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Młodość to stan ducha –  
od Redakcji

Tematem kolejnego numeru naszego pisma, który oddajemy do rąk naszych czy‑
telników, jest młodzież. Rok 2016 jest rokiem Światowych Dni Młodzieży, których cen‑
tralne wydarzenia z udziałem papieża Franciszka miały miejsce w Krakowie w dniach 
26–31 lipca 2016 roku. Wydarzenia te są nie tylko wielkim przeżyciem duchowym w wy‑
miarze religijnym, spotkaniem z Bogiem we wspólnocie młodych ludzi z całego świata, 
zafascynowanych osobą Jezusa Chrystusa, ale są także odsłoną piękna młodości w wy‑
miarze entuzjazmu życia, wzorem fascynacji czystymi, niezafałszowanymi wartościa‑
mi, wyrazem odwagi życia ideałami i naśladowania prawdziwych autorytetów, świadec‑
twem cywilizacji życia i miłości. Dlatego warto zatrzymać się w naukowej i badawczej 
refleksji nad tematyką młodych ludzi i młodości, która nie jest tylko kwestią wieku, ale 
jest stanem ducha, jak mogliśmy przeczytać na plakatach promocyjnych Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016.

Owocem tego badawczego zatrzymania się nad tematyką młodzieży są artykuły za‑
warte w niniejszym, czternastym już, numerze pisma „Studia Socialia Cracoviensia”. 
Młodzi ludzie odzwierciedlają z jednej strony naturalną fascynację wielkimi, nieska‑
żonymi wartościami i ideałami, ale z drugiej strony borykają się z problemami współ‑
czesnej cywilizacji. Analizując zatem kondycję duchową i społeczną młodego pokole‑
nia, możemy łatwiej odczytać jakość i stan ducha współczesnej cywilizacji. Dlatego też 
troska o młode pokolenie i jego wieloraki rozwój jest także przejawem troski o przy‑
szłość cywilizacji. Tę troskę podziela i podejmuje papież Franciszek, który w Orędziu 
na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 roku z 31 stycznia 2015 roku pisał: „w kul‑
turze tymczasowości, względności, wielu głosi, że trzeba «cieszyć się» chwilą, że nie 
warto angażować się na całe życie, podejmować decyzji ostatecznych, «na zawsze», bo 
nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was, abyście byli rewolu‑
cyjni, byście szli pod prąd; tak, proszę, abyście w tym względzie buntowali się prze‑
ciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do 
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odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ja pokładam ufność 
w was, młodych, i modlę się za was. Miejcie odwagę «iść pod prąd». Odważcie się tak‑
że być szczęśliwi”1. Nawiązując także do dziedzictwa św. Jana Pawła II, inicjatora spo‑
tkań młodych całego świata, papież Franciszek ukazuje niepowtarzalną godność każ‑
dego człowieka i jego powołanie do szczęścia. „Drodzy młodzi, w Chrystusie znajduje 
się więc wypełnienie waszych marzeń o dobru i szczęściu. Tylko On może zaspoko‑
ić wasze oczekiwania, tak często zawiedzione fałszywymi obietnicami świata. Jak po‑
wiedział św. Jan Paweł II: «To On jest pięknem, które tak was pociąga. To On wzbudza 
w was pragnienie radykalnych wyborów, które nie pozwala wam iść na kompromisy. 
To On każe wam zrzucać maski, które zakłamują wasze życie. To On odczytuje w wa‑
szych sercach decyzje najbardziej autentyczne, które inni chcieliby zagłuszyć. To Jezus 
wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swego życia coś wielkiego»”2. Te słowa 
ukazują nie tylko fundament realizacji ludzkiego powołania do szczęścia, ale odzwier‑
ciedlają istotę pozytywnej pedagogii, która pozwala najpierw dostrzegać w każdym 
człowieku ogromny potencjał dobra, pozytywnych wartości, ideałów, docenić wysiłek 
poszukiwania sensu własnego życia. Dopiero na tym tle dobra można mówić o zagro‑
żeniach, problemach, trudnościach i przegranych szansach młodych ludzi. Nie można 
jednak obwiniać młodych ludzi o takie czy inne formy przegranego życia, formy agre‑
sji, braku kultury i szacunku dla człowieka, nie dostrzegając przyczyn tych postaw, któ‑
rych należy szukać nie tyle u młodych ludzi, ile raczej u tych dorosłych, którzy niszczą 
wartość i godność człowieka, promując absolutny relatywizm i sytuacjonizm etyczny. 
Początek XXI wieku jest świadkiem wielu negatywnych zjawisk kulturowych i społecz‑
nych: terroryzmu na skalę międzynarodową, fanatyzmu kulturowo ‑religijnego, relaty‑
wizmu etycznego, destrukcji tradycyjnych wartości ludzkich, negacji wartości i godno‑
ści człowieka, destrukcji rodziny i jej roli wychowawczej, kontestacji aksjologicznych 
metod i form wychowania, występowania różnych form agresji. Młodzi ludzie nie są 
wyjęci spod negatywnego wpływu tych procesów i uwarunkowań cywilizacyjnych. 
Niektórzy z nich kumulują w sobie te negatywne zjawiska dzisiejszego świata, wyzwa‑
lając potem specyficzne formy agresji i negatywne postawy. Dlatego też nie można sy‑
tuacji młodzieży rozpatrywać niezależnie od współczesnych zjawisk i procesów kultu‑
rowych. Wszystko zależy od mocy świadectwa każdego człowieka, od jego zdolności 
dzielenia się światłem prawdy i potęgą wolności z tymi, którzy już oduczyli się łączyć 
ze sobą te wartości. Los świata, ludzkości i kultury zależy od tego, czy zasługujemy jesz‑
cze na miano „soli ziemi” i „światłości świata” (Mt 5, 13–14). Odpowiedź młodego po‑
kolenia u progu XXI wieku na wyzwania kulturowo ‑cywilizacyjne dzisiejszego świata 
będzie o tyle pełniejsza, prawdziwsza i skuteczniejsza, o ile będzie świadectwem war‑
tości, których blask odkrył na nowo dzisiejszemu światu Wielki Papież przełomu wie‑
ków i tysiącleci, święty Jan Paweł II, a który mocą swojego charyzmatu i świadectwa 
pokazuje na nowo papież Franciszek.

 1 Franciszek, Orędzie na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 roku, https://w2.vatican.va/content/fran 
cesco/pl/messages/youth/documents/papa ‑francesco_20150131_messaggio ‑giovani_2015. html (20.04.2016).
 2 Franciszek, Orędzie na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 roku, https://w2.vatican.va/content/fran 
cesco/pl/messages/youth/documents/papa ‑francesco_20150131_messaggio ‑giovani_2015. html (20.04.2016).
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Do tego dziedzictwa św. Jana Pawła II i świadectwa papieży: Benedykta XVI i Fran‑
ciszka sięgamy ciągle, także w niniejszym numerze, przywołując autorytet świętości 
Jana Pawła II, który w ludziach młodych widział nadzieję świata i zachęcał ich do od‑
wagi bycia sobą w autentyzmie wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz wdzięczności 
dla tych, którzy im takie właśnie wartości przekazali. Pokazał w ten sposób nieustanną 
sztafetę pokoleń, która w odpowiedzialnie przeżywanej i kształtowanej młodości widzi 
źródło i moc rozwoju człowieka przez całe życia.

Analizy zawarte w prezentowanym numerze nawiązują do trudnych problemów 
życia młodego pokolenia, ale przede wszystkim dotykają ogromnego potencjału dobra 
i pozytywnych wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez młodych ludzi we 
współczesnym świecie. Mamy nadzieję – i tego życzymy naszym czytelnikom – że ten 
kolejny numer naszego czasopisma i zawarte w nim badawcze analizy pomogą odkry‑
wać i wyzwalać w sobie na nowo potencjał młodości, która związana zarówno z wie‑
kiem, jak i ze stanem ducha, pozwala w różnych sytuacjach i uwarunkowaniach z nową 
energią i nowymi motywacjami odkrywać sens, wartość i radość życia.

redaktor naczelny
Ks. Michał Drożdż


