośrodkiem jest w opisywanym przypadku, kultura umysłowa i
moralna, a ponadto religijność. Na dramatyczne pytanie: „Któż mię
wyzwoli?” — Chrześcijanin odpowiada, że wiara i miłość przyniesione przez Chrystusa.

Paweł VI, Encyklika „O rozwoju ludów”, tłum. polskie. Citta del Vaticano
1967, s. 29.
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Helena Semenog
INDYWIDUALNOŚĆ JĘZYKOWA JANA PAWŁA II
W WYMIARZE UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH
„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla Słowiańskiego oto Papieża otwarty tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch, On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze, Świat mu — to
proch! Twarz jego, słońcem rozpromieniona, Lampą dla sług, Za nim
rosnące pójdą plemiona w światło — gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazania nie tylko lud — Jeśli rozkaże, to słońce stanie, Bo moc — to cud”1.
Słowa te, napisane przez poetę Juliusza Słowackiego jeszcze
w 1848 roku, okazały się proroctwem dla ludzi ostatniej ćwierci
XX stulecia. Stało się tak, kiedy 16 października 1978 roku Karol
Wojtyła, Polak z pochodzenia, został wybrany dwieście sześćdzesiątym drugim namiestnikiem Świętego Piotra.
Kolorytowa postać teologa, dramaturga, poety, filozofa i jednocześnie „delikatnego” polityka daje nam wszelkie podstawy
do wyznania Pontyfika geoPapieżem. Bezinteresowne oddanie
innym, idee konceptulne filizofii człowieczeństwa i humanizmu
Jana Pawła II stały się przedmiotem licznych publikacji naukowych. Jednocześnie, wieloaspektowa osobowość językowa głowy Kościoła katolickiego, specyfika jego stylu językowego wciąż
czeka na swojego badacza. W ramkach artykułu wyjasnimy obciążenie funkcjonalne niektórych zasobów językowych w tekstach i wypowiedziach teologiczno-filozoficznych Jana Pawła II.
Wybitny ukraiński naukowiec O. Potebnia powiązania między językiem a osobowością określa tak: „Indywidualność językowa wyróżnia człowieka jako osobowość, im jaśniejsza jest ta
osobowość, tym lepiej odzwierciedla cechy językowe społeczeństwa”2. Chodzi o osobowość, „która wyraża się w języku (tekРадишевський Р.П. Юліуш Словацький. Життя і творчість.- К.: Дніпро,
1985.- с.127.
2 Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993. – с. 98.
1



ście) i poprzez język, rekonstruowana w swych cechach głównych na podstawie zasobów językowych gromadzi w sobie
komponenty psychiczne, społeczne, kulturowe, etyczne i inne,
odzwierciedlone poprzez jej język”3. Na podstawy genetyczne
osobowości językowej składają się językowo-komunikacyjne żądania społeczne, potrzeby motywacyjne, znajomość znaków językowych kultury narodowej, świadomość językowa, wyczucie i
zdolności językowe, uświadomione estetyczne zachowania językowe oraz stałość językowa.
Wszystkie te cechy w pełni charakteryzują Jana Pawła II.
Mamy przed sobą szczególny typ zawodowej osobowości językowej. Tytuł „Papież” (od greckiego „ojciec”), który od VII wieku przyznawany jest wyłącznie biskupom rzymskim, Ojcie
Święty wzbogacił szczególną energetyką języka; wzbudzało to
odwieczne pragnienie i naturalne prawo każdego człowieka być
wolnym, godnie żyć i rozwijać się wraz z narodem.
Wielokrotna lektura (dla uzdrowienia duszy) wybranych
książek i przemówień Jana Pawła II daje nam podstawy, aby
twierdzić: fundamentem, na którym powstała wiara, patriotyzm,
romantyzm i powołanie, myślenie filozoficzne, wyjątkowa indywidualność Karola Wojtyły, była, przede wszystkim, rodzina.
Tu święcie przestrzegano czwartego przykazania Bożego: „Czcij
ojca swego i matkę swoją”. Przykład ojca był pierwszym seminarium domowym. Później – poemat „Dawid - renesansowy psałterz” – dedykowany pamięci matki.
Rola rodziny i języka podkreślana jest w posłaniu Papieża
Jana Pawła II „Do młodzieży na całym świecie”: „Jeśli rodzina
jest pierwszym wychowawcą każdego, (…) to przez rodzinę tym
wychowawcą jest ród, plemię, lub naród, z którym łączy nas kultura, język i historia. Najważniejsze jest dziedzictwo kulturowe,
podstawę, którego formuje język. Rodzice nauczyli was tego języka, który jednoczy ze społeczeństwem, z innymi ludźmi. Ta

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - Изд. 2-е, стереотип.
– М.: Едиториал УРСС, 2002. – с. 24.
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jedność ma granice szersze od rodziny. To znaczy granice narodu czy ludu”4.
Papież kontynuuje te rozważania w książce „Pamięć i tożsamość”: „Głównym narzędziem służącym stopniowemu tworzeniu kultury narodowej jest język. Za jego pomocą człowiek wyraża prawdę o świecie, o sobie samym, przekazuje innym owoce
swoich poszukiwań w różnych dziedzinach wiedzy. Tak odbywa się proces komunikacji pomiędzy podmiotami, który przewiduje głębsze poznanie prawdy, a przez to - pogłębienie i
wzmocnienie własnej tożsamości”5.
Mistrzostwo językowe Papieża możemy również zauważyć
w filologii, literaturze i twórczości aktorskiej. Jeszcze w gimnazium Karol Wojtyła doskonale recytował utwory literackie, z
powodzeniem grał role w teatrze amatorskim, próbował się w
twórczości poetyckiej. „W tych wierszach uczę się rozmawiać,
zanim zacznę mówić”, - pisał w liście do przyjaciela ze studiów
Mieczysława Kotlarczyka mając na uwadze, że ogień, który, zapłonął, zależy bezpośrednio od łaski, trzeba tylko umieć, a
przede wszystkim chcieć z nią współpracować”6. To właśnie pod
wpływem siły wyższej osiemnastoletni chłopak napisał nastepujące słowa „Moja dusza wysławia Pana, który rzucił na moje ramiona aksamit i jedwab władzy” (o Słowianinie, który niesie
ciężar Bożego objawienia), głębia i sens, których staną się jasne
dopiero po czterdziestu latach, gdy zostanie Papieżem.
O poważnych zamiarach filologicznych świadczył również
wybór przedmiotów na pierwszym roku Uniwersytetu Jagiellońskiego: etymologia; fonetyczne elementy języka polskiego; teatr i
dramat w Polsce XVIII stulecia; polska literatura średniowieczna;
dramaty Stanisława Wyspiańskiego; współczesna poezja polska;
humor, komizm, ironia; gramatyka języka staro-cerkiewnosłowiańskiego; literatura starorosyjska; geografia i historia Polski;
Іван Павло ІІ, Послання Папи Івана Павла ІІ.-К.: Літопис, 2001.
.www.litopys.lvsv.ua/filozofia_1.html
5 Іван Павло ІІ. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть /
Переклад з італ. М. Прокопович. –. Львів: Літопис, 2005. – с. 85.
6 Філонова С. Іоанн Павло II: не дайте посередності перемогти себе!
//Дзеркало тижня. -№ 3 (642) 7 — 13 квітня 2007.
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język rosyjski. Druga wojna światowa, śmierć ojca znacząco
zmieniły plany zawodowe - w roku 1946 dwudziestosześcioletni
Karol Wojtyła został księdzem, lecz studiowanie języków obcych
pozostanie jego pasją (biegła znajomość ośmiu języków) i będzie
towarzyszyć mu przez całe życie. Ujawnienie tajemnic twórczości
literackiej (poematy i wiersze pod pseudonimem Andrzej Jaweń,
Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jawień) po 1978 r. sprawiło uderzający wpływ na świadomość zbiorową: trudno było przełamać
stereotypy kapłana, ktory jest daleki od wszystkich spraw świeckich, i jednocześnie jest poetą.
Znany na cały świat tenor hiszpański Placingo Domingo, któremu los prezentował spotkanie osobiste z Janem Pawłem II, na
wiersze humanisty XX wieku zapisał album „Nieskończona milość”. Dwanaście utworów lirycznych w języku polskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim są pochwałą wolności człowieka,
matczynej miłości i głębokiego humanizmu.
Czynnik artystyczny stał się zachętą do pisania dramatów. W
spektaklu „Brat naszego Boga” Karol Wojtyła przedstawia widzom obraz artysty Alberta (Adama) Chmielowskiego, który po
zostaniu osobą duchowną otwiera w sobie dar Boży w najwyższym stopniu. Ten i inne utwory zostały napisane w stylu „teatr
wewnątrz” (akcja rozgrywa się w wyobraźni widza, króry słucha aktora dramatycznego, napięcie tworzy się za pomocą treści,
a nie działań bohaterów), i odnieśli znaczący sukces wśród publiczności. „Sklep jubilera” wciąż wystawiany jest w teatrach
kilku krajów, na podstawie sztuki „Przed sklepem jubilera” został nakręcony film w Hollywoodzie.
Porzez gromadzenie nowych pomysłów, wytrwałość i kreatywność umysłu analitycznego, za pomocą głębokiej wiedzy w
takich dziedzinach jak filozofia, teologia, etyka, socjologia, sztuka,
utalentowany naukowiec obronił pracę magisterską, uzyskał doktorat z teologii i został profesorem. W jego pracach stykamy się z
dokładnym wnikaniem w istotę badanego zjawiska (mamy bardzo owocny dorobek naukowy - ponad 120 dzieł filozoficznych i
teologicznych, 14 encyklik i pięć fundamentalych książek). Swoich kolegów i oponentów zachwycał trafną interpretacją faktów i
dokładnie wyważonym systemem argumentacji.


Natomiast studenci, którym w seminariach Krakowa, Katowic i Częstochowy, w Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim wykładał etykę społeczną, byli zafascynowany erudycją i sposóbem czytania lekcji Karola Wojtyły.
Zawsze bowiem zachęcał i inspirował młodych kolegów do
zdobywania prawdziwych szczytów sztuki obserwacji i oceny.
Osobowość językowa Ojca Świętego nosi piętno otoczenia
społecznego i przestrzennego, tradycji kultury narodowej i stale
znajduje się w poszukiwaniu nowych, skutecznych zasobów
wyrazistości językowej, które dotyczą indywidualnego stylu.
Każda praca duchowego i publicznego przywódcy XX wieku
(„Pamięć i tożsamość”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Jedność w różnorodności”, „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i działanie”, etc.) – to
dotknięcie żywego, estetycznie kreatywnego słowa Osobowości.
Ostatnia książka „Pamięć i tożsamość”, została opublikowana
po śmierci Jana Pawła II w 2005 r. jest swego rodzaju testamentem
duchowym ujawniającym głębię świata wewnętrznego wielkiego
pielgrzyma, który ze słowem Bożym szedł do ludzi i dzielił się
swoją mądrością na temat kultury, rozumienia pojęcia Europy,
współczesnych kwestii moralnych i społecznych, przyczyn upadków i zlotów ludzkiego ducha. Ta nawskroś osobista książka,
zdaniem ojca Borysa Gudziaka, sprzyja formowaniu świadomości
chrześcijańskiej i tolerancji religijnej, których Apostołem ponad
dwie dekady był Papież Jan Paweł II a obecnie już Sługa Boży.
W pracach swych Papież-filozof nie jest oddzielony od Papieża-teologa, który umiejętnie wykorzystuje zasoby językowe
dla osiągnięcia wysokiej skuteczności i udowodnienia treści.
Aby „ukazać światu Boga, jasnego jak dzień”, jak bezgraniczną
Miłość, która jedna jest zbawieniem od strachu i niewoli, jako
Prawdę, która wyzwala w palecie językowej dyskursu konfesjonalnego, uwydatnia paradygmat semantyczny i stylistyczny
słów o tematyce teologicznej: Nauczyciel, Zbawiciel (czyli Jezus
Chrystus), Stwórca.
Epitety przełomowego konceptu Boga pełniej otwierają przed
nami sakralne znaczenie, obraz charakteryzuje się uosobieniem
najwyższej mądrości, sprawiedliwości i miłości: Bóg Wszechmogący, Miłosierny, Wszechmocny.



Jest to osobowość wysoce moralna, dla której znaczenie światopoglądowe mają podstawowe koncepty moralne: Ojczyzna, Naród,
Narodowość, Patriotyzm, natomiast jako kluczowy występuje wśród
nich koncept Człowiek. Być człowiekiem - podstawowe powołanie
ludzkie: być człowiekiem w miarę otrzymanego przez niego daru.
Wszystkie drogi Cerkwi (Kościoła) prowadzą do człowieka i każdy
człowiek przechodzi w ten sposób drogę Cerkwi (Kościoła), drogę
swojego życia i doświadczenia codziennego, swego przeznaczenia
i pracy7.
Potężnego strumienia do autorskiego tekstu rozumowań i
przemówień dodają czasowniki zachęcające, które przyczyniają
się do dynamiki zdarzeń, myśli, emocji, ukierunkowują cechy
zmysłowe. Specjalna dyskusja na temat czasownika zachęty
„Nie lękajcie się!”, bowiem zabrzmiał ten wyraz w homilii w
dniu inauguracji pontyfikatu i stał się kluczowym w programie
działalności Ojca Świętego.
Ten globalny imperatyw „uczeń Chrystusa” wzmacniał podczas
tysiąca odwiedzin w niemal wszystkich krajach świata (w ciągu
dwudziestu sześciu i pół roku przemówił do ponad 17 milionów
ludzi różnych ras i narodowości, różnego wyznania), do serca każdego wierzącego, który podąża drogą odrodzenia narodowego i
duchowego. W ten sposób Jan Paweł II próbował słowem, własnym
przekonywaniem utwierdzać głęboki szacunek dla życia i godności
każdego człowieka, starając się doprowadzić go do najwyższego
szczebla postępu kulturalno-historycznego. Nie bał się prosić o
przebaczenie, wyrażać wdzięczność, przebaczać i służyć innym.
Specyfika komunikacji religijnej, która polega na przekazywaniu (translacji) życiowo ważnych dla człowieka i społeczeństwa treści-przykazań, ich uroczystość i wzniosłość w dużej mierze reprezentują epitety. Za sprawą semantyki emocjonalnieoceniającej są oni ważnym zasobem werbalizacji stereotypów
aksjologicznych świadomości religijnej, spełniają ważną funkcję

Іван Павло ІІ. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть /
Переклад з італ. М. Прокопович. –. Львів: Літопис, 2005. – с. 38.
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koregującą światopogląd, występują jako rzecznicy hierarchii
wartości duchowych8.
Szeroko wykorzystuje peryfrazy, które charakteryzują kaznodzieję jako mistrza ekspresji artystycznej: Słowo wcielone Jezus Chrystus, słup ognia – Maryja Dziewica, Chrystus jest
„Drogą, Prawdą i Życiem”, droga Chrystusa - droga cnoty, droga
życia. Ustalone w stylu konfesjonalnym są zwroty Eminencjo,
Drodzy Bracia, bracia i siostry.
Wiele frazeologizmów, przysłowi, skrzydłatych słów, cytatów wybitny humanista uczynił podłożem własnych aforyzmów. Oto niektóre z nich:
Wolności nie można po prostu mieć - potrzeba ją ciągle utwierdzać...
Upomnienia z miłością, jak promień słońca, które oświetla drogę życia.
Ojczyzna – to dobro wspólne wszystkich obywateli.
Życie jedynie wtedy ma sens, kiedy staje się bezinteresownym dobrem dla kogoś.
Świat – to teatr rodzaju ludzkiego.
Kultura – to specyficzny sposób człowieka „istnieć” i ”być”.
Przemówienia Jana Pawła II – to zawsze kreatywny błysk potencjału intelektualnego. Prawie wszyscy, kto miał szczęście
rozmawiać z Janem Pawłem II, zwrócili uwagę na jasne światło
duchowe, które promienieje od niego. Budziło się wszystko, co
najlepsze; to, co ukryte w zakątkach duszy, było sparaliżowane
przez wątpliwości i niepewność siebie, okaleczone przez obrazy
– wyrastało poczucie prawdziwej ludzkiej godności. Swego czasu W. von Humboldt dopatrywał się uwarunkowń bezpośrednich pomiędzy poziomem rozwoju języka, jego harmonii a stopniem „potęgi syntezy” aktu działalności ducha jako „stymulatora energii” języka i ogólnego systemu językowego9.
Analiza tekstów przemówień i encyklik dowodzi: przed nami nosiciel elitarnej kultury językowej. Ujawnia się to poprzez
indywidualny sposób wykładania i budowy zdań, przez zdolność do nadania własnym myślom szczególnej formy kreatywności językowej, innowacyjnego formowania struktury myśleДеравчук С.В. Функціонально-семантичний статус епітетів у
конфесійному стилі // Дивослово. – 2003. – № 1. – С. 17-19.
9 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.- с. 196-197.
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niowej. Typowe cechy idiostylu – to harmonijne połączenie koncepcji światopoglądowych i religijno-filozoficznych, namiętny
patos wypowiedzania się, aktywne wykorzystanie retorycznego
arsenału śladów, obrazów, zasobów językowych.
Głębia myśli w sposób niepojęty łączy się z jasnością i prostotą wykładu kwestii złożonych. Jednak za tą pozorną, udawaną
prostotą postrzegamy codzienną tytaniczną pracę, wysoką organizację wewnętrzną, samodyscyplinę, bezwzględne wymagania
w stosunku do siebie.
To dokładnie ujawnia się w wypowiedziach Papieża do wiernych podczas jego pobytu na Ukrainie: „Przybywam do was, drodzy obywatele Ukrainy, jako przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Pzybywam jako brat w wierze, aby objąć tak wielu chrześcijan, którzy wsród najcięższych wypróbowań zachowali wierność
Chrystusowi. Gratuluję ci, Ukraino, odważny i wytrwały świadku
przyłączenia się do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, aby w ciężkie
chwile wywalczyć wolność religijną!”10.
Ojciec Święty wypowiadał głęboką „filozofię serca” H. Skoworody i w tym kontekście wyrażał swe błogosławieństwo dla
Ukrainy. Od pierwszego kroku na ukraińskiej ziemi Papież
przewodniczył Mszy świętej i rozmawiał z ludźmi tylko w języku ukraińskim. Było to wyraźnym świadectwem wielkości człowieka i jego narodu. Mamy bowiem pamiętać, że chroniąc i
rozwijając swój język rodzimy, określoną kulturę, obyczaje, cerkiew narodową i jej świątynie, chronimy siebie, ludzkość, różnorodność i bogactwo różnych kultur – całą różnorodność świata
stworzonego przez Boga i człowieka. „Ojczyzna – to jest to, co
odziedziczyliśmy od naszych ojców i matek na ziemi”11.
Niezrównane lekcje mądrości Wybitnego nauczyciela – to
lekcje umiejętności pedagogicznych, prawdziwej sztuki pedagogicznej dla przyszłych pokoleń.
Привітальна промова Івана Павла ІІ в міжнародному аеропорту
Бориспіль у Києві 23.06.2001 року, [у:] Вітаю тебе, Україно! Пастирський
візит Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну 23–27 червня 2001 року.
Промови і проповіді, Львів: Монастир студитського уставу, відділ
„Свічадо”, 2001.- с. 8.
11 Іван Павло ІІ. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть /
Переклад з італ. М. Прокопович. –. Львів: Літопис, 2005. – с. 67.
10



Warto przy tym pamiętać, że kluczem do sprawnej komunikacji międzykulturowej jest zrozumienie różnic kulturowych,
które dzielą narody świata. Ze względu na to, iż język jest odbiciem kultury jego użytkowników, każdy język posiada cechy
charakterystyczne dla kultury, w której jest używany. Komunikujemy się głównie za pomocą języka, tak więc aby zrozumieć
interlokutora i wyrazić swoje myśli w sposób dla niego zrozumiały, konieczne jest rozpoznanie werbalnych manifestacji różnic kulturowych.
Ponadto komunikacja międzykulturowa wymaga wiele cierpliwości i ciągłej świadomości różnic. XXI wiek stawia przed
nami nowe wyzwania, zapomnieć należałoby o negatywnym
nastawieniu do inności, o tym, że wróg zewnętrzny był zawsze
najbardziej skutecznym sposobem na zachowanie wewnętrznej
spójności.
O tych warunkach i znaczeniu doskonale pamiętał Jan Paweł
II, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać, w tym także
podczas pielgrzymki apostolskiej na Ukrainę.





CZĘŚĆ IV
WSPOMNIENIA I ŚWIADECTWA





Ks. Stanisław Kowalczyk
MOJE SPOTKANIA Z KARD. KAROLEM WOJTYŁĄ
PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II
Studiowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Uczelni, której profesorem był biskup, a później kardynał Karol
Wojtyła. Byłem studentem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, na
którym on wykładał etykę, obejmując katedrę po dominikaninie
Feliksie Bednarskim. Po przyjściu na studia byłem słuchaczem
wykładów z etyki - aretologii nauki o chrześcijańskich cnotach)
ojca Bednarskiego. Po jego odejściu do Rzymu, w czerwcu 1957
roku otrzymałem tytuł magistra filozofii. Moim egzaminatorem z
etyki był ks. docent dr hab. Karol Wojtyła, który w następnym
roku otrzymał nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji
krakowskiej. Były to moje pierwsze spotkania z późniejszym
Ojcem Świętym. Za moją odpowiedź z etyki otrzymałem notę
bardzo dobrą. Piszę o „spotkaniach”, ponieważ przed egzaminem
pytałem go o materiał i zakres problematyki do egzaminu.
Po uzyskaniu tytułu doktora filozofii w 1958 roku, otrzymałem
nominację na profesora Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Pamiętam, że jedno z naukowych spotkań profesorów filozofii w
polskich uczelniach katolickich miało miejsce w Krakowie.
Uczestniczył w nim jako gospodarz arcybiskup Karol Wojtyła, który
na zakończenie zjazdu zaprosił nas na obiad do domu krakowskich
biskupów przy ulicy Franciszkańskiej. Przywitał się ze wszystkimi
uczestnikami sympozjum (wygłosiłem na nim referat), ale nie było
możliwości indywidualnej rozmowy. Inny charakter miało
spotkanie z arycybiskupem Wojtyłą w 1968 roku, wówczas już
kardynałem. Pracowałem wówczas w KUL-u jako adiunkt przy I
Katedrze Metafizyki kierowanej przez ks. prof. dra hab. Stanisława
Adamczyka. W tymże roku otrzymałem urlop habilitacyjny od
władz Uczelni. Pierwszym miejscem pobytu za granicą był katolicki
uniwersytet w Lowanium na terenie Belgii. Rektorem tej uczelni był
wówczas przyjaciel ks. kardynała Wojtyły z okresu jego studiów


rzymskich; wiedziałem o tym, dlatego zwróciłem się do niego z
prośbą o pomoc w uzyskaniu stypendium na tymże uniwersytecie.
Z księdzem kardynałem spotkałem się w jego krakowskiej
rezydencji, podczas audiencji życzliwie odniósł się do mojej prośby i
po kilku dniach otrzymałem od niego pismo, dzięki któremu
uzyskałem stypendium od władz uniwersytetu lowańskiego.
Kolejne spotkanie z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą miało
miejsce w Szczepanowie w pierwszej dekadzie stycznia 1971 roku z
okazji pogrzebu ks. Profesora Stanisława Adamczyka, długoletniego
wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kierownika I
Katedry Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Byłem
adiunktem przy tejże katedrze, dlatego czułem się zobowiązany do
uczestniczenia w pogrzebie zmarłego przed kilku dniami na
nowotwór Księdza Profesora. KUL reprezentowali wówczas ks.
dziekan prof. Stanisław Kamiński, ks. prof. Jan Łach i ja. Pogrzeb
odbył się w rodzinnej parafii Zmarłego, w Szczepanowie. Mszy
świętej przewodniczył wówczas właśnie ks. kardynał Wojtyła, który
także wygłosił homilię wskazując na zasługi ks. prof. Adamczyka
dla KUL-u i polskiej filozofii. Po nabożeństwie i odprowadzeniu
ciała zmarłego Profesora na miejscowy cmentarz, podczas obiadu na
plebanii była okazja do spotkania i dość długiej rozmowy z
arcybiskupem Krakowa kardynałem Wojtyłą.
Ostatnie spotkanie z ks. kardynałem Wojtyłą, przed jego
wyborem na papieża, miało miejsce we Wrocławiu w maju 1979
roku. Rektor tamtejszego Seminarium Duchownego ks. prof. Józef
Majka zorganizował sympozjum, w którym uczestniczył
arcybiskup Karol Wojtyła, ja zaś byłem jednym z referentów. Do
grona referentów należał również ks. prof. Marian Jaworski,
późniejszy arcybiskup Lwowa i kardynał. Przy stole
prezydialnym referenci siedzieli obok ks. kardynała Wojtyły, a w
przerwie obrad była możliwość bezpośredniej z nim rozmowy
przy filiżance kawy.
Następne trzy spotkania miały już miejsce w Rzymie podczas
audiencji udzielanych przez Ojca Świętego. Pierwsze odbyło się w
1980 roku. Kanclerzem Kurii Polonijnej w Rzymie był w tym
czasie ksiądz infułat Stanisław Michalski, należący do Diecezji
Sandomierskiej. On właśnie wystarał się dla mnie o miejsce w



pierwszym rzędzie uczestników audiencji, z każdym z nas - zgodnie
z protokołem - Papież witał się i krótko rozmawiał. Kiedy Papież
podszedł, ucałowałem rękę i ofiarowałem mu swoją książkę Bóg w
myśli współczesnej. Spojrzał na jej tytuł, autora i objął mnie swymi
ramionami. Gratulował i życzył dalszych naukowo-publikacyjnych
osiągnięć. Obok mnie znajdowały się trzy Hiszpanki, krewne
jednego z kurialnych biskupów rzymskich. Zdziwione były
serdecznym gestem Ojca Świętego, wyjaśniłem, iż swego czasu był
on moim egzaminatorem podczas studiów.
Kolejne moje spotkanie z Janem Pawłem II miało miejsce w
1991 roku w Sali Klementyńskiej podczas audiencji dla Polaków.
Na audiencję przybyło około 700 osób. Dominikanin ojciec Hejmo
podzielił nas na większe i mniejsze grupy. Najmniejszą z nich była
dwuosobowa grupa, tj. ks. prof. Edward Walewander, dyrektor
Instytutu do spraw Polonii i Duszpasterstwa Polonijnego KUL,
oraz ja. Mówiliśmy Ojcu Świętemu o Instytucie i ofiarowaliśmy
mu książkę Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia (Lublin 1991).
Wręczyłem wówczas także swoją pracę Człowiek i Bóg w nauce św.
Augustyna (Warszawa 1987). Ojciec Święty w trakcie spotkania
powiedział do mnie: „Czytam księdza książki” (niektóre
przesyłałem na ręce ks. prałata Stanisława Dziwisza), później
poprawił się – „przeglądam je”. W tym czasie Jan Paweł II był w
pełni sił, przechodził od grupy do grupy, rozmawiał z ludźmi,
żartował, błogosławił im, fotografował się z nami.
Ostatnie moje spotkanie było w 2000-ym Roku Jubileuszowym.
Uczestniczyłem wówczas w pielgrzymce profesorów. Z Polski
przybyło około 400 - byli to głównie pracownicy wyższych uczelni
Lublina i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program spotkań z Ojcem
Świętym obejmował prezentacje przedstawicieli poszczególnych
krajów i przemówienia Głowy Kościoła. Spotkania odbywały się
w auli Pawła VI, tam również w ostatnim dniu naszego pobytu w
Rzymie Jan Paweł II znalazł czas na odrębne spotkanie z polskimi
profesorami. Mówił o potrzebie kultywowania polskiej kultury
narodowej jako fundamentu naszej etnicznej i religijnej tożsamości
w jednoczącej się Europie. Na koniec audiencji wytypowano
kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk krakowskiego i
lubelskiego, do tego ostatniego włączono również mnie. Kolejno



podchodziliśmy do siedzącego Ojca Świętego, całowaliśmy jego
ręce, i rektorzy poszczególnych uczelni przedstawiali nas. Ks.
rektor Andrzej Szostek, przedstawiając mnie powiedział: „To ks.
prof. Stanisław Kowalczyk, autor wielu książek”. Papież
odpowiedział: „Pamiętam, on jest z Diecezji Sandomierskiej”.
Pamięć słabego już wówczas fizycznie Papieża dopisywała mu
doskonale.
Moje kontakty z Janem Pawłem II nie ograniczały się do
sporadycznych spotkań osobistych, lecz posiadały również
charakter intelektualno-ideowy. Na seminarium z filozofii
społecznej, którym kierowałem przez długie lata w Instytucie
Socjologii KUL-u, kilkanaście osób pisało rozprawy magisterskie
poświęcone myśli filozoficzno-społecznej papieża Jana Pawła II.
Były to prace następujące: Koncepcja humanizmu w encyklikach Jana
Pawła II (r. 1985); Kardynała Karola Wojtyły koncepcja osoby w pracy
„Osoba i Czyn” (r. 1985); Personalne elementy koncepcji pracy Jana
Pawła II zawarte w encyklice „Laborem exercens” (r. 1988); Prawa
osobowe człowieka w świetle encyklik społecznych Jana Pawła II (r.
1989); Koncepcja wolności w encyklice „Veritatis splendor” Jana Pawła
II (r. 1994); Zasada solidarności w encyklikach społecznych Jana Pawła II
(r. 1995); Stosunek Jana Pawła II do liberalizmu w świetle encykliki
„Veritatis splendor” (r. 1997); Koncepcja sprawiedliwości społecznej w
encyklikach Jana Pawła II (r. 1995); Prawa rodziny w nauczaniu Jana
Pawła II (r. 1998); Koncepcja wyzwolenia człowieka w encyklikach
społecznych Jana Pawła II (r. 2000); Koncepcja wolności odpowiedzialnej
w encyklice „Veritatis splendor” Jana Pawła II (r. 2002); Kryzys kultury
współczesnej na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II w dziele „Wiara i
kultura” (r. 2002); Idea rozwoju społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
(r. 1996); Antropologiczne podstawy idei pokoju w nauczaniu Jana Pawła
II (r. 1990); Stanowisko Jana Pawła II wobec ideologii liberalizmu w
świetle encyklik społecznych (r. 1996); Prawda jako zasada życia
społecznego w świetle encyklik Jana Pawła II (r. 1996); Redukcjonizm
antropologiczny marksizmu w świetle encykliki Jana Pawła II
„Centesimus annus” (r. 1997); Wolność kultury w nauczaniu Jana
Pawła II (r. 1997); Sprawiedliwość i miłość w świetle encykliki „Dives in
misericordia” Jana Pawła II (r. 1997); Personalistyczna koncepcja pokoju
papieża Jana Pawła II (r. 1997); Kryzys kultury współczesnej w świetle


nauczania Jana Pawła II (r. 1998); Personalistyczna koncepcja kultury
Jana Pawła II (r. 1999); Idea wolności życia społeczno-politycznego w
nauczaniu Jana Pawła II (r. 2001); Społeczny wymiar miłości w
nauczaniu Jana Pawła II (r. 2001); Elementy kultury narodowej w
nauczaniu Jana Pawła II (r. 2001); Idea sprawiedliwości w encyklikach
społecznych Jana Pawła II (r. 2001); Miłość ojczyzny w nauczaniu Jana
Pawła II (r. 2004); Idea wolności religijnej w encyklikach Jana Pawła II
(r. 2004); Wszystkie wyżej wymienione prace dyplomowe znajdują
się w archiwum biblioteki KUL-u, można się z nimi zapoznać
studiując myśl filozoficzną i etyczno-społeczne nauczanie Jana
Pawła II.
Osoba i wypowiedzi Papieża zawsze były mi bliskie, dlatego w
swych publikacjach omawiałem jego poglądy filozoficznoantropologiczne i teologiczne. Finalnym owocem tych moich
zainteresowań myślą Jana Pawła II była publikacja Z nauczania
społeczno-teologicznego papieża Jana Pawła II, wydana przez
Wydawnictwo diecezjalne w Sandomierzu w 2004 roku. Ta
niewielka książka zawiera dwie części rozgraniczając społeczne i
teologiczne nauczanie Papieża. W pierwszej części są omawiane
następujące zagadnienia: prawda jako prymarna wartość człowieka,
idea miłości odpowiedzialnej, prawa moralno-społeczne rodziny,
idea sprawiedliwości społecznej oraz idea integralnego rozwoju.
Część druga pracy, mówiąca o teologicznym nauczaniu Jana Pawła
II, zawiera pięć rozdziałów: wiarygodność Kościoła w świecie
współczesnym, z teologii pielgrzymek do Ojczyzny, Jan Paweł II a
emigracja i Polonia, błogosławieni czystego serca, kontemplacja
oblicza Chrystusa. Zakończenie akcentuje personalistyczny profil
encyklik i wypowiedzi pasterskich Papieża. Jego nauczanie stanowi
bogatą
inspirację
dla
duszpasterskiej
pracy
polskiego
duchowieństwa i źródło przemyśleń dla całego Kościoła w naszej
Ojczyźnie.
Dziękuję Bożej opatrzności za to, że mogłem kilkakrotnie
spotkać ks. arcybiskupa Karola Wojtyłę - Papieża Jana Pawła II,
człowieka wielkiej prostoty, życzliwości i dobroci, wybitnego
myśliciela - filozofa i teologa, następcę świętego Piotra i
najwyższego Pasterza Kościoła katolickiego, w powszechnej opinii
świętego. Obecnie oczekujemy Jego rychłej beatyfikacji. Nauczanie


i osobista postawa wielkiego Papieża są drogowskazem oraz
zobowiązaniem - zwłaszcza dla kapłanów - w naszej drodze
życiowej do Boga, który jest Miłością.



Ks. Marian Balicki
UDZIAŁ LUDZI ŚWIECKICH
W DZIELE EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA
Z woli Jezusa Chrystusa, Założyciela Kościoła, cały Lud Boży
jest głównym podmiotem ewangelizacji (por. KK 10). Misję
ewangelizacyjną spełnia on na wzór Chrystusa, poprzez realizację trzech funkcji: profetycznej, kapłańskiej i pasterskiej. W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Sobór stwierdza: „Na to bowiem posłał Bóg Syna swego, którego ustanowił dziedzicem
wszystkich rzeczy (por. Hbr 1,2), aby był Nauczycielem, Królem
i Kapłanem wszystkich” (KK 13).
Pierwszą funkcją wykonywaną przez Chrystusa było głoszenie Ewangelii, przepowiadanie Słowa Bożego (por. KK 5), do
tego przecież został powołany w chwili „namaszczenia” Duchem Świętym. (por. KL 5). Z tego „głoszenia i życia” rodzi się
wiara uczniów. Kościół jako Lud Boży, wykonując wolę Zbawiciela, jest jednocześnie przedmiotem i podmiotem ewangelizacji.
Sam musi się nieustannie odnawiać i dążyć do ideału „Ecclesia
semper renowanda”, aby skutecznie prowadzić dzieło ewangelizacji świata. Papież Jan XXIII nakreślając wizję Kościoła soborowego, użył słynnego określenia aggiornamento1. Nossol widzi w
nim „określenie postulatu prawowiernego dostosowania się Kościoła do wymogów współczesnego czasu oraz opisanie jego
obecności w dzisiejszym świecie dla wypełnienia powierzonego
mu historiozbawczego zadania”2. Kościół musi ciągle podejmować dzieło ewangelizacji, zarówno ad intra jak i ad extra.
Szczególną rolę w tym dziele, oprócz biskupów i kapłanów,
wypełniają ludzie świeccy (por. KK 21). W rozdziale o katolikach
Słowo „aggiornamento” – pochodzące z języka włoskiego oznacza „uwspółcześnienie”, dostosowanie do nowych czasów, takie ulepszenie czegoś, by
odpowiadało wymaganiom. Często używano go za pontyfikatu Jana XXIII.
2 A. Nossol, Aggiornamento czy akomodacja teologiczna? CTh 39 (1969) z. 4, s. 5-8.
1



świeckich Sobór mówi: „wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i stawszy się na swój sposób uczestnikami
kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego,
ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie” (KK 31). Ożywieni duchem
apostolskim „uzupełniają to, czego nie dostaje ich braciom i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i resztę ludu wiernego (…).
Oni bowiem czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym
swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich;
pociągają do Kościoła ludzi trzymających się z dala od niego,
współpracują usilnie w głoszeniu Słowa Bożego, zwłaszcza przez
katechizację, oddając na usługi Kościoła swoją wiedzę fachową,
usprawniają pracę duszpasterską, a także zarządzanie dobrami
kościelnymi” (DA 10). „Ludzie świeccy zaś szczególnie powołani
są do tego, aby uczynić obecnym i aktywnym Kościół w takich
miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się może on solą ziemi” (KK 33).
Z soborowego nauczania wynika, że Kościół hierarchiczny
potrzebuje dopełnienia swoich zadań przez ludzi świeckich
(ChL 2). Ich udział jest szczególny i konieczny. Nie jest on tylko
uzupełniający i usprawniający posługę duchownych, ale jest
istotną posługą w Kościele i świecie3. Oni powołani są do świętości i mają uświęcać świat (por. ChL 16).
Udział świeckich w dziele ewangelizacji obejmuje różne dziedziny. „Ludzie świeccy, którzy ze względu na swój stan żyją w
świecie i spełniają różne funkcje doczesne, winni wobec tego wykonywać swoisty rodzaj ewangelizacji” (EN 70). Papież wskazuje
wiele dziedzin aktywności ewangelizacyjnej świeckich m.in.: polityka, życie gospodarcze i społeczne, kultura, nauka, sztuka, massmedia, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa
(por. EN 70). Zarówno Dekret soborowy o apostolstwie świeckich
jak i Adhortacja Christifideles laici wyróżniają dwie zasadnicze
formy działalności ewangelizacyjnej świeckich katolików: indywidualną i zespołową4. Indywidualna działalność ewangelizacyjPor. R. Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997, s.
86; F. Blachnicki, Laikat w funkcji proroczej Kościoła, HD 36 (1967) nr 4, s. 211-219.
4 Por. R. Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, dz. cyt. s. 62-67.
3



na, której „przeobfitym źródłem jest życie prawdziwie chrześcijańskie (por. J 4,14), stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich, również zrzeszonych” (DA16).
Drugim środkiem jest świadectwo słowa chrześcijańskiego,
jakie świeccy winni składać, aby głosić treści ewangeliczne w
różnych okolicznościach i wobec różnych osób (por. DA 16).
Ewangelizacja zespołowa i zorganizowana jest bezwzględną potrzebą naszych czasów (por. DA 18). Wynika ona ze społecznej i
wspólnotowej natury Kościoła, a także z psychologicznego faktu,
że społeczny czy zespołowy podmiot ewangelizacji (grupa, zrzeszenie, ruch) gwarantuje na ogół większy zakres i skuteczność
działań ewangelizacyjnych aniżeli podmiot indywidualny (por.
DA 18; ChL 29)5. Każda wspólnota chrześcijańska powinna posiadać wszystkie istotne elementy tworzące Kościół6.
Pierwszym z nich jest Słowo Boże, które skupia członków grup i
stanowi dla nich zasadę działania. Innym jest Eucharystia, którą często małe grupy sprawują dla siebie. Dalszym jest modlitwa, jako
odpowiedź na Boże Słowo. Kolejnym świadectwo życia i diakonia,
według otrzymanych darów i charyzmatów. I ostatnim otwartość na
inne wspólnoty, by wraz z nimi tworzyć w parafii żywy Kościół7.
Ludzie świeccy podejmują konkretne formy odpowiedzialności za
życie wspólnoty parafialnej. Tworząc stowarzyszenia i ruchy katolickie, sami podejmują wysiłek własnej formacji duchowej, odkrywają w sobie wielorakie charyzmaty i duchowe bogactwa. Te dary Ducha Świętego pozwalają im podążać do świętości oraz pociągać innych, szukać tych, którzy zobojętnieli lub odeszli od Boga8. „Potrzeba dzisiaj duszpasterstwa naprawdę misyjnego, które nie czeka
biernie, lecz wyrusza na poszukiwanie zagubionych owiec”9.
Por. tamże, s. 84-91.
F. Klostermann wymienia następujące elementy: Duch Pana, Słowo Pana,
kult Pana, miłość Pana; F Blachnicki sprowadza je do: martyrii, liturgii i diakonii. Por. F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, t. 1, Lublin 1970, s. 293.
7 Por. R. Kamiński, Biblia w życiu parafii, [w:] J. Kudasiewicz (red.), Biblia w
nauczaniu chrześcijańskim, Lublin 1991, s. 147-148.
8 M. Balicki, Priorytety nowej ewangelizacji, [w:] Biuletyn Katechetyczny Nr
8/2006, Przemyśl 2006, s. 46
9 Jan Paweł II, Kościół wspólnotą ewangelizującą. Przemówienie do I grupy
biskupów 12.01.1993. OsRomPol 2 (1993), s.18
5
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Odszedł Ojciec
Nasz Ojciec odszedł do nieba
ten głos brzmi w moim sercu
pogodą wieczoru
melodią migocących gwiazd
łzami spadającymi na czuwające kolana
bólem miłości
drgają moje wargi i ręce
odszedł do Ojca
każdy krok jest miarą tęsknoty
każda pieśń jest hymnem uwielbienia
każde drgnienie powieki zgoda na cierpienie
nasz ojciec odszedł
Jego Serce
ostatnim uderzeniem
zamknęło czas
a była wtedy godzina
dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem
ciągle Go wypatruję
mój wzrok sięga granic istnienia
a serce pragnie
iść po Jego śladach

Pamięci Jana Pawła II 8.04.2005. Nisko

Za wcześnie
Odszedłeś za wcześnie
tyle słów
nie przyniosło jeszcze owocu
chwile obecności
nie przeniknęły do głębi
źródło serca
nie zostało wyczerpane
tyle słońca i deszczu
potrzeba moim myślom
by stały się modlitwą
odszedłeś za wcześnie
choć droga twoja
mierzona cierpieniem
jawiła się na horyzoncie życia
czy zawsze w miłości
odchodzi się za wcześnie


Widzę Cię
Widzę Cię wciąż
idziesz przez życie
z dłonią jedności i pokoju
z uśmiechem płynącym z głębi modlitwy
Słowem
bijącym rytmem wieczernika
napełniasz świat
widzę Cię wciąż w moich marzeniach
Twoje oblicze
uśmiechnięte
nadmiarem Boga
jaśniejące blaskiem nieba
i Twoje serce
niebieski ogród
przystrojony
wszystkimi kolorami róż
napełnia świat zapachem miłości
widzę Cię wciąż
idziesz
budzić uczniów
w mocy Wichru i Ognia
z innego czasu
wołając
wstańcie
chodźmy

03.04.2005 r. Nisko
pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II

Dla Ciebie Ojcze
Przynoszę Ci Ojcze Święty
jeden uśmiech grzesznika
wracającego drogą nadziei
do domu Ojca
jedną maleńką łzę żalu
drogocenną perłę nieba
jeden okruch Chleba



przyjętego w radości spotkania Obecnego
Przynoszę Ci
radość milionów sióstr i braci
świętujących przyjście
Chrystusa żyjącego w Piotrze
którego cień
padłszy na ojczystą ziemię
rozpali nadzieję na piękniejsze dni
Przynoszę Ci Ojcze Święty
mały bukiecik
polskich kwiatów
majowych
pachnących śpiewem litanii
zerwanych dziecięcym kwileniem
z nadwiślańskich łąk
u stóp sandomierskiego wzgórza
Przynoszę Ci na dłoni
Serce Ojczyzny
bijące Ewangelią
Twojego Serca
Przyjmij moje dar
i przemień Słowem
na całopalną ofiarę Miłości
niech się stanie
wśród nas
nowa ziemia
i nowe niebo.

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
czekając na Jego przybycie Nisko, 2 lutego 1999r.

Chochołowski szlak Jana Pawła
szlakiem mojej młodości
prowadzę Kościół
chmurne nadzieje świata
ronią łzy
majowej rany
otwieram wrota Wieczernika


Słowo
szumiący potok Ewangelii
porywa kamienie
źródeł
by ułożyć szlak
Kościoła mojej młodości
nie pytajcie
gdzie uczyłem się drogi
idźcie w polskie Tatry

Dominikańskim junioratkom,Chochołów, czerwiec 1990

Ślad Ojca
Stanął jak kiedyś
na krakowskim rynku
przy mariackim hejnale
wznosząc kielich Ofiary
za Ojczyznę
Stanął wśród swoich
przy grobie matki
składając pocałunek
na kamieniu gorącego serca
Stanął w królewskich podziemiach
przy sercu Polski
bijącym wolnością i nadzieją
W domu dzieciństwa
wśród wspomnień
w świątyni ocalenia
poświęconej modlitwą rodzinnego miasta
na pamiątkę piętrowych czasów
Stanął na polskiej ziemi
Syn
zrodzony z chleba i modlitwy
polskiego ludu
z orędziem nadziei
by zaśpiewać
Abba, Ojcze
Kraków 1991



Kochaj
Nie kochaj Boga
na mniej więcej
na pokaz
to nie miłość
Gwiazda świeci w konstelacji
i tylko wtedy zna swoje miejsce
na firmamencie życia
Czarna plama na krysztale
nie pozwala przenikać promieniom
Nie rzucaj Bogu resztek serca
których nikt nie chce
nawet pies
oczekujący serdecznego gestu dłoni
i uśmiechu płynącego z głębi
Nie kochaj Boga
na opłatek i święcone
na okazję
na chybił trafił
na mniej więcej
Kochaj
na krew
i ból i łzy
na dziś jutro zawsze
pogodny dzień
i czarną noc
na wszystko piękne
i do niczego
Kochaj
na
Cały Twój



Stanisław Kaczor
SZCZĘŚLIWY „PRZYPADEK”
W latach 1954 - 1969 pracowałem w zakładach kształcenia
nauczycieli w Warszawie: w liceum pedagogicznym, w Studium
nauczycielskim oraz na wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, a siedzibą tej pracy był budynek przy
ulicy Stawki 5, ocalały z wojny.
W tym okresie czasu system kształcenia nauczycieli w Polsce
ulegał zmianom. Od przygotowania nauczycieli na kursach,
przez licea pedagogiczne cztero- i pięcioletnie, następnie przez
2-1etnie studia nauczycielskie po maturze, zmierzał powoli do
upowszechniania wykształcenia wyższego. Od 1968 roku
jednym z etapów tych zmian miały być 3-letnie Wyższe Szkoły
Nauczycielskie, z drożnością przez studia magisterskie, do
pełnego wykształcenia akademickiego.
Prawdopodobnie w związku z projektowanymi zmianami
systemu kształcenia nauczycieli i z uwagi na moje doświadczenie
w zakresie kierowania zakładami kształcenia nauczycieli,
zaproponowano mi pracę, od 1969 roku, w Ministerstwie Oświaty i
Szkolnictwa Wyższego, na stanowisku wicedyrektora, w
Departamencie Studiów Uniwersyteckich, Ekonomicznych i
Pedagogicznych. Moje zadania miały polegać na organizowaniu
Wyższych Szkół Nauczycielskich, na współpracy z Komitetem
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, współpracy z
Katolickim Uniwersytetem w Lublinie, Akademią Teologii
Katolickiej oraz z Chrześcijańską Akademią Teologiczną.
Zadania te, wchodzące w zakres polityki oświatowej
państwa, były dla mnie zupełnie nowe, musiałem więc szybko
zapoznać się z całością objętych nimi zagadnień, w tym także z
problemami polityki finansowej i kadrowej ministerstwa,
włącznie z polityką inwestycyjną. Bogatym źródłem niezbędnej
wiedzy okazały się spotkania z kierownictwami istniejących


uczelni oraz z władzami miejscowości, w których miały powstać
nowe wyższe szkoły nauczycielskie.
Najbardziej bliskim i znanym mi zagadnieniem były problemy
kształcenia nauczycieli dla szkół podstawowych i średnich oraz
problematyka zabezpieczenia kadry, w tym przede wszystkim
nauczycieli akademickich, dla nowych uczelni.
Sama idea poważnego ilościowo kształcenia nauczycieli na
poziomie wyższym spotykała się z uznaniem we wszystkich
środowiskach. Nie brakowało jednocześnie wątpliwości co do
możliwości kadrowych, których nie było w nadmiarze, w
istniejących już uczelniach. Wątpliwości te zawarte były m.in. w
takich powiedzeniach jak: „w każdym powiecie po uniwersytecie”,
być może dlatego, że niektóre wyższe szkoły nauczycielskie miały
powstawać w miastach powiatowych lub wojewódzkich, ale nie
posiadających szkół wyższych, a zatem bez tradycji kształcenia na
tym poziomie. Bazą wyjściową miały być dotychczasowe siedziby
studiów nauczycielskich i budynki zajmowane przez inne placówki
oświatowe.
Przejdę jednak do tematu mojego wspomnienia. Polegam
przede wszystkim na pamięci własnej oraz nielicznych
notatkach, jakie w tym czasie prowadziłem. Zacznę od spotkania
z Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ks.
profesorem Mieczysławem Albertem Krąpcem, który złożył mi
wizytę dla poznania, się, omówienia spraw, które mogły nas
interesować oraz z zaproszeniem do odwiedzenia KUL-u dla
dokładniejszego zapoznania się z problemami występującymi w
tej uczelni. W rozmowie tej najbardziej interesujące dla mnie
było to, co robi dla Polski, nauki w Polsce Ks. Rektor w czasie
swoich wyjazdów za granicę. Zapamiętałem jego słowa, że może
więcej dla, wspomnianych spraw zrobić aniżeli ambasada czy
inne placówki państwowe. Państwo powinno w tym pomagać, a
nie utrudniać. Zgodził się z moim poglądem, że jako urzędnik
takiego szczebla nie mam istotnego wpływu na relacje
międzypaństwowe. Tymi sprawami zajmuje się bowiem Urząd
do Spraw Wyznań, nie mówiąc już o centralnych władzach
partyjnych. Obiecałem, że jeżeli tylko będę mógł, to przekażę te



informacje, z moją opinią, że taki pogląd podzielam i tej
obietnicy dotrzymałem.
Rektor Ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, jako pierwszy,
szeroko przedstawił mi, jako jednego z profesorów KUL-u,
kardynała Karola Wojtyłę Zapamiętałem szczególnie to, że mimo
licznych obowiązków systematycznie prowadził wykłady w tej
uczelni. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i
etykę małżeńską, na tle historii filozofii. Charakteryzował je, na
podstawie opinii studentów, jako precyzyjne a przez to trudne,
ale jednocześnie cieszące się wielkim powodzeniem u studentów.
Mówiono o kardynale, że jest wymagający, ale sprawiedliwy i
bardzo życzliwy oraz otwarty na rozmowę.
Podczas tego pierwszego spotkania, które trwało długo, ale
dla mnie było niezwykle pouczające, bardzo zbliżyliśmy się do
siebie, okazało się, że znam nauczycielki, które uczyły Ks.
Rektora, a mianowicie panie Kazimierę i Stanisławę Koziłówny.
Ks. Rektor przypomniał nawet ze swoich wczesnych lat
szkolnych takie zdarzenie, jak wyleczenie go z bólu zęba oraz
opowiadał o nich, wyrażając ogromne uznanie i podziw dla ich
pracy pedagogicznej. Nauczycielki te, po II wojnie światowej,
pracowały także w mojej wsi rodzinnej - Dzierążnia, w powiecie
tomaszowskim, uczyły m.in. mojego młodszego brata, miałem
zatem okazję poznawać je bliżej przez wiele lat. Później, gdy
wyjechałem z Dzierążni, a one zmieniły miejsce zamieszkania,
starałem się też utrzymywać z nimi w miarę regularny kontakt.
Opowiedziałem Ks. Rektorowi o tym, że w miarę możliwości
oraz potrzeby pomagam tym paniom, szczególnie zaś w
organizowaniu wycieczek i pobytu w Warszawie. W tym czasie
nauczycielki te były już na emeryturze i mieszkały w Łęcznej, w
swoim ostatnim miejscu pracy i zajmowały się pracą społeczną.
Podczas kolejnych odwiedzin w KUL-u Ks. Rektor, pamiętając o
swoich nauczycielkach, zaproponował mi samochód, aby je
odwiedzić w Łęcznej. Skorzystałem z tego i mogłem je
poinformować o wdzięcznej pamięci Ks. Rektora Krąpca.
Kolejne spotkania z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim miały
miejsce podczas inauguracji nowego roku akademickiego.
Uczestniczyłem w trzech inauguracjach. W ostatniej w 1972 roku, z


udziałem kardynała Karola Wojtyły, gdzie miałem okazję spotkać
się osobiście, zamienić kilka słów, a szczególnie obserwować
człowieka, który miał niedługo zostać papieżem.
W oczekiwaniu na inaugurację, kardynał Wojtyła usiadł w
małym pokoiku ze mną i naczelnikiem z Urzędu do Spraw
Wyznań, Wołowiczem, a następnie zwrócił się następującymi
słowami do Rektora: „Mieciu do obiadu będziesz podawał wino,
ale teraz mógłbyś poczęstować czymś innym". Na to Rektor
odpowiedział. „Naczelnik Wołowicz wie, gdzie stoją trunki, które
przywożę z zagranicy". Naczelnik Wołowicz podszedł do
kredensu, otworzył jedną z części i wyjął małą buteleczkę martela.
Nalał do szklaneczek niewielkie ilości koniaku, a kardynał wzniósł
toast za zdrowie i nowe znajomości. Wiedział już od rektora kim
jestem, a następnie zapytał skąd pochodzę. Gdy odpowiedziałem,
że z małej wsi w powiecie tomaszowskim i przez wiele lat
pracowałem w gospodarstwie rolnym, a w czasie wojny należałem
do Batalionów Chłopskich, byłem też więźniem przez prawie rok,
powiedział, że sam pracował fizycznie, jako robotnik w
kamieniołomach i wie, co to jest praca, fizyczna. Po usłyszeniu tego
niezwykle dokładnego we fragmentach opisu, wiedziałem już
dlaczego podczas pierwszego powitania, odniosłem wrażenie, że
Kardynał Karol Wojtyła ma twardą rękę.
Ks. Rektor Krąpiec zaprosił nas na inaugurację roku
akademickiego. Znałem z poprzednich wizyt protokół zajmowania
miejsc podczas uroczystości i porządek. W pierwszym rzędzie, po
środku zajął miejsce kardynał K. Wojtyła. Po lewej stronie osoby
świeckie według pełnionych funkcji. Mnie przyszło siedzieć
pierwszemu po lewej ręce kardynała jako przedstawicielowi
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Po prawej stronie
kardynała zajmowały miejsce osoby duchowne, głównie biskupi
przybyli na inaugurację.
J. M. Rektor M. Krąpiec powitał wszystkich, w językach gości
i wygłosił sprawozdanie z działalności uniwersytetu za rok
ubiegły oraz perspektywy uczelni na rok rozpoczynany. Mnie
interesowało najbardziej co powie kardynał K. Wojtyła.
Wiedziałem już, że jest poetą i ma przeszłość teatralną, stąd
interesowała mnie również forma jego wypowiedzi. Były to


jednak jedynie domysły i wyobrażenia. Teraz miałem się
przekonać w bezpośrednim zetknięciu z żywym człowiekiem. Z
tego, co najbardziej zapamiętałem i mam do dziś w pamięci, to
ciepłota treści i formy. Po latach nazwałem to „słowo i gest”.
Otwarte ramiona to przyszłe obejmowanie wszystkich, całego
świata, swoimi przekonaniami. Kardynał K. Wojtyła głównie
zwracał się do młodzieży, od której najwięcej zależy jakim
będzie kraj - Polska, jakim będzie Kościół polski, jakim będzie
człowiek.
Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnej stałem przy
wyjściu z sali i mogłem obserwować wyrażany przez młodzież
entuzjazm, a Kardynał z otwartymi ramionami, z młodzieńczym
uśmiechem pozdrawiał wszystkich i ściskał wyciągnięte ręce.
Zgodnie z tradycją Ks. Rektor zaprosił wszystkich gości na
obiad, który był przygotowany według jego koncepcji, gdyż był
doskonałym kucharzem, o czym prawdopodobnie wszyscy
wiedzieli. Podczas jednej z rozmów Ks. Rektor opowiedział mi
nawet o zdarzeniu, kiedy to w czasie jednego z zagranicznych
pobytów miał propozycję podjęcia się pracy kucharskiej z
wysokim wynagrodzeniem.
Podczas obiadu też był ustalony protokół. Przed każdym
uczestnikiem była wizytówka. Po środku jednego stołu siedział
Kardynał. Po prawej jego ręce przedstawiciele instytucji
świeckich. Ja byłem pierwszy, następnie ambasador Francji Pan
Jordan, obok niego atache kulturalny Austrii. Następnych gości
nie zapamiętałem, ale tych gości było przynajmniej kilkunastu.
Po lewej stronie kardynała zasiadali duchowni, podobnie jak
przy stole drugim. Korzystając z okazji wyraziłem wielkie
zainteresowanie przemówieniem Kardynała, a szczególnie
stosunkiem młodzieży, która odniosła się z takim entuzjazmem.
Miałem też okazję zamienić kilka zdań z ambasadorem Francji
Panem Jordan. Nie mogłem zbyt wiele powiedzieć, gdyż moja
znajomość języka francuskiego w tym czasie nie była na
najwyższym poziomie. Może to nie jest najważniejsze, ale
wszyscy mogli się przekonać o umiejętnościach kucharskich Ks.
Rektora i wykonawców dzieła. Były przystawki, barszcz
czerwony z uszkami, a na drugie cielęcina a la sarna w


winogronach, Na zakończenie, na deser kompot jabłkowy, jabłka
krojone na kształt ananasów w plastrach. Po pożegnaniu i
podziękowaniu Rektorowi, powiedziałem, że kończę służbę w
ministerstwie i bardzo żałuję, że nie będę mógł korzystać z
mądrości Magnificencji.
Spotkanie to nazwałem „szczęśliwym przypadkiem”. Moja
praca w urzędzie centralnym też była swoistym przypadkiem i
nie mogła trwać zbyt długo. Przekonałem się, że do pełnienia
funkcji urzędnika nie nadaje się, ponieważ lubię mieć swoje
zdanie i wypowiadać je również publicznie, co nie odpowiadało
niektórym moim ówczesnym przełożonym.
W roku 1972 nastąpiła reorganizacja na szczeblu ministerstw.
Nastąpiło wydzielenie ministerstwa do spraw oświaty i
wychowania, a szkolnictwo wyższe wraz z nauką stało się
samodzielnym organizmem. Powstały też instytuty naukowe,
mające stanowić zaplecze dla resortu Oświaty i Wychowania.
Zgłosiłem rezygnację z pracy w szkolnictwie wyższym i
przeszedłem od l grudnia. 1972 roku do pracy w Instytucie
Kształcenia Zawodowego.
Pod wpływem opisanego krótko i lakonicznie spotkania z
Kardynałem K. Wojtyłą zainteresowałem się głębiej jego
twórczością naukową w tym pracą „Osoba i czyn”. K. Wojtyła
był wybitnym przedstawicielem personalizmu, stąd moje
pogłębione studia tego kierunku filozoficznego.
Gdy Karol Wojtyła został wybrany Papieżem moje
zainteresowanie całokształtem jego życia wzrosło, ponieważ był
pierwszym Papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455
latach Biskupem Rzymu, nie będąc Włochem. Wielokrotnie sam
przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z
wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z
kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w
Europie wschodniej i Azji w latach 80 XX wieku.
Dla mojego środowiska, zajmującego się w Instytucie
Kształcenia Zawodowego zagadnieniami pracy, szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się encykliki o pracy ludzkiej.
Pierwsza z nich Laborem exercens znacząco rozwijała myśli
poprzedników papieża Jana Pawła II - Rerum nowarum i


Quadragesimo anno z lat 1891 i 1931 oraz pracy Stefana Kardynała
Wyszyńskiejgo: Duch pracy ludzkiej i Czesława Strzeszewskiego
Praca ludzka. W tym czasie sięgnąłem również do pracy wydanej
w czasie wojny, gdy K. Wojtyła pracował jako robotnik pt.
Kamieniołom.
Jeszcze za życia Jana Pawła II ukazało się wiele publikacji o jego
działalności, analiz twórczości literackiej. Po śmierci publikacji tych
przybyło jeszcze więcej. Czytanie ich a także nawet jedynie
przeglądanie wskazuje na wielką pracowitość Papieża Jana Pawła
II. W czasie swoich pielgrzymek do kraju ojczystego podkreślał
nieustannie więź z Ojczyzną i obowiązek ten dla wszystkich,
szczególnie młodych.
Swój osobisty stosunek do Jana Pawła II zawarłem
syntetycznie w dwóch wierszach, które na koniec „Szczęśliwego
przypadku” przytaczam. W 1991 roku napisałem wiersz pt. „Po
wizycie Papieża”10:
Przyjechałeś, powiedziałeś, Ojcze Święty
co robić należy
dla dobra ludzkości.
Twa dobroć, jak chleb świeży
dla wielu w czynie niepojęty.
Trudziłeś swe myśli i ciało
dla swojego narodu.
Ciekawe co z tego zostało
w sercach i myślach Twego rodu.
Czuję się pełen nadziei,
ale jeszcze większej troski,
by nie był to płomyk nadziei,
a głos tylko boski,
który już wiele razy
przechodził koło uszu
w sumie nikogo nie poruszył
i został bez skazy.
Jestem pełen obaw,
że najgorsze powróci
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ze zdwojoną siłą
i nikogo nie zasmuci,
że dobre słowo się skończyło.
Że nienawiść do brata
przypłynie z nową falą
i zamieni się w kata
w inkwizycję, gdzie palą
inne słowo mówione czy pisane
bo inne niż w zamyśle
tych, co jest im dane
rządzić w rolnictwie i przemyśle.
A gdzież jest przebaczenie
zawołasz po raz który
odpowiedź: było rozgrzeszenie
i możem przekraczać góry.
Wylewam gorzkie żale,
gdyż serce gromko kołacze
czasami stawiam ale
może będzie inaczej.
I znowu przychodzi zwątpienie
gdy słyszę znane głosy
już to anielskie pieni e
już wyrzucanie do fosy.
Może warto poczekać
zostawić iskierkę blasku
i ani chwili nie zwlekać
otworzyć serce z zatrzasku.
Gdy słucham w tych dniach smutku11
dźwięków fortepianów, skrzypiec i wiolonczeli
Widzę rosnące kwiaty w ogródku
i wiosnę przy niedzieli.
Widzę łany ojczyste, zasiane
przez Wielkiego Człowieka
W dniach 3 i 11 kwietnia 2005 roku napisałem wiersz pt. „W te dni
powagi”:
11



W słowach jego wszystko zadane
A na plony On zawsze czeka.
Widzę też przeszkody
w formalnych zachowaniach
Ile jeszcze przepłynie wody
wspominanej w wezwaniach.
Aby za dobrem się opowiadać
Nie tylko w pustych słowach
Lecz czynami na nie odpowiadać
A nie leżeć w wyschniętych rowach
Zaniedbanych przez nieróbstwo
A także przez zaniechania
Krążące obrzydłe przekupstwo
domagające się głośnego klaskania.
Czy te przeszkody mogą być pokonane?
Przed każdym stanie to pytanie
We wnętrzu, czy też wypowiedziane
Czy będzie w narodzie zgranie?
Dla siebie i wspólnego dobra
działanie małymi krokami
Nie zagrozi nam nawet kobra
Gdy nie będziemy duchowo sami
Niech liczne przyrzeczenia
wypowiadane ze łzami w oku
nie wymagają przypomnienia
każdego dnia i każdego roku
Niech słowo dane w dni smutku
Jeżeli traktowane było szczerze
będzie dotrzymane do skutku
I w najlepszej wierze.






Joanna Kostecka
MOJE WESTCHNIENIE DO
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Ojcze Święty twoje ciepłe oczy mam ciągle w pamięci
wrażliwe na duże i małe dusze
dorosłe i dziecinne troski…
Pamiętam twoją żmudną walkę o człowieka
o solidarnego człowieka …
Tak wiele razy wspominałeś o przyrodzie
myślę, że modlisz się teraz za nami grzesznymi
o solidarność z wiekowymi dębami
o spojrzenie w smutne oczy sarny
o zadumę nad przedostatnim zimowitem na polach pod rzeszowską Katedrą
Wspólnie ze świętym Franciszkiem zabiegasz pewnie
o nasze opamiętanie …
My memory of John Paul II
Holy Father, your warm eyes I still guard in my memory
so sensitive to the noble and the sinful
to the worries of adults and children...
I remember your laborious fight for a man
for a solidary man...
Many a time you talked about nature
and now you are praying for us - sinners
for the solidarity with those ancient oak trees
for the glance into those sad eyes of a deer
for the reverie on that last autumn crocus on the meadow near
the Rzeszow Cathedral together with the Saint Francis of Assisi
you are probably praying for our reflection …





Ks. Roman B. Sieroń
ŁASKA CHODZENIA PO JEGO ŚLADACH
REFLEKSJA O JANIE PAWLE II
Rok Pański 2010 przynosi ważne rocznice związane z Ojcem
św. Janem Pawłem II. Są nimi mijające pięć lat od jego odejścia z
tej ziemi, a jednocześnie dziewięćdziesiąta rocznica ziemskich
urodzin papieża – Polaka. Te rocznice splatają się z historią i teraźniejszością Diecezji Sandomierskiej, a szczególnie jej miastem
Stalową Wolą – rodzącym się do życia prawie równolegle z Karolem Wojtyłą.
2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca
niebieskiego Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II – Namiestnik i Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca Świętego Piotra
Apostoła, Biskup Rzymu, Suwerenny Zwierzchnik Państwa Watykańskiego, Sługa Sług Bożych. Przeszedł ze śmierci do życia ze
Zmartwychwstałym w momencie szczególnym. W Oktawie
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W dzień fatimski –
Maryjną pierwszą sobotę miesiąca; w wigilię Niedzieli w Oktawie Wielkanocy; w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. W godzinie ukochanego przez Polaków Jasnogórskiego Apelu. Odszedł do Domu Ojca w 85 roku życia, 59 roku kapłaństwa i 27
roku pontyfikatu.
Jako kardynał metropolita Krakowa dobrze znał naszą Sandomierską Ziemię. Odwiedzał Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalową
Wolę, Ziemię Świętokrzyską. Jako Wikariusz Jezusa Chrystusa
nawiedził nasze tereny w 1991 r. jeszcze w granicach diecezji
sandomiersko – radomskiej a potem pamiętnego 12 czerwca
1999 r., gdy celebrował Eucharystię pod sandomierską, malowniczą skarpą. Jako pierwszy w historii Papież nawiedził biskupi
Sandomierz.
Dziś zwróćmy uwagę, jak proroczo Sługa Boży Jan Paweł II
obrał imię nawiązujące do imion swoich poprzedników: bł. Jana



XXIII i Pawła VI. Jan Paweł II utrwalił i rozwinął duchowość,
misję i istotę pontyfikatów swoich poprzedników. Otwarciem
Kościoła na tchnienie Ducha Ojca i Syna – podobnie jak aggiornamento Dobrego Papieża – ogarnął wszystkie kraje i kontynenty. Misyjnością swojej posługi – na wzór Pawła VI – doprowadził
do stania się drugim świętym Pawłem – Białym Pielgrzymem –
Apostołem Narodów XX i XXI w. Zgodnie z duchem swoich poprzedników był kolejnym papieżem wcielającym w życie ducha
Drugiego Soboru Watykańskiego. Stając się wszystkim dla
wszystkich, wzywając do nowej ewangelizacji, otwarcia drzwi
Chrystusowi wiernie wypełnił polecenie Mistrza: ,,Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
Wielokrotnie pomagał nam przekraczać próg nadziei. Ukazywał, że każde powołanie według zamysłu Miłosiernego Ojca
pozostaje darem i tajemnicą. Mocnym, energicznym ,,Wstańcie,
chodźmy” wzywał do szukania i budowania Królestwa Chrystusowego na ziemi, cywilizacji miłości, dobra i pokoju. Ofiarował nam ,,Pamięć i Tożsamość” – swój duchowy testament. Powiew Ducha Ojca i Syna zamknął ostatnią kartę rzymskiego
tryptyku. Do dziś mamy przed oczyma scenę z jego pogrzebu,
gdy porwisty, ciepły wiatr sam zamyka grubą i ciężką obwolutę
Ewangeliarza – Księgi życiodajnego Słowa Bożego.
Całe moje życie to pontyfikat kochanego Ojca św. Jana Pawła II –
powiedział w piątek, 1 kwietnia 2005 r. o 19.45 przed kamerami
TVP bardzo wzruszony twórca spotkań lednickich o. Jan Góra
OP. I z nim, mogę również te słowa powtórzyć – ten Pontyfikat
to całe moje i nasze życie. Nasze pokolenie – obecnych prawie
40-latków – to pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II. Dla dzieci i
młodzieży to jedyny taki pontyfikat w ich życiu, dla starszych to
ponad ćwierć wieku obcowania z niezwykłym Papieżem – Polakiem. Dla każdego z nas to 27 lat bycia z Janem Pawłem II, który
na Stolicę Piotrową został wezwany z dalekiej, polskiej ziemi.
Jak obliczył w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Gość Niedzielny” w 2003 r. w Rzymie o. Konrad Hejmo OP możliwość
osobistego spotkania w Watykanie z Ojcem św. miało przez ponad ćwierć wieku około 4 milionów Polaków. Te miliony w Rzymie i na miejscu celebr papieskich pielgrzymek, to zjednoczenie


serc wszystkich ,,z życia do życia” w czasie Jego przejścia przez
,,ciemną dolinę śmierci”, pokazują, że ziarno Bożego Słowa wzejdzie i wyda owoce. Słowa pamięci o Nim płynące z komunistycznych Chin, Kuby czy nawet od terrorystów z Hamasu, których
możemy porównać do franciszkowego strasznego wilka z Gubbio
świadczą, iż podobnie jak Mistrz z Nazaretu Jego Wikariusz przeszedł przez ziemię ,,wszystkim dobrze czyniąc”.
Dziś uświadamiam sobie fakt, że miałem łaskę chodzenia po
Jego śladach. Do dziś przechowuje stary, pożółkły zeszyt do religii z ogniska przedszkolnego, w którym wkleiłem czarno – białe prasowe zdjęcie z dnia 16 października 1978 r. z napisem
,,Karol Wojtyła papieżem”. Ta informacja pochodziła chyba z
ówczesnej ,,Trybuny Ludu” i oczywiście była opublikowana nie
na pierwszej stronie, ale na jednej z ostatnich. Zamach na Jego
życie 13 maja 1981 r. został w mojej pamięci, gdy byłem dzieckiem pierwszokomunijnym. Podczas wieczornej Mszy św. w
tzw. Białym Tygodniu ksiądz wszystkim nam przekazał tę
wstrząsającą wiadomość. Odpowiedzieliśmy na nią płaczem i
spontaniczną modlitwą. Później były Jego pielgrzymki do Ojczyzny: 1983, 1987 aż do tej ważnej w 1991 r., kiedy odwiedził
ówczesną diecezję sandomiersko-radomską. Po Jego śladach na
Młyńskiej w Radomiu, w gmachu nowego Wyższego Seminarium Duchownego, które poświęcił i otworzył mogłem wędrować już jako kleryk od 14 września 1991 r. Tu wszyscy uczyliśmy się jako powołani przez Chrystusa słów pierwszych
uczniów Pana: ubi Petrus, ibi Ecclesia – gdzie Piotr, tam Kościół.
Nam, alumnom sandomiersko-radomskiego WSD dedykował w
sposób szczególny posynodalną adhortację apostolską Pastores
dabo vobis (O formacji kapłanów we współczesnym świecie, 25
marca 1992 r.). Wreszcie przyszedł rok 1997. W wigilię naszych
święceń kapłańskich byliśmy razem z Nim na krakowskich Błoniach, gdy kanonizował bł. Jadwigę Królową. W ponad 2 milionowym tłumie czuliśmy się wszyscy braćmi i siostrami zgromadzonymi w gigantycznej świątyni pod gołym niebem. Podczas
Jego katechez uzupełnialiśmy naszą wiedzę o człowieku, Kościele, teologii, świecie wartości, którą wcześniej czerpaliśmy z Jego
encyklik, adhortacji, listów, książek i wierszy. Można śmiało dziś


powiedzieć, że był niedościgłym wzorem, podporą, ojcem naszego powołania kapłańskiego.
A potem przyszedł czas na studia biblijne w Rzymie, w wielkiej bliskości z Nim. Miałem łaskę jeszcze ściślej i dokładniej iść
śladami Jana Pawła II w murach Papieskiego Uniwersytetu św.
Tomasza ANGELICUM w Rzymie – uczelni, którą ukończył, jak
również w Papieskim Instytucie Polskim przy via Pietro Cavallini 38, gdzie często bywał. Miałem również ogromną łaskę wiele
razy spotykać się osobiście, w cztery oczy z Następcą św. Piotra
Janem Pawłem II. Być blisko Jego najbliższych ówczesnych
współpracowników: abp Stanisława Dziwisz (obecnie następcę
kard. Karola Wojtyły na biskupim tronie św. Stanisława), ks.
prałata Mieczysława Mokrzyckiego (obecnie arcybiskupa metropolitę lwowskiego) i ks. infułata Stanisława Michalskiego (pochodzącego z diecezji sandomierskiej i zmarłego w 2003 r.).
W moim osobistym, już trochę podniszczonym egzemplarzu
Pisma św., który otrzymałem w chwili wstąpienia do seminarium duchownego zapisuje wszystkie ważne wydarzenia z mojego życia kapłańskiego. Sutanna, diakonat, święcenia, pierwsza
parafia, studia w Rzymie, powrót do diecezji. Imiona biskupów
sandomierskich i ważnych wydarzeń w Kościele. Są tam również zapisane skrzętnie wszystkie, liczne osobiste spotkania z
Umiłowanym i Niezapomnianym Ojcem świętym Janem
Pawłem II. Spotkania modlitewne w watykańskiej prywatnej
kaplicy; kapłańsko – studenckie w bibliotece papieskiej, gdy
miałem zaszczyt i łaskę ofiarować Mu pierwszy egzemplarz
swojej książki o Ziemi Świętej; spotkania, gdy przedstawiałem
Papieżowi pielgrzymów z naszej diecezji; misteryjne, prywatne
w cztery oczy i dwa serca. Ostatni zapis w Biblii to 25 lutego
2003 r. o godzinie 11.00. ,,Ojcze św., proszę o specjalne błogosławieństwo na ukończenie doktoratu na Angelicum, uczelni dominikańskiej,
którą Ojcze św. tak dobrze znasz... Pamięta o Tobie w modlitwie diecezja sandomierska... rodzinny Staszów, w którym od dnia zamachu na
Ciebie ludzie modlą się codziennie na różańcu w kościele – wotum za
uratowanie Twego życia. W Staszowie jedna ze szkół chce przyjąć Twoje, Ojcze św. imię... Czy na to dasz Swą zgodę?”.
Papież najpierw uśmiechnął się, ze swoją świętą przekorą
rzekł: ,,Chcą nadać imię szkole... a przecież ja jeszcze żyje.”, dotknął


znakiem krzyża mojego czoła, ofiarował papieski różaniec z charakterystycznym krzyżem Jego pastorału, a potem powiedział
jeszcze: ,,Pamiętam Staszów, kościół na górze przy drodze...”. Przed
pięciu laty z drżeniem ręki w moim podniszczonym, zaczytanym egzemplarzu Pisma św. umieściłem zapis: ,,Odszedł do
Domu Dobrego Ojca Jan Paweł II Papież – Pielgrzym, 2 kwietnia
2005 r. o godzinie 21.37”.
Były to niezwykłe spotkania. Nigdy nie nazywam ich audiencjami, bo te już w nazwie mają tylko chłód i ogładę dyplomatycznego protokołu. Były to spotkania z ojcem, ze świadkiem
wiary, wikariuszem Jezusa Chrystusa, z Piotrem naszych czasów. Ale również z największym Polakiem, jakiego spotkałem na
swej drodze. Nas kapłanów – studentów zachwycały gesty jego
papieskiego, biskupiego i kapłańskiego serca. Wiadomo powszechnie, iż jako ubogi ksiądz – student z Polski, sierota ks.
Karol Wojtyła nie miał pieniędzy, aby wydrukować na Angelicum swoją tezę doktorską, co było i jest warunkiem otrzymania
dyplomu. Na pamiątkę tego, każdego roku ,,po kolędzie” każdy
polski ksiądz studiujący na uczelniach papieskich był obdarowywany przez Niego kwotą 100 dolarów, a potem 100 euro na
,,książki”. Podtrzymywaliśmy go na duchu w jego uwidaczniającej się już wtedy chorobie śpiewając polskie kolędy, a Ojciec
św. powtarzał nam: ,,W życiu wiedza, tytuły i uniwersytety są ważne, ale nie najważniejsze, najważniejsza jest wiara. Abyście wiary nie
utracili...”. Sceny spotkań najważniejszych – eucharystycznych –
w papieskiej prywatnej kaplicy na najwyższym piętrze Pałacu
Apostolskiego. Pod Krzyżem Chrystusowym i ikoną Madonny
Jasnogórskiej celebrował mistycznie Najświętszą Ofiarę. Uczył
nas jak odprawiać dziękczynienie po Mszy św., jak cenić modlitwę różańcową, kochać świętych.
Jak bardzo spotkania z nim zmieniły świat? Jak bardzo zmieniły i zmieniają Polskę? Odmieniły je dla Ewangelii i Chrystusa.
Jak bardzo był nam potrzebny pontyfikat Jana Pawła II – Wielkiego i Świętego. Co pozostanie po Białym Pielgrzymie – drugim
św. Pawle? W moim pokoju – najcenniejsze relikwie: Błogosławieństwo Apostolskie z dnia 13 stycznia 2002 r. podpisane ręką
Jana Pawła II, papieskie ofiarowane przez niego różańce, bez

cenne zdjęcia z nim... Pozostanie pamięć i tożsamość. Pozostaną
jego słowa, które wypowiedział na pożegnanie w pierwszej pielgrzymce 1979 r. na lotnisku w Balicach:
,,I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiara,
nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na
chrzcie świętym
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy
- abyście mieli ufność wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali
zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On <<wyzwala>> człowieka
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest Największa,
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani
korzenia ani sensu”.




Imre Molnár

JÁNOS PÁLRÓL, A LÉLEK EMBERÉRŐL
Jan Paweł II – człowiek Ducha
II. János Pál pápáról sokan és sokat írnak elhunyta okán.
Nem csoda. Róla igazán mindig szabadon lehetett írni jót, s rosszat egyaránt. Pápává választása óta voltak és vannak lelkes hívei és nekikeseredett támadói egyaránt. Amíg azonban az őt méltató írások leginkább egyfajta belső meggyőződésből fakadnak, a
támadásokat legtöbbször a tudatlanság vagy az elvakult gyűlölet
diktálja. Vajon mi marad meg az egyikből és mi a másikból.
Egy erre vonatkozó példa erejéig: Emlékszem megválasztása
után nem sokkal Lengyelországban jártam. Hazatérve tucatnyi
,,pápaképet” hoztam magammal, hogy legyen mit rokonnak,
ismerősnek, barátnak ajándékozni. A cseh-lengyel határon a
képeket megtalálva letartóztatott az akkori éber csehszlovák
rendőrség. Az egyik Hradec Králove-i őrsre vittek ahol az engem
kihallgató belügyes a képek behozatali céljáról faggatva azt vágta arcomba, hogy ha nem tudnám II. János Pál Csehszlovákia
legádázabb ellensége. Amikor megkérdeztem miért, legnagyobb
elképedésemre azt válaszolta, azért mert a CIA áll mögötte ő
pedig szét akarja verni a csehszlovák földműves szövetkezeteket, (vagy ahogy mifelénk mondták akkoriban a
,,PGR”eket). Nos a CIA-val azóta sem tudom hogy áll a helyzet,
ám a magát rém komolyan vevő egykori ,,belügynök” TSZekkel kapcsolatos félelme úgy látszik mégis valóra vált. Mennyi
ilyen ostobaságra emlékszünk az egykori időkből, s vajon hová
lettek az ehhez hasonló, vérben forgó szemekkel hangoztatott
vádak azóta.
Ma mindenestre az már egyértelműen látható, hogy II. János
Pál életműve hatalmas kihívást jelent a napjaink fogyasztói lázába belegebedt emberiségének.




A térfél egyik oldalán ott áll globális mértékű hatalmas
mechanizmusaival a fogyasztói társadalmat kitaláló és mozgató
hatalmas gólem, az emberi önzés, vele szemben pedig egy száll
pápai keresztjével (amely egyébként Amerigo Tot azaz Tót Imre
magyar szobrászművész ajándéka) ott van egy szál magában a
,,fehérruhás ember”. Könnyű kitalálnunk mit jelképez, mire is
hasonlít ez a felállás. Az emberiség történelmében, a ,,jó”
ügyéért kiállni képesek örök osztályrésze immár a fenti képlet.
A fehérruhás pápa kilépett az ezeréves egyházi hagyomány
merevre szabott képkeretéből, s földi vándorrá, zarándokká lett
mert meghallotta és elfogadta az odaátról, a felülről jövő hívást. A
Krisztussal és az Ő Édesanyjával való személyes transzcendens
kapcsolata predesztinálta arra, hogy tudatosan vállalja: az ima
eszköze által közvetítővé válik az Ég és Föld között. Nemcsak az
emberi oldalról odaátra, hanem az onnét idefelé vezető irányba is.
Hogy segítse az odaáti (a felsőbb akarat) megértését, hogy
könnyebben menjen Isten akaratának emberi nyelvre való
fordítása, ha kellett indián tolldíszt, cowboykalapot, indiai
virágfüzért stb. engedett magára ölteni. Odahajolt a siratófalhoz, a
lepráshoz, az emberség kitaszítottjaihoz, megalázottjaihoz. Nem a
Föld lakóit hívta vatikáni hódolattételre, hanem ő keresett fel 104
zarándokútja során több mint 120 országot, s megcsókolta a
földet, azok földjét, akikhez megérkezett. Mellesleg az így megtett
kilométereivel háromszor járhatta volna meg a Hold – Föld
távolságot.
Hosszan sorolhatnánk egy személyben mi minden is volt Ő
igazából: az egyház feje, Róma püspöke, pap, teológus, vagy
inkább mester, tanító, apostol, próféta, misztikus... vagy egy
másféle besorolást szerint: sportember, színművész, költő,
dráma és esszéíró...hagyjuk a felsorolást, hisz mindez egybe
sűrítetten így hangzik: hiteles személyiség, vagy inkább Isten, az
Atya képmását tükröző valóságos ember. Nehéz ilyenkor nem
arra gondolni, hogy valójában ez utóbbi életforma lenne
mindannyiunk földi hivatása. Nehéz, de e gondolat elől mégsem
térhetünk ki örökké.
Erő áradt ki belőle mondják, s azt is, erejét szavainak,
nagyszerű szónoki képességének köszönhette. Csakhogy amikor


már ajkához ,,hűtlenek lettek a szavak”, s csak arra futott
erejéből, hogy Vatikáni ablakából egy szál barkaággal integessen
a téren gyülekező ezreknek, ezzel épp olyan hatást tudott elérni,
mint korábbi remekbe szabott beszédeivel. Minden beszédénél
jellemzőbb volt hallgatása, az az empátia amellyel a
hozzáfordulókra tudott figyelni. Gesztusai (még indulatai is)
hitelesek és természetesek voltak és szimbolikus értelemben vett
üzenetet hordoztak. Ezt, és az általa leírt és hátrahagyott sok
ezer oldalnyi lelki szellemi hagyatékot, teológusok seregének is
hosszú évekbe telik majd feldolgoznia.
Hogy is lehetne hát egy rövid emlékezésbe sűríteni mindazt,
amit róla, a teljesség igényével kellene elmondani? Ő mondta
pápává választásának napján a Szent Péter bazilika erkélyéről:
,,Ti is tudjátok és én is, hogy minden szó kevésnek bizonyul
elmondani azt amit a szív és a lélek magában hordoz”.
De a szándék óhatatlanul töredékes megvalósulása ellenére
is le kell írni, hogy sokak szemében az egyházi reformok és
újítások egész sorának liberális szellemű végrehajtója volt.
Mások túl konzervatívnak tartották, mert egy tapodtat sem
engedett elveszni az általa fontosnak tartott értékekből. Majd
minden alkalommal hangsúlyozta a kulturális, hitbeli értékek
megtartó erejét, az identitás, a nemzeti hagyományok és az
ehhez kötődő gyökerek éltető megőrzésének fontosságát.
Sokan tartják őt a párbeszéd elkötelezettjének. Évszázados
megrögzöttségeket borított fel itt is. Betért imádkozni a zsinagógába, a muzulmánok mecsetébe, felkereste a hindu és más
vallási szenthelyeket, nem szólva a ortodox és protestáns
egyházakhoz való közeledés számtalan gesztusáról (lásd a
gályarab prédikátorok debreceni emlékműve előtti tisztelgését
stb). E téren talán a keresztény-zsidó megbékélés ügyében tett
lépései váltották ki a legszélesebb körű visszhangot. Európa és a
nemzetek egységesítőjeként tartják őt számon, s valóban még
halálával is az egységre tanított minket. Arra, hogy itt a földön a
legfőbb érték az ember, akinek Istentől kapott halhatatlan lelke
van. Halálos ágya körül megszűnni látszottak az ellentétek, az
emberiséget szembeállító és elválasztó határvonalak, s mintha
elpárologtak volna a gyűlölet aknazárai is. A béke apostola és a


valódi emberi szabadság elszánt híve volt, de ha kellett
keményen szót emelt minden embert érő jogtiprás, igazságtalanság ellen.
Bár mindig tömegek kísérték, (Manillában például a
világtörténelem eddig leírt legnagyobb együttlévő csoportja 4,5
millió ember hallgatta őt). Ő maga sosem a tömeget, hanem a
személyes embert kereste. Személyének különleges auráját,
erejét a hitelességen kívül a személyesség, a találkozás
élményének egyedülállósága teremtette meg. Minden vele való
találkozás életre szóló élményt adott. S nemcsak másoknak, úgy
tűnt neki magának is. Évek eltelte után is felismerte azokat,
akikkel korában találkozott. Figyelem, érzékenység és alázat jellemezte minden megnyilvánulását.
A média pápájaként is emlegetik Őt, s valóban nem félt a
nyilvánosságtól. Mielőtt Jeruzsálemben a Krisztus szent sírját
tartalmazó
szűkös
barlangszentélybe
nagy
nehezen
bepréselődött, hogy ott letérdelve imába mélyedjen, megengedte, hogy a televíziós kamera megelőzze őt. Engedte, hogy
filmezzék imádkozás, sízés, úszás, kocogás, ebédelés, szunyókálás stb. közben. Sőt akkor is, amikor kardinálisait arra
késztette, hogy kövessék őt egy hó és jég födte gleccser oldalába,
ahol ő szentmisét mutatott be, az Isten által teremtett világ
szépségét dicsérve ezzel is. A kamera, a média is lehet az evangelizáció eszköze, s hogy valóban azzá is vált azt legjobban épp
az a tény bizonyítja, hogy a tv csatornák és világhálók (talán akaratukon kívül) egyetlen hatalmas méretű világ-lelkigyakorlattá
változtatták a pápa végső szenvedésének és földi létből való
távoztának közvetítését.
Bátran nevezhetnénk a szenvedés keresztjét hordozó
pápának is, hisz az ellene elkövetett merénylet következményeit
szervezete sohasem tudta teljes egészen leküzdeni. Teste fizikai
értelemben vett folyamatos leépülésének ugyancsak tanúja lehetett az egész világ. Új értelmet adott ezzel a szenvedés által való
kereszthordozásának is, hisz még súlyos betegen is nagy dolgokat vitt végbe. A láthatóan nehezen viselt szenvedései sem
tántorították el attól, hogy a Megváltó ügyének kitartó és fáradhatatlan képviselője és harcosa legyen.



Talán épp ezért mert nem a saját erejére, hanem az őt
kiválasztó és küldő Názáreti erejére hivatkozott, minden
szavában, cselekedetében. ,,Nem gondolja Szentatyám, hogy túl
nagyok az Ön emberekkel szembeni elvárásai? –kérdezte egy
alkalommal tőle egy újságíró. Tudom, s ezt én is úgy gondolom
mint Ön, - szólt a meglepő válasz - de mit tehetek, ha az
evangéliumban ez van leírva, az pedig Krisztus szava, amit én
nem másíthatok meg.”
,,Szállj le ránk Szent Lélek és változtasd meg a Föld színét, e
Földnek színét!” –kérte szinte kiáltó szóval 1978-ban a Győzelem
terén Varsóban. Ki tudja vajon e kiáltó kérés nélkül is
megtörtént-e volna velünk mindaz, aminek tanúi voltunk az
elmúlt évtizedekben? A lengyelek mindenesetre emlékművet
állítanak erre a helyre, amelynek alapkövébe be akarják vésni az
egykor e téren elhangzó pápai fohász szavait. A kommunizmus
szilárdnak hazudott vádliját végleg megrogyasztó ,,Szolidaritás”
mozgalom létrejötte mindenesetre szinte azonnal követte II.
János Pál pápai trónra lépését. Mint általában minden, azóta ez
az eszme is megkopott de a pápa halálakor Lengyelországban
mégis ezt a ,,Szolidaritást” láttam ismét testet ölteni. Futballstadionok ádáz ellentáborai borultak sírva egymás nyakába, elhalkultak a politikai viták, bezártak a nagyáruházak és szórakoztató
központok. Újra megjelentek a virágból és mécsesből kirakott
keresztek az utcákon, tereken, ahol az emberek élő láncot alkotva könnyes szemmel fogták meg egymás kezét...
Krakkói érsekként járt Magarországon, s pápaként, - bár
megüzente, szívesen ellátogatna a magyarokhoz - csak a kommunista rendszer összeonlása után jutott el hozzánk. Előbb 1991ben, majd ezt követően 1996-ban. Első alkalommal a Hősök terén
együttmisézett a kommunizmus idején bebörtönzött magyar
papokkal. Kiderült, Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök a
második világháború alatt menekültként Wojtyla egyik barátját
fogadta be és rejtegette budapesti lakásában. A pápa ezt is
megköszönte. 1995-ban a győri mezőkön misézése közben nagy
szél kerekedett. „Ez a Lélek szele, mely ott fúj ahol akar. Csak
fogadátok be őt szívetekbe” - mondta. Máig azon töröm a fejem,
az Ő tanítását miért nem tudjuk jobban befogadni és életre


váltani. De mi mgyarok hálásak lehetünk neki sok minden
másért is: például, hogy magyar szentjeink közül, ő emelte
oltárra IV. Béla királyunk lányát, Kingát, (akit lengyelek „Matar
Polonie” névvel tiszteltek meg), valamint Nagy (Magyar) Lajos
királyunk lányát, Hedviget, a Wawel királynőjét. Mindkettőjük
szentsége máig élő ttűzzel ragyja át a történelem évszázadait.
Én személy szerint azt sem feledem el soha, hogy a
házasságomra, és családomra tőle kapott áldások után, élete
utolsó nyilvános audenciáján -Jan Zimny professzor atya
közvetítő segítségével – áldást kaphattam a neki átnyújtott, Esterházy Jánosról szóló, lengyel nyelvű életrajzi könyvemre is.
Szólni akkor már nem tudott, két szemének lelkemben pásztászó
tekintetét azonban azóta is magamban hordozom...
Igyekezetét, szavait és gesztusait úgy tűnik leginkább a fiatalok
értették meg. Az ő igazságkeresési vágyuk egybe esett II. János Pál
igyekezetével és a két eltökélt szándék mintha félúton találkozott
volna. ,,Sosem csalatkoztam a fiatalokban. A ti kezeteken van a
jövő az egyház és a világ jövője. Köszönöm, hogy vállaljátok ennek
felelőségét” üzente nekik nem egyszer. S a fiatalok
megkérdőjelezhetetlen tekintélyként fogadták őt el. Talán épp a
hiányzó szülői tekintély pótlásaként? Halálos ágyáról is hozzájuk
szólt, mert ekkor, e ,,nagypénteki napokban” szinte az egész Szent
Péter teret a fiatalok töltötték be. A nehéz órákban éjjelt és nappalt
összetoldva vele virrasszanak, érte imádkozzanak.
S micsoda üzenet, micsoda szavak voltak ezek. ,,Titeket kerestelek, s ti most eljöttetek hozzám”... ,,Legyetek derűsek, mert
az én lelkem is derűs”.
Mit is tehetnénk e nagyszerű teremtményre, a Lélek emberére emlékezve, akinek földi élete, éppúgy mint az abból való
eltávozása is felért egy önmagában való Istenbizonyítékkal?
Boldog emlékezetéhez talán az lenne a legméltóbb, ha
megpróbálnánk derűsek maradni mi is. Ha bármily hihetetlenül
hangzik is, leírom: több okunk is lenne erre...persze kinek-kinek
önmaga számára kell felfedezni ezen okok egyikét másikát. Az
egyik derűre alkalmat adó ok mindenesetre az lenne: örüljünk és
köszönjük meg Istennek, hogy kortársai lehettük e nagyszerű
embernek, a testvéri lengyel nép nagy fiának, Karol Wojtylának,


s kívánjuk magunknak, hogy ne csak emléke maradjon velünk.
Örökké!
Jan Paweł II – człowiek Ducha
Od pamiętnego dnia wyboru wielu już wiele napisało o Janie
Pawle II. Nic w tym dziwnego. Jego postać była i jest wdzięcznym tematem, zarówno dla tych, którzy pisali o nim dobrze, ale
- w pewnym sensie – tez dla tych, którzy pisali o nim źle. Mało
kto zostawał obojętny. W kazdym kraju ma on swoich wielbicieli
i sympatyków oraz zgorzkniałych krytyków, nawet wrogów.
Tak jest i z Węgrami. Wydaje mi się jednak, ze teksty pozytywne
wynikają z jakiegoś wewnętrznego przekonania, z serca, z miłości podczas gdy negatywne dyktowane są zwykle niewiedzą lub
zaślepiającą nienawiścią. Zastanawiam się co pozostanie z jednych jak i z drugich, co przetrwa próbę czasu?
Podam pewnien przykład. Krótko po konklawe byłem w
Polsce. Wracając na Węgry, wiozłem sporo zdjęć młodego Papieza, na prezenty dla krewnych i przyjaciół. Na granicy z Czechosłowacją zostałem zatrzymany przez czujnych strózy socjalistycznego porządku. Na komendzie w Hradec Králove jeden z
nich w twarz rzucił mi oskarzenie: Czy nie wiem, ze ten szef Watykanu jest jednym z najgorszych wrogów Czechosłowacji? Spytałem o powód. Słysząc odpowiedź mocno musiałem zagryzać
wargi, by nie wybuchnąć śmiechem: On chce zniszczyć nasze
PGR-y, za nim stoi całe CIA. Nie wiem jak było z CIA, ale dziś
już wiemy, ze w kwetii zamachu na tego wroga zdobyczy socjalizmu KGB nie było bezczynne. Z checią pogadałbym o tym z
ówczesnym obrońcą jedynie słusznego porządku, również dlatego, ze jego strach był dla mnie pewnym znakiem nadziei, która
z biegiem czasu spełniła się – nie ma już PGR-ów. Męczy tylko
wspomnienie, ile temu podobnych głupot trzeba było doświadczyć. I ciekawa jestem, co się dzieje z tymi, którzy tak zaciekle
Papieża oskarżali...
Zmienił się system, ale i dziś Jan Paweł II, dzieło jego zycia
jest wyzwaniem dla społeczeństwa, które w duzej mierze cierpi w
gorączce konsumpcjonizmu i niespełnienia. Trwa walka o duszę



człowieka. Na polu bitwy po jednej stronie stoi potężny golem,
napędzany globalnymi mechanizmami używania i zużywania,
które żerują na ludzkim egoizmie i żądzy władzy, bycia kimś
(tylko właśnie kim?). Po drugiej stronie, jakby samotnie, jak kiedyś Dawid, stoi „człowiek w bieli” wsparty na prostym Krzyżu
(nota bene darze węgierskiego rzeźbiarza Tót Imrego - Amerigo
Tota). Obraz wzrocowy. „Człowiek w bieli” wyrwał się ze skostniałych w pewnej mierze ram dwutysiącletniej tradycji (przez małe „t”). Zaczął wędrować i nawiedzać, stał się pielgrzymem – posłuchał głosu serca. Głos pochodził „stamtąd” - z góry. Z Chrystusem i z Jego Matką, w intymnym dialogu z Nimi, ufną modlitwą i cierpieniem – ofiarą otwierał Ziemię na Niebo. Pośrednik w
obie strony. By dodać odwagi, zachęcić do tego otwarcia się zakładał indiański pióropusz, kowbojski kapelusz, robotniczy kask,
girlandy kwiatów. Mówił, dotykał, głaskał, przytulał, brał na ręce.
Nie bał się meczetu ani Ściany Płaczu, slumsów ani pałaców, dyktatorów ani więźniów, trędowatych ani umierających. Nie czekał
na nich u siebie, ale wychodzi do nich, szukał ich. Wiele nadzwyczajnych znaków towarzyszło jego 104 pielgrzymkom zagranicznym. Pochylony nad ziemią całował ją – nie brzydził się. Dla jednych „ szef Watykanu”, a tak naprawdę... Nie sposób zgłębić apostła i proroka, ucznia i nauczyciela, mistyka i poetę, robotnika i
twórcę, sportowca i niepełnosprawnego. Trudno wyliczać. Słowem: autentyk. Lub inaczej: jasne odbicie promieniowania Ojcostwa – oto człowiek. Tak go widzę i takim go wciąż odbieram. I
jeszcze przypomnienie, nie wyrzut, zachęta: każdy z nas do tego
jest wezwany – stawać się człowiekiem na miarę Chrystusa. Przed
tym wezwaniem – wyzwaniem niesposób uciekać bez końca.
„Nie bójcie się być świętymi” - od niego słyszałem w Starym Sączu, gdy kanonizował naszą rodaczkę – Kingę. Więc mam się nie
bać golema i jego sideł, tych którzy go kreują (udając stwarzanie) i
nim sterują? Więcej, mam przestać się bać swojego egoizmu i innych skarzeń, słabości? TAK, bo mogę zaufać Miłości miłosiernej i
otwierać się na Tego, który odnawia oblicze – restauruje i rewitalizuje. TAK, bo Jan Paweł II sam mi to pokazał: jeśli otworzę
wszystko na oścież Jezusowi, doświadczę: moc w słabości się doskonali i ujawnia. Jak wtedy, gdy mocarz w bieli nie mógł już



słowa powiedzieć, ale pełen siły przechodził do Domu Ojca.
Wierny autentyk!
I tylko żal, tak mało go słuchaliśmy – wciąż zbyt słabo, opieszale go naśladujemy. Więc sięgam, po jego słowa, jego pisma,
jego dzieła. One przetrwają, gdy o krytykach nikt już nie będzie
na ziemi pamiętał. I słyszę go z Győr, gdy na głos odczytywał
swoim zwyczajem Boże znaki pogody (był rok 1996, wrzesień i
wiał silny wiatr): Ten wiatr to wiatr Ducha Świętego, który wieje
jak chce. Życzę wszystkim Węgrom, by Go przyjęli, by dali się
mu odnowić!
W czasach komunizmu łowiliśmy każde słowo Papieża. Dodawały nam nadziei, podtrzymywały nas, Węgrów na duchu.
Dziś, wydaje się, jest łatwiej. Ale może właśnie dlatego trudniej
usłyszeć ten Głos z złapać Wiatr w żagle, by nie zejść na mieliznę, by nie dać się zamulić, ale by budowa na Skale.
Jan Paweł II przypomina nam to, czego nasz pierwszy król,
św. Stefan uczył swego syna, św. Emeryka – Imrego (po tysiącu
lat i po komunizmie, wciąż aktualne): „Ten Kościół, mój drogi
synu, w naszym królestwie jest jeszcze młody, głoszony od niedawna. Dlatego pilnie potrzebuje bardzo starannych i czujnych
stróżów. Oby więc dobro, jakiego Boża łaskawość udzieliła nam
bez naszych zasług, nie zostało z powodu twej bezczynności,
lenistwa i niedbalstwa zniszczone i unicestwione.
Synu mój najukochańszy, słodyczy mego serca, nadziejo
przyszłego potomstwa, proszę cię i nakazuję, byś we wszystkich
sprawach i okolicznościach kierował się wielkodusznością nie
tylko wobec krewnych, wobec książąt, wodzów, możnych, bliskich i współziomków, ale także wobec obcych i wszystkich, którzy przychodzą do ciebie. Czynienie dobra prowadzi bowiem do
najwyższego szczęścia. Bądź miłosierny względem wszystkich
cierpiących przemoc, zachowując zawsze w sercu przykład dany
przez Pana: „Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary”. Bądź cierpliwy
dla wszystkich, nie tylko możnych, ale i słabych.” (Napomnienia).
Jednym słowem: wyobraźnia Miłosierdzia! Wierzę, że z
Domu Ojca miłosiernego Jan Paweł II dalej patrzy na mnie, jak
wtedy, gdy na ziemi spotkałem go po raz ostatni, by przekazać
moją książkę o zamęczonym w komunistycznym więzieniu w



Czechosłowacji Jánosu Esterházym. Spojrzenie, głębokie, już bez
słów, tym bardziej wymowne, niezapomniane.
Spojrzenie człowieka DUCHA – świadka nadziei, apostoła
zwycięstwa i nad PGR-em i nad golemem. To spojrzenie, to
promieniowanie Ojcostwa chcę przekazać moim węgierskopolskim dzieciom. Niech mi i im pomagają węgiersko-polscy
święci, których chwałę ogłosił Jan Paweł II – nasz Papież.
(tłumacz: O. Paweł Cebula OFM Conv.)




Agata Podleśna
POKOLENIE JANA PAWŁA II - TO MOJE POKOLENIE
W tym roku minęła piąta rocznica od tego pamiętnego dnia,
kiedy oddech wielu na chwilę się zatrzymał, a w oczach pojawiły się łzy. Nadeszła wiadomość o śmierci Jana Pawła II. Wspominam ten dzień, wracałam wtedy z mężem i dziećmi z rekolekcji dla małżeństw, które odbywały się w Lublinie. Wiadomość,
jaką usłyszeliśmy, w pewnym stopniu nas sparaliżowała. To
trudne było do przyjęcia, zwłaszcza, że całe moje życia przepełnione było Jego obecnością. Nie było łatwym przyjąć tę wiadomość ze spokojem mimo, że odnowieni na duchu poprzez rekolekcje, serce pękało z bólu. Dziś, gdy wspominam ten dzień, na
nowo rytm bicia serca się zmienia i na nowo czuję tęsknotę za
Tym, który był wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie zapomnę słów,
które kiedyś usłyszałam: „Ogromnie wiele zależy od tego, jaką
każdy z was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne
kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już
w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych”. Ileż podobnych słów napełniało i wypełniało moje życie.
Pontyfikat Jana Pawła II ma ogromne znaczenie dla współczesnego świata i dla każdego z nas. To, co się stało w Polsce i na
świecie w dniach śmierci Jana Pawła II i bezpośrednio po niej
jest wielkim Misterium obecności Boga pośród nas. Słusznie,
zatem „polski kwiecień 2005” nazywany jest ostatnią pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny, tym razem „pielgrzymką duchową”. Jak nigdy dotąd czuliśmy wówczas jego obecność tak silnie
i tak głęboko.
Moja praca katechetyczna od samego początku związana jest z
pontyfikatem Jana Pawła II. Zawsze był dla mnie Świadkiem Miłości Boga, Którego niósł wszędzie i wszystkim. Współczesny świat
potrzebuje świadków wiary promieniejących świętością – to fakt.



Jan Paweł II mawiał, że „dzisiejszy świat znacznie bardziej
potrzebuje świadków niż nauczycieli”. Jednak, co to znaczy być
„świadkiem wiary” w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej Polsce?
„Świadek” to ktoś, kto przekazuje innym to, czym sam głęboko
żyje, i kto gotów jest potwierdzić swój przekaz męczeństwem.
Takim właśnie świadkiem był Jan Paweł II. Cechowała go niezwykła duchowa przejrzystość i wynikająca stąd nadzwyczajna
otwartość na każdego człowieka, zdolność do spotkania z konkretną osobą i mówienia wprost do jej serca.
Stosunek Jana Pawła II do człowieka był wielkim rysem Jego
świętości. Służbę człowiekowi – każdemu człowiekowi oraz
obronę jego praw i godności Jan Paweł II ukazywał jako podstawową misję Kościoła we współczesnym świecie. Jest to hasło
programowej encykliki Redemptor hominis – „Drogą Kościoła jest
człowiek”. Papieski wzorzec świętości stanowi prawdziwe wyzwanie dla nas wiernych świeckich i jednocześnie ukazuje nam
prawdę, iż jesteśmy powołani do świętości.
Po Janie Pawle II i świadectwie, jakie pozostawił, nie można
świętości traktować jako drogi dla wybranych, obdarzonych
szczególną łaską, lecz jako zupełnie „normalny” cel stojący
przed wszystkimi, którzy swoją wiarę traktują poważnie. Jasne
jest, że nie chodzi tu o model świętości oderwanej od świata, lecz
o „świętość wcieloną”, zakorzenioną w tym świecie i zdolną do
przekształcania go od wewnątrz. A jej tajemnicą – jak pokazywał
Jan Paweł II – jest harmonia trzech elementów: osobistego
związku z Chrystusem, wrażliwości na każdego człowieka i
otwartości na świat. A więc chodzi o świętość realizowaną w
przyjaźni z każdym człowiekiem.
Wykonywana przeze mnie praca jest tego sprawdzianem,
każdego dnia Bóg stawia na mojej drodze uczniów, którym
przekazuję świadectwo mojej wiary, z którymi dzielę się Miłością Bożą, wprowadzam w świat wartości, miłości bliźniego
Fenomenem pontyfikatu Jana Pawła II, była jego otwartość
na wiernych świeckich i tworzone przez nich ruchy i inicjatywy.
„Wiosny Kościoła” Jan Paweł II oczekiwał właśnie od tych środowisk. Na czym polega misja świeckich? Z jednej strony na zaangażowaniu i współodpowiedzialności za Kościół, ale jeszcze


bardziej na zaangażowaniu się we współczesny świat, będąc
świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa.
W codziennym życiu być świadkiem świętości – to łaska, której nie można zmarnować. Potwierdzają to dokumenty Soboru
Watykańskiego II, którego realizację, zarówno jego dziedzictwa,
jak i ducha, Nasz Ukochany Papież pozostawił w testamencie
jako najważniejsze zadanie.
Biorąc za wzór Jana Pawła II, łatwo wywnioskować, że misja
realizowana przez każdego człowieka, przez każdy ruch i środowisko musi dokonywać się ponad wszelkimi podziałami, a jej
cel ma stanowić służba człowiekowi, każdemu człowiekowi,
niezależnie od tego, skąd pochodzi, jakie ma poglądy, czy nawet
niezależnie od przynależności religijnej. W tej misji chodzi o solidarność z człowiekiem w jego codzienności.
Mówiąc o misji chrześcijanina w świecie współczesnym, nie
możemy zapominać o fundamentalnej nauce Jana Pawła II, która
zakłada, że podstawowym środowiskiem kształtowania człowieka i podstawowym podmiotem życia społecznego jest rodzina, która jest miejscem gdzie każdy powinien stawać się świadkiem Miłości Boga.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że źródłem niezwykłej
osobowości Jana Pawła II było jego zakorzenienie w modlitwie,
wręcz intymna relacja z Jezusem. Jego postawa wzywa mnie to
umiłowania Chrystusa ponad wszystko i niesienia Go każdego
dnia do tych, do których mnie posyła.
Będąc świadkiem jego odejścia z tego świata do Domu Ojca
wierzę, że Duch Święty, który nim kierował, napełnił także nasze serca. Dlatego odważnie podejmuję dzieło Nowej Ewangelizacji w mojej pracy katechetycznej.
Jan Paweł II Traktował Nową Ewangelizację jako jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed Kościołem dziś - także
jako wzór dialogu ze współczesnym światem. Wzywał, więc
wielokrotnie całą wspólnotę kościelną do zdwojonego wysiłku
ewangelizacyjnego. Papież zwracał uwagę na konieczność używania nowych środków ewangelizacji. Wyjaśniał, że powinna
być ona prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i
z zastosowaniem nowych środków wyrazu.”


Na koniec chcę przytoczyć słowa Jana Pawła II, które wytyczają kierunek mojej pracy w szkole, w parafii „Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie
dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, «co jest w człowieku». On jeden! A dzisiaj człowiek tak często nie wie, co w
nim jest, co jest w głębi jego umysłu i serca. Tak często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi. Szarpie nim niepewność,
która przeradza się w rozpacz. Pozwólcie, zatem - proszę Was,
błagam Was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić
do człowieka. On jeden ma słowa życia - tak, życia wiecznego”.
Otwarcie drzwi Chrystusowi, przyjęcie Go w sferę własnego
człowieczeństwa nie tylko nie jest zagrożeniem dla człowieka,
lecz stanowi jedyną drogę wiodącą do uznania człowieka w pełni jego prawdy i do wyniesienia jego wartości.
Ta synteza Ewangelii i codziennego życia będzie najwspanialszym i najbardziej przekonywającym świadectwem ludzi
świeckich, że nie lęk, ale poszukiwanie Chrystusa i przylgnięcie
doń decydują o stylu życia i wzrastaniu człowieka, o nowych
sposobach egzystencji, bardziej zgodnych z ludzką godnością.
Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy
chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię
kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest
„Drogą, i Prawdą, i Życiem!” (J 7.4, 6).
Pokolenie Jana Pawła II, to moje pokolenie, jest to dla mnie
wielką łaską i błogosławieństwem Bożym, w tym duchu moja
praca z uczniami na katechezie i po za nią jest otwieraniem każdego dnia na nowo drzwi Chrystusowi i przyjmowaniem Jego
Miłości. Dostrzegać w każdym drugim człowieku obecność Żywego Boga, być świadkiem Wiary Nadziei i Miłości - to wyzwanie dla mnie, którego nie boję się podejmować. Mogę tylko z pokorą prosić: „Ojcze Święty okryj mnie swoim płaszczem”.
Warto może dziś przywołać Jego słowa, które wciąż przypominają ale też zapewniają o Jego obecności wśród nas – innej obecności, obecności ducha. „Chociaż nie jestem wśród was na co dzień,


jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o
was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień”.
W tym roku minęła 5. rocznica śmierci Jana Pawła II. To kolejna okazja do odpowiedzenia sobie na pytanie: jak wiele pozostało w naszym życiu z nauczania papieża Polaka? Czy wprowadzamy w życie to, co mówił do nas ten wielki Rodak? A mówił do nas w wielu homiliach skierowanych bezpośrednio do
młodzieży, spotykał się z nami na Światowych Dniach Młodzieży. Jednak czy Jan Paweł II nie przemówił do nas najgłośniej
właśnie wtedy, gdy nie mógł już nic powiedzieć? My sami musieliśmy wreszcie odnaleźć Jego nauczanie i zacząć odkrywać je
na nowo. Przed nami długa droga. Oby nasz zapał nie okazał się
słomiany, obyśmy umieli sprostać wymaganiom pozostawionym nam przez Ojca Świętego!
Panie Boże, dziękuję, że dałeś nam tak wielkiego człowieka,
jakim był Karol Wojtyła. Kochanego Ojca i Przyjaciela, wyciągającego dłoń do każdego. Zwiastuna wiary i nadziei, pozostawiającego po sobie trwały fundament miłości, który na zawsze będzie w naszych sercach. Wspaniałego Pasterza trzody Chrystusowej, niestrudzonego Apostoła pokoju, pielgrzymującego m.in.
do Ziemi Świętej, Ameryki Południowej, Afryki. Człowieka
wiernie odczytującego słowa Pisma Świętego i wcielającego je w
życie, uważanego za niepodważalny autorytet, przebaczający i
uczący sztuki przebaczania. Chwila, gdy odwiedził w więzieniu
swego niedoszłego mordercę, zostanie na zawsze symbolem
prawdziwego sensu przesłania chrześcijańskiego dla świata. Jan
Paweł II pozostawił po sobie ogromną, nie dającą się opisać słowami spuściznę – majątek ludzkości. Wybrałeś Go na Następcę
Świętego Piotra, aby zasiał ziarno wiary, które my musimy teraz
zebrać i siać dalej. Nie jest to proste zadanie, ale wierzę, że dzięki
Twojej łasce i pomocy uda nam się je wykonać. Proszę Cię, aby
moim mottem w życiu stały się słowa Karola Wojtyły i aby tak
bardzo upragnione przez Niego zjednoczenie wszystkich chrześcijan w Twoje Imię w końcu nastąpiło. „O Panie, to Ty na mnie
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię...”





Elżbieta Pytlak
NIECODZIENNE SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II
Dnia 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany
na papieża. Pierwszy papież pochodzący z tak mało znanego państwa, jakim jest Polska. Jednakże szybko podbił serca większości
ludzi na świecie. Zawsze uśmiechnięty i potrafiący żartować,
szczególnie upodobał sobie młodzież. Starał się do nas dotrzeć,
ponieważ uważał, że to od ludzi młodych zależy w dużej mierze
przyszłość świata. Dawał nam wskazówki, jak powinniśmy żyć.
Jako papież, potrafił w niezwykły sposób jednoczyć się z nami, z
młodzieżą, na licznych spotkaniach, które poświęcił tylko dla nas.
Jest to dla mnie osoba szczególna, godna naśladowania i przede
wszystkim autorytet oraz nauczyciel życia.
Ojciec Święty jako kapłan i poeta nie potrafił obojętnie
przejść obok cierpiącego. Widok ludzi zmagających się z bólem
budzi wzruszenie i żal. Dlatego zawsze gorąco ich błogosławił,
czy tez modlił się w ich intencji.
W lipcu 2010 stanęłam przy grobie Jana Pawła II. Pomimo
tłumu pielgrzymów udało mi się zatrzymać na dłużej blisko płyty kryjącej jego doczesne szczątki, pomodlić się i uczynić kilka
refleksji.
Na nagrobnej płycie leży kilka symbolicznych róż wykonanych
ze szlachetnego materiału. Gdyby można było, pielgrzymi niewątpliwie przynosiliby najpiękniejsze żywe kwiaty; nie zabrakłoby
wśród nich także mojego symbolu wdzięczności i miłości, szacunku i uznania... Klęcząc przy Jego grobie składałam (więc) kwiat z
serca – wdzięczność Panu Bogu za dar, jakim był dla Kościoła,
świata i dla mnie papież Jan Paweł II.
Ojciec Święty był bliski mojemu sercu i mojemu życiu, gdyż
„spotkania” z Nim, chociaż tylko jedno bezpośrednie, dawały mi
poczucie więzi i duchowej łączności.




Kiedy umierał, brałam udział we Mszy świętej w katedrze
świętego Józefa w Edmontonie (Kanada) sprawowanej w Jego
intencji. Wiadomym było, że już pragnie odejść do domu Ojca,
bo taka była wola Boża, więc modliłam się, żeby więcej nie cierpiał i żeby Ojciec Niebieski przytulił Go jak najszybciej do Swego
serca. Jego śmierć przeżywałam jak odejście kogoś bardzo mi
bliskiego i drogiego. Kilka dni potem w mojej parafii Różańca
Świętego wraz z wielu Polakami modliłam się za już nieżyjącego
Jana Pawła II, wspominając równocześnie jego życie i jego pełne
bogactwa nauczanie. Wtedy też przypomniałam sobie jego credo
literackie, które powtórzył w swej ostatniej książce „Pamięć i
tożsamość”: „Idę w stronę serca każdego. Idę w stronę każdej
ludzkiej myśli”. Jak bardzo prawdziwie brzmią te słowa, potwierdza moje osobiste doświadczenie, wydarzenie z mojego
życia – moje pierwsze spotkanie z Janem Pawłem a wówczas
jeszcze jako z ks. Kard. Karolem Wojtyłą.
Byłam studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdy zdecydowałam się wziąć udział w
opłatkowym spotkaniu z kardynałem w Pałacu Biskupim w
Krakowie. Oczywiście było tłumnie i radośnie, a ci, co bardziej
obeznani lub odważniejsi to byli bliżej osoby Księdza Kardynała.
Inni trochę nieśmiali, jak ja, dalej, ale wszyscy mogli odczuć tę
samą atmosferę radości, że „Bóg się rodzi” oraz, że Ks. Kardynał
jest wśród nas. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła promieniował
życzliwością i przyjaźnią wobec wszystkich zebranych, śpiewał
kolędy, przemawiał, składał życzenia. Na końcu żegnał się przy
drzwiach z wszystkimi, którzy tylko chcieli i wyciągali do niego
ręce. Ja nie miałam odwagi podejść do niego osobiście by pożegnać się i wybrałam omijającą drogę sądząc, że odejdę niezauważona. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ks. Kardynał dostrzegł mnie w tym tłumie mimo mojego niewielkiego wzrostu,
„wyciągnął do mnie rękę” i poprosił by podejść do niego. Potem
pociągając za mój długi warkocz, rozmawiał i sympatycznie po
przyjacielsku upomniał: „jakże to chciałaś odejść bez pożegnania?”. Pamiętam, że byłam bardzo zaskoczona tą zaistniałą sytuacją, ale też i bardzo wzruszona jego życzliwością i serdecznością do mnie. Później przekonywałam się nieustannie, że dla


niego każdy człowiek jest bardzo ważny, każdy człowiek jest w
jego oczach Bożym darem i że potrafi docenić dobro w każdym
człowieku.
Niewątpliwie uznał świętość w pokornym zakonniku, bracie
Antonim Kowalczyku u którego grobu w St Albert koło Edmontonu klęczał i modlił się jako kardynał. Grób tego pierwszego
polskiego oblata na kanadyjskiej ziemi - ja też często nawiedzam
bo wierzę w jego orędownictwo przed Bogiem za przyczyną
Maryi i dlatego też prosiłam by Jan Paweł temu cichemu misjonarzowi „naszemu” braciszkowi Ave jak go nazywano, wyjednał u Bożego tronu chwałę świętych.
Ojcu świętemu każdy naród, każde społeczeństwo, i problemy wszystkich ludzi leżały na sercu, i pragnął wszystkim
pomóc. By mógł podołać wszystkim zadaniom swego posługiwania, prosił o nieustanną modlitwę w jego intencji. Moja cicha
modlitwa towarzyszyła więc mu w jego całym dwudziestosiedmioletnim pasterzowaniu Kościołowi świętemu.
Dziś, gdy spoglądam na zdjęcie Jana Pawła II widzę silnego
duchem, miłosiernego i nieugiętego człowieka i łza kręci mi się w
oku, gdy pomyślę, że Go już z nami niema. Czuję pustkę w sercu i
na jawie. Brakuje mi jego silnego głosu i uczuć, które do nas kierował, jego nauki i humoru. Straciliśmy najukochańszego i najważniejszego Polaka Karola Wojtyłę. Jest on i pozostanie dla mnie
niepodważalnym wzorem do naśladowania, ponieważ pomimo
trudnego życia, dążył nieustannie do tego, aby być dobrym, wykształconym, młodym człowiekiem.
Kiedy dane mi było włączyć się w przyparafialną katechezę
w różnych formach, to wielekroć sięgałam do jego nauczania
znajdując inspirację do tych zajęć, konieczne wskazania, pouczenie i jednocześnie ubogacałam się osobiście.
Moje późniejsze spotkania z nim, podczas jego pielgrzymki
do Edmontonu a następnie też do Polski, wydawać się mogły
być trochę na odległość. Nie przepychałam się przez tłumy ludzi. Nie szukałam pierwszych miejsc. Miałam świadomość, że i
tak mnie „widzi”, i że dostrzega też mojego małego syna Pawła,
który mi wtedy towarzyszył. Każde moje spotkanie z Ojcem




Swiętym Janem Pawłem II było dla mnie wielką radością, głębokim przeżyciem, lekcją życia.
Za tę Jego obecność w moim życiu i za wszelkie dobro, które
stało się moim udziałem dzięki jego posługiwaniu szczególnie
Panu Bogu dziękowałam przy Jego grobie. Dziękowałam też
samemu Ojcu Świętemu za jego życie i nauczanie.
Odchodząc od grobu naszego Papieża myślałam, że gdyby
znowu Ojciec Święty zwrócił się do mnie ze słowami sprzed laty
by nie odchodzić bez pożegnania to sprzeciwiłabym się temu
poleceniu, gdyż nie chcę z nim się żegnać, chcę żeby nadal pozostał w mym sercu, w mej pamięci, w moim życiu. Zachować pamięć o Nim pomogą mi niewątpliwie wszystkie pomniki ustawione na Jego cześć, zgromadzona biblioteka Jego nauczania.
Imię Jana Pawła II utrwalane tu i ówdzie, dowody działalności
pod różnymi postaciami. Ale gdyby nawet coś z tych ludzkich,
materialnych wysiłków przeminąć miało, to Jan Paweł II powiedziałby prawdopodobnie, że „to przemijanie ma sens”, bo
wieczny pozostaje Bóg, Jego prawda i miłość, i wieczna jest pamięć o tych, którzy do Niego prowadzą. Oby Kościół Święty tę
pamięć o Janie Pawle II utrwalił, zaliczając go do grona świętych,
by on nadal ukazywał ludziom drogę prowadząca do „Źródła”
w którym wszystko ma swój początek i kres – do Boga.
Po śmierci Ojca Świętego stał się dla mnie także duchowym
opiekunem, z którym teraz można porozmawiać trochę łatwiej
niż poprzednio. Jest dla mnie także autorytetem. Cenię w nim to,
że szanował wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy zamożność. W każdej osobie potrafił dostrzec dobro, nawet, jeśli człowiek ten nie potrafił odnaleźć go w
sobie. Był skromny i posiadał duże poczucie humoru. Miał dystans do siebie i lubił żartować, co nieczęsto zdarza się ludziom
na wysokich stanowiskach.
Ojca Świętego kocham za to, kim był, za to, że Jego życie było czytelnym znakiem o prymacie Boga. Za to, że nie tylko uczył,
ale żył na sposób bezinteresownego daru z siebie. Jan Paweł II
był i jest dla mnie uwidocznieniem, potwierdzeniem tego, że
naprawdę można żyć Ewangelią. W Bogu można kochać
wszystko i wszystkich, wierzących i nie wierzących - i być sobą.



Podsumowując chcę jeszcze raz powiedzieć, że Jan Paweł II
jest i pozostanie dla mnie przewodnikiem, który przez całe swoje
życie i pontyfikat wskazywał ludziom drogę do Boga; jest nauczycielem pięknej i czystej miłości, bo pokazywał wszystkim,
jak bardzo ważna i niesamowicie potrzebna w życiu jest miłość.
Sam kochał wszystkich, bez względu na to, kim byli. Umiał też
przebaczać. Wszędzie, gdzie się pojawił, jednał ludzi ze sobą.
Jest wzorem kapłana, który czerpał wielką radość z kontemplacji, modlitwy i trwania w powołaniu. Jest również wielkim artystą, autorem wielu wspaniałych dzieł literackich, tomików poezji, encyklik. Jest osobą, która miała wielki wpływ na innych i
swą mądrością i dobrocią umiała skupiać wokół siebie rzesze
słuchaczy. Jest bardzo wytrwałym, konsekwentnym i upartym
człowiekiem, który mimo wielu przeciwności losu dążył do
osiągnięcia obranych celów. I na koniec – jest przede wszystkim
kochanym człowiekiem, bo umiał wszystkich zrozumieć i pocieszyć, a codziennie borykał się z problemami ludzkimi. Zawsze
będzie w moim sercu jako pogodny, kochany i godzien podziwu
człowiek, którego warto naśladować. Dla mnie już jest święty.






Ks. Krzysztof Bielawny
JAN PAWEŁ II NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU
Wprowadzenie
Warmia, Mazury i Powiśle były miejscami, do których przybywał Karol Wojtyła jako młody ksiądz, uczestnicząc w wakacyjnych obozach. Wielokrotnie bywał na Warmii jako biskup i kardynał, uczestnicząc w różnych uroczystościach religijnych. Po raz
ostatni, już jako kardynał, przybył do Olsztyna 15 września 1978
r. na pogrzeb rządcy diecezji warmińskiej, ks. bpa J. Drzazgi. Rok
wcześniej uczestniczył w Kongresie Mariologicznym i Maryjnym
w Olsztynie i Gietrzwałdzie, a także w uroczystościach setnej
rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Kolejne wizyty na
Warmii, Mazurach i Powiślu odbyły się w czasie podróży apostolskich do Polski. Pierwsza wizyta 5 i 6 czerwca 1991 r. miała
miejsce w Olsztynie. Tutaj w czasie swego pobytu Jan Paweł II
poświęcił nowo wybudowany gmach Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum. W czerwcu 1999 r. w czasie swego pielgrzymowania po Polsce odwiedził Elbląg i Ełk. W diecezji ełckiej
zatrzymał się na krótki odpoczynek nad jeziorem Wigry, gdzie
odwiedził nieopodal Suwałk rodzinę Milewskich.
1. Spływy kajakowe
Młody ks. Karol Wojtyła po raz pierwszy na Mazurach był z
grupą 27 osób na spływie kajakowym Krutynią i Pisą. Spływ
trwał od 27 lipca do 14 sierpnia 1957 r.1. Trasa wiodła m. in. poprzez jezioro Białe, gdzie grupa studencka wraz z ks. Karolem
zatrzymała się na wyspie Owczej, spędzając na niej dwa dni 2. W
Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. II, Kraków
2000, s. 130.
2 Wyspa Owcza leżąca na jeziorze Białym w latach 1946-1970 należała do Józefa Zaniewskiego, dziadka autora artykułu. Po zakończeniu II wojny światowej J. Zaniewski osiedlił się wraz z całą rodziną na Mazurach w Dłużcu,
pow. Mrągowo. Objął gospodarstwo 30 ha nad jeziorem Dłużec. Gospodar1



kolejnym roku, 1958, ks. Karol na Warmię przyjechał z grupą
młodzieży na spływ kajakowy rzeką Łyną w dniach 2 - 17 sierpnia. Spływ rozpoczęto w Waplewie 3 sierpnia. W kolejnych
dniach trasa wiodła przez jezioro Pluszne. Dnia 6 sierpnia ks.
Karol Wojtyła opuścił grupę młodzieży, udając się do Warszawy3. Przybył do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, od którego
otrzymał informacje, że został mianowany biskupem. Ks. kard.
S. Wyszyński po wielu latach tak wspominał to wydarzenie:
„(…) gdy został powołany na stanowisko biskupa pomocniczego
w Krakowie, miałem zlecenie przyjąć od niego tak zwany > konsens kanoniczny < , bo zawsze nominata pytają o to, czy wyraża
zgodę, i ustalić czas ogłoszenia jego nominacji w Polsce. Znaleźliśmy Go wtedy z grupą młodzieży na jeziorach mazurskich, o to
jest sportowiec”.
Dalej ks. Prymas Wyszyński wspominał, że po rozmowie postawił nominatowi pytanie, co dalej zamierza czynić, ten odpowiedział, że niebawem powróci na Mazury, by kontynuować
wakacje z młodzieżą. Jedna z uczestniczek tak oto wspomina
obóz wakacyjny w Świętej Lipce w 1958 r.: „Byłam na wakacjach
filozoficznych organizowanych przez KUL w Świętej Lipce (sierpień 1958 r.). Większość stanowili studenci, było dwóch maturzystów i kilkoro absolwentów. Zjechała się młodzież z Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Łodzi i przede wszystkim z Lustwo położone było nad jeziorem Białym, poprzez które wiódł szlak kajakowy. Każdego roku od wczesnej wiosny do późnej jesieni częstymi gośćmi
dziadków byli kajakarze, zatrzymujący się na nocleg. Korzystali z gościnności
i produktów rolnych, które służyły do posiłków. Jadwiga Bielawna wspomina pobyt młodzieży wraz z księdzem Karolem Wojtyłą w ich gospodarstwie
przez dwa dni w ostatnich dniach lipca 1957 r. Przychodzili, by zaopatrzyć się
w świeże mleko, wodę, chleb. Marianna Zaniewska, babcia autora, obdarowywała studentów wszystkim tym, co było potrzebne do posiłków.
3 Warto tu nadmienić, że ks. Wojtyła z wycieczki kajakowej do Olsztynka
dotarł wraz ze Stanisławem Drążkiem, ojcem byłego ks. dziekana ze Szczytna, który go podwiózł na stację PKP. Pośród księży nominatów był także ks.
Józef Drzazga z diecezji lubelskiej jako przyszły biskup pomocniczy diecezji
warmińskiej. W 2001 r. z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana na świątyni w Kurkach umieszczono tablice upamiętniającą spływ kajakowy ks. K. Wojtyły w 1958 r. Tablice
poświęcił ks. kan. Romuald Zapadka, proboszcz z Olsztyna.



blina, m.in. Bohdan Cywiński i Halina Bortnikowska oraz ks.
prof. Stanisław Kamiński. Pod koniec naszego pobytu przyjechał
na kilka dni do Świętej Lipki ks. prof. Karol Wojtyła, młody
człowiek w sportowej koszulce (było piękne lato). Przywiózł ze
sobą w maszynopisie Miłość i odpowiedzialność, rozdzielił jej
fragmenty wśród nas i potem była dyskusja na trawie, nad jeziorem, na skraju lasu”4.
Kolejny raz na Mazury zawitał w dniach 25 lipca – 10 sierpnia
1959 roku, uczestnicząc w spływie kajakowym Kanałem ElbląskoOstródzkim, płynąc także przez jeziora Jeziorak i Iławskie. W
spływie uczestniczyło około 20 osób5. W lipcu 1973 r. parę dni
spędził w samotności nad jeziorem Jeziorak. W tym czasie odwiedził ks. Stanisława Grabowskiego emerytowanego kapłana
Archidiecezji Krakowskiej6.
2. Udział w uroczystościach kościelnych w latach 1959-1978
Jako arcybiskup Karol Wojtyła uczestniczył we wszystkich
wydarzeniach życia Kościoła w Polsce. W 1959 r. w dniach 20 i
22 sierpnia uczestniczył w Olsztynie w posiedzeniu Komisji
Duszpasterskiej Episkopatu. Spotkanie odbyło się w Wyższym
Seminarium Duchownym Hosianum przy ul. Mariańskiej 3. W
pierwszym dniu, w czasie posiedzenia, wykłady wygłosili: ks.
bp Cz. Kaczmarek na temat Roli liturgii i sakramentów w odnowie
duchowej parafii, ks. bp B. Kominek – Odrodzenie parafii w świetle
wypowiedzi papieskich i nauki Kościoła, oraz o. Nawrocki – Metody
rozbudzenia świadomości wartości sakramentów i życia sakramentalnego w parafii, natomiast ks. bp E. Nowicki i ks. bp K. Wojtyła
zabrali głos w dyskusji. W drugim dniu ks. bp K. Wojtyła przewodniczył dyskusji grupie tematycznej, poświęconej duszpasterstwu młodzieży męskiej i żeńskiej. W trzecim dniu wygłosił
referat na temat Charakterystycznych trudności i napięcia w dzisiejszym duszpasterstwie parafialnym7.
Cyt. za Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 141.
Zob. J. Wojtkowski, Karol Wojtyła na Warmii i Mazurach, Studia Warmińskie
1991, t. XXVIII, s. 39.
6 Ibidem, s. 42-43.
7 Zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 152.
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Po kilku latach ponownie odwiedził Olsztyn. W dniu 20
czerwca 1965 r. uczestniczył w uroczystościach 20-lecia reaktywowania na Warmii polskiej administracji kościelnej. Po zakończonej Eucharystii w kościele św. Jakuba, wygłaszając przemówienie do licznie zgromadzonych wiernych, mówił m.in.: „Pomiędzy Krakowem a Warmią prowadził historyczny szlak. Był to
szlak wiary i szlak kultury polskiej. Punktem wyjścia dla tego
szlaku stał się przede wszystkim Uniwersytet Krakowski, założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, a potem odnowiony i rozbudowany przez jego wnuczkę, Sługę Bożą królową
Jadwigę. Tamtędy z Krakowa na Warmię przeszli liczni biskupi,
ale przed nimi wszystkimi pozwólcie, że wymienię wielkiego geniusza, którego wydał nasz naród. Przyszedł on z Warmii do
Krakowa, Mikołaj Kopernik, posłany przez swego stryja biskupa
Łukasza Wazenrode. I w Krakowie właśnie u profesora Marcina
Bylicy na Uniwersytecie Jagiellońskim na przełomie XV i XIV stulecia studiował astronomię.(...) To geniusz Kopernika wyznaczył
szlak pomiędzy Krakowem a Warmią. To astronomia XV-wieczna
Uniwersytetu Krakowskiego zaowocowała tu na Warmii, w dziele tego wielkiego, największego swojego ucznia (...) A oprócz tego
na tym szlaku, który prowadził od Krakowa, przyszli liczni biskupi, którzy byli uczniami Uniwersytetu Krakowskiego. Tędy
szedł i Dantyszek, i Hozjusz, i Kromer, i potem bratanek króla
Stefana Batorego, Andrzej kardynał Batory. A skądinąd dawała
Warmia także Krakowowi niektórych biskupów, tak jak biskup
Tylicki, czy późniejszy kardynał Olbracht Waza”. W dalszej części
swego przemówienia wspomniał o wielkim humaniście Eneaszu
Piccolominim, który został wybrany przez Kapitułę Warmińską
biskupem warmińskim, a w późniejszych latach, gdy obrano go
papieżem, przyjął imię Pius II8.
Abp K. Wojtyła kolejny raz przybył do Olsztyna 18 czerwca
1966 r. na uroczystości milenijne chrztu Polski. O godz. 19.00
celebrował Mszę św., w czasie której ks. Prymas S. Wyszyński
wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych wiernych, wyjaśnia-
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Cyt. za J. Wojtkowski, Karol Wojtyła na Warmii, s. 40.

jąc sens milenijnych obchodów religijnych w Polsce9. Następnego dnia ks. abp Wojtyła odprawił Mszę św. rano w kościele św.
Józefa. Przed południem dotarł do Fromborka, uczestnicząc w
obchodach milenijnych10.
Jako kardynał Karol Wojtyła na Warmię przybył 10 września
1967 r. Był głównym celebransem Mszy św. koronacyjnej obrazu
Matki Bożej w Gietrzwałdzie11. Kazanie wygłosił ks. Prymas Stefan Wyszyński12. Kolejna wizyta na Warmii kard. K. Wojtyły,
związana z konferencją plenarną Episkopatu Polski, odbyła się
16 czerwca 1973 r. Spotkanie odbyło się w Pieniężnie, w domu
zakonnym u księży werbistów13. Po południu uczestniczył w
akademii poświęconej 50-leciu pobytu werbistów na Warmii. W
P. Raina, „Te Deum” Narodu Polskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
1966/67, Olsztyn 1991, s. 231-232.
10 Zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 220-221.
11 Archiwum Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, Kronika SM w Gietrzwałdzie z lat 1945-1977, s. 115. Zob. K. Łatak, Koronacja i rekoronacja obrazu
matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2008 nr 1, s.
31-38. Po roku nieznani sprawcy ukradli korony z obrazu MB Gietrzwałdzkiej. W
Kronice sanktuaryjnej czytamy pod datą 11 września 1968 r.: „Wielka tragedia –
w nocy z 10/11-go września dokonano włamania do naszego kościoła. Złoczyńcy
zniszczyli witraż obok ołtarza M.B. Bolesnej w lewej nawie, przedostali się do
kościoła i po ściągnięciu siłą zasłony z cudownego Obrazu zrabowali korony
głów Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, założonych dokładnie rok temu przez J. Em.
ks. kard. Prymasa i biskupów, w uroczystej Koronacji. Smutne zakończenie
Rocznicy Koronacji. Skradziono również kilkanaście wotów, w tym 4 sznury
bursztynów, złote obrączki, krzyżyki i parę serduszek”. Po dwóch miesiącach
odnaleziono zniszczone korony. Ponownej koronacji cudownego obrazu dokonał
ks. bp J. Drzazga w obecności ks. bpa J. Obłąka, ks. inf. W. Zinka i licznie zgromadzonych księży i wiernych z diecezji warmińskiej. W uroczystości rekoronacyjnych 2 lutego 1968 r. uczestniczyli także księża klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum z Olsztyna na czele z ks. rektorem.
12 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej AAWO), Gietrzwałd 1967, syg. 1a, Historia objawień i zaproszenia na uroczystości koronacyjne. Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej IPN Bi), syg.
087/223/1. Zob. Informacja przebiegu uroczystości kościelnych odbytych 9 i
10 września br. w Olsztynie i w Gietrzwałdzie, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne (dalej WWD) 1968 nr 3, s. 100- 104. Por. K. Bielawny, Niezwyciężone
sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, Olsztyn 2008, s. 82.
13 Komunikat ze 137. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (fragmenty),
WWD 1973, nr 5, s. 273-274.
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dniu następnym, 17 czerwca, ks. kard. Wojtyła uczestniczył w
sesji kopernikowskiej we Fromborku z okazji 500-lecia urodzin
Mikołaja Kopernika. O godz. 12.00 przewodniczył Mszy św., w
czasie której homilie do około 5 tys. wiernych wygłosił ks. kard.
S. Wyszyński14. Po południu tego samego dnia odwiedził alumnów w jednostce wojskowej w Bartoszycach.
Kolejna wizyta kard. K. Wojtyły na Warmii, 22 czerwca
1975r., związana była z udzieleniem święceń kapłańskich 10
werbistom. W czasie Mszy św. wygłosił kazanie do misjonarzy,
zaś dzień wcześniej – 21 czerwca, odwiedził także alumnów w
jednostce wojskowej w Bartoszycach15.
W roku 1977 kard. Wojtyła odwiedził Warmię dwukrotnie.
Pierwsza wizyta w tymże roku miała związek z IV Kongresem
Mariologicznym i Maryjnym w Olsztynie i w Gietrzwałdzie w
dniach 24-26 czerwca 1977 r. W piątek, 24 czerwca, przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 9:00 w konkatedrze olsztyńskiej
rozpoczynającej Kongres Mariologiczny. W kolejnych dniach
kard. Wojtyła uczestniczył w Kongresie, zaś na zakończenie
Kongresu kard. Wojtyła przedłożył zebranym projekt telegramu
skierowany do kard. S. Wyszyńskiego. W telegramie czytamy:
„IV Ogólnopolski Kongres Mariologiczny i Maryjny, zebrany w
Olsztynie i Gietrzwałdzie, przesyła waszej Eminencji wyrazy
najgłębszej czci, hołdu i wdzięczności. Złączeni w rozważaniach
udziału Maryi w dziejach zbawienia świata i naszej ojczyzny,
błagamy o wszelkie łaski dla Waszej Eminencji w prowadzeniu
narodu polskiego przez Maryję ku samemu Bogu”16. W ostatnich
słowach zamykających obrady ks. kard. Wojtyła nadmienił, że
Kongres ma także wyjątkowy charakter ze względu na „słowa
wypowiedziane w objawieniach gietrzwałdzkich po polsku, co
Zob. Kopernikowskie uroczystości kościelne we Fromborku, [w:] Tygodnik
Powszechny 1973, nr 26 z 1 VII.
15 Zob. J. Wojtkowski, Karol Wojtyła na Warmii, s. 43.
16 IPN Bi, syg. 087/346/1, Notatka informacyjna dot. przebiegu IV Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i maryjnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie z 27
czerwca 1977 r., s. 3; Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), KW
PZPR w Olsztynie, syg. 2930, Pismo Urzędu Wojewódzkiego, Wydział ds. Wyznań do Urzędu ds. Wyznań w warszawie z dnia 29 .06. 1977 r. Telegram o
podobnej treści skierowano także do papieża Pawła VI w języku łacińskim.
14




ma swoją wymowę narodową”. Kościół, podkreślił kardynał
Wojtyła, zawsze był mocno zakorzeniony w narodzie polskim,
czego przykładem jest Gietrzwałd17.
Druga wizyta na Warmii kard. Wojtyły odbyła się 11 września
1977 r. Przewodniczył wówczas uroczystościom stulecia objawień
gietrzwałdzkich w zastępstwie chorego kard. S. Wyszyńskiego,
Prymasa Polski18. Witając go, rządca diecezji warmińskiej ks. bp
Józef Drzazga mówił: „(…) Najdostojniejszy Ksiądz Prymas pragnął być dzisiaj z nami. Chciał wygłosić Słowo Boże, aby rozgrzać
nasze serca miłością do Niepokalanej dziewicy. Niestety, stan
zdrowia nie pozwolił Mu przybyć do nas. (…) Jesteśmy ogromnie
wdzięczni Jego Eminencji Najdostojniejszemu księdzu Karolowi
Kardynałowi Wojtyle, Metropolicie Krakowskiemu, za obecność
wśród nas. Całym sercem witamy i dziękujemy za trud przybycia
do Gietrzwałdu, przewodniczenie dzisiejszej uroczystości i Słowo
Boże, które Wasza Eminencja do nas wygłosi”19.
W czasie uroczystej Mszy św., która zgromadziła około 100
tys. wiernych, kard. K. Wojtyła wygłosił homilię. W swym kazaniu powiedział m.in.: „(…) W dniu dzisiejszym swoim autorytetem biskupim i zwyczajną władzą pasterską Biskup Kościoła
Warmińskiego potwierdził wiarygodność tych objawień oraz
potwierdził kult Matki Boskiej w Gietrzwałdzie oddawany Bogarodzicy przez całe sto lat. Jestem ogromnie szczęśliwy, że możemy powrócić do tamtych wydarzeń, do tamtych postaci i do
tamtych słów, które wypowiedziała Matka Boża. Tymi słowami
żyła Warmia, tymi słowami żyła Polska znajdująca się wówczas
w rozbiorach podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Tymi
słowami wypowiedzianymi w języku polskim do polskich
dziewcząt na Warmii żyła Polska, Kościół i Ojczyzna, znajdując
Zob. K. Bielawny, Niezwyciężone sanktuarium, s. 126-127. Po wystąpieniu
kard. K. Wojtyły ks. bp J. Wojtyła odczytał rezolucję Kongresu, „IV Ogólnopolski Kongres Mariologiczny prosi Biskupa warmińskiego, aby mocą zwyczajnego swego urzędu pasterskiego potwierdził 100-letni kult Matki Boskiej
w Gietrzwałdzie i wiarygodność objawień stojących u jego podstaw. Za odpowiedni dzień ogłoszenia tego dekretu Kongres uważa centralne uroczystości maryjne w Gietrzwałdzie w dniu 11 września 1977 r.”.
18 Słowo Biskupa Warmińskiego, 11 .09. 1977 r., [w:] WWD 1977, nr 6, s. 284.
19 Ibidem.
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w nich macierzyńskie zapewnienia, które słusznie tutaj na
oczach wszystkich wypowiedziała: nie smućcie się, bo ja zawsze
będę przy was”.
Kard. Wojtyła w dalszej części homilii nawiązał do dziedzictwa narodu polskiego, zaznaczając, że nie można tworzyć kultury narodu w oderwaniu od człowieka: „(…) nie można się zgodzić takim widzeniem rzeczywistości Polski, a zwłaszcza z takim
widzeniem polskiej kultury, w którym chrześcijaństwo byłoby
tylko jakimś marginesem. (…) Nie można też przyjąć jakiegoś
monopolu na kulturę, który wynika z zupełnie innych założeń,
w których obcy jest nie tylko Bóg i Chrystus, ale także i człowiek,
który wierzy w Boga i wyznaje Chrystusa – obcy jest. Niestety,
ocena różnych zjawisk życia kulturalnego w naszej współczesnej
Ojczyźnie doprowadza nas do takich wniosków. Jest to wniosek
przerażający, jeżeli sobie uświadomimy, że w całym urzędowym
działaniu kulturalnym, oficjalnie jesteśmy jakby nieobecni, jakby
właściwością polskiej duszy było nie chrześcijaństwo, ale laickość, ale ateizm. Jakby ta rzeczywistość Bóg, Chrystus, religia,
Kościół nie była rzeczywistością naszą”20. Upomniał się także
kard. Wojtyła w imieniu ludzi wierzących w Polsce o prawo do
audycji religijnych w radio i telewizji21, a także „(…) do posiadaIPN Bi, syg. 087/346/2, Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły, metropolity
krakowskiego wygłoszonego w Gietrzwałdzie w dniu 11 IX 1977 r. godz. 12:30.,
s. 166-167.
21 IPN Bi, syg. 087/346/2, Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły, metropolity
krakowskiego wygłoszonego w Gietrzwałdzie w dniu 11 IX 1977 r. godz. 12:30.,
s. 168 – 169. W kazaniu kard. Wojtyła stawiał pytania: „(…) Słuchamy chociażby
programów religijnych, oglądamy programy telewizyjne, śledzimy prasę, zauważamy, że tam my jesteśmy nieobecni. Bo wykreślony jest Chrystus, bo wykreślony jest Bóg. I musimy pytać w imię jakiej zasady, musimy pytać z czyjego
prawa? (…) Czy to nie jest dziwne, że w polskim radiu czy telewizji nie może się
odezwać głos kapłana sprawującego Najświętsza Ofiarę, chociażby dla ludzi
chorych, którzy inaczej nie mogą w niej uczestniczyć. Nie chcemy tutaj czynić
żadnych skojarzeń z tym, co się działo przed stu laty. W imię czego to się działo.
Ale stawiamy tę sprawę zupełnie od podstawy, jako własną naszą sprawę, sprawę polskiego narodu. Stawiamy ją wobec tej, którą naród polski nazywa swoją
Królową i przez całe stulecia jest przekonany, że ona się nami opiekuje i nie tylko
króluje, ale nade wszystko matkuje. (…) Prośmy, ażeby była przy Księdzu Prymasie, o którego zdrowie tutaj dzisiaj i w ubiegłą niedzielę, i na Jasnej Górze modliliśmy się do niej. Prośmy, ażeby zawsze była przy nas wszystkich, przy każ20




nia niedzielnej audycji religijnej – Mszy świętej przez radio”22.
Po wielu latach ks. bp Jacek Jezierski23, sufragan archidiecezji
warmińskiej, tak te słowa skomentował: „(…) wówczas żądanie
to wydawało się nierealne. Kilka lat później głos ten znalazł się
wśród postulatów strajkujących na Wybrzeżu stoczniowców.
Myślę, że Msza św., dla chorych nadawana w programie I Polskiego Radia jest łaską tego miejsca”24.
Po raz ostatni na Warmię przyjechał kard. K. Wojtyła jako
rządca archidiecezji krakowskiej 15 września 1978 r. na uroczystości pogrzebowe ks. bpa Józefa Drzazgi. W homilii wspomniał
dzień, w którym wspólnie z rąk ks. kard. S. Wyszyńskiego odbierali nominacje biskupie. Kard. Wojtyła, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych, powiedział: „Warmiacy uważali
go za swojego. Widocznie umiał dostosować się do tej apostolskiej doktryny św. Pawła, który naucza, stałem się Żydom Żydem, Grekom Grekiem – stałem się Lublinowi lubliniakiem, a
Warmii Warmiakiem. Stał się więc biskup Józef jako biskup naprzód pomocniczy, potem następca swoje poprzednika, stał się
dla ludu Bożego tej ziemi i dla tych, którzy tu dawno mieszkali, i
dla tych, którzy świeżo tutaj przybyli, stał się pasterzem, bratem,
ojcem, tym wszystkim, kim powinien być biskup. I tak, wchodząc tutaj, dane mu było doczekać wyniku procesów kanonicznych, procesów normalizacji kanonicznej, które się tutaj dokonywały, dane mu było doczekać tego, że stał się od 1972 roku

dym z nas. Przy biskupach i kapłanach, przy rodzinach i młodzieży, przy chorych i cierpiących, przy wszystkich sprawujących władzę na naszej ziemi. Żeby
również była przy nas, przecież jest to polska ziemia. Przecież to jest jej królestwo. I dlatego wszystko jej zawierzamy, Ja zawsze będę z wami. Odchodzimy
wzmocnieni na duszy z tą obietnicą naszej Matki”.
22 Zob. J. Jezierski, W rocznicę objawień gietrzwałdzkich, [w:] „ Posłaniec
Warmiński, czyli Kalendarz maryjny na rok 1996”, Olsztyn 1995, s. 170.
23 Bp J. Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Święcenia kapłańskie
przyjął 16 czerwca 1974 r. w konkatedrze olsztyńskiej przez bpa Józefa Drzazgę.
Konsekrowany na biskupa 5 marca 1994 r. w kościele Św. Jakuba Olsztynie.
24 J. Jezierski, W rocznicę objawień gietrzwałdzkich, [w:] „Posłaniec Warmiński, czyli Kalendarz maryjny na rok 1996”, Olsztyn 1995, s. 170.



znów ordynariuszem, biskupem rezydencjalnym. Polakiem
pierwszym po wielu dziesiątkach lat”25.
Warto tu dodać, że w czasie swej II podróży apostolskiej do
Polski, 19 czerwca 1983 r. dokonał koronacji obrazu Matki Bożej
Pokoju w Stoczku. W czasie koronacji obrazu papież Polak powiedział: „(…) tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta lat z górą opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności
Chrystusowi i Jego Kościołowi”. W czasie przemówienia Ojciec
Święty przywołał także wspomnienie o uwięzieniu w tym miejscu kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jego zawierzeniu się Matce Najświętszej26.
3. Podróże apostolskie na Warmię, Mazury i Powiśle
Kolejne spotkania z wiernymi Warmii, Mazur i Powiśla odbywały się po wyborze kard. K. Wojtyły na papieża. Odwiedził
Olsztyn w 1991 r., a w 1999 r. odwiedził Elbląg i Ełk. Jan Paweł II
po raz pierwszy przybył na Warmię 5 czerwca 1991 r. do Olsztyna. Po przybyciu do Olsztyna zamieszkał w nowobudowanym
Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum. W obecności
wspólnoty seminaryjnej i licznie zgromadzonych wiernych papież Polak, dokonał poświęcenia nowego gmachu seminaryjnego27. W kolejnym dniu, 6 czerwca 1991 r. Jan Paweł II swój pobyt
w Olsztynie rozpoczął od odwiedzin Szpitala Dziecięcego, gdzie
spotkał się z małymi pacjentami i pracownikami służby zdroZob. E. Rzeszutek, Uroczystości pogrzebowe księdza biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi, [w:] WWD 1978, nr 6, s. 281-282; 284-288.
26 Zob. K. Bielawny, Najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy po sanktuariach
Warmii i Mazur, Olsztyn 2009, s. 84-89.
27 Poświęcenie budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warmińskiej Hosianum Olsztyn-Redykajny przez Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r., SW
1991, t. XXVIII, s. 11. W krótkiej przemowie Jan Paweł II m.in. powiedział: „(…)
Nie wchodzę do budynku, ale wchodzę do wspólnoty, która tworzą ludzie.
Oczywiście seminarzyści wysuwają się niejako na pierwszy plan, trochę w cieniu
już trzymają profesorów, ale na tym etapie to jeszcze bardzo ważni są również
budowniczowie. Oni mają nie tylko funkcję techniczną, ale funkcję także i profetyczną, ponieważ wy wszyscy macie być budowniczymi Królestwa Bożego, jesteście wezwani do budowania Królestwa Bożego”.
25



wia28. Jako dar Jan Paweł II przekazał szpitalowi ultrasonograf
komputerowy do badania oczu.
Przed południem Jan Paweł II odprawił Mszę św. nieopodal
stadionu „Stomilu” w Olsztynie, w której uczestniczyło około
300 tys. wiernych. W homilii mówił o Eucharystii, która jest źródłem życia a także o ósmym przykazaniu z Dekalogu, które „w
sposób szczególny wiąże się z prawdą”. Zachęcał wiernych do
życia w prawdzie i odkłamania życia społeczno-politycznego29.
Przed błogosławieństwem Jan Paweł II przywołał jeszcze kilka
wspomnień z przeszłości. Wspominał swoje osobiste przeżycia,
związane z pobytem na Warmii i Mazurach, mówił do zgromadzonych wiernych: „Mam bowiem dług wdzięczności wobec tej
ziemi, która tyle razy, przez tyle lat udzielała mi schronienia,
odpoczynku, dawała możliwość nabrania sił wewnętrznych,
uspokojenia. To jest wielkie dobrodziejstwo tej ziemi, tych lasów, tych jezior, z którego korzystałem i które na pewno do dzisiaj jeszcze mi pomaga, więc w imieniu tego, co było i tego, co
jest, dziękuję Warmii za papieża. (...) Niech Bóg zachowa ten
wielki skarbiec pięknej przyrody warmińskiej, pojezierza, lasów.
Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec, nie dajcie go w jakiś
sposób niszczyć, czy w każdym razie go uszkodzić, bo to jest
Jan Paweł II w Olsztynie – 6.06. 1991 r. Przemówienie wygłoszone na spotkaniu
z chorymi i pracownikami służby zdrowia w Szpitalu Pediatrycznym, [w:] „Posłaniec Warmiński, czyli Kalendarz Maryjny na rok 1992”, pod. red. J. Górnego,
Olsztyn 1991, s. 99. Do młodych pacjentów Jan Paweł II m. in. mówił: (…) drogie
dzieci, bardzo serdecznie proszę razem z wami o zdrowie dla każdego – zwłaszcza dla tych, co najciężej chorują – ale bardziej jeszcze proszę o dar wiary. Proszę
o ten dar dla każdego z was teraz i na całe życie. Proszę dla wszystkich ludzi. Wy
też o to proście. Pan Jezus szczególnie słucha waszych modlitw. (…) Myślę w tej
chwili o wszystkich ludziach chorych, gdziekolwiek przebywają. Cierpienie jest
tajemnicą szczególnie nieprzeniknioną i dlatego jakże często trudną do zrozumienia, do przyjęcia przez człowieka”.
29 Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na stadionie „Stomil”, [w:] „Posłaniec Warmiński, czyli Kalendarz Maryjny na rok 1992” pod. red. J. Górnego,
Olsztyn 1991, s. 100-107. W kazaniu m.in. mówił; „(…) Tym przykazaniem
Bóg Przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na Jego
obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane
jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie
jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych układach”.
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wielkie dobrodziejstwo. Niech Bóg zachowa ludzi żyjących
wśród tej przyrody, ich ciała i dusze, ich serca i sumienia, niech
im pozwoli żyć w prawdzie, bo takie jest powołanie człowieka:
żyć w prawdzie”30.
Po południu, 6 czerwca, Jan Paweł II spotkał się na nabożeństwie modlitewnym w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z laikatem katolickim. W konkatedrze Ojciec Święty modlił się także
przed obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej31. W czasie spotkania
zachęcał wiernych świeckich do włączenia się w życie Kościoła, a
także zwrócił się do ludzi mediów o przekazywanie prawdy i budowanie autentycznej kultury. Papież Polak miał ogromna świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na mediach, za kształtowanie kultury i przestrzeni wolności w życiu społecznym i politycznym. Słowa wypowiedziane w konkatedrze Olsztyńskiej nawiązywały do homilii, którą wygłosił w Gietrzwałdzie w czasie
setnej rocznicy objawień, kiedy to upominał się, by wartości chrześcijańskie znalazły swe godne miejsce w mediach. Apel ten powtórzył w Olsztynie w 1991 r. Mówił m.in.: „(…) Pragnę tu jeszcze
zwrócić uwagę na sprawę niezmiernie ważną w obecnej polskiej
sytuacji; odpowiedzialność za uczciwą informację w środkach społecznego przekazu. Środki przekazu winny podejmować obronę
wolności, ale także poszanowania godności osoby, winny popierać
autentyczną kulturę. Kultura jest wspólnym dobrem narodu, wyraża jego godność i wielkość i dlatego tak ogromnie jest to ważne”.
I dalej: „(…) społeczeństwo ma prawo być informowane w sposób
uczciwy, zgodny z prawdą i godnością narodu. Prasa, film, radio,
telewizja, teatr winny formować społeczeństwo, tworzyć i pielęJan Paweł II w Olsztynie 5-6 czerwca 1991, Olsztyn 2005, s. 17. Zob. Słowo
końcowe przed błogosławieństwem, [w:] „Posłaniec Warmiński, czyli Kalendarz Maryjny na rok 1992”, pod. red. J. Górnego, Olsztyn 1991, s. 107-110.
31 Relacja ustna ks. Stanisława Chojnackiego, wieloletniego duszpasterza posługującego w sanktuarium gietrzwałdzkim. Ks. S. Chojnacki twierdzi, że
przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1991 r. na szlaku przewidywano
także spotkanie z wiernymi w sanktuarium gietrzwałdzkim. Ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji. Wielu wiernych przybywających do sanktuarium
gietrzwałdzkiego, po dziś dzień zastanawia się, dlaczego Papież nie odwiedził Gietrzwałdu, tak ważnego miejsca na mapie religijnej Polski. Trudno
odpowiedzieć na to pytanie. Choć pojawia się wiele różnych odpowiedzi.
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gnować kulturę, która przyczyni się do jego postępu, a nie do jego
osłabienia czy zniszczenia”32. Obserwując dziś wykorzystywanie
mediów do propagandy politycznej i niszczenia tysiącletniej polskiej kultury, jakże aktualne i dziś są te słowa.
Dokładnie po ośmiu latach Jan Paweł II odwiedził Elbląg. W
czasie nabożeństwa czerwcowego nawiązał do prawa moralnego,
które kształtuje życie człowieka w wymiarze indywidualnym i
społecznym, a które zapisane zostało w Dekalogu. W przemówieniu do ponad stutysięcznej rzeszy wiernych powiedział: „(…)
Przykazania zostały dane dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego. Stanowią one dźwignię człowieka. One są naprawdę dla człowieka. Sam porządek materialny
nie wystarczy. Musi być uzupełniony i ubogacony przez nadprzyrodzony”. Dalej papież Polak wołał, że przez ten porządek życie
nabiera nowego sensu, a człowiek staje się doskonalszy. Nabiera
przy tym blasku dzięki mocom i wartościom nadprzyrodzonym33.
W czasie pobytu Jana Pawła w Elblągu, spotkali się z nim absolwenci Instytutu Kultury Chrześcijańskiej z Olsztyna, któremu
patronuje obecnie Jan Paweł II34. Kończąc spotkanie modlitewne,
Ojciec Święty podziękował wszystkim za wspólna modlitwę.
Dziękował władzom administracyjnym, posłom i senatorom, a
także działaczom sportowym35. W czasie pożegnania z wiernymi
zgromadzonymi na wspólnej modlitwie Jan Paweł II wspominał
swoje związki z Elblągiem i wyczynami sportowymi, „(…) Dla
mnie również miasto Elbląg i Kanał Elbląski kojarzy się ze sportem, doświadczeniem sportowym. Nie wiem, ile lat temu, ale
pamiętam, że ostatni raz byłem tutaj, ażeby rozpocząć spływ po
Kanale Elbląskim i przez jeziora”36. Przed udzieleniem błogosławieństwa dziękował papież Bogu za wiatr, który chłodził
przed skwarem słonecznym.
Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie podczas spotkania z laikatem katolickim 6 czerwca 1991 r., SW 1991, t.
XXVIII, s. 34.
33 Jan Paweł II w Elblągu, Elbląg 1999, s. 26.
34 Ibidem, s. 66.
35 Ibidem, s. 70.
36 Ibidem.
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Kolejnym miastem na szlaku pielgrzymim Jana Pawła II w
1999 r. był Ełk. Spotkał się tu z wiernymi na Eucharystii, którą
odprawił o godz. 11:00, na dawnym placu Sapera, przemianowanym na plac Jana Pawła II. W kazaniu Ojciec Święty zwrócił
uwagę na dzieła miłosierdzia czynione przez Kościół jako
wspólnotę, ale także przez każdego z nas. Wołał do wiernych:
„(…) Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan – jak napisałem w ostatnim Orędziu na wielki
post (15 .10. 1998). Chrystusowe ‘dziś’ winno więc zabrzmieć z
całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia. Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i
wielkodusznej odpowiedzi. (...) nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się
samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się
do wszystkich moich rodaków”37. Na zakończenie Mszy św. Jan
Paweł II skierował kilka słów do zgromadzonych wiernych,
dziękując Bogu za tę ziemię, słowami: „Pozdrawiam wszystkich
mieszkańców ziemi mazursko-augustowsko-suwalskiej. Niech
sobie zapamiętają, że ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam.
Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi wdzięczności.
Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest miłością, błogosławi waszej ziemi i
wszystkim jej mieszkańcom”38. W dniu następnym, 9 czerwca
1999 r., Jan Paweł II odpoczywał nad jeziorem Wigry. W czasie
swego odpoczynku odwiedził rodzinę Milewskich, co było zaskoczeniem dla wielu obserwatorów. W spotkaniu uczestniczyło
także pięcioro dzieci i sąsiedzi.
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Jan Paweł II w Diecezji Ełckiej, opr. J. Sikorski, Ełk 1999, s. 34.
Ibidem, s. 38.

Zakończenie
Związki ks. Karola Wojtyły, późniejszego biskupa, kardynała
i Ojca Świętego z Warmią, Mazurami i Powiślem rozpoczęły się
w 1957 r. Ze spływu kajakowego na Mazurach został wezwany
do ks. Prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego w 1958 r., by
otrzymać informacje o nominacji na biskupa. Kolejne odwiedziny tych ziem związane były przede wszystkim z uroczystościami kościelnymi, ale nie zabrakło także wypraw kajakowych. W
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Kard. Karol
Wojtyła kilkanaście razy odwiedził Warmię. Odwiedził m.in.
Olsztyn, Bartoszyce, Frombork, Pieniężno i kilka razy Gietrzwałd. W Gietrzwałdzie uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych obrazu Matki Bożej w 1967 r., w 1977 r. nawiedził sanktuarium w czerwcu w czasie Kongresu Maryjnego, a także poświęcił stacje różańcowe umieszczone wzdłuż alejki prowadzącej do źródełka. Kolejna wizyta w sanktuarium gietrzwałdzkim
związana była z uroczystościami 100. rocznicy objawień maryjnych we wrześniu 1977 r. Po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan
Paweł II nawiedził Warmię, Mazury i Powiśle w 1991r. i w 1999r.
W roku 1991 papież Polak odwiedził Olsztyn, a w 1999 r. – Elbląg i Ełk.






Paweł Bucoń
SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
PODCZAS ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY W TORONTO
I.
W czasie uroczystej Eucharystii na Tor Vergata w Rzymie w
2000 roku, papież Jan Paweł II zaprosił wszystkich obecnych na
XVII Światowy Dzień Młodzieży do Toronto. Gdy to usłyszałem
pomyślałem „za daleko”. Z biegiem czasu, wydarzenia tak zaczęły się układać, że myśl o spotkaniu z Ojcem Świętym w Kanadzie nabrała realnych kształtów.
II.
Dnia 12 lipca 2002 roku, rozpoczęliśmy pielgrzymkę na spotkanie z Papieżem. Etap diecezjalny Dnia Młodzieży spędziliśmy
w miasteczku Wallaceburg. Oprócz gościnności i serdeczności
mieszkańców, zauważyliśmy że Kanadyjczycy są spadkobiercami nadzwyczaj bogatego humanizmu dzięki połączeniu licznych elementów rozmaitych kultur, w które wpisuje się wiara 1.
Po dniach w diecezji London, przyszedł czas na przygotowanie
do spotkania z Papieżem w Toronto. Czekając na przyjazd Ojca
Świętego uczestniczyliśmy w katechezach, które głosili m. in.
kard. Józef Glemp, abp Józef Życiński, bp Henryk Tomasik. Mieliśmy możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Po takich przygotowaniach, w czwartek, dnia 25 lipca 2002
roku, nastąpił długo oczekiwany moment – otwarcie Światowego Dnia Młodzieży i pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym na
Exhibition Place. Setki tysięcy wiwatujących ludzi, różnojęzyczne okrzyki radości, wyrażające miłość i przywiązanie do Papieża, powiewające flagi, to widok, który na zawsze pozostanie w
mej pamięci, podobnie jak słowa Ojca Świętego skierowane do
We francuskiej wersji kanadyjskiego hymnu narodowego są słowa: „Ramię
twe zdolne jest nosić miecz, może więc nosić krzyż”.
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młodych: „(...) docierają do was liczne i pociągające propozycje:
wiele z nich mówi o radości, którą można osiągnąć dzięki pieniądzom, sukcesowi, władzy. Mówią zwłaszcza o radości, która
wiąże się z powierzchowną i ulotną przyjemnością zmysłową.
(...) Człowiek został stworzony do szczęścia. (...) Chrystus ma
odpowiedź na wasze oczekiwania. (...) Prawdziwa radość jest
zdobyczą, do której nie dochodzi się bez długiej i trudnej walki.
(...) Idąc za Chrystusem, można osiągnąć radość, prawdziwą radość! (...) Jezus wzywa was byście byli solą ziemi i światłem
świata. (...) Wierzyć w Jezusa znaczy przyjąć Jego naukę, nawet
wówczas, gdy sprzeciwia się ona opiniom innych ludzi. Oznacza
to odrzucić pokusę grzechu, choćby najbardziej nęcącą, i kroczyć
trudną drogą cnót ewangelicznych” 2.
W piątek, pośród nowoczesnych wieżowców handlowego centrum
wielomilionowej aglomeracji Toronto, korzystając z tekstów Jana Pawła
II, rozważaliśmy mękę Pańską. Wzdłuż University Avenue ustawiono
14 estrad, na których aktorzy i wolontariusze inscenizowali kolejne stacje
Drogi Krzyżowej. Na początku procesji niesiono Krzyż Światowego
Dnia Młodzieży. Za nim szli aktorzy, wolontariusze, biskupi, kapłani,
przedstawiciele miasta, pielgrzymi. Było to niepowtarzalne przeżycie, w
którym można było uczestniczyć także dzięki licznym telebimom. Myślę,
że ten międzynarodowy akt wiary zwrócił uwagę wielu ludzi na Boga i
zainspirował do refleksji nad celem i sensem własnego życia.
W sobotę, do parku Downsview, na wieczorne modlitewne
czuwanie przybyło blisko milion młodych. Zapanował entuzjazm gdy papieski helikopter zjawił się nad parkiem, a następnie Jan Paweł II w papamobile przez pół godziny jechał pomiędzy sektorami. Radością był dla mnie fakt, że znalazłem się w
pobliżu trasy, którą przejeżdżał papieski orszak.
Gdy Ojciec Święty znalazł się przy ołtarzu z uwagą czekaliśmy na Jego słowo. Myślami wracam do tamtych papieskich pytań i rozważań: „Na jakim fundamencie mamy budować nową
epokę historyczną, która wyłania się z wielkich przemian XX
wieku? (...) Jedynie Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym można w sposób trwały zbudować swoje życie. (...) Im barJan Paweł II, Błogosławieństwa Chrystusa drogą do szczęścia – powitanie uczestników
Dnia Młodzieży, [w:] L’Osservatore Romano, wydanie polskie, nr 9/2002, s. 48 – 50.
2




dziej wasza przyjaźń z Chrystusem, wasze poznawanie Jego tajemnicy, wasz dar z samych siebie dla Niego będą autentyczne i
głębokie, tym bardziej będziecie ‘synami światła’ i sami staniecie
się ‘światłem świata’. (...) Wy jesteście mężczyznami i kobietami
jutra. W waszych sercach i w waszych rękach złożona jest przyszłość. Wam Bóg powierza trudne, ale wzniosłe zadanie współpracowania z Nim przy budowaniu cywilizacji miłości”3.
Po odjeździe Papieża trudno było usnąć. Modlitwy, rozmowy,
koncert o północy, śpiewy towarzyszyły zebranym na Downsview.
W niedzielę, nad ranem, obudziła nas burza. Ponad milion
ludzi w strugach ulewnego deszczu, chłostanych silnym wiatrem, przemoczonych i zziębniętych, czekało na Ojca Świętego.
Na początku Eucharystii, Papież powiedział, że jesteśmy silni,
wytrwale czekając na niego w taką pogodę. Przestało padać,
przejaśniło się, a pod koniec Mszy świętej każdy był już suchy i
chronił się od słońca, którego promienie mocno nas ogrzewały.
W homilii Ojciec Święty przypomniał, że zgromadziliśmy się
ze wszystkich stron świata, aby razem wyznać Chrystusowi:
„Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.
Papież wzywał do radykalnej przemiany otaczającego świata i
pełnienia w nim roli ewangelicznej soli. Noszę w sercu Jego słowa, które w roku kapłańskim, nabierają szczególnego znaczenia:
„Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół! Nie ulegajcie zniechęceniu z powodu grzechów i błędów popełnianych przez niektórych
jego członków. (...) Pomyślcie jednak o ogromnej większości oddanych i wielkodusznych kapłanów, zakonników i zakonnic pragnących jedynie służyć i czynić dobro! (...) A jeśli w głębi serca
słyszycie to samo wezwanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, nie lękajcie się pójść za Chrystusem królewską drogą
krzyża! Gdy Kościół przeżywa trudne chwile, dążenie do świętości staje się sprawą jeszcze bardziej naglącą. (...) Młodzi są naszą
nadzieją. (...) Oprzyjcie na niej swoje życie! Nie jesteśmy sumą
naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą miłości Ojca do nas i

Jan Paweł II, Bądźcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa – podczas czuwania
modlitewnego, [w:] L’Osservatore Romano, wydanie polskie, nr 9/2002, s. 51 – 52.
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naszej realnej zdolności stania się obrazem Jego Syna”4. Na zakończenie Eucharystii Ojciec Święty pobłogosławił nas i polecił,
byśmy nieśli innym światło Chrystusa.
III.
Jan Paweł II, który zawierzył siebie Maryi, zawsze wskazywał na Chrystusa a mądrość życia czerpał z Ewangelii, także po
śmierci jest autorytetem i wzorem zaufania Bogu. Każde spotkanie z Ojcem Świętym było dla mnie wielkim przeżyciem. Słowo
Papieża przenikało do głębi ducha. Nie unikał tematów trudnych. Potrafił zło nazwać po imieniu, bronił prawdy. Zjednywał
serca młodych łącząc przymiot wymagającego mistrza5 i troskliwego ojca. Czynił to w sposób naturalny i bezpośredni, czym
wszystkich ujmował. Podczas Światowego Dnia Młodych w Kanadzie, w ręce młodzieży powierzył przyszłość Kościoła. Postawił trudne i wymagające zadanie, ale przecież per aspera ad astra6,
a tylko to, co mało wartościowe przychodzi łatwo.
Jan Paweł II doskonale znał człowieka i czyhające nań zagrożenia. Dostrzegał, że szeroko lansowany jest styl, w którym dobra materialne, wygoda i sukces za wszelką cenę, są ważniejsze
od posiadania duchowych dóbr. A tak wielka żądza mienia opanowała ludzi, że nieraz wydają się bardziej posiadanymi niż posiadaczami. Wiedział, że i my na co dzień stajemy przed tym
niebezpieczeństwem. Łatwo jest nie wejść w posiadanie duchowych zalet, ponieważ albo wycofujemy się z lęku przed trudnościami albo jak ewangeliczny bogaty młodzieniec przykuci chęcią posiadania grzęźniemy wśród konsumpcyjnego społeczeństwa, gdzie ludzie żeglują na swych małych łódkach po plastikowej kulturze. Ojciec Święty widział i kochał nie tylko tych,
którzy wybrali samotność po to, by stała się środkiem umożliwiającym pełniejszą ekspresję miłości do Chrystusa, nie tylko
Jan Paweł II, Jesteście naszą nadzieją, podążajcie za Chrystusem – Msza św. na
zakończenie Dnia Młodzieży, [w:] L’Osservatore Romano, wydanie polskie, nr
9/2002, s. 53 – 54.
5 „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” – wołał
niegdyś Jan Paweł II do młodych.
6 Przez trudy do gwiazd. Tak Cz. Michalunio, Dicta, Zbiór łacińskich sentencji,
przysłów, zwrotów, powiedzeń, Kraków 2004, s. 464.
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tych, którzy aktywnie włączali się w nurt życia Kościoła, ale i
tych, którzy stwierdzili, że trudna jest ta mowa, któż jej może
słuchać, bądź zgorszyli się upadkami bliźnich czy z innych powodów nie odnaleźli się w zmieniającej rzeczywistości.
Jan Paweł II, w czasie swego pontyfikatu wielokrotnie cierpiąc
fizycznie i duchowo, pokazał, że szkoła Golgoty bywa niejednokrotnie lekcją krzyżowania naszych marzeń, po to, aby mógł działać Bóg, wykraczający poza naszą logikę i naszą wyobraźnię. Dziś,
papież Benedykt XVI zauważa, że czas cierpienia w samotności
może być, jak dla świętego Benedykta z Nursji, okresem dojrzewania i przezwyciężania fundamentalnych pokus każdego człowieka: pokusy autopotwierdzenia, pragnienia postawienia siebie
w centrum, pokusy seksualności, gniewu i zemsty7.
Nauczanie i życie Jana Pawła II, umocniło we mnie przekonanie, że głębokie uczestnictwo w sakramentach świętych, lektura Pisma Świętego, modlitwa wiodą ku świętości i dają prawdziwe szczęście. To one wciąż na nowo oczyszczają stanowiąc
źródło wewnętrznej mocy Prawdy i Miłości. Pozwalają wytrwać
z Chrystusem w godzinie jerozolimskiej Paschy, być uczestnikami Zmartwychwstania a za sprawą Ducha Świętego doświadczać prawdziwej przemiany. Jak Maryja z Apostołami w Wieczerniku oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego, tak i my w
łączności z Kościołem i Jego Pasterzami, mamy trwać w komunii
z Jezusem otwarci na tchnienie Bożego Ducha.
W 90. rocznicę urodzin Jana Pawła II, wspominam Światowy
Dzień Młodzieży sprzed 8 lat. Pamięcią wracam do nieżyjącego
wśród nas największego z Polaków i przywołuję Jego słowa,
które nie straciły nic ze swojej aktualności. Non omnis moriar8.
Papież jest obecny wśród nas a Jego przesłanie to „pomnik
trwalszy niźli w spiżu ryty”, bo wyrastający ze skały Chrystusowej Ewangelii.
Dobrze, że stawiamy pomniki, nazywamy uniwersytety, ulice
Jego imieniem, że powstają dzieła i centra Jana Pawła II, po to, by
pamięć o Nim była żywa, by wchodzić w głębię Jego nauczania i
Por. Benedykt XVI, Katecheza papieska wygłoszona na audiencji generalnej
w Rzymie dnia 9 kwietnia 2008 roku, Niedziela, nr 16/2008, s. 4 – 5.
8 Nie wszystek umrę. Tak Cz. Michalunio, op. cit., s. 397.
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czerpać z niego inspiracje do codziennych wyborów. Wierzę, że Jan
Paweł II, z Domu Ojca, z troską i miłością patrzy na każdego z nas,
na swoją ziemską ojczyznę i świat. Ale na pewno też pyta – co nam
zostało z tamtych dni, ile czerpiemy z Jego duchowości i co uczynimy z Jego dziedzictwem.
Za wzorem Jana Pawła II, nie bójmy się otwierać drzwi Chrystusowi, bądźmy solą ziemi i światłem świata!
Lublin, dnia 18 maja 2010 roku




Tadeusz Graca
SŁUŻYŁEM DO MSZY ŚW. PAPIEŻOWI
OKRUCHY MOICH WSPOMNIEŃ Z DZIECIŃSTWA
Kiedy żyje się już ponad 60 lat, trudno sobie nieraz przypomnieć szczegóły z wcześniejszych okresów. Tym bardziej, że
przeżyte lata przyniosły wiele spraw, które też już powoli stają
się wspomnieniami. Jednak chyba u każdego człowieka, postać
wielkiego Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II wywołuje specyficzne reakcje emocjonalne pozwalające na wyostrzenie i poszerzenie bardzo nieraz mglistych i odległych zdarzeń.
Pewel Ślemieńska jest niewielką wioską w rejonie Beskidu
Żywieckiego, w pobliżu Żywca należąca obecnie do województwa śląskiego chociaż dawniej przez wiele lat należała do województwa krakowskiego. Jej mieszkańcy trudnili się w większości rolnictwem, ale ze względu na mało urodzajne górskie gleby,
wielu z nich pracowało w zakładach przemysłowych Żywca,
Bielska – Białej czy też nawet Śląska. Jak daleko sięgam pamięcią, naszą parafią był parafia w Rychwałdzie. Był tam duży
klasztor, byli księża franciszkanie, tylko do kościoła drogą prowadzącą przez góry szło się prawie godzinę. Kiedy zimą nie było tej „drogi przez góry” chodziło się lub jeździło konnymi saniami drogą okrężną przez sąsiednie wioski, Pewel Małą i Rychwałdek. I wtedy podróż na piechotę trwała prawie dwie godziny, bo odległość wynosiła ponad 10 km. Dla nas dzieci, był to
niemały wysiłek zwłaszcza związany z przygotowaniem do
Pierwszej Komunii Świętej czy innymi uroczystościami kościelnymi, w których należało uczestniczyć. Różne zabiegi mieszkańców wsi, a zwłaszcza wielokrotne wizyty delegacji u Biskupa
Krakowskiego spowodowały, że w niedzielę gospodarze saniami lub wozem konnym przywozili księdza z parafii w Rychwałdzie, który we wsi w wybudowanej drewnianej kaplicy odprawiał dla mieszkańców mszę świętą. Również z sąsiedniej Pewli
Małej lub też ze Ślemienia, gdzie funkcjonowała Gminna Rada



Narodowa, przywożono raz w tygodniu księdza, który uczył nas
religii w szkole.
Rozwój podgórskich terenów spowodował jednak, ze mieszkańcy Pewli Ślemieńskiej zaczęli mieć coraz śmielsze plany.
Mówiono miedzy innymi o utworzeniu własnej parafii i myślano także o budowie murowanego kościoła. I znowu delegacje
mieszkańców, w których wielokrotnie uczestniczył mój dziadek
Jan Marszałek, udawały się do Krakowskiej Kurii. Mówiono „jedziemy do Biskupa, żeby nam pomógł rozwiązać problemy”.
Nie ulega wątpliwości, ze niejednokrotnie w rozmowach tych
uczestniczył chyba Biskup Karol Wojtyła, który, mimo młodego
wieku, w roku 1958 zostaje mianowany przez prymasa Stefana
Wyszyńskiego Biskupem pomocniczym Krakowa. Niedługo
później, bo 30 grudnia 1963 roku, zostaje mianowany Arcybiskupem Metropolitą Krakowa.
Dokładnej daty nie potrafię sobie przypomnieć, ale było to lato
1964 roku, kiedy dowiedzieliśmy się o planowanej w naszej wiosce wizycie duszpasterskiej Arcybiskupa Krakowskiego Karola
Wojtyły. Pomijając jego upodobanie do podróżowania po Podhalańskich i podgórskich wioskach można podejrzewać, że chciał się
bezpośrednio przekonać kim są mieszkańcy tej wioski, którzy
proszą go o decyzję w sprawie utworzenia samodzielnej parafii i
o pomoc w uzyskaniu zezwolenia na budowę nowego kościoła.
Rozpoczęły się intensywne przygotowania. Ze względu na
szczupłość miejsca w małej drewnianej kaplicy, msza miała się
odprawiać na zewnątrz. Stolarze zbudowali ołtarz i ambonę na
podwyższeniu, która została przyozdobiona białymi żywieckimi
koronkami oraz grubym wieńcem z ciemnozielonych liści dębowych (patrz zdjecie). W uroczystości uczestniczyły tłumy mieszkańców Pewli Ślemieńskiej oraz sąsiednich wiosek. Do mszy służyli wszyscy ministranci ze wsi – byłem wśród nich i ja, chociaż
należałem już do starszych ministrantów ze szkół średnich.
Z tego dnia niewiele szczegółów zostało mi w pamięci, z wyjątkiem doniosłości chwili i przeżyć emocjonalnych związanych
z możliwością bezpośredniego kontaktu z Biskupem. Ani ja ani
też nikt z uczestników uroczystości nie przypuszczał wówczas,
że rozmawiający z nami bezpośrednio i serdecznie Arcybiskup


Krakowski zostanie w Rzymie wybrany Ojcem Świętym – Papieżem Kościoła Katolickiego…i to tak wielkim Papieżem, że już
niedługo będziemy go czcić, jako Świętego.
Losy ówczesnych mieszkańców mojej rodzinnej wsi potoczyły się bardzo różnie. Niektórych nie ma już wśród nas, z innymi
trudno nawiązać kontakt, żeby uściślić wspomnienia. Wspomnę
tylko, że w połowie lat osiemdziesiątych powstała w Pewli Ślemieńskiej parafia i wybudowano nowy, murowany kościół. Akt
erekcyjny powołujący parafię NMP Królowej Polski podpisany
został w 1983 r. a wybudowany nowy i śliczny kościół murowany poświęcony został w 1987 r.
Mieszkańcy Pewli Ślemieńskiej, podobnie jak dawniej, rozwiązują swoje duże i małe problemy, zmieniła się struktura administracyjna państwowa i kościelna, w parafii na co dzień posługę duszpasterską sprawuje przeważnie dwóch księży. Parafianie są zadowoleni, bo nikt już nie musi chodzić do kościoła
przez góry, lub zimą jeździć okrężną drogą. I można zaryzykować stwierdzenie, ze przyczynił się do tego w dużej mierze
Wielki Papież – Wielki Polak – Ojciec Święty Jan Paweł II, który
w był także kiedyś Karolem Wojtyłą – Metropolitą Krakowskim i
jemu to właśnie jako ministrant, miałem niewątpliwe szczęście
służyć do Mszy Świętej w mojej rodzinnej wiosce.







Ks. Jan Kozioł
REFLEKSJE ZWIĄZANE Z OSOBĄ JANA PAWŁA II
W roku 2009 obchodzimy 31 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża Jana Pawła II –Polaka. Również w tym roku obchodzona jest 30 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
do Ojczyzny. W domach tysięcy Polaków przechowywane są jak
relikwie pamiątki ze spotkań z Janem Pawłem II: fotografie, różańce, obrazki, widokówki. Wielki Papież Jan Paweł II kojarzy
się nam z wszystkim, co najpiękniejsze, największe, najmądrzejsze itp. To „geniusz” w skali wszech czasów, wieków, historii
ludzkości, kontynentów… To ”iskra”, która odnawia świat, kieruje do nowych idei i pragnień. Papież jest „dany” światu na
okresy „przełomów”, dramatycznych zdarzeń w historii zbawienia i w historii niespokojnych planów ludzi. Każdy człowiek
może patrzeć na osobę papieża w indywidualny, przedziwny
sposób, uwzględniając różne fakty i szczegóły. Ja patrzę na osobę papieża jako człowiek i kapłan i jestem wciąż zafascynowany.
Urodziłem się jeszcze przed II wojną światową: 25 marca 1933r.
w parafii Bieździedza, diecezja rzeszowska, pow. Jasło, woj. Podkarpackie. Egzamin dojrzałości złożyłem w LO w Kołaczycach,
święcenia kapłańskie przyjąłem w Przemyślu w 1957 roku z rąk
Ks. Biskupa Franciszka Bardy. Pracowałem na 7 placówkach duszpasterskich, obecnie mieszkam przy parafii Św. Floriana w Stalowej Woli, jako emeryt.
Pozwoliłem sobie parę myśli przytoczyć na swój temat. Myślę, że czytelnik mi to wybaczy, ponieważ środowisko, w którym
żyłem zawsze było blisko naszym tematom, blisko: Boga, Kościoła, hierarchii kościelnej, umiłowania Ojczyzny, środowiska –
wydaje mi się, że i patrzenie na tak ukochaną osobę papieża Jana
Pawła II.
Mój ojciec Stanisław Kozioł był rolnikiem, stolarzem, ale
również prowadził w parafii Bieździedza „Kasę Stelczyka”. W




tej dziedzinie wspomagał zgodnie ze swoimi możliwościami
biednych rolników w rozmaitych inwestycjach. Miał żywą łączność ze środowiskiem. Przychodzili do niego różni ludzie. Czytał dużo książek i chętnie je nabywał. Jako mały chłopiec widziałem książki na temat zbrodni katyńskiej (1942r). Wtedy myśleliśmy omyłkowo, że to Niemcy mordowali, a winę i zbrodnię
przypisano ZSRR. Okazało się, że było inaczej, że Związek Radziecki mordował.
W moim domu rodzinnym była też książka z przepowiedniami Wernyhory, która dodawała Polakom otuchy i nadziei. Już
jako mały chłopiec słuchałem, że według tej przepowiedni POLAK zostanie PAPIEŻEM!!! „Pomazaniec z Krakowa” – nabraliśmy przekonania, że Polak musi być papieżem, choćby przy
końcu świata. W tym kontekście, gdy w Rzymie w 1978 roku, po
śmierci Jana Pawła I, odbywało się konklawe, w podświadomości było „ciche”, ale „mocne” wyczekiwanie: „To chyba nadszedł
ten czas”. Nie chciało się wierzyć by Polak nie został papieżem.
Nadszedł dzień historyczny: 16 październik 1978 rok. Byłem
już proboszczem w parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Było
wiele dyskusji z wikariuszami (pięcioma) na temat wyboru nowego papieża. Po godzinie 17:15 z poczty Stalowej Woli, z wielkim przejęciem dzwoniła pracownica telekomunikacji i wprost
wołała: „Czy ksiądz słyszał o niesamowitym wydarzeniu, co się
stało w Rzymie? Polak. Kardynał Karol Wojtyła został papieżem”.
Zapytałem „Czy pani się nie przesłyszała? Czy to rzeczywiście
prawda? Gdyby tak było to jesteśmy świadkami niesamowitego
szczęścia, gdyby było inaczej – wielka strata” – „To prawda, bo
podsłuchiwałam rozmowę z Rzymu do Warszawy i Krakowa.. To
prawda!” – wspominaliśmy wielokrotnie te chwile po latach. Za
chwilę znowu telefon do parafii, dzwoni jakiś mężczyzna: „Proszę
księdza, kurde nie mogę spokojnie mówić… z radości strzeliłem
sobie dwa kieliszki, czy to prawda, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem?” – było wiele innych telefonów.
Mój wikariusz, michalita Ks. Stanisław Stanowicki, gdy w jadalni dowiedział się o wyborze, krzyknął: „Hurra! To mój profesor z Krakowa, on mnie uczył!”. Tak, po około 450 latach, papieżem został nie Włoch, a le ktoś z „Dalekiej krainy”.


Błyskawicznie sięgamy myślami wstecz. Przywołujemy
dzień 2 XII 1973 rok. To kardynał Karol Wojtyła z Krakowa przyjechał do parafii św. Floriana w Stalowej Woli, by poświęcić nowo budowany kościół Matki Bożej Królowej Polski (obecnie Bazylika Konkatedralna). Zaprosił go w imieniu wszystkich ówczesny ksiądz proboszcz Ks. Władysław Janowski. Pierwotnie
zapraszany był ks. Prymas Polski Stefan Wyszyński, który chętnie przyjechałby, ale akurat w tym dniu był zaproszony do innej
parafii. Doradził Księdzu Janowskiemu by poprosił kardynała
Karola Wojtyłę. Tak to „Bóg nie wysłuchując nas, dał nam jeszcze więcej” bo Karol Wojtyła został papieżem!!!
Przyjęcie, obiad dla Karola Wojtyły Kardynała, księży biskupów, gości, księży odbyło się w Stalowej Woli, w Rozwadowie u
Ojców Kapucynów, ponieważ parafia św. Floriana prowadziła
budowy parafialne, nie było plebanii przy parafii, nie było miejsca dla wielu gości.
Po obiedzie Ks. Kardynał Wojtyła, żegnając się ze wszystkimi, do ks. biskupa ordynariusz diecezji przemyskiej – Ignacego
Tokarczuka – powiedział: „Ksiądz biskup jest szczęśliwy, może
jeszcze posiedzieć, porozmawiać z innymi, ja natomiast muszę
zaraz jechać do parafii Babica koło Rzeszowa. Tam odprawię
Mszę Świętą za zmarłego rodaka tamtejszej parafii, a pracującego w mojej diecezji krakowskiej księdza, na którego pogrzeb nie
mogłem wcześniej przyjechać. Pożegnał się serdecznie ze
wszystkimi. Obecnie w refektarzu u ojców Kapucynów w Rozwadowie jest umieszczona „Tabliczka Pamiątkowa”.
Jadąc samochodem ze Stalowej Woli w stronę Rzeszowa,
Kardynał miał niesamowitą przygodę. Opowiadała mi na drugi
dzień o niej starsza pani, kaleka z laseczką przy boku, która bardzo często przychodziła do kancelarii parafialnej po wsparcie
finansowe.
Ta starsza pani, kaleka, opowiadała mi z przejęciem: Dnia 2
grudnia 1978 roku, po południu stałam na drodze ze Stalowej
Woli przez Nisko do Rzeszowa. Czekałam na okazję, na samochód, by mię ktoś podwiózł w stronę Sokołowa i Rzeszowa.
Podniosłam rękę i udało mi się zatrzymać czarny, piękny samochód. Drzwi samochodu uchyliły się i ku mojemu zaskoczeniu


zobaczyłam Kardynała Karola Wojtyłę. Byłam bardzo zaskoczona. O przepraszam, nie wiedziałam, kto jedzie - Ksiądz Kardynał
spokojnie powiedział: Proszę siadać z nami, jedziemy aż do Babicy przez Rzeszów. Zażenowana nie wiedziałam co dalej mówić. Nie wiem jak dziękować co mówić jak okazać wdzięczność
dla tak ważnej osoby niech dobry Bóg zapłaci wielkim dobrem,
łaskami, zdrowiem. Ja będę się modlić, aby ksiądz Kardynał został PAPIEŻEM, Ojcem Świętym!!!” Życzenie tej kobiety spełniło
się w dniu 16 października 1978 roku!
O tym zdarzeniu, papież Jan Paweł II dowiedział się osobiście
od inżyniera architekta z Krakowa w 1981 roku, który periodycznie
wyjeżdżał do Włoch, do miejscowości Mentorerlli, gdzie pracują
polscy Zmartwychwstańcy, by odnawiać tam kościół i klasztor.
Władze PRL-u pozwoliły mu udać się do tego klasztoru i pracować
odnawianiu architektury. Inżynier ten był niezwykle ostrożny w
wypowiedziach ze zrozumiałych względów. Zapewnił, że ten bardzo ciekawy przypadek dokładnie przypomni papieżowi. Te
sprawy załatwiałem w Załężu, gdy odwiedzałem internowanych,
również z Krakowa i Stalowej Woli.
W Przeworsku – Bazylice – byłem wikariuszem przez osiem lat,
gdzie proboszczem był brat księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza – biskupa tarnowskiego. Kilka razy przyjeżdżał Kardynał Karol
Wojtyła. Bardzo serdecznie witał się – również i ze mną – z „seniorem” księży wikarych. Mamusia Ablewiczów radośnie mówiła:
„Ale dzisiaj ucałowaliśmy się z Księdzem Kardynałem”.
Będąc wikariuszem w Przeworsku – kiedyś razem z księdzem abpem. Ablewiczem po noclegu w Przemyślu udaliśmy
się razem na Kalwarię Pacławską na uroczystości, gdzie spotkałem się z Karolem Wojtyłą.
We wrześniu 2000 roku byłem w Rzymie wraz z pielgrzymką. Na Placu Św. Piotra złożyłem osobiście papieżowi dary: kielich mszalny, patenę w specjalnej szkatułce.
Również we wrześniu 2004 roku, na 6 miesięcy przed śmiercią papieża, osobiście na placu Św. Piotra w Rzymie udało się
dojść do samego papieża. Ucałowałem pierścień Rybaka-Polaka
mówiąc: „Ojcze Święty Stalowa Wola pamięta, kocha, dziękuje,



prosi o papieskie błogosławieństwo”. Papież uśmiechnął się i
pobłogosławił.
W dniu odejścia do Pana nie dało się powstrzymać łez. W naszej parafii Św. Floriana akurat odbywało się „Czuwanie Misyjne”
w Kaplicy Św. Anny. Było wielu ludzi. Gdy dowiedzieli się o odejściu ukochanego papieża padli na kolana, z pochylonymi głowami
płakali, trwali w ciszy, w modlitwach rozważali co się stało.
Papież Jan Paweł II uchwałą odpowiednich władz miasta Stalowej Woli został Honorowym Obywatelem Stalowej Woli. Przyjął to odznaczenie, ale nie wszystko do końca było załatwione.
Artysta na specjalnym ozdobnym kamieniu wyrzeźbił dwie złote róże. Pielgrzymka ze Stalowej Woli we wrześniu 2007 roku
udała się do Rzymu na grób Jana Pawła II. Tam na grobie złożyła: wspomniane róże, certyfikat, kwiaty, zrobiono zdjęcie (okrojone). Oddano hołd Wielkiemu Papieżowi modląc się o rychłe
wyniesienie na ołtarze. Rzeźbę z dwiema różami umieszczono w
Muzeum Stalowej Woli.
Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie zrealizuje się wołanie Ludu Rzymskiego: „Subito Santo”. W 2009 roku pielgrzymi
ze Stalowej Woli, kontynuując pielgrzymkę „Śladami Św. Pawła
Apostoła” w Grecji, obok miasta Saloniki, Ateny, Koryntu i innych, śpiewali na melodię BARKI o niezapomnianym Papieżu:
Do Papieża-Polaka:
Panie, dalszy rejs odwołany,
Bo sternika do siebie wezwałeś,
A nam brak siły, nadzieja zgasła.
Ref. O Chryste, przecież burze szaleją
Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy,
„Nie lękajcie się, wypłyńcie na głębię.
Cała Na przód, nowy świta już dzień”.
Już misja się wykonała,
Twoja Barka na brzegu została.
Szczęśliwy jesteś w ramionach Ojca.
Ref. Kochany, nasz Papieżu-Polaku
Wielką dumą, wielką radością byłeś
Ojcze, Bracie, Przyjacielu, Rodaku


Swą miłością serca ludu zdobyłeś.
Dziś, kiedy jesteś już w Niebie,
Łowisz serca z niebiańskiej przestrzeni
Tej prawdy siecią i słowem wiecznym. Ref…
Niech Duch Twój odnowi ziemię,
Twe przesłanie w cały świat leci,
Niech nie zaniknie, lecz trwa na wieki. Ref…
Dziś, kiedy jesteś już w Niebie
Dziękujemy, że Bóg dal nam Ciebie
O wstawiennictwo prosimy Twoje. Ref.



Rafał Podleśny
PAMIĘTAMY, CZUWAMY, JESTEŚMY
Wspominając pontyfikat Papieża Jana Pawła II, człowiek staje
się małym wobec Jego świętości i wielkości. Należałoby chylić
czoło przed Jego osobą, która pozostawiła niezatarte i żywe
wspomnienia z czasów pontyfikatu. Ileż można powiedzieć
słów, które nigdy do końca nie oddadzą tego, co kryło się w tej
skromnej osobie i posłudze. Dziś wciąż żyjemy tym, co przekazał nam jako Ojciec, Przyjaciel i Sługa Chrystusa. Przywołując
kilka myśli z Jego nauczania, chcę na nowo uświadomić sobie
prawdę w jakich czasach przyszło mi żyć. Jednocześnie to
wspomnienie chcę zadedykować tych, którzy dziś wchodzą w
swoje młodzieńcze lata, by dzięki tym myślom, mogli wzbogacić
swoje życie. Ta mała cząstka wspomnień kryje wielkie bogactwo
mojego życia.
„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam
dziękuję” - powiedział Sługa Boży Jan Paweł II, gdy dowiedział
się, że na plac św. Piotra przybyły rzesze młodych ludzi. Ostatnie słowa, wypowiedziane tuż przed śmiercią, mają szczególne
znaczenie. To jak testament albo kwintesencja życiowych wędrówek, przemyśleń. Puenta, która spaja w całość wszystkie
wypowiedziane wcześniej treści. Te słowa Sługi Bożego Jana
Pawła II wypowiedziane były do młodych. Uprzywilejowanych
i ukochanych przez Papieża. Zawsze „pełno ich było” obok niego. I zawsze mogli na niego liczyć. Bo rzeczywiście, całe swoje
życie ich szukał.
Nauczanie Jana Pawła II skierowane do młodych, więź, jaka
Go z nimi łączyła, to niewątpliwy fenomen - szczególnie w kontekście granic pokoleniowych, które dla wielu innych osób i środowisk były nie do pokonania. Specyficzną formą tych kontaktów stały się światowe spotkania młodych organizowane od
1989 r. na różnych kontynentach. Papież szukał młodzieży z na-



stawieniem, że „młodość to nie tylko pewien okres życia człowieka odpowiadający określonej liczbie lat”, ale to czas dany i
zarazem zadany przez Opatrzność. Czas, kiedy młody człowiek
szuka odpowiedzi na podstawowe pytania. Szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje
życie ma zacząć budować, poszukuje wzorców i przykładów”.
Zmarnowanie tego daru często procentuje zmarnowaniem całego późniejszego życia. Stąd to jest właśnie najwłaściwszy czas
budowania nadziei i poszukiwań tego, co Boże.
Nie ma już między nami Jana Pawła II. A może trzeba powiedzieć inaczej: jest jeszcze pełniej i bardziej wszechogarniająco
niż przed laty. Jest obecny inaczej. I szuka swoich ukochanych
młodych inaczej. Nadszedł czas, aby wsłuchać się jeszcze raz,
wczytać dokładnie w jego słowa. Odkryć je na nowo. Zacząć nimi żyć. Wtedy spełni się Jego marzenie – Młodzi, którzy otwierają swe serca Chrystusowi - Nadzieja zakwitnie jeszcze raz. Pielgrzymka zaufania przez ziemię pójdzie dalej.
Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego - i jasno o tym mówił
- że o młodego człowieka walczy wiele ideologii, często przyjmujących postawę wrogą wobec Boga i Ewangelii. Cóż mógł im
przeciwstawić? Co zaproponować? Wskazał na Jezusa Chrystusa, krzyż, miłość, która najpełniej została wypowiedziana na
Golgocie. Wiele środowisk Go za to na początku wykpiwało.
Mówiono: Stary człowiek! Cóż on może im dać? Co może zaproponować pokoleniu wychowanemu na kulturze promującej
„braczy”, zmieniającemu poglądy w rytm wiązek elektronów
płynących światłowodami? A jednak. Przyszli. Odkryli bezbłędnie, że woła ich do siebie. Nie dlatego, by stworzyć potęgę na
wzór ludzkich potęg. Ale dlatego, że odkryli, iż autentycznie
zależało Mu na nich i na ich szczęściu. W tym właśnie tkwi sedno fenomenu, milionów młodych ludzi zapłakanych 2 kwietna
2005 roku... Papież wlewał wiarę w młodych ludzi, że podejmowany przez nich trud budowania ma sens, nawet jeśli kłóci się z
„oficjalną wersją” kultury. Pisał w „Tryptyku rzymskim”: „jeśli
chcesz odnaleźć źródło, idź pod prąd...”.
Zawsze wskazywał na Chrystusa i zachęcał, aby z Nim żyć w
przyjaźni, „gdyż On chce być dla młodych podporą i umacniać


w młodzieńczej walce o zdobywanie takich cnót, jak wiara,
miłość, uczciwość, szlachetność, czystość i wielkoduszność”.
Pokazywał Kościół, który dzięki świadectwu i świeżości, jaka
zawsze wpisana jest w młodość, mógł stać się atrakcyjną dla
wszystkich drogą do drugiego człowieka. „Kościół ma wiele do
powiedzenia młodym, a młodzi Kościołowi” - mówił Papież Polak. Tutaj otrzymują oni dar sakramentów, siłę wspólnoty i rzecz
zasadniczą: wolność. Najprawdziwszą i pełną, choć rozumianą
nie jako samowola, ale jako trud dorastania do wielkości. I tu
wreszcie doświadczyć mogą największej i najważniejszej wartości moralnej, jaką jest miłość do Boga i do człowieka”.
„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”.
Tymi słowami Jan Paweł II w roku 1985 rozpoczął List do młodych całego świata. Padły tu słowa, które później wielokrotnie
rozbrzmiewały podczas Światowych Dni Młodzieży, niezliczonych spotkań. Pojawiła się biblijna postać bogatego młodzieńca,
który pyta Mistrza: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?”. Dialog ten - w rozumieniu Jana Pawła
II - stał się archetypem wewnętrznego dialogu, jaki dokonuje się
przez wieki pomiędzy Jezusem i młodym człowiekiem. Później
Papież wiele razy do tych słów będzie powracał. Będzie szukał
młodych ludzi w ich pragnieniu szczęścia, czystej miłości i świętości. „To poniekąd stale i wciąż, poprzez stulecia i pokolenia,
Chrystus tak rozmawia z młodym człowiekiem, chłopcem czy
dziewczyną. Rozmawia na różnych miejscach ziemskiego globu,
wśród różnych narodów, ras i kultur. Każdy z was jest w tej
rozmowie Jego potencjalnym rozmówcą” - powie do nich później. I doda: „Można powiedzieć, że słowa te zawierają w sobie
szczególnie głęboką prawdę o człowieku w ogólności, a nade
wszystko prawdę o ludzkiej młodości. Są ważne dla młodych”.
W liście została naszkicowana linia, jakiej konsekwentnie Papież będzie się trzymał do końca swojego pontyfikatu. Wskazując na młodość, w której ukryty jest tak wielki potencjał, będzie
zawsze wskazywał na Jezusa, który ten potencjał właśnie tam
umieścił. Niezwykłe jest to, że sam, poprzez świadectwo swojego życia, cierpienia, stał się „listem do młodych” - pisanym już
nie słowami, ale też niewymownym milczeniem. Młodzi przy

szli do Niego w ostatnich chwilach jego życia - udowadniając w
ten sposób, że dali się odnaleźć.
Znamienne jest to, że Jan Paweł II nigdy nie obiecywał, że
będzie łatwo. To tak bardzo zawsze oczarowywało ludzi młodych: nie było w nauczaniu papieskim spłycania prawdy Ewangelii, „podlizywania się” - żeby tylko pozostali, nie odeszli. Była
twarda szkoła życia. Widzieli tę inność. Znali współczesną im
kulturę i podświadomie wiedzieli, że jest to tak naprawdę „wyżymaczka”, która ma na celu maksymalne wykorzystanie ich
możliwości. Na spotkaniach z Papieżem słyszeli coś innego.
Mówił im o pięknej, trudnej miłości. O wymaganiach, które trzeba sobie stawiać, choćby nawet inni nie wymagali (pamiętne
spotkanie na Westerplatte). A podczas spotkania w Toronto, już
w nowym wieku, wskazał na Górę Błogosławieństw jako na
miejsce, skąd rozbrzmiały słowa nowego „kodeksu serca”, propozycji najpełniejszego szczęścia, jakie człowiek może osiągnąć.
„Błogosławieństwa przedstawiają to, czym winien być chrześcijanin - mówił wtedy - są one portretem ucznia Jezusowego,
obrazem tych, którzy przyjęli Królestwo Boże i chcą, aby ich życie było zgodne z wymogami Ewangelii. Do tych ludzi przemawia Jezus, nazywając ich Błogosławionymi. [...] Radość obiecana
przez Błogosławieństwa jest prawdziwą radością samego Jezusa:
radością poszukiwaną i odnalezioną w posłuszeństwie Ojcu i w
darze z samego siebie. [...] Być Błogosławionym znaczy być
szczęśliwym”.
To prawdziwe szczęście też zawarte jest w nauczaniu Papieża dotyczącego Dekalogu, wartość sumienia, wartości ludzkiego
życia i godności przemijania. O tym wielokrotnie mówił młodym, zachęcał do odwagi, „bo świat pilnie i bezzwłocznie potrzebuje wielkiego, profetycznego znaku braterskiej miłości! Nie
wystarczy bowiem mówić o Jezusie! Trzeba Go jeszcze uczynić
„widocznym” przez wymowne świadectwo swojego życia!”.
Nie mogło zabraknąć jeszcze jednego ważnego aspektu nauczania papieskiego: moralności. Ojciec Święty zawsze mówił o
niej w kontekście sumienia. Mówił o wolności, która ma granice;
na straży której stoją przykazania. Człowiek odnajduje w sobie
Prawo, sumienie zaś jawi się jako świadek owego prawa. Jest to


punkt absolutnie newralgiczny w życiu młodego człowieka.
„Chrystus pyta o stan waszej świadomości moralnej - mówi Jan
Paweł II w Liście do młodych w 1985 r. - Pyta równocześnie o
stan waszych sumień. Jest to pytanie kluczowe dla człowieka.
Kluczowe dla waszej młodości. Dla całego projektu życia, który
właśnie w młodości ma się ukształtować. Wartość tego projektu
jest najściślej związana ze stosunkiem każdego i każdej do dobra
i zła moralnego. Wartość tego projektu zależy w sposób zasadniczy od prawdziwości i od prawości waszego sumienia. Zależy
też od jego wrażliwości [...] Tutaj też znajduje podstawę istotna
wielkość człowieka: jego prawdziwie ludzka godność. To jest ów
wewnętrzny skarb, w którym człowiek stale przekracza siebie w
kierunku wieczności”.
„Konsekwencją miłosnego spojrzenia Jezusa jest życie na
sposób daru. Jest to niewątpliwie najtrudniejszy „wariant” egzystencji. To najtrudniejszy projekt życia. Ale Bóg nie zostawia was
samych” - mówił Jan Paweł II. Obdarowuje talentami, wspiera
łaską sakramentalną, pozwala przemieniać świat kultury. Pisze
w zakończeniu Listu do młodych: „Apostoł mówi: „młodzi, jesteście mocni” - trzeba tylko, ażeby „nauka Boża trwała w was”.
Wtedy jesteście mocni: potraficie sięgnąć do ukrytych mechanizmów zła, do jego korzeni - zdołacie stopniowo przemienić
świat, przeobrazić go, uczynić bardziej ludzkim, bardziej braterskim - i równocześnie: bardziej Bożym. Nie można bowiem odrywać świata od Boga i przeciwstawiać go Bogu w sercu człowieka. I nie można człowieka odrywać od Boga i przeciwstawiać
go Bogu. Jest to bowiem przeciwko naturze świata i przeciwko
naturze człowieka - przeciwko wewnętrznej prawdzie, która
konstytuuje całą rzeczywistość”.
Jan Paweł II, pokazując młodym ludziom drogę do szczęścia,
wskazywał Kościół. To tutaj pielgrzymka przez ziemię osiąga
swój najdoskonalszy wymiar. „Skoro człowiek jest podstawową
i zarazem codzienną drogą Kościoła, zatem pozostaje sprawą
zrozumiałą, iż Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu
młodości jako kluczowego etapu życia każdego człowieka - Wy,
młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości - również


młodością Kościoła. [...] W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy”.
Dziś z perspektywy moich przeżytych lat, które hermetycznie związane były z pontyfikatem Jana Pawła II, mogę powiedzieć, że czas ten był czasem wielkich zasiewów ziarna. Wiele
pokoleń zapewne będzie w przyszłości z nutą zazdrości oceniać
to moje pokolenie, które dostąpiło wielkiego szczęścia z racji życia w czasie pontyfikatu Wielkiego Papieża. Pozostaje teraz jednak czas na pielęgnowanie owego ziarna, troska o jego wzrost, a
kiedy ono dojrzeje, należycie zebrać i przekazać kolejnym pokoleniom. Powinność ta zakotwiczona w życie nie może pozostać
zrealizowana. Jest dziedzictwo, które pozostawił nam Sługa Boży i nie może być ono zmarnowane. Zatem „Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”(J 12,24). Tak więc stoi wielkie zadanie, nowe wyzwanie realizacji testamentu Chrystusa ale i Jego
Sługi. Te słowa Jezusa, wymowne bardziej niż jakikolwiek traktat, odsłaniają tajemnicę życia.



STRESZCZENIE
Publikacja niniejsza ukazuje się w 90-tą rocznicę urodzin Sługi
Bożego Jana Pawła II i jest aktem wdzięczności za Jego Pontyfikat.
Rocznica ta jest okazją, by uświadomić sobie na nowo, jak ogromny wkład wniósł Jan Paweł II w pogłębienie katolickiej teologii, w
rozwój katolickiej nauki społecznej, dialogu ekumenicznego i
międzyreligijnego oraz w dynamikę życia chrześcijańskiego.
Wszystko to czeka jeszcze na systematyczną i dogłębną ocenę ludzi nauki. Zawarte w niniejszej publikacji artykuły, świadectwa,
refleksje są próbą wydobycia owej nauki i ukazania jej innym.
Najbardziej specyficznym wyznacznikiem pontyfikatu Jana
Pawła II pozostanie bez wątpienia jego działalność apostolska i
ewangelizacyjna, obejmująca dosłownie cały świat. Żaden inny
papież nie odbył tylu podróży apostolskich i nie ewangelizował
świata w takim stopniu jak Jan Paweł II. Papież niestrudzenie
podejmował wszystkie możliwe inicjatywy, które mogły przybliżyć zjednoczenie podzielonego chrześcijaństwa, a równocześnie prowadził szeroki dialog międzyreligijny z innymi religiami
i kulturami. Wniósł ogromny osobisty wkład w zbliżenie chrześcijan i żydów oraz rozwój dialogu religijnego ze «starszymi
braćmi w wierze».
Nie czekając na odpowiedź, którą przyniesie przyszłość, wypowiedział: „Tak” Duchowi Świętemu, wobec BogarodzicyDziewicy, Pani Jasnogórskiej i Matki Kościoła. Był to akt heroicznego zawierzenia. Owocem tego heroicznego zawierzenia i
ufnej profetycznej modlitwy jest dzisiaj nowe oblicze nie tylko
Polski i Europy, ale poniekąd także i całego świata. Zawierzenie
wobec Maryi należy rozumieć jako akt woli, poprzez który, na
wzór św. Jana Apostoła stojącego pod krzyżem, „przyjmuje Maryję do siebie”, czyli do swojego życia. Nie był to akt pojedyńczy, lecz ciągle ponawiany, a raczej była to życiowa postawa.
Przy takiej postawie zawierzenia i oddania towarzyszyła Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II postawa wyraźnie dynamiczna i
skierowana ku przyszłości. Zatem wielkim dziełem Jana Pawła II


pozostanie na zawsze prawdziwa odmiana oblicza polskiej ziemi.
Kwestie te znalażly swój oddźwięk w wielu artykułach zamieszczonych w owym opracowaniu.
Wiele miejsca w artykułach poświęcono sprawom młodzieży,
relacji Ojca Świętego do ludzi młodych. Wskazując na «znaki
nowej wiosny Kościoła», Jan Paweł II postawił konsekwentnie
na młodzież, którą przez Światowe Dni Młodzieży sam przygotowywał do przyszłych niełatwych zadań i wyzwań świadków
Chrystusa w pluralistycznym, w dużym stopniu zlaicyzowanym
i zglobalizowanym świecie. Ogromna miłość, otwartość i osobisty charyzmat Papieża sprawiały, że młodzież spieszyła na te
spotkania z najdalszych zakątków świata, by przeżywać wraz z
Nim żywą wspólnotę Kościoła i czerpać światło, które oświetla
mroki ich współczesnego życia.
Oczywiście autorzy wiele uwagi poświęcili trosce Jana Pawła II
o inne grupy społeczne, które bliskie były Papieżowi. Troska o
przyrodę, ekologię, kulturę, naród, dobra ziemskie stanowią
wspólne dziedzictwo całej ludzkości i wszyscy ludzie mają prawo
korzystać z ich owoców. To przesłanie Jana Pawła II kierowane do
wszystkich mieszkańców ziemi, jest ukazane w wielu miejscach
publikacji. Polaryzacja spojrzeń zarysowana w kontekście nauczania Jana Pawła II, czyni publikację bardzo interesującą, aktualną,
świeżą w spojrzeniu na otaczający nas świat.
Zapewne każdy czytelnik skorzysta z treści opracowania,
którego autorem są przedstawiciele różnych grup społecznych
wielu narodowości. Można i należy powiedzieć, że owa publikacja zawiera szeroko rozumiane nauczanie Jana Pawła II postrzegane okiem biskupów, kapłanów, naukowców, poetów, polityków, którzy stali się jej współautorami. Wiele uwagi poświęcono
sprawom rodziny, które stanowiły szczególną troskę Papieża.
W książce tej zamieszczono materiał naukowy bądź refleksyjny nie koniecznie bezpośrednio związany z nauczaniem Jana
Pawła II. Należy pamiętać, że dość oryginalne a zarazem osobiste refleksje znajdujące się w publikacji jedynie w jakimś stopniu
korespondują z myślami Sługi Bożego. Nie oznacza to, że są one
mniej wartościowe. Bogactwo każdego człowieka może być wyrażone w sposób subiektywny na bazie myśli, obserwacji, za

chwytu innymi. Wydaje się, że takie ujęcie ma zastosowanie w
nieniejszej publikacji.
Należy sobie życzyć, aby treść tej księgi stała się dla każdego
czytelnika materiałem do refleksji. Dla jednych może być drogą
do pogłębienia własnej formacji, dla innych materiałem do dyskusji, innych do pogłębienia lub poszerzenia wiedzy historycznej i biograficznej.
Jest rzeczą pewną, że autorzy poszczególnych artykułów zostali zachwyceni, niekiedy porwani w pewną przestrzeń postawą, świadectwem, słowem i czynem Wielkiego Papieża Jana
Pawła II. Dziś nie mogli się oprzeć zaproszeniu, aby na swój
sposób podzielić się tym, co każdy z nich nosi w swoim sercu.
Ks. Jan Zimny





КОРОТКИЙ ВИКЛАД
Ця публікація виходить у 90-ту річницю від дня народження Слуги Божого Івана Павла II як свідчення вдячності за
його понтифікат. Ця річниця є нагодою, щоб ще раз усвідомити собі, який величезний внесок Іванa Павлa II у поглиблення католицької теології, у розвиток соціального католицького вчення, екуменічного і міжрелігійного діалогу та
динаміки християнського життя. Все це ще очікує
систематичної і поглибленої оцінки наукoвців. Вміщені у
публікації статті, свідчення, роздуми є спробою осмислення
цих знань i передачі їх іншим.
Найбільш специфічною детермінантою понтифікату Івана
Павла II, безсумнівно, залишиться його апостольська і
євангелійзаційна діяльність, що охопила увесь світ. Жоден
інший папа не здійснив стількох апостольських подорожей i не
євангелізував світ такою мірою як Іван Павло II. Папа невтомно
ініціював усі можливі кроки, які могли наблизити об’єднання
поділеного християнства і водночас проводив широкий
міжрелігійний діалог з іншими релігіями і культурами. Вніс
величезний особистий вклад у зближення християн і євреїв та
розвиток релігійного діалогу зі «старшими братами по вірі».
Не чекаючи на відповідь, яку принесе майбутнє, він сказав
„Taк” Святому Духові перед Богородицею Дівою, Царицею
Ясногорською і Матір’ю Церкви. Це був акт героїчної віри.
Результатом цієї героїчної віри і довірливої протетичної
молитви сьогодні є нове обличчя не лише Польщі і Європи, а й
певною мірою усьoго світу. Ввіряння Марії необхідно розуміти
як акт волі, за допомогою якого за зразком Св. Апостола Івана,
який стоїть під хрестом, „приймає Марію до себе”, тобто у своє
життя. Це не був поодинокий акт, а постійно відновлюваний,
радше – життєва позиція.
Така довіра і відданість Слуги Божого Івана Павла II
супроводжувалася динамічним підходом, спрямованим у
майбутнє. Адже великим витвором Івана Павла II назавжди



залишиться справжня переміна „обличчя польської землі”. Ці
питання висвітлені у багатьох статтях, вміщених у цій праці.
Значну увагу у статтях приділено питанням молоді,
ставленню Святого Отця до молодих людей. Вказуючи на
«знаки нової весни Церкви», Іван Павло II свідомо поставив
на молодь, яку через Світові Дні Молоді сам готував до
майбутніх нелегких завдань i викликів Свідків Христа у
плюралістичному, значною мірою секуляризованому і
глобалізованому світі. Безмірна любов, відкритість і особиста
харизма Папи спонукали, що молодь спішила на ці зустрічі з
найдальших закутків світу, щоб разом з Ним переживати
живу спільноту Церкви і черпати світло, яке освітлює морок
їхнього сучасного життя.
Звичайно, автори багато уваги присвятили турботі Івана
Павла II про інші соціальні групи, які були близькі Папі.
Турбота про природу, екологію, культуру, народ, земні блага є
спільною спадщиною всього людства, i всі люди мають право
пожинати їхні плоди. Це послання Івана Павла II, адресоване до
всіх жителів землі, представлене на багатьох сторінках
публікації. Поляризація думок y контексті вчення Івана Павла II
робить публікацію дуже цікавою, актуальною, свіжою у
нашому погляді на оточуючий світ.
Мабуть, кожен читач скористається змістом праці,
авторами якої є представники багатьох національностей
різних країн. Можна і необхідно наголосити, що ця публікація
містить, у широкому розумінні, вчення Івана Павла II у
баченні єпископів, священиків, науковців, поетів, політиків, які
стали співавторами. Велика увага приділена питанням сім’ї, до
яких Папа виявляв особливу турботу.
У цій книзі вміщено науковий матеріал чи роздуми, не
тільки пов’язані із вченням Івана Павла II. Необхідно
пам’ятати, що досить оригінальні й водночас особисті
роздуми, вміщені у публікації, лише певною мірою
співвідносяться з думками Слуги Божого. Це не означає, що
вони менш цінні. Багатство кожної людини може бути
виражене суб’єктивним способом на основі думок,



спостережень, захоплення іншими. Видається, що так
розкривається зміст цієї публікації.
Побажаймо, щоб зміст цієї книги став для кожного читача
матеріалом для рефлексій. Для одних може бути дорогою до
поглиблення власного формування, для інших – матеріалом
для дискусій, поглиблення чи розширення історичних або
біографічних знань.
Ясна річ, що автори окремих статей були захоплені, іноді
натхненні певним простором, підходом, свідченням, словом і
ділом Великого Папи Івана Павла II. І сьогодні не могли
опертися запрошенню, щоб по-своєму поділитися тим, що
кожен з них носить у своєму серці.
(tłumacz. Aleksandra Holubenna)





SUMMARY
This publication appears on the 90th anniversary of the birth
of the Servant of God John Paul II and is an act of gratitude for
his pontificate. This anniversary is an opportunity to realize once
again how great the contribution of Pope John Paul II brought in
the deepening of Catholic theology, the development of Catholic
social teaching, ecumenical and interreligious dialogue and in
the dynamics of Christian life. All this is still waiting for a systematic and thorough assessment of people of science. Included
in this publication articles, testimonies, reflections are an attempt
to extract this science and to show it to others.
The most specific indicator of the pontificate of John Paul II
will undoubtedly be his apostolic and evangelizing activities,
covering virtually the entire world. No other pope went on so
many apostolic journeys and evangelized the world like John
Paul II. Pope tirelessly undertook all possible initiatives that
could bring the unification of a divided Christianity, and also
conducted extensive inter-religious dialogue with other cultures
and religions. He made a huge personal contribution to the rapprochement of Christians and Jews, religious dialogue and the
development of the «Elder Brothers in Faith».
Without waiting for an answer that the future will bring,
commented: “Yes” to the Holy Spirit to the Virgin-Mary and
Mother of God, our Lady of Czestochowa, and Mother of
Church. It was a heroic act of trust. The fruit of this heroic and
confident trust prophetic prayer today is the new face of not only
Poland and Europe but also in a sense the whole world. Entrusting to Mary should be understood as an act of will by which, like
St. John the Apostle, standing beneath the Cross, “takes Mary
into his home” that is into his life. It was not a single act, but still
repeated, but rather it was a life attitude.
With this attitude of trust and commitment, the clearly dynamic and oriented towards the future attitude was accompanied by the Servant of God John Paul II. Thus the great work of
Pope John Paul II will always remain true renew of the face of


the Polish earth. These issues received response in many articles
appearing in this publication.
Many of the articles devoted to youth affairs, the relationship
of the Holy Father to young people. Pointing to “the signs of a
new Church spring”, Pope John Paul II has consistently placed on
youth, which by the World Youth Day was preparing himself for
the future, difficult tasks and challenges of witnesses to Christ in a
pluralistic, largely secularized and globalized world. Great love,
openness and personal charisma of the Pope caused that the
youth hurried to these meetings from the farthest corners of the
world to live with him a living community of the Church and take
the light that illuminates the darkness of modern life.
Of course, authors have devoted much attention to John Paul
II's concern for other social groups that were close to the Pope.
Concern for nature, ecology, culture, nation, lands are the common heritage of all humanity and all people are entitled to use
their fruit. The message of John Paul II addressed to all the residents of the earth, is shown in many articles of the publication.
Polarization of looks outlined in the context of the teaching of
John Paul II, makes the publication very interesting, current,
fresh in looking at surrounding us world.
Surely every reader will benefit from the content of the publication, authors of which are represented by various social
groups of many nationalities. It can and it ought to be said that
this publication contains a broad sense the teaching of John Paul
II seen with the eyes of bishops, priests, scientists, poets, politicians – who became the co-authors of the publication. Much attention was devoted to family affairs, which were the particular
concern of the Pope.
In this book it was placed scientific or reflective material not
necessarily directly related to the teaching of Pope John Paul II.
It should be noted that the original and also quite personal reflections contained in the publication, only to some extent correspond with the thoughts of the Servant of God. This does not
mean that they are less valuable. The wealth of every human
being can be expressed in a subjective manner based on though-



ts, observations, delight of others. It seems that such grasp is
used in this publication.
It is hoped that the contents of this book became a material
for reflection for each reader. For some it may be a way to deepen their own formations, for other material for discussion, for
the other deepening and broadening the historical or biographical knowledge.
It is certain that the authors of individual articles are delighted, sometimes caught up in a space by the attitude, testimony, word and deed of the Great Pope John Paul II. Today they
could not resist the invitation to share with what each of them
carries in his heart.
(tłumacz: Mariusz Iskra)






ZHRNUTIE
Táto publikácia vychádza pri príležitosti 90. výročia narodenia
Božieho služobníka Jána Pavla II. a je prejavom vďačnosti za Jeho
Pontifikát. Toto výročie je príležitosťou uvedomiť si znovu, aký
veľký prínos pri prehlbovaní katolíckej teológie, vývoji katolíckej
sociálnej náuky, ekumenického a medzináboženského dialógu a
dynamiky kresťanského života mal Ján Pavol II. To všetko stále
čaká na systematické a dôkladné posúdenie vedcami. V tejto
publikácii zahrnuté články, svedectvá a úvahy sú pokusom
predstaviť túto náuku a ukázať ju ostatným.
Najšpecifickejším ukazovateľom pontifikátu Jána Pavla II. je
bez pochýb jeho apoštolská a evanjelizačná činnosť, ktorá
obklopuje doslova celý svet. Žiadny iný pápež nebol na toľkých
apoštolských cestách a neevanjelizoval svet v takej miere ako Ján
Pavol II. Pápež neúnavne podnikal všetky možné kroky, ktoré by
mohli priniesť zjednotenie rozdeleného kresťanstva, a tiež viedol
rozsiahly medzináboženský dialóg s inými náboženstvami
a kultúrami. Mal obrovský osobný prínos k zbližovaniu
kresťanov a židov a k rozvoju náboženského dialógu so «staršími
bratmi vo viere».
Bez toho, aby čakal na odpoveď, ktorú prinesie budúcnosť,
povedal: „Áno“ Duchu Svätému, Bohorodičke-Panne, Pani
Čenstochovskej a Matke Cirkvi. Bol to hrdinský akt zverenia sa.
Ovocím tohto hrdinského aktu zverenia a dôvernej prorockej
modlitby je dnes nová tvár nielen Poľska a Európy, ale v istom
zmysle aj celého sveta. Zverenie sa Márii je potrebné chápať ako
akt vôle, cez ktorý podľa vzoru sv. Jána apoštola stojaceho pod
krížom, „prijíma Máriu do svojho domu“, čiže do svojho života.
Nebol to jednorazový akt, ale neustále obnovovaný, bol to
životný postoj.
S týmto postojom zverenia a odovzdania sa sprevádzal
Božieho služobníka Jána Pavla II. jasný a dynamický postoj
nasmerovaný k budúcnosti. Teda veľkým dielom Jána Pavla II.



zostane navždy pravdivá zmena tváre poľskej zeme. Tieto otázky
sa odrazili v mnohých článkoch tejto publikácie.
V článkoch je veľká pozornosť venovaná záležitostiam
mládeže a vzťahu Svätého Otca k mladým ľuďom. Poukazujúc na
„znamenie novej jari Cirkvi“, Ján Pavol II. dôsledne vsadil na
mládež, ktorú počas Svetových dní mládeže sám pripravoval na
budúce ťažké úlohy a výzvy svedkov Krista v pluralistickom, vo
veľkej miere zlaicizovanom a globalizovanom svete. Veľká láska,
otvorenosť a osobná charizma pápeža spôsobovala, že mládež sa
ponáhľala na tieto stretnutia z najodľahlejších kútov sveta, aby s
Ním prežila živé spoločenstvo Cirkvi a načerpala svetlo, ktoré
osvetľuje temnotu ich súčasného života.
Autori článkov samozrejme veľkú pozornosť venovali
starostlivosti Jána Pavla II. o iné spoločenské skupiny, ktoré boli
blízke pápežovi. Starostlivosť o prírodu, ekológiu, kultúru, národ
a pozemské dobrá sú spoločným dedičstvom celého ľudstva a
všetci ľudia majú právo požívať ich plody. Toto posolstvo Jána
Pavla II. určené všetkým obyvateľom zeme je zobrazené na
mnohých miestach tejto publikácie. Zachytená polarizácia
pohľadov v kontexte učenia Jána Pavla II. tvorí veľmi zaujímavú
aktuálnu publikáciu, ukazuje nový pohľad na svet okolo nás.
Zaiste každý čitateľ bude mať prospech z obsahu tejto
publikácie, ktorej autormi sú predstavitelia rôznych sociálnych
skupín mnohých národností. Môžeme a mali by sme povedať, že
táto publikácia obsahuje široko chápané učenie Jána Pavla II.
vnímané očami biskupov, kňazov, vedcov, básnikov, politikov,
ktorí sú jej spoluautormi. Veľká pozornosť bola venovaná
rodinným záležitostiam, o ktoré sa Pápež mimoriadne zaujímal.
V tejto publikácii je zahrnutý vedecký alebo reflexný materiál,
a nie všetky príspevky priamo súvisia s učením Jána Pavla II. Mali
by sme pamätať, že pomerne originálne a tiež osobné úvahy
obsiahnuté v publikácii korešpondujú len do určitej miery s
myšlienkami Božieho služobníka. To neznamená, že sú menej
hodnotné. Bohatstvo každej ľudskej bytosti môže byť vyjadrené
subjektívnym spôsobom na základe myšlienky, pozorovania,
potešenia druhých. Zdá sa, že takéto chápanie sa vzťahuje na
predkladanú publikáciu.


Predpokladáme, že obsah tejto publikácie bude pre každého
čitateľa materiálom k úvahám na premýšľanie. Pre niektorých
môže byť cestou k prehĺbeniu vlastnej formácie, pre iných
materiálom pre diskusiu, ďalším zase na prehĺbenie alebo
rozšírenie historických a biografických znalostí.
Je isté, že autori jednotlivých článkov boli fascinovaní, niekedy
unesení postojmi, svedectvom, slovom a činom Veľkého Pápeža
Jána Pavla II. Dnes neodolali pozvaniu, aby každý svojím
vlastným spôsobom zdieľal to, čo nosia vo svojom srdci.
(tłumacz: Teresa Nováková)





ÖSSZEFOGLALÁS
A jelen tanulmány Isten szolgája, II.János Pál pápa születésének
kilencvenedik évfordulóján jelenik meg s egyben hálaadást is jelent
pápai életművéért. Az évforduló lehetőséget nyújt arra, hogy újra
átgondoljuk, milyen óriási szerepet játszott II.János Pál a katolikus
teológiai elmélyítésben, a katolikus társadalomtudomány valamint
az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd fejlődésében illetve a
keresztény élet dinamikájában. Mindez azonban még a tudósok
szisztematikus és elmélyült értékelésére vár. A jelen publikáció
cikkei, tanúságai és reflexiói kisérletet tesznek az említett tanítás
kifejtésére és mások felé való közlésére.
II.János Pál pápai működésének leginkább specifikus jellege
kétség kívűl apostoli és evangelizációs tevékenysége maradt, mely
szó szerint az egész világot érinti. Egyetlen másik pápa sem tett meg
ennyi apostoli utat és nem evengelizálta a világot olyan mértékben,
mint II. János Pál. Fáradhatatlanul kereste az öszes lehetséges olyan
kezdeményezést, amelyek közelebb hozzák a megoszott
kereszténység egységét és ugyanakkor széles vallások közötti
párbeszédet folytatott más vallásokkal és kultúrákkal. Óriási volt
személyes részesedése a keresztények és zsidók közeledésében
valamint a „hitbeli idősebb testvéreinkkel” való vallási dialógus
fejlődésében. Nem várva a választ, amelyet a jövő hoz, kimondta a
Szentléleknek az „Igent” a Szeplőtelen Szűz, a czestohowai
Szűzanya és az Egyház Anyja előtt. A heroikus bizalom tette volt ez.
Ennek a heroikus bizalomnak és ennek a bizalomteli prófétikus
imának a gyümölcsét jelenti az az új arculat, melyet ma nem csak
Lengyelországban és Európában, hanem bizonyos tekintetben az
egész világon láthatunk. A Mária iránti bizalmat úgy kell értelmezni,
mint annak az akaratnak kifejezését, mely a keresztnél álló Szent
János apostol példájára, „Máriát magához”, azaz a saját életébe
fogadja. Ez nem egy egyszeri, hanem folyamatosan megújított tett,
vagy még inkább egy életelv volt.
Egy ilyen hit és odaadás mellett Isten szolgája, II.János Pál
személyisége egy rendkívül dinamikus és jövőre irányuló



hozzáállással párosult. Tehát II.János Pál nagy műveként marad
meg mindörökre a lengyel föld arculatának igazi változása. Ezek a
kérdések a jelen tanulmány számos cikkében visszhangra találnak.
A cikkekben sok helyet kapnak az ifjúság ügyei, a Szentatya
viszonya a fiatalokhoz. Utalva az „Egyház új tavaszának jeleire”
II. János Pál konzekvensen épített a fiatalokra, akiket az Ifjúsági
Világnapokon személyesen készített fel a jövőbeni nehéz
feladatokra és azokra a kihívásokra, melyek Krisztus követői előtt
álnak a pluralisztikus, nagymértékben laicizált és globalizált
világban. A Pápa óriási szeretetének, nyitottságának és személyes
karizmájának köszönhetően az ifjúság a világ utólsó szegletéből is
sietett ezekre a talákozókra, hogy Vele együtt élje át az Egyház élő
közösségét és merítsen abból a fényből, amely megvilágítja a
modern élet sötét oldalait.
Természetesen a szerzők sok figyelmet fordítottak II.János Pál
aggodalmaira más társadalmi csoportok irányában is, melyek közel
álltal a Pápához. A természet, az ökológia, a kultúra, a nemzet, a
földi javak iránti aggodalom alkotják az egész emberiség közös
örökségét, és minden embernek joga van meríteni azok
gyümölcséből. II.János Pál ezen küldetése – mely a Föld minden
lakója felé irányul – a tanulmányban több helyen is bemutatásra
kerül. A nézetek polarizációja - II.János Pál tanításának
kontextusában – a publikációt igen érdekessé, aktualissá és a
bennünket körbevevő világ tekintetében frissé teszi. Egész biztosan
minden olvasó hasznára válik a tanulmány tartalma, melynek
szerzői több nemzetiség és különféle társadalmi csoportok
képviselői. Lehet, sőt szükséges megjegyezni, hogy a tanulmány II.
János Pál tanításait a legszélesebb értelemben tartalmazza,
püspökök, papok, tudósok, írók, költők, politikusok szemszögéből,
akik egyúttal társszerzők is lettek. Sok figyelmet áldoztak a család
ügyének, melyre a Pápa különleges gonddal figyelt.
A könyvben található tudományos vagy reflexiós anyag nem áll
mindig feltétlenül közvetlen kapcsolatban II. János Pál tanításával.
Ne feledjük, hogy a tanulmányban található eléggé eredeti
valamint személyes reflexiók csupán csak valamilyen mértékben
korreszpondálnak az Isten Szolgájának gondolataival. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy kisebb értékűek lennének. Minden ember


gazdagsága szubjektív módon – gondolatok, megfigyelések, mások
iránti csodálatok alapján - fejezhető ki. Úgy tűnik, hogy ilyen
megfogalmazás került alkalmazásra a jelen tanulmányban is.
Kívánjuk, hogy a könyv tartalma minden olvasó számára
reflexiós anyagként szolgáljon. Az egyiknek önmaga formálásának
útja lehet, másoknak vitaanyagul szolgálhat, és megint másoknak a
történelmi és biográfiai tudásuk mélyítését vagy szélesítését
segítheti.
Egy biztos, hogy a különböző cikkek szerzőit elbűvölték,
időnként szinte elragadták és fölemelték a Nagy Pápa, II. János
Pál magatartása, tanúsága, szavai és tettei. Ma nem tudtak
ellenállni a felkérésnek, hogy saját módon megosszák azt, amit
mindegyük a szívében hord.
(tłumacz: Ks. Piotr Berkowicz)





NOTY O AUTORACH
Balicki Marian, Ks. Dr – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Floriana w Stalowej Woli
Bełch Kazimierz, Ks. Prof. dr hab. – kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Berkowicz Piotr, Ks. Dr – asystent, Wydział Zamiejscowy Nauk
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, proboszcz Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Csolnak
- Węgry
Bielawny Krzysztof, Ks. dr hab. – dyrektor, Dom Rekolekcyjny
w Gietrzwałdzie
Bucoń Paweł, Dr – asystent, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Czupryk Rafał, Dr – adiunkt, Wydział Socjologiczno-Historyczny,
Uniwesytet Rzeszowski w Rzeszowie
Dubasenyuk Oleksandra, Prof. dr hab. – Uniwersytet Żytomierski im. Iwana Franki - Ukraina
Dutka Hanna, Prof. dr hab. - dyrektor Lwowskiego Instytutu
Bankowości, Uniwersytet Narodowego Banku Ukrainy w
Kijowie - Ukraina
Dzięga Andrzej, Abp Prof. dr hab. - Abp Szczecińsko-Kamieński,
kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny, b.
dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie
Dziwisz Stanisław, Kard. – Arcybiskup Metropolita Krakowski,
Wieloletni Sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II
Graca Tadeusz, Dr – rektor, Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach



Grudzewski M. Wiesław, Prof. dr inż. – kierownik Katedry Metod i Systemów Zarządzania, Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Hajduk K. Irena, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Systemów Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Hovorun Tamara, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Teorii Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Idec Lucjan, Mgr – absolwent, Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie
Iszczuk Swietłana, Dr – starszy wykładowca, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Gnatiuka w Tarnopolu Ukraina
Iżewska Tatiana - Ambasador Ukrainy przy Watykanie - Ukraina
Janicka-Panek Teresa, Dr – dyrektor, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Juśko Edmund, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Zarządzania
Oświatą, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej Woli
Kaczor Stanisław, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Dydaktyki,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kędzior Wacław, Mgr - doktorant, Wydział Pedagogiczny, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku
Khorużyj Grygorij, Prof. dr hab. – prorektor, Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w Kijowie, Były Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej - Ukraina
Koperek Stanisław, Ks. Prof. dr hab. - wykładowca, b. prorektor
PAT w Krakowie, b. dziekan Wydziału Teologicznego PAT w
Krakowie
Kopsztejn Maria, Dr – dziekan, Wydział Zamiejscowy w Bytomiu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi



Kostecka Joanna, Prof. dr hab. – adiunkt, Wydział Zamiejscowy
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Kováčová Barbora, PaedDr, - adiunkt, Uniwersytet Trnawski w
Trnawie - Słowacja
Kowalczyk Stanisław, Ks. Prof. dr hab. – wykładowca, b. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie oraz b.
Rektor WSD w Sandomierzu
Koziar Michajło, Prof. Dr hab. – rektor, Lwowski Państwowy
Uniwersaet Bezpieczeństwa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych we Lwowie - Ukraina
Kozioł Jan, Ks. – prałat, wieloletni były Proboszcz Parafi p.w.
Świętego Floriana w Stalowej Woli
Kremień Wasyl, Prof. dr hab. – prezydent, Narodowa Akademia
Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie - Ukraina
Król Roman, Dr – adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Kunikowski Jerzy, Prof. dr hab. – dziekan, Wydział Humanistyczny, Akademia Podlaska w Siedlcach
Kuźmińskij Anatolij, Prof. dr hab. – rektor, Narodowy Uniwersytet im. Bogdana Chmielnickiego w Czerkasach - Ukraina
Lipian Bernadeta, S. Dr – postulatorka procesu beatyfikacyjnego
Anny Jenke
Lis Artur, Mgr – asystent, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o
Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Łuka Magdalena, Dr – adiunkt, Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Matwijenko Olga, Prof. dr hab. – prorektor, Kijowski Narodowy
Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie - Ukraina
Mereżko Oleksander, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Prawa
Międzynarodowego, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o
Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Misiac Natalia, Dr – dyrektor, Centrum Polonijne Uniwersytetu
Żytomierskiego im. Iwana Franki w Żytomierzu - Ukraina


Mocyk Olexander – były Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej - Ukraina
Molnár Imre, Dr – radca ambasady, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie – Węgry
Narecki Zbigniew, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Makrostruktur Społecznych, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Nowacki W. Tadeusz, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Nyczkało Nella, Prof. dr hab. – kierownik Wydziału Oświaty
Zawodowej i Oświaty Dorosłych, Narodowa Akademia
Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie - Ukraina
Podleśna Agata, Mgr – nauczyciel, Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Tarnobrzegu
Podleśny Rafał, Mgr – asystent, Wydział Zamiejscowy Prawa i
Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Poliszczuk Wira, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Pracy Społecznej, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia
W. Gnatiuka w Tarnopolu - Ukraina
Pomytkin Edward, Dr hab. – kierownik Wydzialu Psychologi
Pedagogicznej i Psychologii Pracy, Instytut Oświaty Pedagogicznej i Oswiaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk
Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie - Ukraina
Pyłyński Jarosław, Dr – dyrektor, Instytut Kennona w Kijowie Ukraina
Pytlak Elżbieta - katechetka, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Różańca świętego w Edmonton - Kanada
Różyło Anna, Dr – asystent, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydział
Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Sarleja Teresa, Dr – wykładowca, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
TWP w Warszawie



Sebesta Jadwiga, Dr - wykładowca, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Bytomiu
Semenog Ołena, Prof. dr hab. - starszy współpracownik naukowy, Instytut Zawodu Pedagogicznego Edukacji Osób Dorosłych,
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie - Ukraina
Sieroń Roman, Ks. dr hab. (prof. KUL) – prodziekan, kierownik Katedry Źródeł Biblijnych Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Sojka Stanisław, Ks. Prof. dr hab. - kierownik Katedry Teologii
Moralnej i Duchowości, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie
Słożanska Anna, Mgr, – wykładowca, Katedra Pracy Społecznej,
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia W. Gnatiuka
w Tarnopolu - Ukraina
Stolarik Stanislav, Ks. Bp Prof. dr hab. –kierownik Katedry Historii Prawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
Szmulewicz Henryk, Ks. Prof. dr hab. - kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, Wydział Teologiczny
Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie
Szeligiewicz-Urban Danuta, Dr – adiunkt, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Tkač Alojz, Ks. Abp – Arcybiskup i Metropolita Archidiecezji
Koszyckiej - Senior (Słowacja)
Tomasiewicz Marcin, Mgr – absolwent, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Warchoł Jerzy, Ks. - Proboszcz Parafi p.w. Opatrzności Bożej w
Stalowej Woli
Wiatrowski Zygmunt, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we
Włocławku


Witkowska-Paleń Anna, Dr – adiunkt, Wydział Zamiejscowy
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Wolicki Marian, Ks. Prof. dr hab. – dziekan, kierownik Katedry
Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Woznyuk Oleksander, Dr – kierownik Katedry Przedszkolnego
Wychowania i Innowacyjnych Technologii, Uniwersytet
Żytomierski im. Iwana Franki w Żytomierzu - Ukraina
Wychruszcz Anatolij, Prof. Dr hab. – kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii, Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu - Ukraina
Zacharuk Tamara, Prof. dr hab. – kierownik Katedry Pedagogiki
Integracyjnej, Akademia Podlaska w Siedlcach
Zbyrad Teresa, Dr – adiunkt, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Zimny Jan, Ks. Prof. dr hab. – dziekan, p.o. kierownika Katedry Pedagogiki Katolickiej i kierownik Katedry Prawa Prywatnego,
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli



Spis treści

WSTĘP.………………………………………..………………………….….11
RYS BIOGRAFICZNY........................................................................................ 13
Część I
Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II................................................................. 23
KARTA PRAW RODZINY – AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA
Abp Andrzej Dzięga .............................................................................................. 25
KATECHEZA DZIECI W RODZINIE W DUCHU JANA PAWŁA II
Abp Alojz Tkáč...................................................................................................... 49
PRINCÍPY MEDZINÁBOŽENSKÝCH INICIATÍV V UČENÍ
JÁNA PAVLA II
Bp Stanislav Stolarik ............................................................................................. 63
JAN PAWEŁ II I JEGO TROSKA O DZIECKO JAKO DAR BOGA
Ks. Jan Zimny ........................................................................................................ 87
RODZINA I JEJ ZADANIA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Lucjan Idec........................................................................................................... 125
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II O WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY
Grygorij Khorużyj................................................................................................137
ZWIĄZEK PRAWDY, WOLNOŚCI I ŻYCIA W NAUCZANIU
JANA PAWŁA II
Ks. Marian Wolicki .............................................................................................147
POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI I JEDNOŚĆ LUDZKOŚCI
JAKO PRIORYTETY PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
Anatolij Kuźmiński..............................................................................................157
PAPIESKA METODA DIALOGU O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Anna Różyło......................................................................................................... 167



PEDAGOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JANA PAWŁA II
W KONTEKŚCIE DIALOGU KATOLICKO-ŻYDOWSKIEGO
Maria Kopsztejn, Jadwiga Sebesta......................................................................187
ETYCZNE ZNACZENIE PRACY W ENCYKLIKACH JANA PAWŁA II
Jarosław Pyłyński.................................................................................................201
ETYCZNY WYMIAR PRACY NA ROLI NA PODSTAWIE
WYBRANYCH WYPOWIEDZI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Ks. Stanisław Sojka..............................................................................................209
KWESTIA EKOLOGICZNA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Ks. Kazimierz Bełch ............................................................................................231
JAN PAWEŁ II O WARTOŚCI CIERPIENIA I ŚMIERCI CHRYSTUSA
Ks. Henryk Szmulewicz ......................................................................................249
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Barbora Kováčová................................................................................................277
ROLA I ZNACZENIE OSÓB STARSZYCH W NAUCZANIU
JANA PAWŁA II
Teresa Zbyrad.......................................................................................................281
GŁÓWNE PŁASZCZYZNY PRZESŁAŃ JANA PAWŁA II
DO RODAKÓW – ZARYS ZAGADNIEŃ
Zbigniew Narecki.................................................................................................295
FILOZOFIA HOMOCENTRYZMU JANA PAWŁA II
Wasyl Kremień.....................................................................................................303
WYZWANIA WOBEC FILOZOFÓW W KONTEKŚCIE ENCYKLIKI
FIDES ET RATIO
Hanna Dutka.........................................................................................................313
Część II
DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II ..............................................................323
O GODNOŚCI I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W DUCHU JANA PAWŁA II
S. Bernadeta Lipian..............................................................................................325
DUCHOWA ASCEZA PSYCHOLOGICZNE ZJAWISKO ŻYCIA
OSOBOWOŚCI
Edward Pomytkin.................................................................................................337



JAN PAWEІ II JAKO NAUCZYCIEL LUDZKOŚCI
Natalia Misiac, Aleksander Woznyuk................................................................347
JAN PAWEŁ II WIELKI WYCHOWAWCA I NAUCZYCIEL NARODÓW
Nella Nychkało .................................................................................................... 357
ŚWIADOMOŚĆ PRACY, PATRIOTYZMU, OJCZYZNY I NARODU
TRWAŁYMI WARTOŚCIAMI POLAKÓW
Jerzy Kunikowski ................................................................................................379
ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM W ŚWIETLE NAUKI JANA PAWŁA II
Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski........................................................ 395
O POTRZEBIE WSPÓLNEJ REFLEKSJI NAD BUDOWĄ
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Stanisław Kaczor, Teresa Z. Sarleja................................................................... 405
JAN PAWEŁ II - PROROK JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ
Tatiana Iżewska.................................................................................................... 421
JAN PAWEŁ II A NOWA ZJEDNOCZONA EUROPA
Olexander Motsyk ...............................................................................................431
WKŁAD JANA PAWŁA II W ROZWÓJ KATOLICKIEJ KONCEPCJI
PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Aleksander Mereżko............................................................................................447
ASPEKTY MILITARNE W DZIEDZICTWIE DUCHOWYM
JANA PAWŁA II
Mychajło Koziar .................................................................................................. 461
JAN PAWEŁ II WZOREM DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ PRZEŁOMU
XX I XXI WIEKU
Ks. Piotr Berkowicz.............................................................................................473
TAJEMNICA JANA PAWŁA II
Tadeusz W. Nowacki........................................................................................... 487
PAPIESKA TAJEMNICA CHWALEBNA
Ks. Jerzy Warchoł................................................................................................491
PATRONAT KARD. KAROLA WOJTYŁY NAD ODNOWĄ LITURGII
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Ks. Stefan Koperek CR ....................................................................................... 495



REPRINT LISTU KAROLA WOJTYŁY Z OKAZJI 200 ROCZNICY
BEATYFIKACJI WINCENTEGO KADŁUBKA
Artur Lis................................................................................................................509
Część III
W KIERUNKU NAUKI JANA PAWŁA II..................................................523
PERSONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI U PODSTAW EDUKACJI
INKLUZYWNEJ
Tamara Zacharuk..................................................................................................525
ELEMENTY FILOZOFII SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOPEDAGOGICZNA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Wira Poliszczuk, A. Wołżańska..........................................................................535
ETYCZNO-PSYCHOLOGICZNE ZASADY MIŁOŚCI W PRACACH
KAROLA WOJTYŁY
Tamara Hovorun ..................................................................................................547
ZASADY KSZTAŁCENIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW
SOCJALNYCH WEDŁUG JANA PAWŁA II
Swietłana Iszczuk.................................................................................................565
SPOŁECZEŃSTWO I JEDNOSTKA JAKO PODMIOT MORALNY
W PAŃSTWIE NEUTRALNYM ŚWIATOPOGLĄDOWO
Marcin Tomasiewicz............................................................................................575
ZWIĄZKI PARTNERSKIE W OPINII SPOŁECZNEJ
Anna Witkowska-Paleń .......................................................................................595
LABOREM EXERCENS – WYZNACZNIKIEM WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY O PRACY CZŁOWIEKA
Zygmunt Wiatrowski ...........................................................................................613
O PATRIOTYZMIE WE WSPÓŁCZESNYM WYCHOWANIU
SZKOLNYM
Edmund Juśko ......................................................................................................619
NOWA EWANGELIZACJA NADZIEJĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO
KOŚCIOŁA
Wacław Kędzior...................................................................................................627
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II JAKO IDEA PROJEKTU
EDUKACYJNEGO
Teresa Janicka-Panek...........................................................................................643


SYSTEM PEDAGOGICZNY JANA PAWŁA II PODSTAWY REALIZACJI
I SUKCESU
Anatolij Wychruszcz ........................................................................................... 657
POSTMODERNIZM I JEGO REDUKCYJNY CHARAKTER
W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA
Ks. Kazimierz Bełch............................................................................................667
CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY WYCHOWANIA RODZINNEGO
W KONTEKŚCIE NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Olga Matwijenko ................................................................................................. 679
ROLA IDEI PEDAGOGICZNYCH JANA PAWŁA II
W KSZTAŁTOWANIU DUCHOWOŚCI MŁODZIEŻY
Oleksandra Dubasenyuk...................................................................................... 691
WYCHOWAWCZE ZNACZENIE PRACY JAKO ISTOTA PEDAGOGIKI
PRACY
Magdalena Łuka .................................................................................................. 697
NAUCZYCIEL ŚWIADKIEM PRAWDY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Rafał Czupryk ...................................................................................................... 711
FENOMEN NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Roman Król.......................................................................................................... 723
INDYWIDUALNOŚĆ JĘZYKOWA JANA PAWŁA II W WYMIARZE
UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH
Helena Semenog .................................................................................................. 727
Część IV
WSPOMNIENIA I ŚWIADECTWA.............................................................737
MOJE SPOTKANIA Z KARD. KAROLEM WOJTYŁĄ
PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II
Ks. Stanisław Kowalczyk.................................................................................... 739
UDZIAŁ LUDZI ŚWIECKICH W DZIELE EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA
Ks. Marian Balicki...............................................................................................745
SZCZĘŚLIWY „PRZYPADEK”
Stanisław Kaczor ................................................................................................. 753
JÁNOS PÁLRÓL, A LÉLEK EMBERÉRŐL
Imre Molnár ......................................................................................................... 771


POKOLENIE JANA PAWŁA II - TO MOJE POKOLENIE
Agata Podleśna .....................................................................................................781
NIECODZIENNE SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II
Elżbieta Pytlak......................................................................................................787
JAN PAWEŁ II NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU
Ks. Krzysztof Bielawny.......................................................................................793
SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
PODCZAS ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY W TORONTO
Paweł Bucoń.........................................................................................................809
SŁUŻYŁEM DO MSZY ŚW. PAPIEŻOWI OKRUCHY MOICH
WSPOMNIEŃ Z DZIECIŃSTWA
Tadeusz Graca ......................................................................................................815
REFLEKSJE ZWIĄZANE Z OSOBĄ JANA PAWŁA II
Ks. Jan Kozioł.......................................................................................................819
PAMIĘTAMY, CZUWAMY, JESTEŚMY
Rafał Podleśny......................................................................................................825
STRESZCZENIE.................................................................................................831
КОРОТКИЙ ВИКЛАД......................................................................................835
SUMMARY .........................................................................................................839
ZHRNUTIE ..........................................................................................................843
ÖSSZEFOGLALÁS ............................................................................................847
NOTY O AUTORACH.......................................................................................851



