
Nella Nychkalo

JAN PAWEE II
WIELKIWYCHOWAWCAI NAUCZYCIEL NARODÖW

„Wychowanie to tworczosc 
o przedmiocie najbardziej osobowym"

K. Wojtyla

16 pazdziernika 1978 roku caly swiat obiegla wiese z Waty- 
kanu: blisko godziny 18-ej 45 minut Kardynal Pericle Felici oglo- 
sil o wyborach nowego Papieza. Karol Jozef kardynal Wojtyla 
Arcybiskup Metropolita Krakowski zostal wybrany na Papieza.
I l l  kardynalow oddalo na niego glosy. To byl pierwszy Papiez z 
Polski, a takze pierwszy po 455 latach Papiez, ktöry nie byl Wlo- 
chem. I juz 24 pazdziernika owego roku odbyla si$ jego audien- 
cja u prezydenta Republiki Wloskiej Alessandro Pertiniego1.

Jana Pawla II-Papieza witaly glowy urz^dow krajow poznych 
kontynentow swiata. I tylko w owczesnym Zwi^zku Radziec- 
kim, w jego stolicy Moskwie, to zdarzenie na skale swiatow^ nie 
wywolalo specjalnego zachwycenia ze strony kierownictwa pan- 
stwa. Przeciez Papiezem zostal obywatel Polski, ktora wchodzila 
do obozu socjalistycznego. „Wielcy" ideolodzy komunistyczni 
przeczuwali pewne niebezpieczenstwo zwi^zane z wyborem na 
Papieza Karola Wojtyly.

W owe czasy na Ukrainie niemozliwe bylo odnalezc w legalnej 
prasie jak^s informacj? o Janie Pawle II. Niekiedy okazywala si§ 
„tajna" informacja o charakterze sluzbowym. Na przyklad, na po- 
cz^tku czerwca 1979 roku w zwiqzku z pierwszy pielgrzymk^ Ojca 
Swi^tego do Polski -  Jego Ojczyzny -  historycy uznali t§ wizyt? ,,za 
kamen milowy" w dziejach powojennej Europy. Wielu z nich wy-

1 Jan Pawet II. Dzien po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfika- 
tu. 1978 -  2005. Biaty Kruk. T. 1. -  Krakow, 2005. -  S. 8-12.
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powiedzialo mysl, ze wydarzenie to, jest „symbolicznym pocz- 
iem konca zimnej wojny".

Cytuj^c sw. Jadwig§ -  Krolow? Polski, bohaterk§ narodow^, 
Jan Pawel II möwil o koniecznosci jednoczenia si§ narodöw Eu- 
ropy. Wtedy Papiez mowil o pragnieniu poswifcenia swojego 
pontyfikatu Matce Boskiej Cz^stochowskiej2. Od tej pory przy- 
szlo mi wielkie pragnienie blizszego poznania Papieza, poznania 
jego drogi zyciowej, zapoznania si§ o jego ideach humanistycz- 
nych, dzialalnosci jako wykladowcy i wydane przez niego pu- 
blikacje. Trzeba pami^tac, ze w tamtych czasach ta kwestia nie 
byla latwa. Pewne informacje otrzymywalam od swoich polskich 
przyjaciöl, rzecz jasna, w j^zyku polskim, ktorego wtedy jeszcze 
nie znalam dobrze.

Z czasem to pragnienie nie zanikalo. Odwrotnie, wzmacnialo 
si§. Temu sprzyjala nasza wieloletnia wspölpraca z naukowca- 
mi-pedagogiki z Polski, ktöra nabrala charakteru systematycznej 
wspolpracy w warunkach niepodleglej Ukrainy, szczegölnie po 
1998 roku. Zawdzi^czajqc prof. dr hab. Franciszkowi Szloskowi, 
ktory pözniej zalozyl razem z prof. dr hab. nauk filozoficznych 
Iwanem Ziaziunem (bylym Ministrem Narodowej Oswiaty 
Ukrainy, od roku 1993 i obecnie -  dyrektorem Instytutu Oswiaty 
Pedagogicznej i Oswiaty Doroslych) mi§dzynarodowe naukowe 
stowarzyszenie „Polska-Ukraina", mialam dzieki czlonkostwu 
szcz^scie zwiedzania wielu miejsc, gdzie urodzil si§ Karol Woj- 
tyla, gdzie ucz^szczal do sredniej, do panstwowego gimnazjum 
miejskiego imienia Marcina Wadowity, gdzie chodzil do koscio- 
la, gdzie zmarla jego matka, kiedy mial 9 lat.

Starozytne miasteczko Wadowice chroni jak swi^tosc 
wszystko, co zwiqzane jest z pami§ciq Wielkiego Rodaka Karola 
Wojtyly, ktöry poswi§cil swoje zycie Bogu i ludziom. W tym 
mieszkaniu, ktöre zamieszkiwala rodzina przyszlego Papieza, 
stworzono obecnie muzeum Ojca Swi^tego Jana Pawla II. Juz 
pierwsze odwiedzinye tego unikalnego muzeum (razem z profe- 
sorem Franciszkiem Szloskiem oraz jego malzonkq Bozenq) po- 
ruszylo moje serce i moj^ dusz§.

2 Papiez pielgrzym. Jana Pawta II przeslamie dla swiata. Proszyriski i S-ka. 
Bydgoszcz. 1999, s.23, 24.
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Pözniej jeszcze dwa razy bylam w tym muzeum, ktöre wedlug 
mnie jest muzeum na skalç swiatowq. Ogl^dalam liczne ekspona- 
ty, czytalam dokumentalne materialy -  i coraz glçbiej uswiada- 
mialam, ze wlasnie rodzina, ojciec i matka, ciepla atmosfera ro- 
dzinna, a takze nauczyciele gimnazjum klasycznego oraz jego 
dyrektor, nauczyciel greki i laciny, a takze nauczyciel jçzyka pol- 
skiego z prywatnego gimnazjum karmelickiego Mieczyslaw Ko- 
tlarczyk3 wywarli ogromny wplyw na uksztaltowanie siç osobo- 
wosci malego Karola. Dojrzeli u niego szczegölne talenty oraz 
jeszcze dzieciçce marzenia, skierowane w przyszlosc.

Do zdecydowanego wniosku, ze Karol Wojtyla, Ojciec Swiçty 
Jan Pawel II, jest wybitnym pedagogiem swiata, dotarlam sys- 
tematycznie i powoli samodzielnie, przez wiele lat badaj^c jego 
prace, czytajgc rozne publikacje o jego „nietypowym pontyfika- 
cie". Wiadomo, ze Jan Pawel II odbyl 104 pielgrzymki zagra- 
niczne, podczas ktorych odwiedzil 135 krajöw, wyglosil ponad 
2400 przemowiefi. Na terenach Wloch odbyl 142 podrözy, pod
czas ktorych wyglosil ponad 898 przemöwien, oglosil 476 no- 
wych swiçtych, opublikowal ponad 100 dokumentow kosciel- 
nych, w tym 14 encyklik (przeslan Papieza), 11 konstytucji, 42 
listy apostolskie i opublikowal wiele innych cennych publikacji.

Unikalne wydania encyklopedyczne, ktöre ukazaly siç po 2 
kwietnia 2005 roku4 swiadczq o tym, ze Ojciec Swiçty Jan Pawel 
II -  to unikalne i niepowtarzalne „zjawisko" w historii swiato- 
wej, ogromna ludzka bryla -  Olbrzym wysokiego duchu, huma- 
nizmu i tworzenia dobra dla calego swiata.

3 T. Bilicki. Dziecko i wychowanie w  pedagogii Jana Pawla II -  na podstawie 
jego encyklik, adchortacji, wybranych listöw i przemöwien. Oficyna w ydaw - 
nicza „Impuls" Krakow 2007, s.15.
4 Jan Pawel II. Dzien po dniu. Ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfika- 
tu. 1978 -  2005. Kraköw 2005, s.8-12.; Encyklopedia nauczania spolecznego 
Jana Pawel II. Pod redakcjq ks. prof. dr. hab. Andrzeja Zwolinskiego. Polskie 
W ydawnictwo Encyklopedyczne. Radom 2003, s.619; Jan Pawel II. Encyklo
pedia nauczania moralnego. Pod redakcjq ks. prof. dr. hab. In. N agöm ego, ks. 
prof. dr. hab. K. Jezyny. Polskie W ydawnictwo Encyklopedyczne. Radom  
2005, s.636.
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Im gl§biej zanurzam si§ w tresc prac Jana Pawla II i uprzy- 
tamniam sobie wieloaspektowe kierunki jego dzialalnosci -  jako 
kaplana, osoby duchownej, naukowca, Papieza, jako dyplomaty, 
uczonego-filozofa, teologa, historyka, soq'ologa, tym wi^cej 
przekonuj§ sif, ze Polska dala wielki dar calemu swiatu, dala 
Wielkiego Czlowieka -  m.in. wybitnego pedagoga i psychologa.

Na pocz^tku maja 2005 roku, kiedy na zaproszenie polskich 
przyjaciöl po raz drugi zwiedzilam Watykan (i po raz pierwszy 
po tym, jak cala progresywna ludzkosc zegnala si£ z Wielkim 
Czlowiekiem Swiata), kiedy stalam przed skromnym grobem Ja
na Pawla II z bialego marmuru, wtedy jeszcze raz swoim sercem i 
duszg poj§lam, kogo stracilismy. Wtedy dalam sobie slowo, aby 
zbadac jego spuscizn? jako wybitnego pedagoga. Так okazala si§ 
mysl stworzenia pedagogicznej ksi^gi о Janie Pawle II.

О tych moich gl^bokich przekonaniach i odczuciach, ktore 
przerosly nastepnie si§ w pedagogiczn^ ide§, przekazalam pra- 
cownikom Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawla II w Lublinie 
(prawnikom Wydzialöw Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli)- 
a mianowicie owczesnemu Ksi^dzu Andrzejowi Dzi^dze - Bisku- 
powi Sandomierskiemu oraz ksi^dzu dr. hab. pedagogiki Janowi 
Zimnemu. Ci wybitni pedagodzy-naukowcy nie tylko wsparli 
тощ  smial^ ide§, a takze istotnie pomogli mi w tym, zeby ona 
stala si§ autentycznq rzeczywistosci^. Wtedy takze dzi^ki wspöl- 
nemu wysilkowi czterech siöstr-zakonnych, magiströw pedago
giki a mianowicie: Malgorzaty Mielniczek, Agaty Szul, Malgorza- 
ty Leszczynskiej oraz Anny Knutei, zostal przygotowany r^kopis 
ksi^gi „Pedagogia Jana Pawla II w XXI wieku. Teoria i praktyka", 
ktörej pierwsze i drugie wydanie wyszly drukiem w 2008 roku.

Trzeba jasno powiedziec, ze „Jan Pawel II -  to W ielki Wy- 
chowawca i W ielki Nauczyciel Narodöw"5 -  tak napisal w swo
im wst£pie do tej ksi^gi Ksi^dz Biskup, prof. dr hab. Andrzej 
Dzi§ga (obecnie arcybiskup Szczecinsko-Kamienski). Те slowa, 
ktore zostaly frazjologizmem dla calego swiata, jakby otworzyly 
mi drzwi dla dalszych poszukiwan naukowych w tej materii.

5 Pedagogia Jana Pawla II w  XXI wieku. Teoria i praktyka. W ydanie II popra- 
wione. Pod red. prof. zw. dr hab. Nelli Nyczkalo. Stalowa Wola 2008, s.7.
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Niezapomniany pozostanie dla mnie maj 2008 roku, kiedy 
razem z ksi?dzem profesorem Janem Zimnym by lam na audien- 
cji u Krakowskigo Metropolity Kardynala Stanislawa Dziwisza. 
Cel tej osobliwej niepowtarzalnej audiencji -  to wr?czenie 
Wspanialemu Czlowiekowi, ktory od pierwszego do ostatniego 
dnia pontyfikatu Ojca Swi?tego Jana Pawla II codziennie praco- 
wal z Nim, skromnego dorobku w postaci wydanej publikacji: 
„Pedagogia Jana Pawla II w XXI wieku. Teoria i praktyka".

Przypominam sobie dzis, jak Kardynal Stanislaw Dziwisz 
przyj^wszy pierwszy egzemplarz tej ksiqzki, ucalowal obraz Oj
ca Swi^tego na tytulowej stronie ksi?gi, przezegnal go, a potem 
przegl^dal jej Struktur?. Przez chwil? czytal jej fragmenty, pytal 
o wiele rzeczy, jakie to sq fragmenty, pytal, jak to si? moglo stac, 
ze to wlasnie ukraihski profesor wpadl na pomysl opracowania i 
wydania niniejszej ksi?gi.

Od Jego Eminencji Kardynala Stanislawa Dziwisza otrzyma- 
lam wowczas osobliwe dary: rdzaniec, ktory jest pamigtkq po 
Ojcu Swietym Janie Pawle II, ikonk? Matki Boskiej Cz?stochow- 
skiej oraz „Santo Subito -  Swiadectwo" kalendarz zycia Ojca 
Swi^tego, ozdobiony unikalnymi zdj?ciami, ktore kard. Stani
slaw Dziwisz zaopatrzyl w swoje gl?bokie i serdzeczne komen- 
tarze6. Obecnie tez czuj? na sobie to laskawe, gl?bokie i m^dre 
spojrzenie, blogoslawienstwo tej charyzmatycznej osobowosci -  
wielkiego przyjaciela i pomocnika Papieza, Krakowskiego Me
tropolity Kardynala Stanislawa Dziwisza. Wlasnie w „Santo Su
bito" „Swiadectwo" przeczytalam fragment z Testamentu Jana 
Pawla II: „Nie pozostawiam po sobie wlasnosci, ktorg nalezalo- 
by zadysponowac. Rzeczy osobistego uzytku, ktory mi si? poslu- 
giwalem, prosz? rozdzac wedle uznania. Notatki osobiste spalic. 
Prosz?, aby nad tymi sprawami czuwal Ksiqdz Stanislaw, kto- 
remu dzi?kuj? za tyluletni^ wyrozumialq wspolprac? i pomoc"7.

6 Santo Subito „Swiadectwo" Kardynaia Stanislawa Dziwisza. Czytaj^: Piotr Ada- 
mczyk, Krzysztof Kolberger. Wydawnictwo sw. Stanislawa BM. Krakow 2007.
7 Santo Subito „Swiadectwo" Kardynala Stanislawa Dziwisza. Czytajq: Piotr 
Adamczyk, Krzysztof Kolberger. W ydawnictwo sw. Stanislawa BM. Kraköw  
2007, s.32.
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Wybitny pedagog swiata
Badania drogi zyciowej Ojca Swiçtego Jana Pawla II, wielu jego 

prac, dokumentöw, charakteryzuj^cych jego dziaialnosc na röz- 
nych etapach zycia, a takze wspomnien wielu swiadköw jego tyta- 
nicznej pracy dla calego swiata -  to wszystko wyksztalciio oraz 
zmnienilo moje przekonania, ktöre okreslam slowami: Karol Woj- 
tyla Jan Pawel II -  to wybitny Pedagog swiata, Wielki Wycho- 
wawca i Wielki Nauczyciel Narodöw Swiata" (cytuje miedzy in- 
nymi sformulowania uiyte przez Ks. Bpa Andrzeja Dziçgi.

Warto postawic dzis bardzo zasadnicze pytanie: jakg wartosc 
pedagogicznq, jakie bogactwo oraz niewyczerpany skarb dla 
ludzkosci widzimy w spusciznie Ojca Swiçtego Jana Pawla II? 
Azeby odpowiedziec na to nieproste pytanie, wröcilismy do pu- 
blikacji autorstwa Karola Wojtyly. Na pocz^tku biez^cego stule- 
cia Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel- 
skiego w serii „Czlowiek i moralnosc" wydalo 4 tomy prac Karo
la Wojtyly. Pierwszy torn nosz^cy tytul „Milosc i odpowiedzial- 
nosc";8, drugi zatytulowany „Zagadnienie podmiotu moralno- 
sci"9, trzeci zas pod tytulem „Wyklady Lubelskie"10 oraz czwar- 
ty „Osoba i czyn oraz inné studia antropologiczne"11. W tych 
czterech tomach zostaly przedstawione usystematyzowane fun- 
damentalne a takze naukowe szczegölnie od strony filozoficzno- 
pedagogicznej prace Karola Wojtyly -  jako uczonego znanego i 
wybitnego w calym swiecie.

8 Karol Wojtyla. Milosc i odpowiedzialnosc. T. 1. Czlowiek i moralnosc. Towarzy
stwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz Sty- 
czen, Jerzy W. Galkowski, Adam Rodzninski, Andrej Szostek. Lublin 2001, s.255.
9 Karol Wojtyla. Zagadnienie podmiotu moralnosci. T.II. Towarzystwo na
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz Styczen, 
Jerzy W. Galkowski, Adam  Rodzninski, Andrej Szostek. Lublin 2001, s.252.
10 Karol Wojtyla. Wyklady Lubelskie. T. III. Czlowiek i moralnoéc. Tow arzy
stwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redakcja Tadeusz 
Styczen, Wojciech Chudy, Jerzy W. Galkowski, Adam  Rodzninski, Andrej 
Szostek. Lublin 2001, s.252.
11 Karol Wojtyla. Osoba i czyn. oraz inne studia antropologiczne. T. IV. Czlo
wiek i moralnosc. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego. Redakcja Tadeusz Styczen, Wojciech Chudy, Jerzy W. Galkowski, 
Adam  Rodznihski, Andrej Szostek. Lublin 2000, s.543.
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Ten utalentowany wykladowca m.in. etyki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Karol Wojtyla gruntownie przygoto- 
wywal si? do kazdego wykladu. Swiadczaj o tym jego gl?bokie 
filozoficzno-pedagogiczne prace, opublikowane przez wspo- 
mniane naukowe Towarzystwo KUL, notatki, zapisy itp..

Spuscizna Jana Pawla II przewija si? czerwong nicig idei znaczg- 
cych wartosci moralnych, w tym milosci do Ojczyzny, do swoich 
rodzinnych stron, do rodzicow, samowychowania i pracy, milosier- 
dzia, odpowiedzialnej etyki za wyniki swojej dzialalnosci na röz- 
nych etapach zycia.

Uswiadomienie celu
„Czlowiek bowiem kazdy idzie przed siebie. Pod^za ku 

przyszlosci. I narody id^ przed siebie. I ludskosc cala. Isc przed 
siebie -  to znaczy nie tylko ulegac wymogom czasu, pozostawia- 
j^c stale za sobq przeszlosc: dzien wczorajszy, rok, lata, stulecia...
Isc przed siebie, to znaczy miec swiadomosc celu" -  takie bylo 
credo Jana Pawla II. Wszechstronne i gl?bokie rozumienie Czlo- 
wieka we wszystkich jego wymiarach, z jego potrzebami i pro- 
blemami, trosk^ o losie rodziny i Ojczyzny, o przyszlosci Czlo- 
wieczenstwa wraz z mysleniem o charakterze prognostycznym, 
ktore byly wlasciwe slynnemu uczonemu Janowi Pawlowi II, 
staly si? dobrym fundamentem dla tworzenia prac b^d^cych 
swiatowym skarbem duchowym.

Studiuj^c wielokrotnie dorobek mysli tego Wielkiego Mysli- 
ciela, nie przestajemy podziwiac jego wielowymiarowosci. Pra- 
gnie On niejako dotkn^c kazdego z obywateli swiata, jego 
spraw, radosci i cierpienia. W sposob szczegolny podkreslal ko- 
niecznosc pobudzenia i na nowo odkrywania przez kazdego 
czlowieka bogactwa wn?trza, tego wewn?trznego „Ja", ktore ma 
ogromne znaczenie dla dokonania wplywu na formowanie wla- 
snych przekonan. W jego pracach wyczuwa si? wielk^ sil? ducha, 
skierowan^ ku czlowiekowi. Daje si? odczuc nadzwyczajna inspi- 
racj?, motywacj? do odpowiedzialnosci, przede wszystkim za sie
bie, za skutki swej dzialalnosci. Wyrasta to z przekonania osobi- 
stego, jego wiary, zaufania wobec Boga.
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Mozna z latwosci^ si? przekonac, ze w centrum uwagi Jana 
Pawla II znajduje si? zawsze czlowiek, jego problemy, cierpienie 
i radosc, bariery i zagrozenia na drodze zycia. Wedlug Niego 
proces wychowawczy powinien bye skierowany na „uczlowie- 
czenie czlowieka". W swej koncepcji filozoficzno-pedagogicznej 
uzasadnia on mysl, ze od pierwszej minuty swego narodzenia 
czlowiek etapowo, na kazdym „schodku" zyciowym, uczy si? 
bye czlowiekiem. Jest to proces nieprzerwany, permanentny. 
Jako wielki uczony, ale tez jako pedagog i psycholog, filozof - 
prognosta udowadnia, ze przyszlosc kazdej rodziny i calego 
czlowieczenstwa uwarunkowane jest wychowaniem religijnym 
czlowieka.

Prawdziwym skarbem wydaj^ si? bye papieskie przeslania 
Jana Pawla II do ludzi calego swiata, do rodzin, do ludzi w star- 
szym wieku, do kobiet, do dzieci, do artystow - do roznych grup 
socjalnych, spolecznych, zawodowych. Mozna powiedziec, ze do 
kazdego zyjqeego, tworz^cego i chodzqcego po ziemi kieruje 
jakies przeslanie. Uwazamy, ze jest to zjawisko unikatowe w 
historii ludzkosci. Jest to zloty bezcenny skarb, ktory musimy 
wzi^c ze sobq na trudne zyciowe sciezki XXI wieku oraz trzecie- 
go tysi?ciolecia. Przekazywana w nich idea, uzasadniona przez 
Wielkiego M?drca -  Ojca Swi?tego, jest waznym zrodlem du- 
chowym i podstawq metodologiczn^ pedagogiki, psychologii, 
filozofii, socjologii oraz innych nauk, ktore zajmuja si? badaniem 
czlowieka i skierowane sg na udzielenie mu pomocy. Jednocze- 
snie wykonuj^ one funkcj? doradczq i metodycznq dla rodzicow 
oraz nauczyciele, dla dyrektorow szkol i innych osrodkow edu- 
kacyjno-wychowawczych roznych typow i form wlasnosci, a 
takze dla dzialaczy panstwowych i politycznych.

Jego jakze wartosciowa publikaqa ,,Pami§c i tozsamosc. Rozmowy 
na przelomie tysiqcleci" -  ostatnia praca Ojca Swi?tego, stanowi bez- 
cenn^ lektur?. Zostala ona wydana w j?zyku wloskim w Watyka- 
nie i Mediolanie, powtomie wydana w j?zyku polskim w Krako- 
wie12 oraz w j?zyku ukraihskim we Lwowie13. Mozemy z cal^

12 Por. Jan Pawel II. Pami?c i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysiqcleci. 
W ydawnictwo Znak. Krakow 2005
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pewnosci^ wnioskowac, ze praca ta jest prawdziw^ zapowiedzi^ 
duchow^ dla wspölczesnego pokolenia i przyszlych pokolen.

Zapoznanie siç z tq zasadniczq pracq pozwala odkryc czytel- 
nikowi glçbiç swiata wewnçtrznego, poznanie czlowieka nie- 
przeciçtnego, z bogatym wewnçtrznym swiatem, ktory poswiç- 
cil swe zycie dla innych a przede wszystkim dla Boga. Forma 
dialogu, ktora jest formg naczelnq, obejmuje wiele istotnych te- 
matöw, pozwala to czytelnikowi odczuc i przezyc gïçbokq re- 
fleksjç osobist^ w duchu Jana Pawla II, przezzyc niejako bogac- 
two Jego duszy, pelnego dobrego i szczodrego serca oddanego 
dla Boga i czlowieka.

Nie moze nie zachwycic glçbokosc twörczego pomyslu Pa- 
pieza juz na etapie formowania i strukturyzacji tresci pracy. 
Rozwazania prowadzone przez Niego prze wiele lat stanowiq 
tresc piçciu rozdzialow pracy filozoficzno-pedagogicznej. Jest to 
niejako testament Jana Pawla II, a zawarte tarn serdeczne rady 
dla obywateli swiata zaröwno w czasach terazniejszych jak i 
przyszlych s  ̂punktem odniesienia. Nazwy piçciu rozdzialow S3  

w swum ujçciu „wybitne" napisane przez rozs3 dek i serce Ojca 
Swiçtego. Pierwszy zatytulowany „Miara wyznaczona zlu", 
drugi „Wolnosc i odpowiedzialnosc", trzeci ,,Mysl3 c Ojczyzn3  

(Ojczyzna -  Narod -  Panstwo)", z kolei czwarty ,,Mysl3 c Europ3  

(Polska -  Europa -  Kosciöl)" oraz pi3 ty „Demokracja: mozliwo- 
sci i zagrozenia".

Moze warto bynajmniej zatrzymac siç nad jednym z rodzia- 
low a mianowicie ,,Mysl3 c Ojczyzn3  (Ojczyzna -  Narod -  Pan- 
stwo)". Jak latwo siç przekonac, jest to podstawowa idea 
twörczego zamyslu skierowana kwestie typu: ojczyzna, patrio- 
tyzm, nacja, historia, kultura, nacja i kultura.

W celu wyjasnienia pojçcia „Ojczyzna" Autor wykorzystuje 
ujçcie miçdzydyscyplinarne. Odwoluje siç do etymologii, oraz 
do semansologii (semantyki logicznej). Swoje rozwazania filozo- 
ficzno-pedagogiczne Jan Pawiel II rozpoczyna od konkretnej 
analizy historyczno-filozoficznej podstawowych pojçc. Slowo

13 Iwan Pawlo II. Pamjat ta identycznist. Besidy na zlami tysiaczolit /  Per. Z 
ital. Marjana Prokopowycz. -  Lwow  2005.
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„ojczyzna" (lac. -  patria) zwi^zane jest z poj?ciem i istot^ „ojca" 
(pater). W pewnym znaczeniu ojczyzna wi^ze si? ze spadkiem, 
tzn. dobrami otrzymanymi od przodköw. Bardzo cz?sto w tym 
kontekscie uzywano „ojczyzna -  matka". Nasze doswiadczenia 
osobiste potwierdzaj^ wielkq rol? matek w procesie przekazy- 
wania spadku duchowego. Wobec tego, ojczyzna jest spadkiem i 
jednoczesnie stanem mienia, uwarunkowanym tym spadkiem; 
dotyczy to tez ziemi, terytorium. Jednak w stopniu wyzszym 
poj?cie ojczyzna oznacza wartosci i istot? duchow^, ktöre to 
tworzq kultur? narodu"14.

Swoje idee prognostyczne Ojciec Swi?ty wyglosil 2 czerwca 
1980 r. w UNESCO. „W imi? przyszlosci kultury" -  tak nazwano 
to historyczne przemöwienie15. Odwolal si? wöwczas do nieza- 
przeczalnych faktöw historycznych, kiedy to Polaköw pozbawio- 
no terytorium, a naröd spustoszono, nie brakowalo nawet odczu- 
cia spadku duchowego, kultury przodköw. Ojciec Swi?ty zazna- 
cza: „Z tego widzimy, ze w samym poj?ciu ojczyzny zalozono 
glfboki zwi^zek mi?dzy aspektem duchowym a materialnym, 
mi?dzy kultury a terytorium. Terytorium, silq odebrane narodo- 
wi, staje si? w pewnym sensie blaganiem, nawet krzykiem, zwrö- 
conym do „ducha" samego narodu. W takiej sytuacji duch nacji 
si? rozbudza, zaczyna zyc nowym zyciem i walczy za zwröce- 
niem swoich praw i terytorium. Norwid wyrazil to w formie sci- 
slej, möwiqc o pracy: „Pi?knosc istnieje po to, zeby zaczarowac do 
pracy, a praca istnieje po to, zebysmy zmartwychwstali"16.

Gl?bokie idee spoleczne zalozono w zasadach o wartosci mo- 
ralnej patriotyzmu. W rozdziale „Patriotyzm" czytamy: „Jesli zapy- 
tac siebie, gdzie szukac patriotyzmu w Dziesi?ciu przekazaniach, 
odpowiedz szybko si? znajdzie: trzeba go szukac w przykazaniu, 
ktöre to nakazuje szanowac ojca i matk?. W lacinie wyrazono to 
slowem pietas (szacunek, pietyt, dobre sumienie) nadmieniajqc, ze 
szacunek, ktöry to my powinni skladac rodzicom ma wymiar reli-

14 Jan Pawel II. Pami^c i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysiqcleci. W y
dawnictwo Znak. Krakow 2005, s.61-62.
15 Jan Pawel II. Dzien po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfi- 
katu. 1978-2005. Krakow 2005, s.80.
16 Jan Pawel II. Pami§c i tozsamosc., s. 70.
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gijny". Ponadto w sposob jasny i w pelni zrozumialy podano istot? 
pojçcia patriotyzm. „Patriotyzm oznacza milosc do wszystkiego, co 
tworzy ojczyzn? -  jej histori?, tradycj?, j?zyk, milosc nawet do jej 
krajobrazöw". Milosc ta poszerza si? tez na dziela rodakow. Jakie- 
kolwiek niebezpieczenstwo, co zagraza wielkiemu dobru Ojczy
zny, staje si? okazj^ do weryfikowania tej milosci"17.

Kazde slowo, kazde zdanie napisane przez Jana Pawla II o 
Ojczyznie, wydaje si? bye wyryte na kamieniu. Dlaczego nam si? 
tak wydaje? Odpowiedz na te pytanie retoryczne wydaje si? bye 
prosta, lezy na powierzchni. Jest to tak dlatego, ze Ojciec Swi?ty 
poswi?cil cale swe zycie tej idei. Kierowal swoje rozwazania, 
idei, poszukiwania konceptualne do dzialan realnych na 
wszystkich szczeblach. „Ojczyzna jest wspölnym dla wszystkich 
obywateli dobrem, i w tym sensie jest ona tez wielkim obowiqz- 
kiem. Analiza historii wykazuje szeroko dokumentowan^ od- 
wag? heroiczn^ wlasciwq Polakom przy wykonaniu tego obo- 
wiqzku, kiedy to trzeba bylo bronic ojczyzny"18.

„Ojczyzna to wielki fenomen. Mozna powiedziec, ze jest to 
fenomen, celem ktorego rozwijaly si? i dalej si? rozwijaj^ struk- 
tury spoleczne, zaczynaj^c od pierwszych tradyeji narodu". Jed- 
noczesnie Papiez stawia nast?pujqce pytanie: czy jest to moment 
najwyzszego rozwoju spolecznego zycia czlowieczefistwa? Prze- 
konany jest, ze rodzina oraz narod wraz z ojczyzny pozostaj^ 
niezmienione w swoim znaczeniu"19. Przy tym zaznaczyc trzeba, 
ze Jan Pawiel II bardzo dobrze i wiele wiedzial o zyciu, powazne 
problemy, jakie mu towarzyszyly dotykaly go na roznych eta- 
pach jego zycia. Dlatego widzial i rozumial sprzecznosci oraz ich 
przyczyny. Umozliwialo mu to obiektywnq ocen? realnej sytu- 
aeji problemowej w praktyce -  zarowno w dzialalnosci codzien- 
nej kazdego czlowieka, jak i w zyciu rodziny oraz calego spole- 
czenstwa na poziomie panstwowym.

Gl?bokie a zarazem filozoficzne, psychologiczne oraz peda- 
gogiczne idee odnajdujemy w tresci przeslania Ojca Swi?tego

17 Ibidem, s. 19
18 Jan Pawel II. Pamiçc i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysi^cleci. Wy- 
dawnictwo Znak. Krakow 2005, s.72.
19 Tamze.
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„Do rodzin", wygloszonego 2 lutego 1994 r.: Przypomnial wow- 
czas: „Mowiç o dwöch powiqzanych, aie nie tozsamych pojç- 
ciach. Jest to pojçcie „komunikowanie" oraz „wspölnota". „Ko- 
munikowanie" realizowane jest w stosunkach miçdzyosobo- 
wych, miçdzy „ja" a „ty". „Wspölnota" przekracza granicy po- 
dobnego schematu i przybliza siç ku „spoleczenstwu", do „my". 
Wiçc, rodzina jako wspölnota osöb jest pierwszq wspölnota 
czlowieczenstwa. Odbywa siç to za kazdym razem podczas slu- 
bowania, ktöre to odkrywa przed kazd^ par3  malzensk3  ci3 gle 
komunikowanie siç milosci z zyciem, oraz konczy siç w sposöb 
szczegölowy -  narodzeniem potomstwa: tak „komunikowanie" 
pary malzenskiej daje pocz3 tek „wspölnocie", ktör3  jest rodzina. 
„Wspölnota rodzinna" napelniona jest istot3  „komunikowania". 
Czy moze jakiekolwiek inne komunikowanie siç miçdzy ludzmi 
doröwnac siç do wystçpuj3 cego miçdzy matk3  a dzieckiem, ktö
re jest noszone w Ionie i urodzone?"20.

W podrozdziale „Bezinteresowny dar z siebie samego" autor 
zwraca siç do „najbardziej transcendentnej definicji czlowieka: 
„Tak, czlowiek jest wspolnym dobrem: wspolnym dobrem ro- 
dziny i czlowieczenstwa, osobnych grup i licznych Struktur spo- 
ïecznych; jednak kazdy czlowiek istotnie siç rozni napelnieniem 
i realizacj3  dobra. Czlowiek jest wspolnym dobrem, narodu -  
jako rodak, panstwa -  jako obywatel, szczegölnie wspolnym do
brem dla rodziny, jedynym i niepowtarzalnym -  jako „wlasnie 
ten czlowiek". Bög-Twörca powoluje do zycia dla „siebie same
go". Poza istnieniem, dla niej rozpoczyna siç wielka „przygoda 
zycia" zalozona w rodzinie. Czlowiek -  w kazdym b3 dz razie -  
to osoba, ktora ma prawo do samoutwierdzenia siç ze wzglçdu 
na godnosc czlowieka. Wlasciwa osobie godnosc okresla jej miej- 
sce wsröd ludzi, a ponadto -  w rodzinie. Poniewaz rodzina, bar- 
dziej niz jakakolwiek inna wspölnota, jest srodowiskiem, gdzie 
czlowiek moze istniec „dla siebie samego" przez bezinteresowny 
dar z siebie samego". Wlasnie dla tego rodzina pozostaje swoist3  

instytucj3  socjaln3 , ktor3  to jest ciçzko zamienic: staje siç „Sank
tuarium zycia"21.

20 Poslannia Papy Iwana Pawla II. -  Lwôw  2001, s.23.
21 ibidem, s. 41-42
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Tak wi?c, Ojczyzna, rodzina, ojcostwo, macierzynstwo -  to 
poj?cia naturalnie zwi^zane ze sob^. Wydaje si? bye potrzebne ich 
rozpatrzenie kompleksowe oraz systemowe rozwi^zanie proble- 
möw, ktöre to wyplywajq z idei zalozonych w ich tresci22. Mysl ta 
jest uzasadniona przez Ojca Swi?tego z pozyeji filozoficznej w 
podrozdziale „Czwarte Boze Przykazanie": „Szanuj ojca swego i 
matk? swoj^". Nie b?dzie przewartosciowaniem stwierdzenie, ze 
zycie narodöw, panstw, organizacji mi?dzynarodowych ma w 
swej istocie rodzin? oraz czwarte Boze przykazanie.

W nasze czasy mimo licznych podpisanych Deklaracji praw, 
„alienacja" staje si? powaznym zagrozeniem. Jest to skutek 
stwierdzeri epoki Oswiecenia o tym, ze czlowiek jest „bardziej" 
czlowiekiem, jesli tylko jest „czlowiekiem". Nie wydaje si? bye 
trudne do zauwazenia, ze nasze czasy zagrozone s  ̂alienacja od 
tego wszystkiego, co nalezy pelnemu bogactwu czlowieka. Do- 
tyka to tez rodziny. Rodzina, zgodnie z zamyslem Boga, jest 
przewaznie pierwsz^ szkol^, ktöra to uczy bye czlowiekiem. 
B^dz czlowiekiem! Ten nakaz przekazywany jest rodzinie -  
czlowiekiem, jako syn i cörka swego kraju, jako obywatel swego 
panstwa i, dzisiaj mozemy powiedziec, jako obywatel swiata23.

Jan Pawel II jako osoba duchowa, obywatel oraz uczony, 
möwi o zwi^zku pomi?dzy rodziny, narodem a panstwem: „Ro
dzina, bior^c udzial w spadku kulturowym, wywoluje t? specy- 
ficznq niezaleznosc, ktöra wynika z wlasnej kultury i j?zyka. 
Mialem mozliwosc möwic o tym w Asamblei UNESCO w Pary- 
zu w 1980 r. i niejednokrotnie wracalem si? do tego, poniewaz 
podobne stwierdzenie wydaje mi si? bye szczegölnie wazne. 
Przez swoj^ kultur?, j?zyk nie tylko naröd, ale kazda rodzina 
zdobywa swoj^ duchowq suwerennosc. Bez tego wydaje si? bye 
trudne objasnienie wydarzen w historii narodöw, szczegölnie 
europejskich; wydarzeh dawnych i dzisiejszych, podniecaj^cych

22 Jan Pawel II. Encyklopedia nauczania m oralnegooo/Pod red. Ks. Prof. dr 
hab. Janusza N agom ego, Ks. dr hab. Krzysztofa Jezyny. Polskie W ydaw nic
two Encyklopedyczne. -  Radom 2005, s.636.
23 Poslannia Papy Iwana Pawla II. -  Lwow  2001, s.67.
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i bolesnych, zwyciçstw i porazek, gdzie widac na ile rodzina 
zwiqzana jest z narodem, a narôd -  z rodzinq"24.

Przedstawiç jeszcze jeden fragment tej zasadniczej pracy na- 
ukowej (wlasnie tak oceniamy Papieskie przeslanie „Do ro
dzin"). „Kiedy to chodzi o panstwo, podobny zwi^zek jest cz§- 
sciowo analogiczny, a czçsciowo odmienny. Panstwo rôzni si§ 
od narodu swojg Struktur^ wewnçtrzng, ona sama z siebie jest 
mniej „rodzinq", poniewaz zorganizowana jako system politycz- 
ny z jej wlasciwym ksztaltem „biurokratycznym". Poza tym 
struktnra panstwowa, w pewnym sensie zawsze posiada swojq 
„duszç" na tyle, na ile odpowiada ona swej istocie „wspölnoty 
politycznej", skierowanej na wspolne dobro przez prawo. Mozna 
wiçc powiedziec, ze rodzina jest ciasno zwiqzana z t  ̂ „dusz^" 
panstwa, wlasnie silq zasady pomocy. Dla tego rodzina jest reali^ 
spolecznq, ktora nie posiada wszystkich niezbçdnych zasobow 
dla realizacji wlasnych celöw, m.in. w dziedzinie oswiaty i wy- 
chowania. Stqd niezbçdna jest podobna funkcja panstwa zgodnie 
juz wspomnianej zasadzie: tam gdzie rodzina jest samo wystar- 
czajqca, trzeba pozwolic jej na samodzielne dzialanie; co wiçcej, w 
takich warunkach nadmierne wtr^canie si? panstwa byloby szko- 
dliwe, byloby przejawem braku szacunku i naruszaniem praw 
czlowieka. Panstwo moze i powinno pomagac w tej dziedzinie, 
gdzie rodzina nie moze sobie dac sama radç25.

Slowa te byly napisane przez Jana Pawla II w 1994 r. Aktual- 
nosc wymienionych problemöw od pocz^tku XXI wieku dyna- 
micznie rosnie. Bezrobocie, migracja zarobkowa rodzicow, 
wzrost liczby rozwodow, sieroctwo dzieci, kiedy to rodzice zyjq 
oraz pojawienie siç takiego pojçcia jako „eurosieroty" -  to s  ̂
powazne problemy i zagrozenia zarowno dla Ukrainy, jak i in- 
nych krajow.

„Naprawdç niezalezny oraz silny duchowo narod zawsze 
sklada siç z silnych rodzin: rodzin swiadomych swego powola- 
nia i roli historycznej. Rodzina przebywa w centrum wszystkich 
tych problemöw i zadan. Jakiekolwiek odsuwanie j^ do tylu, 
przemieszczenie jq na pozycjç drugorzçdn^ z jej nalez^cej w spo-

24 ibidem, s. 80-81
25 ibidem, s. 81-82
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leczenstwie, stanowi istotne zagrozenie rozwoju calego spole- 
czenstwa"26. Uwazamy, ze podobne zalozenie ma znaczenie 
ogölnopanstwowe i miçdzynarodowe. Tu zalozono zaröwno 
dobre rady czlowieka mqdrego, jak tez zastrzezenia dla dziala- 
czy panstwowych i obywatelskich, instytucji naukowych, roz- 
nych grup mieszkancow niezaleznie od przynaleznosci narodo- 
wej i religijnej.

Podobne skomplikowane procesy S3  najbardziej ciasno zwi3 - 
zane z duchowosci3  oraz kultur3  narodu. W „Slowie do uczest- 
niköw Miçdzynarodowego Kongresu poswiçconego Chrztu Rusi 
Kijowskiej" (12 listopada 1988 roku), Papiez uzasadnia nastçpu- 
j3 ce zalozenie metodologiczne: „Potrzeba duchowego zrôwnowaze- 
nia narodôzv -  pragnieniem naszej cywilizacji". Zwraca uwagç, ze 
slowa „kult" i „kultura" posiadaj3  wspölny korzen. Jego zda- 
niem, to potwierdza, ze kult jest pierwsz3  form3  kultury.

Uczony filozof, teolog, kulturolog uzasadnia cenn3  konkluzjç 
o tym, ze podstawowy problem naszego spoleczenstwa zwi3 za- 
ny jest z poziomem jego kultury: odczuwana jest potrzeba w du- 
chowym zröwnowazeniu narodöw, dziçki czemu mozna kontro- 
lowac wielkie sily nieobci3 zone progresem technologicznym 
ostatnich dsiçsiçcioleci. Niski poziom kultury wywoluje pewne 
zwi3 zane ze sob3  formy uböstwa, ktöre to mozna podzielic na 
uböstwo krajöw rozwiniçtych oraz krajöw sïabo rozwiniçtych27.

Jednoczesnie Ojciec Swiçty przedstawia swoj3  wizjç kierun- 
köw rozwi3 zania okreslonych wyj3 tkowo waznych problemöw. 
„Analiza naukowa przeszlosci -  jest duzo istotniejsza, niz zada- 
nie akademickie. Niezbçdna jest dla projektowania przyszlosci.
Tu „wchodze do gry" nowa kultura, ktorej pojawienie siç prze- 
widujemy wtedy, kiedy to siç zanurzamy w przeszlosc. Powinna 
ona bye otwart3  najpierw dla duchowego, a dopiero potem -  dla 
materialnego. Kultura ta musi wznowic swoj3  uwagç do kultu, 
w ktoryrn to trzeba wreszcie zobaczyc poza ideologiami ostat-

26 ibidem, s. 83
27 Slowo Swiatijszogo Otcia Iwana Pawla II do Ukrainy: Lwow. Monastyr 
Monahiw Sudytskogo Ustawu. Swiczado. Lwow  2001, s.107; 6.
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nich lat, niewyczerpane bogactwo, ktöre to jest glöwnym i 
pierwszorzçdnym zrödlem wiedzy i odnowienia28.

Papiez radzi w sposôb duchowy i naukowy przemyslec zrö- 
dla swego narodu: „Wraz z Chrzstem zaczyna si? historia kultu
ry narodowej, a kultura stanowi podstaw? zycia narodu. Dzi?ki 
niej formuje si? tozsamosc oraz wyrazaj^ si? wlasciwe narodu 
osobliwosci29. Dla tego wydaje si? bye potrzebne przypomnienie 
historii kultury slowianskiej, ktöra to si?ga swymy korzeniami 
Chrzstu Wlodzimierza Swi?tego w Kijowie. Wydarzenie te za- 
poczcjtkowalo wielkq kultur?, ktöra to b?d^c zwi^zanq z tradyejg 
bizantyjskq, otrzymala cechy charakteru wschodniego z wlqcze- 
niem duchowosci Rusi Kijowskiej. Dlatego, zeby do konca zro- 
zumiec specyfik? waszej kultury, trzeba zwröcic si? do zrödel 
bizantyjskiej, ktöre to wasze przodki doprowadzily do was w 
j?zyku ojezystym oraz zapisaly w wielu pami^tkach waszego 
bogatego spadku duchowego"30.

Swoje gl?bokie poczucie milosci i szacunku do narodu ukra- 
inskiego Jan Pawel II niejednokrotnie podkreslal podczas wizyty 
na Ukrainie w czerwcu 2001 roku. Так podczas spotkania z 
przedstawicielami srodowisk politycznych, kulturowych, na- 
ukowych i biznesowych, ktöre to si? odbylo w Palacu Prezy- 
dentckim 23 czerwca 2001 r., powiedzial: „(...) Z wielkq radosciq 
przyjqlem zaproszenie, zeby odwiedzic Wasz szlachetny kraj, 
kolysk? cywilizacji oraz ojezyzne pokojowego wspölzycia roz
nych narodowosci oraz grup religijnych. Ciesz? si?, ze jestem na 
ziemi ukrainskiej. Jest to wielki zaszczyt, ze wreszcie mog? si? 
spotkac z mieszkancami panstwa, ktöre to w sposöb bardzo 
efektowny chce zapewnic poköj dla swoich obywateli"31.

Wzruszaj^ce jest przemöwienie Ojca Swi?tego do narodu 
ukrainskiego -  narodu m^drego, zn?kanego cierpieniem, z wiel- 
kq historic i kultury. „Z poczuciem szczerzej przyjazni obejmuj?

28 ibidem, s. 107
29 ibidem, s. 161
30 ibidem, s. 162
31 Witaju tebe, Ukraino! Pastyrskyj wizyt Swiatijszogo Otcia Iwana Pawla II w  
Ukrainu 23-27 czerwca 2001 roku: Prom ow y i propowidi. M onastyr mona- 
chiw Sudytskogo Ustawu. Swiczado, Lwow 2001, s.17.
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naröd ukrainski, ktöry w przewazanej czçsci jest chrzescijanski, 
o czym swiadczy kultura, obyczaje narodowe, liczne cerkwie 
zdobigce krajobraz oraz nieobliczalne dziela sztuki znajduj^ce 
siç w tym kraju. Witam ziemiç, znçkang cierpieniem, ktöra przy 
tym zachowala niezniszczalne przywi^zame do wolnosci"32. Tak 
wysoka ocena, naszym zdaniem, ma dla wspölczesnosci wielkie 
znaczenie historyczne, filozoficzne oraz pedagogiczne.

Glçboka tresc oraz czyste, swiçte uczucia zawarte zostaly w 
Papieskim przeslaniu do naszego narodu: „Witam przepiçkny 
Kijowie, polozony nad Dnieprem, kolyskç dawnych Slowian i 
kultury ukrainskiej napelrdonej duchem chrzescijaristwa. Na 
ziemi twego kraju polozonego na skrzyzowaniu Wschodu i Za- 
chodu Europy spotkaîy siç dwie wielkie tradycje chrzescijanskie 
-  bizantyjska i lacinska, przy tym obydwie zostaly zaakcepto- 
wane. W ci^gu wieköw miçdzy nimi nie brakowalo napiçc po- 
wodujqcych sprzecznosci i szkodliwych dla obu stron. Jednak 
teraz widzimy gotowosc do wzajemnego wybaczenia. Musimy 
pokonac barierç i nieufnosc dla tego, zeby wspölnie w pokoju i 
harmonii budowac panstwo czerpi^c podobnie jak w przyszlosci 
ze zrödel wspölnej wiary chrzescijanskiej"33.

W tych slowach odnajdujemy filozoficzny klucz metodolo- 
giczny do zbadania skomplikowanych problemöw historycz- 
nych, do obiektywnej uzasadnionej naukowo polityki pahstwo- 
wej, rozwoju oswiaty, nauki i kultury w warunkach globalizacji i 
integracji. Zwracajg siç do Ukraincöw, Ojciec Swiçty zaznacza, 
ze chrzescijahstwo dalo znanym dzialaczom kultury i sztuki na- 
tchnienie do obfitego zraszania moralnych, duchowych i spo- 
lecznych korzeni kraju. W zwigzku z tym cytuje on slowa nasze
go wielkiego rodaka, filozofa Hryhorija Skoworody: „Wszystko 
przemija, aie u kresu wszystkiego pozostaje milosc. Wszystko prze- 
mija, aie nie Bög i nie milosc"34.

Wyj^tkowo istotne znaczenie dla Ukraincöw maj^ rady „bar- 
dziej wytrwalym „w staraniach niezbçdnych dla tego, zeby zdo- 
lac pozostale trudnosci przy tym zapewniaj^c pelny szacunek

32 ibidem, s. 17
33 ibidem, s. 17-18
34 ibidem, s. 18
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praw mniejszosci narodowych і religijnych". Papiez uzasadnia 
nastçpn^ dobrg prognozç: „Polityka m^drej tolerancyjnosci nie 
zatrzyma powrotu szacunku і sympatii do narodu ukrainskiego, 
w taki sposöb zapewniajqc mu miejsce szczegolne wsröd naro- 
döw europejskich"35. Wysoko oceniaj^c ten fakt, ze preambula 
do Konstytucji Ukrainy przypomina swoim obywatelom o ,,od- 
powiedzialnosci przed Bogiem", Ojciec Swiçty nadmienia, ze 
„podobnego zdania byl tez Hryhorij Skoworoda, kiedy to on 
zapraszal swoich wspölczesniköw do stawiania na pierwszym 
miejscu zadania „zrozumiec czlowieka", szukaj^c dla niej odpo- 
wiednich drog wyprowadzaj^cych z gluchych zak^tow niepoko- 
ju і nienawisci"36.

Kazanie Ojca Swiçtego wygloszone 25 czerwca 2001 roku na 
kompleksie sportowym „Czajka" w Kijowie zawiera bardzo ser- 
decznie і peine zyczliwosci slowa skierowane do Ukrairicow: 
„Dzisiaj nowozdobyta niezaleznosc odkryla nowy bardzo obie- 
cujqcy okres, ktöry to zobowi^zuje kazdego obywatela do sta- 
wienia przed sob^ celu „budowac dom ojczysty", Ukrainç"37. 
Budujgc Ukrainç -  nasz3  Ojczyznç, "nasz dom ojczysty", po- 
winnismy w sposöb twörczy wykorzystywac spadek naszych 
wielkich poprzedniköw -  Hryhorija Skoworody і Jana Pawla II. 
М ату  z niego czerpac progresywne idea czlowieczenstwa, wy- 
sokiego moralu, milosci do swej Ojczyzny, odpowiedzialnosci za 
dzien dzisiejszy і dzien przyszly.

W celu glçbokiego przemyslenia nauki Jana Pawla II o mlo- 
dziezy, jej roli w rozwoju kazdego panstwa і calego swiata, nie- 
zbçdne jest zapoznanie siç z unikatow3  ksi§zk% wydan3  w Polsce -  
w Lednicy w 2000 r. oraz powtomie wydan3  w 2008 r. w Poznaniu 
„Podrçcznik Pokolenia JP2. Ojcowskie slowo do mlodych swiata, 
Polski і Lednicy" -  tak niezwykla na pierwszy rzut oka nazwa tego 
osobliwego wydania т а  wielkie znaczenie pedagogiczne.

„Ojciec Swiçty nigdy nie przemawial do mlodziezy, lecz tyl- 
ko prowadzil dialog, rozmowç, w ktörej to wyrazal samego sie
bie, swoj3  wiarç oraz sluzbç najwyzszym wartosciom, Niejedno-

35 ibidem
36 ibidem, s. 19
37 ibidem, s. 58
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razowo patrzejc w oczy ludziom mlodym, odsuwal wczesniej 
przygotowane przemöwienie i mowil od serca do serca", - tak 
pisal Kardynal Stanislaw Dziwisz, metropolita krakowski w pi- 
smie do ludzie mlodych, opublikowanym we wstçpie do tej 
ksigzki. Systematyzowano w niej wg kolejnosci chronologicznej 
od pierwszego przemowienia Jana Pawla II do mlodziezy z dnia 
22 listopada 1978 r. zaczynaj^c (Watykan, Bazylika sw. Piotra) a 
przemöwieniem w ONZ z dnia 5 pazdziernika 1995 r. koriczqc 
(„Od praw czlowieka do praw narodöw").

Jako wielki czlowiek duchowy, uczony-filozof oraz pedagog, 
teolog, historyk, Jan Pawel II szczegölnie nadmienial prawo 
kazdego narodu do wlasnego jçzyka i kultury, poprzez ktöre 
dany naröd wyraza i umacnia to, co nazwalbym jego pierwotrq 
suwerennosci^ „duchowy". Kazdy naröd ma takze prawo ksztal- 
towac swoje zycie zgodnie z wlasnymi tradycjami. Kazdy naröd 
ma prawo budowac swojq przyszlosc zapewniaj^c mlodym po- 
koleniom odpowiednie wychowanie"38. Osiemnascie zasad filo- 
zoficznych, przedstawionych przez Ojca Swiçtego w tym prze- 
möwieniu historycznym -  to wielka skarbnica idei, rad i zastrze- 
zen czlowieczenstwu: „Stajç tutaj przed Wami jako swiadek na- 
dziei, swiadek pewnosci, ze los kazdego narodu spoczywa w 
dloniach milosnej Opatrznosci"39.

Jan Pawel II wzywal do pokonania strachu przed przyszlo- 
scig. Szczegölnie nadmienial, ze odpowiedziq na te zjawisko, 
ktöre to powstalo w koncu XX wieku jest „praca nad budowq 
cywilizacji milosiernosci na zasadach wartosci uniwersalnych -  
pokoju, solidarnosci, sprawiedliwosci oraz wolnosci". Lecz tylko 
„dusz^ cywilizacji milosci jest kultura wolnosci: wolnosci jedno- 
stek i narodöw, przezywanej w duchu ofiarnej solidarnosci i od- 
powiedzialnosci"40. „Nosimy w sobie zdolnosci do osi^gniçcia 
m^drosci i cnoty", „mozemy zbudowac cywilizacjç godng czlo
wieka, prawdziwg kulturç wolnosci"41. „Mozemy i musimy tego

38 Podrçcznik pokolenia JP2. Ojcowskie slowo do mlodych swiata, Polski i 
Lednicy. -  Lednica 2008; Poznan 2008, s.823.
39 ibidem, s. 830
40 ibidem, s. 830
41 ibidem, s. 830
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dokonac! A czyni^c to, przekonamy siç, ze Izy naszego stulecia 
przy goto waly ziemiç na nowq wiosnç ludzkiego ducha", - po- 
dobnymi slowami proroczymi Jan Pawel II konczyl te historycz
ne przemöwienie w ONZ.

Wybierajqc i czyniqc prawdziwe dobro w zyciu osobistym i 
rodzinnym, w okolicznosciach gospodarczych i politycznych, w 
dziedzinie narodowej i miçdzynarodowej, czlowiek realizuje 
wolnosc w prawdzie. Daje to jej mozliwosc omin^c i zdolac moz- 
liwe odchylenia historyczne. Podobne filozoficzne wnioski Jana 
Pawla II poprzedzajq czlowieczenstwo, zastrzegajq siç pomylki, 
ktore to mog^ bye spowodowane problemem ignorowania wol
nosci. Papiez udowadnia istotç kwestii dotyczqcej wolnosci 
czlowieka: „Wolnosc jest dana czlowieku przez Twôrcç zaröwno 
w postaci daru, jak tez zadania. Przez wolnosc czlowiek powo- 
lany przyjqc i realizowac prawdç o dobru".

Filozoficzno-pedagogiczna idea tworzenia dobra dziçki wol
nosci wydaje siç miec wyjgtkowo istotne znaczenie dla pedago- 
giki. Naruszenie zasady wzajemnego powiqzania wolnosci i 
prawdy, proba jej uzaleznienia powoduje wielkcj szkodç dla 
dzialalnosci i zycia czlowieka, rodziny, spoleczenstwa i calego 
czlowieczenstwa. Ojciec éwiçty nadmienia, ze tq szkodç morai
ne, te skutki negatywne, jej rozmiary s$ trudne do przewidzenia. 
Znieksztalcenie wolnosci, jej falsyfikacja, naduzycie oraz chowa- 
nie siç pod ni^ wywoluje reakcjç, ktora to nabywa ksztaltu okre- 
slonego rezimu totalitarnego. Wiadomo, ze rozwöj na zasadzie 
podobnej pseudo-koncepcji wplywa w sposöb negatywny na 
losy calych pokolen, zostawiaj^c élady na ich przyszlosci. „Jest to 
jedmj z form zniszczenia wolnosci, czego skutki poznalismy w 
XX wieku" -  tak brzmi prawdziwa i uzasadniona naukowo kon- 
kluzja uezonego-filozofa, w ktörej odnajdujemy powazne ostrze- 
zenie dla czlowieczenstwa przed mylnym rozumieniem wolno
sci w XXI wieku.

Jan Pawel II nie wspomina o zagrozeniach technologicznych, 
ekologicznych oraz innych, ktore to w lata 80-te XX wieku byly 
juz widoczne, lecz martwi siç o cywilizacyjne choroby po- 
wierzchniowosci czlowieka, mozliwosci utraty ludzkich jakosci 
osobowosci, bez ktorych to czlowiek nie moze wykonac swoj^
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szczegölow3  misjç na ziemi. Wzywa do pracy nad otwarciem tej 
glçbi kazdego czlowieka, ktöra to odkrywa i wzbogaca jej umysl 
i serce i jest aktualnq dla ludzi z calego swiata. „Jest to wlasnie 
glçbia prawdy i wolnosci, sprawiedliwosci i milosci Glçbia po- 
koju"42. Jeszcze jednym niebezpieczenstwem byl zmartwiony 
Ojciec Swiçty. Chodzi tu o niebezpieczenstwo negatywnego 
wplywu na rozwöj czlowieka, jego uzaleznien o charakterze 
osobistym, namiçtnosci, ktöre to byly podtrzymywane w ciqgu 
dluzszego okresu czasu. Trzeba walczyc z podobnym niebezpie- 
czenstwem. Do najwiçkszych zagrozen Ojciec Swiçty zaliczal tez 
istotne obnizenie poczucia wartosci zycia. O tym ze wzrusze- 
niem möwil on w Zamosciu 12 czerwca 1999 roku. Jako osoba 
duchowa -  ksi^dz i czlowiek, ktöremu to wlasciwe wysokie ce- 
chy moraine, Jan Pawel II os^dzal zlo, ktöre to jest proponowane 
przez „cywilizacjç smierci" -  „wolnq milosc", rozpustç. Ojciec 
Swiçty glçboko rozumial zagrozenia cywilizacyjne oraz progno- 
zowal mozliwe negatywne procesy w rozwoju spolecznym bç- 
d^ce przyczynq degradacji osobowosci.

Encyklopedyczne, historyczno-filozoficzne, pedagogiczne 
oraz psychologiczne prace Ojca Swiçtego, jego uogölnione oceny 
i zalozenia uzasadnione teoretycznie majg znaczenie ogölno- 
ludzkie, miçdzynarodowe. Spadek duchowy, idee pedagogicz
ne, psychologiczne, filozoficzne Jana Pawla II S3  potrzebne kaz- 
demu czlowieku, kazdemu ojcu i matce, kazdemu osrodkowi 
edukacyjnemu i kulturnemu, wszystkim organizacjom obywa- 
telskim i pahstwowym. W dniu dzisiejszym potrzebne one S3  

zaröwno Polsce i Ukrainie, jak tez panstwom röznych kontynen- 
töw swiata. Potrzebne one tez S3  dla przyszloâci calej ludzkosci.

42 Jan Pawel II. Do Ciebie. W ybör myéli z pielgrzymek do Ojczyzny. W ydaw 
nictwo Diecezialne Sandomierz. 1999. -  63 s. -  s. 43
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