
Andrzej Wygaś, region Szczecin

W oparciu o rozdział ,,Myśląc ojczyzna” (z książki ,,Pamięć i tożsamość”), inne teksty Jana Pawła  

II oraz własne przemyślenia przedstaw papieski obraz patriotyzmu we współczesnym świecie. Na czym

polega  szczególne  znaczenie  patriotyzmu  w  życiu  człowieka?  Co  znaczy,  że  ojczyzna  jest  dobrem

wspólnym  wszystkich  obywateli  i  jako  taka,  jest  też  wielkim  obowiązkiem?  Czy  papieska  wizja

patriotyzmu może być atrakcyjna dla młodego człowieka?

Patriotyzm – czym jest? We współczesnym świecie jesteśmy w stanie zauważyć stopniowy zanik 

tej „cechy” u człowieka. Czy zastanawialiśmy się kiedyś po co jest? Pojęcie patriotyzmu bywa bardzo 

różnie rozumiane.  Nawet wybitni  literaci,  politycy i  wielu innych wybitnych i  zasłużonych dla kraju 

ludzi,  tak  pięknie  wypowiada się  w temacie  patriotyzmu.  Mówią  o  uczuciach,  starają  się  nieudolnie 

zdefiniować to pojęcie.

Dla  mnie  zaś,  jest  to  pojęcie  niemożliwe  do  zdefiniowania.  Najtrafniejszym  określeniem 

zastępczym dla patriotyzmu jest „umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy 

samego  krajobrazu  ojczystego.  Jest  to  miłość,  która  obejmuje  również  dzieła  rodaków i  owoce  ich 

geniuszu.”1 Są  to  tylko  wyrazy,  określenia,  ale  w  jak  piękny  sposób  ukazują  istotę  tego  czym  jest 

patriotyzm.  Ta  definicja  należy  do  naszego  wybitnego  rodaka,  błogosławionego  Ojca  Świętego  Jana 

Pawła II.

W tej  pracy będę  starał  się  przybliżyć,  to  czym jest  „umiłowanie  ojczyzny”  i  jakie  jest  jego 

znaczenie  w  życiu  człowieka.  Czym  może  być  dla  człowieka?  Szczególną  uwagę  poświęcę  na 

udowodnienie tezy:  patriotyzm jest  atrakcyjny dla współczesnego człowieka w którym nie występuje 

bariera wiekowa ani pochodzenie.

Możemy zauważyć, że współczesny człowiek bardzo często zapomina o ojczyźnie. Szczególnie, 

gdy wyjeżdża poza jej granice za chlebem, a gdy już osiągnie swój cel zapomina o niej. Tak szybka staje 

się  transgraniczny  i  uniwersalny  zapominając,  że  to  ziemia  ojczysta  dała  mu  życie,  rodzinę, 

wykształcenie. A trzeba mieć na uwadze w Roku ks. Piotra Skargi jego słowa: „Kto ojczyźnie swej służy,  

sam sobie  służy;  bo  w niej  jego  wszystko  się  dobre  zamyka”.2 Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II  mówił: 

„Ojczyzna-matka”, ale często dodawał jeszcze: „Ojczyzna umiłowana” — deklarując otwarcie miłość do 

ojczyzny. Zabierał ją zawsze ze sobą wszędzie, dokąd się udawał, i wszędzie przyznawał się do swoich 

korzeni. Był pielgrzymem z dalekiego kraju. Mimo upływu lat i czasu pontyfikatu Jan Paweł II przez całe 

życie był patriotą. Kochał swoją ojczyznę,  służył jej – żył nią i dawał temu świadectwo swoim życiem.3 

Stwierdzić możemy, że współczesny człowiek zapomina o kulturze języka. Zapożycza słowa z 

1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, str. 71-72.
2 Jan Paweł II, Przemówienie w polskim parlamencie 1999, http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/pp19990611a.htm
3 Wanda Półtawska, Patriotyzm Jana Pawła II, http://www.polonia.sk/index.php/monitor-polonijny/artykuly/246-patriotyzm-

jana-pawa-ii.html



obcych języków, głównie języka angelskiego. Jednak, niestety często da się słyszeć język podwórkowy – 

wulgarny.  Okazywać miłość do ojczyzny,  to  również umiłować  mowę polską.  Zamiłowanie do tego 

języka przejawia się w pasji czytania. To również znajomości polskiej literatury. Nie tylko przeczytane 

tzw.  gotowce  i  streszczenia.  Jan  Paweł  II  w  swoich  wystąpieniach  wielokrotnie  nawiązywał  do 

najpiękniejszych  polskich  tekstów literackich,  do  pereł  poezji  polskiej.  Czytanie  było  jego  ulubioną 

rozrywką, a pisanie poezji jego dialogiem z Bogiem i jego refleksją o Bogu.4

Dzisiaj, pojawia się wielkie pragnienie zacierania historii i kultury narodu. Kolejnym przejawem 

miłość do narodu jest potrzeba poznania jego historii i kultury. Fascynacja historią pozwala odkrywać 

przeszłość, zrozumieć teraźniejszość i kreować przyszłość. Ojciec Święty był tą historią zafascynowany. 

Swoją  pierwszą  Mszę  Świętą  odprawił  na  Wawelu  przy  grobach  królewskich.  Wędrując  po  Polsce, 

odwiedzał miejsca nie tylko naznaczone kultem świętych, ale także te, znaczące dla historii narodu i przy 

każdej  okazji  przypominał  o  wielkich  wydarzeniach,  bowiem chciał,  by  pamięć  o  nich  była  wśród 

Polaków żywa.5 Mówił na Jasnej Górze w 1979 roku: „Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, 

aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, 

wszystkimi odgłosami życia (...). Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, 

trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w 

Sercu jego Matki i Królowej!”6

Patriotyzm, to także wyrażanie miłości do rodaków, do tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny. 

Współczesny człowiek, zapomina o wielkich tego narodu: odkrywcach, pisarzach, poetach i innych. Jan 

Paweł II wielu z nich beatyfikował i kanonizował dostrzegając w tych osobach wielkiego ducha narodu.

Ojczyzna i naród, to także jakieś konkretne miejsce na ziemi. Wspólcześnie powiedzieć: kocham 

ten kraj, kocham moją ojczyznę, brzmi staroświecko i mało popularnie. A przecież Jan Paweł II uczył, jak 

kochać tę piękną ziemię i chciał ją poznawać coraz lepiej. „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam 

siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby 

wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna 

– by zamknąć ją w sobie jak skarb”7 Nigdy piękno świata nie przesłoniło mu piękna ziemi ojczystej. Gdy 

przybył  do  Polski  Jan  Paweł  II  powiedział:  „Drodzy  Rodacy!  Ucałowałem ziemię  polską,  z  której 

wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzności – na Stolicę 

Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym”8 – to były jedne z pierwszych 

słów, które wypowiedział,  gdy pierwszy raz jako Papież stąpał  po polskiej  ziemi.  Jak ważne w tym 

momencie są słowa powiedzenia: “cudze chwalicie swego nie znacie”. Wędrówki po ukochanej ziemi 

przodków były dla niego zarazem modlitwą, jak i hymnem pochwalnym na cześć Boga, którego obecność 

4 Tamże.
5 Tamże.
6 Jan Paweł II, Przemówienie na Jasnej Górze 1979, http://adonai.pl/jp2/?id=152
7 s. M. Noela Wojtatowicz, Szczególne prawo do naszych serc i naszej modlitwy, http://www.opoka.org.pl/biblioteka 

/P/PR/prawoserc.html
8 Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie 1979, http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790602a.htm



była dla niego oczywistością — i właśnie tę wszechobecność Boga chciał pokazać wszystkim. Chciał, by 

ludzie zobaczyli, że świat jest zanurzony w Bogu.9

Bardzo wyraźnie o niebezpieczeństwie źle pojmowanego patriotyzmu Ojciec Święty Jan Paweł II 

przestrzegał  w wydanej  kilka  miesięcy przed swoją  śmiercią  w książce  „Pamięć  i  tożsamość”.  Jego 

zdaniem,  trzeba  bezwzględnie  unikać  pewnego  ryzyka,  aby  niezbywalna  funkcja  narodu  jaką  jest 

patriotyzm nie przerodziła się w nacjonalizm. Dwudzieste stulecie dostarczyło nam pod tym względem 

skrajnie  wymownych,  dramatycznych  konsekwencji.  Jan  Paweł  II  prawdziwy  i  dobrze  pojmowany 

patriotyzm podaje za dobre antidotum na nacjonalizm. „Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem 

to,  że  uznaje  tylko  dobro  własnego narodu i  tylko  do niego dąży,  nie  licząc  się  z  prawami innych.  

Patriotyzm natomiast, jako miłość do Ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo 

jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowania miłości społecznej”10 – napisał Papież.

Patriotyzm  Jana  Pawła  II  przejawiał  się  też  w  trosce  o  to,  co  dzieje  się  w  jego  ukochanej 

Ojczyźnie. Ubolewał nad postępującą degradacją wartości moralnych. Chciał zmian dla Polski. Wizja 

papieskiego  patriotyzmu  głęboko  jest  przesiąknięta  chrześcijańską,  personalistyczną  koncepcją 

człowieka. Człowiek powinien kochać siebie, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga 

Stwórcy. Tą miłością powinni być również obdarowywani inni ludzie i narody, gdyż wszyscy noszą w 

sobie Boski Pierwiastek – Boga Stwórcy. Dlatego też, godność każdego człowieka, a co za tym idzie 

narodu dla prawdziwego chrześcijanina wypływa z faktu, że każdy człowiek jest  imago Dei (obrazem 

Boga).11 

Podsumowując, chciałbym w szczególny sposób zaznaczyć analogię występującą między ludźmi, 

ich zachowaniami,  kulturą,  a  państwem,  które jest  czymś co łączy ludzi  i  daje  bezpieczeństwo nam 

wszystkim. Widzimy, że pojęcie patriotyzmu i jego rozumienie cały czas ulega zmianie.

Podczas  wojen  człowiek  odczytywał  to  hasło,  tę  cechę  jako  wezwanie  do  walki  o  to,  co 

najważniejsze. Gdy ludzie podczas wojen żyli w ciągłym strachu i poprzez odzyskanie niepodległości,  

wolności mogli  w końcu poczuć spokój  i  bezpieczeństwo, które daje ojczyzna,  umiłowali  patriotyzm 

Wspólcześnie, jest to jedno z wielu słów nie wiele znaczących. Państwo nie mogłoby istnieć bez ludzi, 

którzy je stanowią. Państwo, to nie prezydent, premier, sejm, senat i rząd. Państwo, to my: ludzie młodzi, 

w średnim wieku,  starsi,  wykształceni  i  prości,  bogaci  i  biedni.  Wszyscy jesteśmy tak  samo ważni,  

dlatego powinniśmy być jak całość, jeden organizm żywy, złożony z wielu mniejszości i organów, bez 

których  nie  mógłby  istnieć.  Państwo,  to  ludzie;  ludzie,  to  ojczyzna;  ojczyzna,  to  miłość,  a  miłość 

wyrażana jest patriotyzmem.

Zatem,  jakże  trzeba  nam  współczesnym  uczyć  się  patriotyzmu  i  odkrywać  go,  aby  lepiej 

9 Wanda Półtawska, Patriotyzm Jana Pawła II, http://www.polonia.sk/index.php/monitor-polonijny/artykuly/246-patriotyzm-
jana-pawa-ii.html

10 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, str. 73.
11 Artur Stelmasik, Jan Paweł II – nauczyciel patriotyzmu, http://naszglos.civitaschristiana.pl/index.php?type=artykul&rok 

=2006&str=12&nr=11



zrozumieć. Zrozumieć czym jest język ojczysty; czym jest historia i kultura narodowa; czym jest miłość 

do  rodaków;  jakie  jest  moje  miejsce  tu  na  ziemi,  w tym kraju,  w  tej  ojczyżnie,  w  tym narodzie.  

Znajomość języków obcych, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, podróże zagraniczne i 

praca  poza  jej  granicami,  dobrobyt  i  bogactwo nie  zastąpią  tego,  co  mamy dzisiaj  na  codzień  i  nie 

musimy przelewać krwi – ojczyzny i mojej miłości do niej, czyli patriotyzmu.


