ROCZNIKI NAUK SPOĐECZNYCH
Tom 3(39)
–
2011

MAREK MARIUSZ TYTKOx
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GRUP ETNICZNYCH I KULTUR INNYCH NARODÓW
(WYBRANE ASPEKTY)

W artykule skrótowo zaprezentowano wybrane, przykđadowe aspekty koncepcji pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszoĞci narodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów. NaleĪy wyjaĞniü, Īe przez
termin „kultury mniejszoĞci narodowych” rozumie siĊ kultury grup narodowych bĊdących mniejszoĞcią w stosunku do kultury narodu dominującego
w danym paĔstwie. Natomiast przez termin „kultury grup etnicznych” rozumie
siĊ kultury mniejszoĞciowych grup etnicznych, niebĊdących mniejszoĞciami
narodowymi, w relacji do kultury narodu dominującego w danym paĔstwie.
Poprzez termin „kultury innych narodów” rozumie siĊ kultury narodów innych
niĪ naród wđasny, tj. kultury narodów, które istnieją w paĔstwach innych, niĪ
paĔstwo wđasne. Poprzez termin „pedagogika kultury narodowej” rozumie siĊ
czĊĞü „pedagogiki kultury” odniesioną do problematyki wđasnego narodu, do
wđasnej, kulturowej wspólnoty narodowej. Termin „pedagogika kultury narodowej”, jak dotąd, nie pojawiđ siĊ w znanej autorowi literaturze pedagogicznej
(autor nie znalazđ tego terminu w tekstach innych badaczy).
Niniejszy artykuđ ma charakter koncepcyjny, bo dotyczy konceptualizacji
de facto nowej dziedziny pedagogicznej, którą proponuje siĊ okreĞliü jako
„pedagogika kultury narodowej”. W tekĞcie podjĊto próbĊ ogólnej charakterystyki przedmiotu badaĔ wskazanej sfery pedagogicznej, jednak z powodu
ograniczonych ram artykuđu nie jest to wyczerpujące studium odnoĞnej proDr MAREK MARIUSZ TYTKO – Uniwersytet JagielloĔski; adres do korespondencji: e-mail:
marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl
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blematyki badawczej. KoncepcjĊ pedagogiki kultury narodowej warto jednak
chociaĪ skrótowo okreĞliü w innym miejscu w zđoĪonym kontekĞcie dotychczas istniejących nauk o ksztađceniu i wychowaniu. Wskazana dziedzina obejmuje swoim zasiĊgiem obszar danej kultury narodowej istniejącej na tle kultur
innych narodów, kultur mniejszoĞci narodowych oraz kultur mniejszoĞciowych grup etnicznych, zarówno w warunkach (zwykle ograniczonej) tzw. demokracji, wolnoĞci, suwerennoĞci i niepodlegđoĞci, jak i w warunkach niewoli
zaborów, podlegđoĞci okupantowi, niesuwerennoĞci w czasach totalitaryzmu.
Proponowana dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki obejmuje swoim zasiĊgiem badawczym równieĪ problematykĊ ksztađcenia i wychowania w duchu
kultury narodowej w warunkach realnych ruchów spođecznych ludnoĞci, migracji, róĪnych rodzajów wyborów (deklaracji) przynaleĪnoĞci kulturowej,
konwersji kulturowych, wspóđczesnego wcielania w Īycie takich koncepcji
politycznych, które zakđadają róĪne formy integracji miĊdzynarodowych,
oparte na idei wspólnotowoĞci ponadnarodowej (np. Unia Europejska, NATO,
ONZ itd.).
W artykule przyjĊto, Īe najodpowiedniejszą podstawą pedagogiki kultury
narodowej jest kulturalistyczna koncepcja narodu oraz kulturalistyczna koncepcja kultury narodowej. PrzyjĊcie kulturalistycznej, opartej jednak na realistycznych zađoĪeniach poznawczych, podstawy rozumienia narodu pozwala na
unikniĊcie potencjalnych zarzutów o szerzenie idei rasistowskich, ksenofobicznych, uniofobicznych, eurofobicznych, nazistowskich, antysemickich, antygermaĔskich, antyrosyjskich, antyukraiĔskich itp. Realistyczno-kulturalistyczne
podejĞcie do problematyki badawczej w zakresie pedagogiki kultury narodowej moĪna zakorzeniü w filozofii realistycznej, równieĪ w kulturowej teorii
bđ. Jana Pawđa II, którą m.in. wyeksplikowađ w swojej ksiąĪce pt. PamiĊü
i toĪsamoĞü (2005). Pedagogika kultury narodowej powinna wychodziü z pewnoĞcią od definicji toĪsamoĞci narodowej, toĪsamoĞci etnicznej, mającej swe
korzenie w dziejach kultury wđasnego narodu, wđasnej wspólnoty etnicznej.
Znaczenie procesów identyfikacyjnych w przeszđoĞci historycznej w wielowiekowym continuum naturalnego ksztađtowania siĊ toĪsamoĞci poszczególnych narodów lub grup etnicznych nie ulega wątpliwoĞci. Historia, w rozumieniu dziejów procesów kulturowych danych wspólnot, zawaĪyđa na ksztađcie jĊzyka, obyczajów, przyjmowanej religii, rozwoju sztuki, techniki, nauki,
ustroju, edukacji itd., stąd np. toĪsamoĞü wspólnotowa narodów Europy oraz
narodowa toĪsamoĞü indywidualna pojedynczego czđowieka jest kaĪdorazowo
wynikiem dđugiego, zđoĪonego procesu historycznego, któremu podlegađy dane
wspólnoty czy konkretne rody, rodziny, osoby. Wszystkie czynniki narodo-
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twórcze są tylko warunkami dla wyđonienia siĊ danego narodu w trakcie
dziejów. Kulturalistyczne ujĊcie narodu nie moĪe jednak przyjąü jako swojego
punktu wyjĞcia tezy o moĪliwoĞci dowolnej, sztucznej kreacji narodu, w myĞl
jakichkolwiek zađoĪeĔ apriorycznych, np. ideologicznych, politycznych. Dlatego naleĪy odrzuciü nierealistyczne, woluntarystyczne, subiektywistyczne,
kreatywistyczne, aprioryczne stanowisko w odniesieniu do narodu czy grupy
etnicznej. NaleĪy przyjąü natomiast, jako realistyczne, aposterioryczne, zađoĪenie o naturalnym, historycznym, wielowiekowym, dđugotrwađym, zđoĪonym
procesie narodotwórczym.
Przykđadem realistycznej teorii cywilizacji, kultury i narodu jest teoria wypracowana przez Feliksa Konecznego, którego ujĊcie zasđuguje na uwzglĊdnienie w pedagogice kultury narodowej. RównieĪ elementy teorii kultury, teorii cywilizacji, teorii narodu i paĔstwa, obecne w nauczaniu bđ. Jana Pawđa II
warto wđączyü do pedagogiki kultury narodowej. Bđ. Jan Paweđ II zająđ obiektywne, rozumowe, realistyczne, aposterioryczne, kulturalistyczne stanowisko
we wspóđczesnej debacie nad procesami jednoczenia siĊ narodów europejskich, przy czym papieĪ akcentowađ wspólnotowoĞü Europy w ramach wielowiekowej, cywilizacyjnej wspólnoty chrzeĞcijaĔskiej. Jako realista, obiektywista, aposterioryk, sformuđowađ koncepcjĊ kulturowej integracji Europy bez
podwaĪania w sposób zasadniczy uksztađtowanych historycznie kultur narodowych. PamiĊü i toĪsamoĞü narodów Europy są gđĊboko naznaczone chrzeĞcijaĔstwem. Papieskie, realistyczne, obiektywistyczne, aposterioryczne ujĊcie
narodu i kultury narodowej, wbrew pozorom, nie jest bynajmniej „miĊkkie”,
bo papieĪ w ostatniej swojej ksiąĪce (PamiĊü i toĪsamoĞü) twardo zaakcentowađ prawo kaĪdego narodu do wđasnej toĪsamoĞci. OtwartoĞü papieskiego
ujĊcia narodu i kultury narodowej nie polega jednak na rezygnacji z wđasnej
toĪsamoĞci narodowej czy etnicznej. WrĊcz przeciwnie, papieska teoria kultury gđĊboko akcentuje potrzebĊ wychowania patriotycznego przy jednoczesnym poszanowaniu innych nacji i ethnosów1. Tu pomija siĊ analizĊ papieskiej
koncepcji kultury narodowej, szczegóđowe wnioski z jego nauczania o patriotyzmie i ich aplikacjĊ do pedagogiki kultury narodowej, jakkolwiek w innym
miejscu aplikacja takowa byđaby wskazana; naleĪađoby w tym celu napisaü odrĊbne studium. Podobnie wskazane jest aplikowanie teorii Feliksa Konecznego do pedagogiki kultury narodowej, wymagađoby to jednak osobnego artykuđu. OsiągniĊcia realistycznej, obiektywistycznej, aposteriorycznej, tzw. Filozoficznej Szkođy Lubelskiej (np. ks. Wincentego Granata, o. Mieczysđawa
1

P. J a r o s z y Ĕ s k i, Patriotyzm, PEF X, Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 319-321.
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Alberta Krąpca, Piotra JaroszyĔskiego, Henryka Kieresia, o. Andrzeja Maryniarczyka, s. Zofii Zdybickiej itd.) równieĪ powinny byü brane pod uwagĊ
przy aplikacji teorii kultury, teorii narodu, teorii paĔstwa, teorii religii, teorii
wychowania, teorii ksztađcenia itd. do pedagogiki kultury narodowej w odnoĞnym zakresie. „Pedagogika kultury narodowej” moĪe byü formalnie ujmowana
jako: a) naukowa dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki (czĊĞü pedagogiki
kultury), b) teoria pedagogiczna okreĞlająca, opisująca, analizująca, wyjaĞniająca ze zrozumieniem problematykĊ ogólną i szczegóđową z zakresu dziedziny
pedagogiki kultury narodowej, w nawiązaniu do poszczególnych subdyscyplin
naukowych, c) praktyczna dziađalnoĞü w zakresie ksztađcenia, wychowania
i opieki w ramach formowania toĪsamoĞci narodowej, pamiĊci o kulturze narodowej, zrĊbów ĞwiadomoĞci kultury narodowej u poszczególnych osób (wychowanków, uczniów, podopiecznych) lub wspólnot (grup osób). Praktyczną
dziađalnoĞü w zakresie pedagogiki kultury narodowej naleĪađoby nazwaü „pedagogią kultury narodowej”, czyli praxis paidei w ramach kultury narodowej.
KaĪdemu z trzech wymienionych aspektów pedagogiki kultury narodowej
naleĪađoby poĞwiĊciü osobne studium. Mając ĞwiadomoĞü róĪnic w podejĞciu
do tytuđowej problematyki, w niniejszym artykule spróbowano jedynie ukazaü
przykđadowe obszary badawcze, niejako sygnalizując niektóre zagadnienia,
bez intencji ich wyczerpania. Skupiono siĊ jedynie na wybranych wątkach pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszoĞci narodowych
i kultur grup etnicznych, podając przykđadowe rozwiązania i stawiając kwestie
do rozstrzygniĊcia. Zagadnienia pominiĊte lub zasygnalizowane warte są gđĊbszego ujĊcia w odrĊbnych studiach. Pedagogika kultury narodowej w relacji
do innych kultur narodowych, do kultur mniejszoĞci narodowych i kultur grup
etnicznych powinna, w trakcie swojego rozwoju jako dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki, opracowaü szczegóđowo dane zagadnienia Ğwiadomego ksztađtowania toĪsamoĞci w ramach procesów wychowawczych. Nie naleĪy jednak
myliü politycznej ideologii z pedagogiką jako nauką o wychowaniu i ksztađtowaniu (formowaniu) czđowieka, bo nauka nie jest i nie moĪe byü ideologią
polityczną, stąd pedagogika jako nauka nie moĪe przejmowaü funkcji polityki
w wyznaczaniu poĪądanego lub niepoĪądanego kierunku zmian, np. tzw. integracji europejskiej. Zadaniem politologii jest okreĞlaü, analizowaü i wyjaĞniaü
poszczególne ideologie polityczne, natomiast zadaniem pedagogiki jako nauki
jest opisywaü, analizowaü i wyjaĞniaü ze zrozumieniem kwestie dotyczące np.
wychowania i ksztađcenia czđowieka jako osoby oraz wychowania i ksztađcenia wspólnot ujmowanych jako grupy o okreĞlonych cechach kulturowych.
W szczególnoĞci pedagogika kultury narodowej zajmuje siĊ ksztađceniem
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i formowaniem toĪsamoĞci narodowej (i patriotyzmu) wychowanków, uczniów,
podopiecznych, dzieci, mđodzieĪy i dorosđych, pracą nad ĞwiadomoĞcią
narodową, nad uĞwiadamianiem sobie: kim jesteĞmy, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy jako naród w kontekĞcie innych narodów i grup etnicznych.
Istotne jest pytanie, w jaki sposób praktycznie realizowaü ksztađcenie i wychowanie w zakresie kultury narodowej w perspektywie porównawczej, w kontekĞcie innych kultur narodowych oraz kultur mniejszoĞci narodowych i kultur
grup etnicznych? Warto równieĪ zapytaü o strukturĊ i funkcjĊ kultur mniejszoĞci narodowych oraz kultur grup etnicznych w ramach dominującej kultury
narodowej, jaką np. w I/II/III/IV RP byđa i jest kultura polska? Czy rzeczywiĞcie jest tak, Īe dominująca kultura narodowa, czyli kultura wiĊkszoĞci (np.
Polaków w Polsce) i kultury narodowych mniejszoĞci (np. Niemców, Litwinów, UkraiĔców czy ĩydów w Polsce) są uđoĪone niejako w wymiarze „horyzontalnym”, tj. jedna obok drugiej, jedna oddzielona od drugiej? Czy rzeczywiĞcie jest równieĪ tak, Īe dominująca kultura narodowa, tzn. kultura wiĊkszoĞci (np. kultura Polaków w Polsce) i kultury grup etnicznych (np. Romów,
Tatarów, Karaimów w Polsce) są z kolei uđoĪone niejako w wymiarze „wertykalnym”, tj. jedna w drugiej, jedna wđączona w drugą, jedna podbudowana
drugą? Czy istotnie takie ujĊcie jest prawdziwe? Czy kultury romska (cygaĔska), tatarska, karaimska itd., jako kultury grup etnicznych, oparte są na kulturze polskiej, na polskiej kulturze narodowej i czy jednoczeĞnie polska kultura narodowa, jako kultura dominująca, opiera siĊ na kulturach poszczególnych
grup etnicznych, a na kulturach mniejszoĞci narodowych, zamieszkujących
PolskĊ juĪ siĊ nie opiera? Czy w ogóle podziađ na strukturĊ „wertykalną”
i „horyzontalną” w kulturze narodowej jest adekwatny do rzeczywistoĞci, czy
moĪe jest tylko modelem teoretycznym, wyabstrahowanym, nieoddającym realnie wystĊpujących zjawisk kulturowych2?
Procesy asymilacyjne powodują, Īe kultura mniejszoĞci narodowych zaczyna siĊ zmieniaü, oĞwieceni przedstawiciele mniejszoĞci narodowych ubogacają
kulturĊ dominującą. Co na tego typu pytania odpowiedzieü moĪe pedagogika
kultury narodowej, która nie jest pedagogiką wielokulturową, czyli multikulturową, bo daleka jest od popularnego, lansowanego wspóđczeĞnie modelu teorii
edukacji typu „multi-kulti”? Mając ĞwiadomoĞü róĪnicy pomiĊdzy mniejszoĞcią narodową a grupą etniczną, naleĪy równieĪ zapytaü przykđadowo, czy
2

Jak w takim razie np. zakwalifikowaü koncepcjĊ pedagogiczną pedagoga kultury Naftalego Herza Kanarka, czyli Henryka Rowida, który pochodziđ z rodziny Īydowskiej, jednak czuđ
siĊ Polakiem i pisađ po polsku?
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dominująca wiĊkszoĞü polska w Polsce ma obecnie jakikolwiek obowiązek
(moralny) finansowania szkolnictwa mniejszoĞci narodowych (np. mniejszoĞci
niemieckiej w Polsce) w sytuacjach miĊdzypaĔstwowych typu „bez wzajemnoĞci”3? Czy pedagogika kultury narodowej w tym przypadku lub w innych
sytuacjach ma programowo pomijaü problematykĊ ksztađtowania i podtrzymywania kultury narodowej Polaków za granicą? Czy jest to temat „niepoprawny
politycznie”, a przez to naleĪy go przemilczeü? Czy naleĪy przemilczeü równieĪ – w kontekĞcie spraw polskiej edukacji – np. kwestie wspóđczesnej lithuanizacji nazwisk polskich i polskich szkóđ na Litwie, wbrew prawu miĊdzynarodowemu? Czy naleĪy pomijaü tego typu kwestie, w których zastosowanie pedagogiki kultury narodowej do konkretnych rozwiązaĔ praktycznych byđoby wskazane? WspóđczeĞnie, na początku XXI w., gdy „modna”
stađa siĊ tzw. pedagogika miĊdzykulturowa (tj. interkulturowa4, nakierowana
na inne kultury) oraz tzw. pedagogika wewnątrzkulturowa (tj. intrakulturowa,
nakierowana na podkultury regionalne, istniejące wewnątrz kultury narodowej), podejmowanie tytuđowego zagadnienia pedagogiki kultury5 narodowej
nie jest obecne w dyskursach pedagogicznych, choü stanowi centralne zagadnienie wychowawcze kaĪdego narodu6.
WspóđczeĞnie pisze siĊ o wychowaniu patriotycznym7, natomiast problematyka pedagogiki kultury8 narodowej w kontekĞcie innych kultur narodowych jest nieobecna w literaturze przedmiotu, nastawionej na wychowanie

3

Na przykđad w sytuacji, gdy Polacy wskutek ustaw hitlerowskich pod koniec lat trzydziestych XX w. przez ówczesne, totalitarne paĔstwo niemieckie (hitlerowską, narodowo-socjalistyczną III RzeszĊ Niemiecką) zostali bezprawnie pozbawieni statusu mniejszoĞci narodowej,
a obecny nastĊpca prawny III Rzeszy, tj. Republika Federalna Niemiec, nie przywróciđ dotąd
prawnego statusu mniejszoĞci narodowej Polakom od wielu pokoleĔ zamieszkađym w Niemczech?
4
Por. J. N i k i t o r o w i c z, Edukacja miĊdzykulturowa, w: Encyklopedia pedagogiki XXI
wieku, t. I, Warszawa: „ĩak” 2003, s. 934-942, bibliogr.
5
Por. J. G a j d a, Pedagogika kultury, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. IV, Warszawa: „ĩak” 2005, s. 160-166, bibliogr.
6
Por. J a n P a w e đ I I, PamiĊü i toĪsamoĞü. Rozmowy na przeđomie tysiącleci, Kraków:
Znak 2005, s. 173.
7
Por. J. F i l i p k o w s k i, Patriotyzm, w: Encyklopedia „biađych plam”, t. XX: Suplement,
Radom: POLWEN 2006, s. 105-107, bibliogr. (dalej skrót: EBP).
8
Por. M. N o w a k, Kultury pedagogika, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin: TN KUL
2004, kol. 213-215, bibliogr.
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patriotyczne9, niepogđĊbiające jednak tytuđowej problematyki niniejszego artykuđu. Z tego powodu warto podjąü wskazane w tytule zagadnienie, wychodząc
z zađoĪeĔ pedagogiki kultury oraz zarysowaü niespenetrowany od tej strony,
pedagogiczny obszar badawczy. Mowa jest m.in. o teoretycznym modelu,
tj. o pewnym, wzorcowym, pokojowym rozstrzygniĊciu, moĪliwym do zrealizowania (ale i realizowalnym), choü zostađ on de facto odrzucony w przeszđoĞci przez niektóre grupy mniejszoĞci narodowych (np. nacjonalistyczną czĊĞü
mniejszoĞci ukraiĔskiej10, co zakoĔczyđo siĊ w efekcie rzezią11 Polaków dokonaną przez nacjonalistów-UkraiĔców na dawnych Kresach Wschodnich w latach 40. XX w., jako konsekwencja negatywna ideologii nacjonalizmu ukraiĔskiego12). Nie jest prawdą, Īe polski, przedwojenny, utrakwistyczny system
9

Por. K. C h a đ a s, S. K o w a l c z y k, Wychowanie ku wartoĞciom narodowo-patriotycznym.: Elementy teorii i praktyki, t. II: Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. PaĔstwo. Pokój, Lublin
–Kielce: Wydawnictwo JednoĞü 2006, s. 282.
10
Por. T. S n y d e r, Tajna wojna: Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o UkrainĊ, Kraków: Znak 2008, passim; J. J. K a s p r z y k, Józewski Henryk Jan, EBP, t. IX, Radom:
POLWEN 2002, s. 39-43, bibliogr.; M. N o w a k, Narodowa Demokracja wobec mniejszoĞci
ukraiĔskiej w Polsce 1922-1939, GdaĔsk: Wydawnictwo Uniwersytetu GdaĔskiego 2007, s. 304,
bibliogr.
11
Por. S. S i e k i e r k a, H. K o m a Ĕ s k i, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraiĔskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocđaw: Nortom 2004,
s. 1182, bibliogr.; S. S i e k i e r k a, H. K o m a Ĕ s k i, K. B u c z a c k i, Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiĔskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocđaw:
Atla 2, Stowarzyszenie UpamiĊtnienia Ofiar Zbrodni UkraiĔskich Nacjonalistów „Na RubieĪy”
2006, s. 1269, bibliogr.; S. S i e k i e r k a, H. K o m a Ĕ s k i, E. R ó Ī a Ĕ s k i, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiĔskich w województwie stanisđawowskim 1939-1946, Wrocđaw: Atla 2, Stowarzyszenie UpamiĊtnienia Ofiar Zbrodni UkraiĔskich Nacjonalistów „Na
RubieĪy” 2008, s. 879, bibliogr.; W. S i e m a s z k o, E. S i e m a s z k o, Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiĔskich na ludnoĞci polskiej Wođynia 1939-1945, t. I-II, Warszawa:
von borowiecky 2000 – t. I, s. 997, t. II, s. 1001-1433, bibliogr.
12
Por. D. D o n c o v, Nacjonalizm, wstĊp, tđum., komentarz i analiza W. Poliszczuk, przedmowa B. Grott, Kraków: KsiĊgarnia Akademicka 2008, s. 281; W. P o l i s z c z u k, Fađszowanie historii najnowszej Ukrainy: WođyĔ – 1943 i jego znaczenie, Toronto–Warszawa: wyd.
autora 1996, s. 90; t e n Ī e, Gorzka prawda: zbrodniczoĞü OUN-UPA (spowiedĨ UkraiĔca),
Toronto–Warszawa: ĝwiatowy Związek ĩođnierzy Armii Krajowej OkrĊg WođyĔ 1995/1997,
s. 422; t e n Ī e, Gwađt na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto–Warszawa: Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich 2003, s. 296;
t e n Ī e, Ideologia nacjonalizmu ukraiĔskiego, Toronto–Warszawa: wyd. autora 1996, s. 218,
bibliogr.; t e n Ī e, Ideologia nacjonalizmu ukraiĔskiego wedđug Dmytra Doncowa, Warszawa:
ĝwiatowy Związek ĩođnierzy Armii Krajowej, OkrĊg WođyĔ 1999, s. 97; t e n Ī e, Integralny
nacjonalizm ukraiĔski jako odmiana faszyzmu, t. I: Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukraiĔ-
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edukacji spowodowađ rzekomo wzrost nacjonalizmu ukraiĔskiego i antypolonizmu wĞród UkraiĔców, co w konsekwencji doprowadziđo do rzezi Polaków,
dokonanej w okresie II wojny i po niej, przez UkraiĔców-nacjonalistów z ludobójczej OUN-UPA. Zanim zostađ wprowadzony edukacyjny system utrakwistyczny (1924 r., tzw. lex Grabski) w Polsce, juĪ istniađ terroryzm nacjonalistów ukraiĔskich (1922-1939) w II RP, który pod wpđywem zbrodniczej,
nacjonalistycznej ideologii ukraiĔskiej OUN-UPA w okresie II wojny za zezwoleniem okupanta, tj. hitlerowskich Niemiec, zaowocowađ negatywnie rzeziami ukraiĔskimi na bezbronnych Polakach13 oraz w konsekwencji samoobroną ze strony Polaków przed rzeziami ukraiĔskimi (nie byđa to bynajmniej
„wojna domowa” ani „wojna bratobójcza”, nie moĪna zrównywaü akcji obronnych polskiej samoobrony AK ze zbrodniczymi rzeziami OUN-UPA).
Pedagogika kultury narodowej ma jednak po dziĞ dzieĔ wiele do zrobienia,
aby na gruncie prawdy obiektywnej, doprowadziü do pokojowego wspóđĪycia
miĊdzy sąsiednimi narodami, w tym miĊdzy Polakami a UkraiĔcami, bez zakđamywania prawdy historycznej, co obecnie siĊ czyni w imiĊ tzw. fađszywej
„poprawnoĞci politycznej”.
W niniejszym studium chodzi o pozytywny wzorzec pokazujący pewien
typ humanistycznych rozwiązaĔ narodowych, korzystny dla wszystkich stron,
tj. zarówno dla mniejszoĞci narodowych, jak i dla wiĊkszoĞci dominującej.
Ów wzorzec pozytywny pomijany jest jednak przez wspóđczesnych badaczy,
moim zdaniem, niesđusznie, wszak chodzi o narodowy model wspólnotowy,
skiego – UkraiĔski ruch nacjonalistyczny; struktura organizacyjna i zađoĪenia programowe,
Toronto: wyd. autora 1998, s. 232, bibliogr.; t. II: Dowody zbrodni OUN i UPA, Toronto: wyd.
autora 2000, s. 778, bibliogr.; t. III: Nacjonalizm ukraiĔski w dokumentach, Toronto: wyd.
autora 2002, s. 536; t. IV: Nacjonalizm ukraiĔski w dokumentach, Toronto: wyd. autora 2002,
s. 524; t. V: Nacjonalizm ukraiĔski w dokumentach, Toronto: wyd. autora 2003, s. 510; t e n Ī e, Problem nacjonalizmu ukraiĔskiego w Polsce w zarysie, Wrocđaw: Biuro Poselskie
A. Stryjewskiego 2003, s. 72; t e n Ī e, 60 rocznica mordów wođyĔskich: nauka, polityka, uczczenie ofiar, Wrocđaw: Biuro Poselskie A. Stryjewskiego 2003, s. 12.
13
L. K u l i Ĕ s k a , DziađalnoĞü terrorystyczna i sabotaĪowa nacjonalistycznych organizacji
ukraiĔskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu
NiepodlegđoĞciowego, KsiĊgarnia Akademicka 2009, s. 743; Antypolska akcja nacjonalistów
ukraiĔskich w Mađopolsce Wschodniej w Ğwietle dokumentów Rady Gđównej OpiekuĔczej
(1943-1944), oprac. L. KuliĔska, A. RoliĔski, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu NiepodlegđoĞciowego, KsiĊgarnia Akademicka 2003, s. 526; Kwestia ukraiĔska i eksterminacja ludnoĞci polskiej w Mađopolsce Wschodniej w Ğwietle dokumentów Polskiego PaĔstwa
Podziemnego 1942-1944, oprac. L. KuliĔska, A. RoliĔski, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu NiepodlegđoĞciowego, KsiĊgarnia Akademicka 2004, s. 380.
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o którym mówiđ bđ. Jan Paweđ II w dniu 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze:
„Naród jest prawdziwie wolny, gdy moĪe ksztađtowaü siĊ jako wspólnota
okreĞlona przez jednoĞü kultury, jĊzyka, historii. PaĔstwo14 jest istotnie suwerenne15, jeĞli rządzi spođeczeĔstwem i zarazem sđuĪy dobru wspólnemu spođeczeĔstwa i jeĞli pozwala narodowi realizowaü wđaĞciwą mu podmiotowoĞü,
wđaĞciwą mu toĪsamoĞü”16. PapieĪ wielokrotnie podkreĞlađ kulturowy wymiar
narodu:
Naród bowiem trwa w swojej duchowej substancji, duchowej toĪsamoĞci przez wđasną
kulturĊ. […] Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których đączą róĪne spoiwa, ale nade
wszystko wđaĞnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”… Jestem synem
narodu17, który przetrzymađ najstraszliwsze doĞwiadczenia dziejów, którego sąsiedzi
wielokrotnie skazywali na Ğmierü – a on pozostađ przy Īyciu, i pozostađ sobą. Zachowađ
wđasną toĪsamoĞü i zachowađ poĞród rozbiorów18 i okupacji19 wđasną suwerennoĞü jako
naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne Ğrodki fizycznej potĊgi, ale tylko w oparciu
o wđasną kulturĊ, która okazađa siĊ w tym wypadku potĊgą wiĊkszą od tamtych potĊg.
I dlatego teĪ to, co tutaj mówiĊ na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przyszđoĞci, nie jest echem Īadnego „nacjonalizmu” 20, ale pozostaje trwađym elementem ludzkiego doĞwiadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju czđowieka. Istnieje podstawowa suwerennoĞü spođeczeĔstwa, która wyraĪa siĊ w kulturze21 narodu. Jest to
zarazem ta suwerennoĞü, przez którą równoczeĞnie najbardziej suwerenny staje siĊ
czđowiek22.

14

A. W i e l o m s k i, PaĔstwo, EBP, t. XIV, Radom: POLWEN 2004, s. 50-54, bibliogr.;
M. A. K r ą p i e c, PaĔstwo, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 977-982, bibliogr.
15
A. W i e l o m s k i, SuwerennoĞü, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 31-32, bibliogr.
16
Cyt. za: Wychowanie ku wartoĞciom w Ğwietle nauczania Jana Pawđa II. Elementy teorii
i praktyki, t. III: SolidarnoĞü. MądroĞü. Wspólnota. WiernoĞü. MđodoĞü, red. K. Chađas, Kielce–Lublin: Wydawnictwo JednoĞü 2006, s. 165.
17
Por. Polska i Polacy, wybór, wstĊp B. Suchodolski, Warszawa: PWN 19832, s. 729.
18
Por. L. W o j t o w i c z, Rozbiory Polski, EBP, t. XX, s. 237-239, bibliogr.
19
Por. A. L. S z c z e Ğ n i a k, Generalne Gubernatorstwo, EBP, t. VI, Radom: POLWEN
2001, s. 282-292, bibliogr.; t e n Ī e, Generalny plan Wschód, tamĪe, s. 293-311, bibliogr.
20
Por. J. B a r t y z e l, Nacjonalitaryzm, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, s. 229-236;
P. T a r a s i e w i c z, A. W i e l o m s ki, Nacjonalizm, tamĪe, s. 242-249, bibliogr.; B. G r o t t,
Nacjonalizm polski, EBP, tamĪe, s. 249-253, bibliogr; W. P o l i s z c z u k, Nacjonalizm ukraiĔski, tamĪe, s. 253-263; J. F i l i p k o w s k i, Nacjonal-katolicyzm, EBP, t. XX, s. 44-46, bibliogr.
21
Por. Cz. B a r t n i k, D. C a p a đ a, L. D y c z e w s k i, S. K o w a l c z y k, Kultura, w:
Encyklopedia Katolicka, t. X, kol. 188-201, bibliogr.
22
Cyt. za: Wychowanie ku wartoĞciom…, t. III, s. 168-169.
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Punktem wyjĞcia jest „naród”23, a nie „spođeczeĔstwo”, a naród to „naturalny,
spođeczny związek ludzi Īyjących przez pokolenia we wspólnej kulturze, z którą
siĊ utoĪsamiają”24. Dlatego pedagogika kultury narodowej jest niezbĊdna kaĪdemu narodowi, a równieĪ mniejszoĞciom narodowym i grupom etnicznym.
W historii wychowania naleĪađoby wskazaü na miĊdzywojenny spór teoretyczny wĞród pedagogów kultury, który toczony byđ m.in. przez Bogdana Suchodolskiego25 (UW) i Zygmunta Mysđakowskiego26 (UJ) na temat alternatywy: wychowanie narodowe czy wychowanie paĔstwowe27? Spór powyĪszy
(ok. 1931-1939), toczony byđ w okreĞlonym kontekĞcie historycznym narastającego zagroĪenia dla Polski ze strony totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego28, a jednoczeĞnie w kontekĞcie etnicznym, ówczeĞnie stale aktualnym, tj. w związku z tym, Īe w II Rzeczypospolitej (1918-1939) istniađy doĞü
liczne, co do iloĞci osób, mniejszoĞci narodowe, np. Īydowska, ukraiĔska,
biađoruska i mniej liczne: niemiecka, litewska, ormiaĔska, gruziĔska, czeska,
sđowacka, rosyjska itd., oraz grupy etniczne: tatarska, cygaĔska, karaimska itd.
PaĔstwo polskie nie byđo, rzecz jasna, jednonarodowe, lecz wieloetniczne,
wielonarodowe, z dominującą narodowoĞcią polską oraz m.in. z wymienionymi mniejszoĞciami narodowymi i grupami etnicznymi, np. ukraiĔskimi:
Đemkowie, Bojkowie, czy cygaĔskimi. Cyganie są zwani obecnie w XXI w.,
w myĞl politycznej poprawnoĞci, „Romanami”, choü nie jest to grupa jednolita. Te mniejszoĞci narodowe czy grupy etniczne istnieją w Polsce do dziĞ29,
choü proporcjonalnie w obecnej III RP jest ich mniej w relacji do osób narodowoĞci polskiej, niĪ to byđo przed II wojną w II RP.
23

Por. M. A. K r ą p i e c, Naród, PEF, t. VII, s. 510-514.
TamĪe, s. 510.
25
B. K i e r e Ğ, Suchodolski Bogdan, PEF, t. IX, Lublin: PTTA 2008, s. 263-264, bibliogr.
J. G a j d a, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006, rozdziađ IV:. Problematyka wychowania narodowego, paĔstwowego i obywatelskiego (s. 75-101),
gdzie omówiono odnoĞne poglądy przedwojennych teoretyków wychowania: Lucjana Zarzeckiego, Zygmunta Mysđakowskiego, Bogdana NawroczyĔskiego, Bogdana Suchodolskiego i Ernesta Kriecka. Por. B. S u c h o d o l s k i, Kultura wspóđczesna a wychowanie mđodzieĪy, Lwów
–Warszawa: KsiąĪnica-Atlas [1935], s. 55; t e n Ī e, Wychowanie moralno-spođeczne, Warszawa: „Nasza KsiĊgarnia” 1936, s. 79; tenĪe, Uspođecznienie kultury, Warszawa: „Rój” 1937, s. 384.
26
B. K i e r e Ğ, Mysđakowski Zygmunt Karol, PEF, t. VII, s. 457-459, bibliogr.
27
Z. M y s đ a k o w s k i, Wychowanie paĔstwowe a narodowe, „Muzeum” [Lwów], 46(1931),
nr 1, s. 1-13.
28
Z. M y s đ a k o w s k i, Totalizm czy kultura, Kraków 1938, s. 76.
29
I. G r a b a r c z y k, MniejszoĞci narodowe, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. III,
Warszawa: „ĩak” 2004, s. 345-366, bibliogr.
24
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W niniejszych przykđadach chodziđo tylko o zwrócenie uwagi na ogólny
problem mniejszoĞci narodowych lub mniejszoĞciowych grup etnicznych (a
wiĊc i ich mniejszoĞciowych kultur) w relacji do naturalnie dominującej (w I,
II i III Rzeczypospolitej) kultury polskiej. Zasygnalizowane zagadnienie otwiera
jednak pole badawcze z pogranicza pedagogiki kultury narodowej, etnologii
kultury, antropologii kultury, socjologii kultury, historii kultury i kulturoznawstwa. MniejszoĞci narodowe i grupy etniczne byđy kontekstem i tđem dla
dyskusji, która toczyđa siĊ przed II wojną w zasadzie na poziomie antropologicznym: co waĪniejsze – paĔstwo czy naród? Czy naród jest dla paĔstwa,
czy paĔstwo dla narodu? A jeĞli w paĔstwie jest wiĊcej, niĪ jeden naród, to co
wtedy? A jeĞli jest tak, to co wtedy z wychowaniem? Komu i czemu sđuĪy
wychowanie w paĔstwie wielonarodowym, z dominującą w sposób oczywisty
pozycją jednego narodu? Czy wychowanie30 ma sđuĪyü narodowi dominującemu czy równieĪ mniejszoĞciom narodowym, niedominującym, ale takĪe nierecesywnym? Czy wychowanie mniejszoĞci narodowych jest dla paĔstwa czy
dla adaptacji do narodu dominującego, a moĪe dla asymilacji w ramach narodu dominującego, czy moĪe dla (kulturowej) konwergencji narodów, tj. wzajemnego przenikania siĊ, obopólnego wpđywu, ubogacenia siĊ nawzajem?
Takie ogólne pytania nasuwają siĊ wspóđczeĞnie badaczowi po lekturze
ówczesnych pism Z. Mysđakowskiego, B. Suchodolskiego, choü wyĪej
wyszczególnione pytania tam wprost nie padđy. MoĪna, oczywiĞcie, sformuđowaü owe pytania w sposób bardziej „elastyczny”, „miĊkki”, w sposób „rozmyty”, „zamazujący rzeczywistoĞü”, ale postawione tak wyraĨnie, „twardo”,
krystalizują precyzyjniej problem i koncentrują tytuđową problematykĊ w sposób przejrzysty, jasny, precyzyjny, konkretny w odniesieniu do istotnych,
mających konkretne desygnaty, kategorii „paĔstwa” i „narodu”, skoro mowa
byđa rzeczywiĞcie o „wychowaniu paĔstwowym” i „wychowaniu narodowym”
w wielonarodowej i wieloetnicznej II RP z dominującą narodowoĞcią polską.
Dyskusja pedagogiczna byđa ograniczona, choü do 1939 r. zabierali w niej
gđos przedstawiciele pedagogiki kultury (Bogdan NawroczyĔski, Kazimierz
SoĞnicki, Bogdan Suchodolski) oraz teoretycy wychowania, pedagodzy naleĪący do innych nurtów (np. Ernest Krieck, Zygmunt Mysđakowski, Lucjan
Zarzecki). Poruszano siĊ w obszarze: paĔstwo-naród-wychowanie. Spór ów

30

B. K i e r e Ğ, Wychowanie, EBP, t. XVIII, Radom: POLWEN 2006, s. 185-188, bibliogr.
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dotyczyđ przed II wojną w zasadzie filozoficznych podstaw antropologicznych31, filozofii wychowania32, w obrĊbie cywilizacji33 đaciĔskiej.
W niniejszym artykule nie omówiono racji poszczególnych stron historycznego sporu przedwojennego34, ograniczono siĊ jedynie do samego zasygnalizowania problemu pedagogicznego jako pragenezy pedagogiki kultury
narodowej, ale bez przeprowadzania dyskusji szczegóđowych, historycznych
stanowisk. Rzecz wymagađaby osobnego, obszernego studium, przedstawiającego szczegóđowo wszystkie racje stron sporu i konsekwencje owych stanowisk pedagogicznych dla dzisiejszej pedagogiki kultury narodowej, po stosownej interpolacji i aktualizacji terminologicznej, w relacji do kultur mniejszoĞci narodowych, kultur mniejszoĞciowych grup etnicznych i kultur innych
narodów.
Moim zdaniem, najogólniejsze, najistotniejsze pytanie brzmiađo: czy w paĔstwie, które realizuje politykĊ propaĔstwową, prounitarną, wychowanie powinno mieü charakter propaĔstwowy, prounitarny, czy narodowy, pronarodowy, propolski? NaleĪy w tym kontekĞcie przypomnieü, Īe suwerenem35 jest
nie paĔstwo, lecz naród36 jako podmiot, tj. jako spođecznoĞü kulturowo-jĊzykowa osób przynaleĪących do danego narodu. To naród ustanawia paĔstwo
i jego KonstytucjĊ, natomiast paĔstwo nie „ustanawia” narodu. NaleĪađoby
odesđaü do rozróĪnieĔ w pojmowaniu pojĊcia „naród”37. Naród to równieĪ
m.in.: 1. wspólnota egzystencjalna (bytująca na jednym obszarze, korzystająca
ze wspólnych dóbr materialnych), 2. wspólnota symboliczna (mająca wspólne
wartoĞci, zakorzeniona duchowo-historycznie w danej kulturze). Obydwa te
ujĊcia narodu (egzystencjalno-geograficzno-materialne i kulturowo-symboliczne, czyli aksjologiczno-historyczne, duchowo-toĪsamoĞciowe), mogą byü uĪywane komplementarnie przez pedagogikĊ kultury narodowej w odniesieniu do
kultur mniejszoĞci narodowych, mniejszoĞciowych grup etnicznych i do kultur
innych narodów. Rzecz wymagađaby rozwiniĊcia w osobnym artykule. Dysku31

Por. S. K a m i Ĕ s k i, M. A. K r ą p i e c, Antropologia filozoficzna, PEF, t. I, Lublin: PTTA
2000, s. 251-263, bibliogr.
32
Por. B. K i e r e Ğ, Wychowania filozofia, PEF, t. IX, s. 857-864, bibliogr.
33
Por. P. S k r z y d l e w s k i, Cywilizacja, PEF, t. II, Lublin: PTTA 2001, s. 339-348, bibliogr.
34
Por. J. G a j d a, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006
(rozdz. IV Problematyka wychowania narodowego, paĔstwowego i obywatelskiego, s. 75-101).
35
Por. A. W i e l o m s k i, Suweren, EBP, t. XVII, s. 29-31, bibliogr.
36
Por. M. A. K r ą p i e c, Naród, PEF, t. VII, s. 510-514.
37
TamĪe.
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sja wszystkich rozumieĔ pojĊcia „narodu”, spotykana u róĪnych autorów we
wspóđczesnej literaturze przedmiotu, oraz konsekwencje przyjĊcia takiego,
a nie innego rozumienia terminu „naród” dla „pedagogiki kultury narodowej”
to temat na osobne studium.
W tworzeniu podstaw pedagogiki kultury narodowej pominąü naleĪy rasistowskie, nazistowskie ujĊcia „narodu” związane z rasą, jako ujĊcia nienaukowe. W Ğwietle wspóđczesnych badaĔ genetycznych, prowadzonych na poziomie DNA, pseudonaukowe koncepcje rasistowskie38, nazistowskie39 nie
znajdują potwierdzenia, podziađy idą w poprzek bđĊdnych schematów antropologicznych, znanych z koncepcją rasizmu czy nazizmu. Z tych powodów
pđaszczyzna kulturowa – moim zdaniem – jest jedyną wđaĞciwą sferą dla pedagogicznych rozwaĪaĔ o narodzie i dla pedagogiki kultury narodowej. W przypadku paĔstwa wielonarodowego, republikaĔskiego ze znacznym odsetkiem
osób innego pochodzenia narodowego, niĪ pochodzenie wiĊkszoĞci obywateli,
prawa obywatelskie40, w tym prawa wyborcze, przysđugują ludziom reprezentującym róĪne narodowoĞci. Tym samym istotne dla paĔstwa decyzje naleĪą
nie tylko do suwerena, tj. do narodu stanowiącego jego podmiot jako wyznacznik ciągđoĞci historycznej, ale równieĪ do obywateli, którzy owo paĔstwo
wybrali jako miejsce swego wzglĊdnie stađego osiedlenia. JeĪeli relacje miĊdzy tymi grupami są przyjazne, mogą wspólnie wpđywaü na pomyĞlnoĞü paĔstwa. JeĪeli pozostają antagonistyczne, moĪe to stwarzaü zagroĪenie dla przyszđoĞci paĔstwa, a w tym równieĪ dla narodu, który jest jego suwerenem, gdyĪ
paĔstwo to stanowi jedyną wđaĞciwą przestrzeĔ jego rozwoju.
Przed II wojną paĔstwo polskie miađo ustrój republikaĔski. Wtedy równieĪ
toczyđa siĊ w istocie nierozstrzygniĊta dyskusja o wychowaniu narodowym
i paĔstwowym w okreĞlonych okolicznoĞciach historycznych demokracji republikaĔskiej (Rzeczpospolita demokratyczna). Wychowanie narodowe, propolskie natrafiađo na trudnoĞü metodologiczną: jak wychowywaü, w duchu polskiej kultury, obywateli paĔstwa polskiego, naleĪących jednak do innych narodów? Funkcjonowađa wtedy np. koncepcja tzw. utrakwizmu41, tj. wychowa38

Por. A. W i e l o m s k i, Rasizm, EBP, t. XV, Radom: POLWEN 2005, s. 186-193, bibliogr.
39
T e n Ī e, Nazizm, EBP, t. XIII, Radom: POLWEN 2004, s. 9-15, bibliogr.
40
T e n Ī e, Prawa czđowieka, EBP, t. XV, s. 12-15, bibliogr.
41
Szkolny system dwujĊzyczny dla mniejszoĞci narodowych w Polsce wprowadziđa
Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa,
Dz. U. R. P., z 1924 r., nr 79, poz. 766. Na temat szkolnictwa utrakwistycznego, polsko-ukraiĔskiego zob.: R. T o r z e c k i, Kwestia ukraiĔska w Polsce w latach 1923-1939, Kraków 1989;
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nia niejako „dwunarodowego”, dwujĊzycznego, np. polsko-ukraiĔskiego w województwach wschodnich, m.in.: stanisđawowskim, lwowskim i tarnopolskim.
MieszkaĔcy Rzeczypospolitej, naleĪący do mniejszoĞci narodowych, to byli
obywatele w duĪej czĊĞci „rodzimi”, „zasiedziali”, „tutejsi” od setek lat, np.
UkraiĔcy, Biađorusini, Rusini, ĩydzi, Tatarzy, Ormianie, Karaimi42, Litwini itp.,
zachowujący i pielĊgnujący jednak swoją odrĊbną toĪsamoĞü narodową lub (i)
religijną. Nie chodziđo tu o ĞwieĪych imigrantów (w pierwszym pokoleniu),
ale o spođecznoĞci Īyjące nie tyle „horyzontalnie” „obok” spođecznoĞci polskiej (bez asymilacji, bez adaptacji i bez akceptacji), ile w rozlicznych relacjach do spođecznoĞci polskiej (we wzajemnych powiązaniach). MoĪna by
w tym miejscu wysunąü koncepcjĊ zwaną „trzy razy a” („asymilacja”, „adaptacja”, „akceptacja”) jako opisującą owe rozliczne relacje miĊdzy przedstawicielami róĪnych narodowoĞci w ramach jednego paĔstwa.
Omawiany spór (wychowanie paĔstwowe czy narodowe?) jest rozstrzygalny (rozwiązywalny) w sposób oryginalny na gruncie teorii cywilizacji sformuđowanej przez Feliksa Karola Konecznego43, który wskazywađ44 na istnienie
tzw. cywilizacji polskiej, a nie tylko „narodu polskiego”. W tak szerokim ujĊciu traktowanie „polskoĞci” jako kategorii cywilizacyjnej, a nie jako kategorii
etnograficznej (etnologicznej), pozwala na unikniĊcie owego (pozornego, z tej
perspektywy patrząc) sporu: wychowanie paĔstwowe czy narodowe? Skoro
cywilizacja jest metodą ustrojową Īycia zbiorowego, to w wypadku potraktowania wychowania propolskiego (narodowego) jako wychowania w duchu
„cywilizacji polskiej” znika kontrowersja pomiĊdzy wychowaniem narodowym
a wychowaniem paĔstwowym, bo chodzi o wychowanie cywilizacyjne w duchu
cywilizacji charakteryzującej siĊ relatywnie od tysiąca lat tolerancyjnoĞcią45,
t e n Ī e, Polacy i UkraiĔcy. Sprawa ukraiĔska w czasie II wojny Ğwiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 12; M. Nowak, Narodowa Demokracja wobec mniejszoĞci
ukraiĔskiej w Polsce 1922-1939, GdaĔsk: Wydawnictwo Uniwersytetu GdaĔskiego 2007, passim.
42
P. B o r a w s k i, Gmina Karaimska w Đucku, „Rocznik MuzuđmaĔski” 6(2006), 1427 h,
s. 154-163; t e n Ī e, Samorząd ludnoĞci Karaimskiej w Wielkim KsiĊstwie Litewskim, „Rocznik
MuzuđmaĔski” 6(2006), 1427 h, s. 88-131; t e n Ī e, Uwag kilka o Karaimach z ziem litewskoruskich, „Rocznik MuzuđmaĔski” 6(2006), 1427 h, s. 132-146; t e n Ī e, Wkđad prof. Juliana
Talko-Hryncewicza do badaĔ nad Karaimami oraz Tatarami polsko-litewskimi, „Rocznik MuzuđmaĔski” 6(2006), 1427 h, s. 56-70, bibliogr
43
Por. R. P o l a k, Koneczny Feliks Karol, EBP, t. IX,. Radom: POLWEN 2002, s. 296301, bibliogr.
44
Por. P. S k r z y d l e w s k i, Koneczny Feliks Karol, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004,
s. 777-781, bibliogr.
45
Por. J. R. N o w a k, MyĞli o Polsce i Polakach, Katowice: Wydawnictwo Unia 1994, passim.
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wolnoĞcią, otwartoĞcią na „innych”. Przykđadowo rzecz biorąc, Polska nazywana byđa w XVI w. paradisus iudeorum, poniewaĪ ĩydzi sefardyjscy
i aszkenazyjscy masowo uciekali do niej z innych krajów europejskich przed
krwawymi przeĞladowaniami. Rzeczpospolita byđa dla nich oazą wolnoĞci.
Chđopi rosyjscy masowo zbiegali do Rzeczypospolitej w XVII/XVIII w. przed
uciskiem carskim.
W Polsce przez setki lat znajdowali schronienie przeĞladowani przedstawiciele wielu róĪnych nacji i ethnosów, obcokrajowcy osiedlali siĊ swobodnie
i rozwijali jako polscy obywatele przez setki lat (np. Niemcy w miastach,
Holendrzy [Olendry] w Wielkopolsce, Wđosi i inne nacje stanowili czĊĞü naszego mieszczaĔstwa), to są fakty z doby staropolskiej. „Cywilizacja polska”
dopuszczađa i dopuszcza nadal osoby o róĪnym pochodzeniu narodowym, etnicznym do wspóđtworzenia rzeczywistoĞci kulturowej (polskiej kultury narodowej), spođeczno-kulturowej w paĔstwie, pod minimalnym warunkiem „technicznym”: akceptacji podstawowych zasad Īycia spođecznego w Polsce i pod
warunkiem porozumienia siĊ, komunikacji w jĊzyku polskim, co nie znaczy,
Īe jĊzyk polski ma byü jĊzykiem ojczystym dla mniejszoĞci narodowych czy
mniejszoĞciowych grup etnicznych, które do koĔca nie zasymilowađy siĊ
w Polsce.
„Cywilizacja polska” jest terminem szerszym, niĪ „kultura polska”, poniewaĪ „cywilizacja” obejmuje szereg obszarów poza samą „kulturą”, np. technikĊ, prawo, ustrój polityczny i system spođeczny paĔstwa (wszystkie aspekty
duchowe i materialne zbiorowoĞci). „Cywilizacja” u Konecznego jest metodą
Īycia zbiorowego, dotyczy wszelkich, materialnych i duchowych aspektów
spođecznoĞci. Jedna cywilizacja, np. đaciĔska, moĪe w swoich ramach pomieĞciü wiele kultur (np. narodowych). Podobnie do modelu personalistycznej,
aposteriorycznej, realistycznej cywilizacji đaciĔskiej F. Koneczny ukuđ termin
symboliczny: „cywilizacja polska”. „Cywilizacja polska” pomieĞciü w sobie
mogđa wiele kultur, tj. kulturĊ polską, ale równieĪ kultury mniejszoĞci narodowych i kultury mniejszoĞciowych grup etnicznych, zamieszkujących przez setki
lat PolskĊ. OczywiĞcie, w sensie dosđownym „cywilizacji polskiej” nie moĪna
stawiaü obok „cywilizacji đaciĔskiej”, bo Polska jest od tysiąca lat czĊĞcią cywilizacji đaciĔskiej, sensu stricto. Chodziđoby zatem o ukazanie pojemnego modelu teoretycznego, do którego termin „cywilizacja polska” nadaje siĊ jako
pewna, wzorcowa realizacja „cywilizacji đaciĔskiej” w naszej czĊĞci Europy.
Cywilizacja đaciĔska w modelu polskim praktycznie od tysiąca lat funkcjonuje na styku „cywilizacji bizantyĔskiej”, „cywilizacji turaĔskiej” i „cywilizacji Īydowskiej” (terminy okreĞlające cztery „cywilizacje” obecne w Europie,
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terminy uĪywane przez F. Konecznego). NaleĪađoby w osobnym, obszernym
studium poĞwiĊconym tzw. cywilizacji polskiej w ujĊciu Feliksa K. Konecznego przedstawiü szczegóđowe zađoĪenia teoretyczne, odnosząc je jednoczeĞnie szczegóđowo do problematyki Īycia publicznego, w kwestii tak istotnej
dla pedagogiki kultury narodowej, jaką jest zagadnienie relacji „cywilizacji
polskiej” (w modelu-odmianie personalistycznej cywilizacji đaciĔskiej) do kultur mniejszoĞci narodowych, mniejszoĞciowych grup etnicznych w Polsce.
W KonecznaĔskiej teorii „cywilizacji polskiej” nie chodzi bynajmniej o koncepcjĊ, która, rzekomo z pozycji wyĪszoĞci cywilizacyjnej Polski i Polaków
wobec mniejszoĞci narodowych i mniejszoĞciowych grup etnicznych, definiowađaby w gruncie rzeczy koniecznoĞü organizowania nowych form asymilacji
lub inkulturacji owych narodowych mniejszoĞci i mniejszoĞciowych grup etnicznych do polskiej cywilizacji. Koneczny uzasadniđ pojĊcie modelowe tzw.
cywilizacji polskiej, wystĊpującej w obrĊbie jednego paĔstwa (zwđaszcza I Rzeczypospolitej), jako sprawdzoną przez setki lat metodĊ ustroju Īycia zbiorowego. Chodziđoby o „cywilizacjĊ polską”, która historycznie wyrosđa zwđaszcza na styku cywilizacji đaciĔskiej (Korona, ziemie polskie, chrystianizowane
przez chrzeĞcijaĔstwo „đaciĔskie”) i cywilizacji greckiej (Wielkie KsiĊstwo Litewskie, obejmujące m.in. ziemie ruskie, dawną RuĞ Kijowską itd., chrystianizowane wczeĞniej przez Bizancjum, czyli chrzeĞcijaĔstwo „greckie”).
W okresie miĊdzywojennym (1918-1939) nie doszđo ostatecznie do rozstrzygniĊcia sporu pedagogicznego o wychowanie „dla narodu czy dla paĔstwa?”, który toczony byđ na pđaszczyĨnie niepozwalającej na adekwatne do
rzeczywistoĞci historycznej, jednoznaczne wybory, decyzje. Kiedy pozostaje
siĊ na gruncie „narodu” i „paĔstwa”, a pomija fundament „cywilizacji” i wyrastającej z niej lub związanej z nią kultury, problem wychowania: „narodowe
- paĔstwowe?” ma równolegđe rozwiązania alternatywne, obydwa pozytywne,
choü niedoskonađe. 1. Wychowanie paĔstwowe powinno uwzglĊdniü wychowanie narodowe, np. w Polsce: kulturĊ polską oraz kultury innych narodowoĞci (mniejszoĞci narodowych) i mniejszoĞciowych grup etnicznych, które
wchodzą w skđad paĔstwa. NadrzĊdnoĞü wychowania propaĔstwowego nie
oznacza wszak degradacji poszczególnych kultur narodowych, lecz ich autonomiĊ. Dobrem wspólnym jest wspólne paĔstwo, tu: Rzeczpospolita Polska.
2. Wychowanie narodowe wiĊkszoĞci dominującej, tu: propolskie, powinno
uwzglĊdniaü wychowanie narodowe mniejszoĞci – innych spođecznoĞci zamieszkujących paĔstwo, np. wychowanie proukraiĔskie, probiađoruskie, prolitewskie, proĪydowskie, proniemieckie, proormiaĔskie itd. wĞród mniejszoĞci
narodowych czy mniejszoĞciowych grup etnicznych na zasadzie sprawdzo-
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nego przed II wojną w systemie szkolnym utrakwizmu, ale tylko w wymiarze
kulturowym, gdy chodzi o zachowanie charakterystycznych, oryginalnych
wierzeĔ, obyczajów, obrzĊdowoĞci, sztuki, jĊzyka itp., przy jednoczesnej akceptacji rzeczywistoĞci, a to znaczy, Īe mniejszoĞci narodowe i mniejszoĞciowe grupy etniczne nie mogą domagaü siĊ dla siebie przywilejów przewyĪszających uprawnienia kaĪdego obywatela-Polaka. JednoczeĞnie jednak w naszych realiach wszystkie owe partykularne rodzaje wychowania, tj. np. propolskie dla Polaków, proukraiĔskie dla UkraiĔców, probiađoruskie dla Biađorusinów, prolitewskie dla Litwinów, proĪydowskie dla ĩydów, proniemieckie
dla Niemców, proormiaĔskie dla Ormian itd., powinny byđy w przeszđoĞci
i powinny w przyszđoĞci uwzglĊdniaü nadrzĊdną zasadĊ dobra wspólnego Rzeczypospolitej Polskiej jako PaĔstwa Polskiego, tj. paĔstwa naleĪącego do narodu Polaków.
NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe dobra narodowe (dobro wspólne wszystkich
Polaków), które są wđasnoĞcią wspólną narodu polskiego, tj. ziemia, bogactwa
naturalne (równieĪ zđoĪa surowcowe i surowcowo-energetyczne, np. wĊgiel
kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i đupkowy itd., lasy, parki narodowe, wody geotermalne itd.) i kapitađ narodowy (w tym strategiczne przedsiĊbiorstwa paĔstwowe, waĪne dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, np. energetyczne,
wojskowe, wydobywcze, paliwowe, đącznoĞciowe, banki i inne) jako skđadniki
bezpieczeĔstwa narodowego, jako podpory cađoĞci terytorialnej i suwerennoĞci ekonomicznej paĔstwa, nie mogą naleĪeü do wđaĞcicieli obcych, zagranicznych, którzy nie gwarantują zarządzania nimi, tj. wspólnym dobrem wszystkich
Polaków, zgodnie z interesami polskiego paĔstwa i narodu polskiego. O interes narodowy, precyzyjnie i dđugomyĞlnie definiowany, zawsze dbađy i nadal
dbają równieĪ rozmaite, inne paĔstwa, jak np.: Niemcy, Francja itd., wprowadzając w praktyce odpowiednie zapisy prawne, skutecznie zabezpieczające
odpowiednio narodowe, paĔstwowe dobro wspólne Niemców w Niemczech,
Francuzów we Francji itd. Dlaczego zatem Polska miađaby nie chroniü skutecznie swojego dobra wspólnego, swojego interesu narodowego? Pedagogika
kultury narodowej powinna uwzglĊdniü równieĪ kategorie takie, jak: „interes
narodowy”, „narodowe dobro wspólne” w systemie edukacji Polaków. KaĪda
teoria powinna mieü, poĞrednio lub bezpoĞrednio, zastosowanie w praktyce,
zatem pedagogika kultury narodowej powinna mieü zastosowanie praktyczne
w konkretnych realiach danego narodu i paĔstwa.
Wskazana jest aplikacja ustaleĔ pedagogiki kultury narodowej do rzeczywistoĞci kulturowej, cywilizacyjnej, w tym równieĪ do „kultury gospodarczej”, „kultury prawnej”, czyli do sposobów postĊpowania w sprawach go-
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spodarczych i prawnych, istotnych dla narodu i paĔstwa, traktowanych jako
cađoĞci (naród-suweren i paĔstwo-instrument w rĊkach narodu-suwerena).
W Īadnym ze znanych, powaĪnych paĔstw na Ğwiecie nie powierza siĊ pieczy
nad Īywotnymi, strategicznymi interesami narodowymi obcym przedsiĊbiorstwom, obcym kapitalistom, mniejszoĞciom narodowym czy mniejszoĞciowym
grupom etnicznym, bo kaĪdy kapitađ ma swoją narodowoĞü czy etnicznoĞü,
o czym przekonujemy siĊ przy okazji kaĪdego kryzysu finansowego
i gospodarczego na Ğwiecie. PaĔstwa powaĪne i ich banki wspierają wtedy
swój rodzimy kapitađ narodowy, kapitađ wđasnych obywateli, kosztem innych
paĔstw oraz kosztem innych narodów (np. wycofywanie kapitađu z rynków
obcych do kraju macierzystego, do centrali, aby wzmocniü rodzimy potencjađ
gospodarczy w czasie kryzysu). Nie jest natomiast prawdą stereotypowe stwierdzenie liberađów, Īe kapitađ nie ma narodowoĞci, poniewaĪ kapitalista zawsze
pochodzi z jakiegoĞ narodu, grupy etnicznej, z jakiegoĞ konkretnego paĔstwa
i kieruje siĊ okreĞlonymi interesami narodowymi. MniejszoĞci narodowe i etniczne nie gwarantują, Īe dbaü bĊdą o interes narodowy narodu dominującego,
dominującej wiĊkszoĞci narodowej, np. w RFN nie zdarzyđo siĊ jeszcze, aby
jakiekolwiek istotne stanowisko paĔstwowe piastowađ SerbođuĪyczanin, DuĔczyk czy Fryzyjczyk, a tylko te trzy grupy mają wspóđczeĞnie prawny status
mniejszoĞci narodowej w Niemczech. Tym bardziej nie powierza siĊ tam
strategicznych przedsiĊbiorstw energetycznych czy zdecydowanej wiĊkszoĞci
banków albo waĪnych bogactw naturalnych (np. zđóĪ geotermalnych) w rĊce
mniejszoĞci narodowych czy kapitađu zagranicznego. Dobro narodowe jest
istotne dla kaĪdego narodu i kaĪdego paĔstwa. Jest to stanowisko jak najbardziej demokratyczne, poniewaĪ to wiĊkszoĞü demokratycznie decyduje,
kogo dopuĞci do wđadzy (wolne wybory) i komu powierzy zarządzanie dobrami narodowymi. Demokracja polska (rządy wiĊkszoĞci polskiej w Polsce)
sđuĪyü ma Polakom, a nie paĔstwom oĞciennym. Oczywiste jest, Īe Niemcy
demokratycznie (czyli wiĊkszoĞcią w akcie wyborczym) wybierają w swoim
paĔstwie do wđadz landów czy do wđadz federalnych Niemców, a nie Fryzyjczyków, DuĔczyków czy SerbođuĪyczan. Dlaczego zatem wybieranie w sposób demokratyczny (demokratyczną wiĊkszoĞcią) Polaków do wđadz w Polsce
byđoby czymĞ nienaturalnym, czymĞ nie na miejscu, czymĞ „niedemokratycznym”? Polacy, dbając, tak samo jak Niemcy czy Francuzi itd., o swój
interes narodowy, mają prawo wybieraü Polaków i tylko Polaków do wđadz
i nikt nam tego nie zabroni, bo naród polski jest (i powinien byü) suwerenny
tak samo, jak inne, suwerenne narody. Przykđady wymienionych paĔstw dowodzą, Īe kierując siĊ interesem narodowym, a w konsekwencji interesem
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paĔstwowym, rozumianym jako pochodna interesu narodowego w demokratycznym paĔstwie prawa, naleĪy wspieraü narodowe dobro wspólne, chroniü
rodzimy interes narodowy, przeciwstawiaü siĊ natomiast wszelkim tendencjom antynarodowym, odĞrodkowym, separatystycznym, które są wymierzone
przeciwko suwerenowi-narodowi. Wyborcy, gđosując w demokratycznych wyborach, wybierają, generalnie, kto (jaka opcja polityczna) i gdzie ma ich reprezentowaü, kto i gdzie, w jakiej instytucji ma broniü rodzimego interesu narodowego? Selekcja narodowych elit politycznych i gospodarczych paĔstwa (narodowych elit paĔstwa bezpoĞrednio w sferze polityki, a poĞrednio – w sferze
gospodarki paĔstwowej) na te, które kierują siĊ interesem narodowym oraz te,
które nie kierują siĊ interesem narodowym w paĔstwach „demokratycznych”,
do których naleĪy przynajmniej de nomine, wedđug Konstytucji, Polska, nastĊpuje w wolnym akcie wyborczym, przy urnach.
NaleĪađoby równieĪ zrewidowaü obecny stan prawny, dotyczący mniejszoĞci narodowych i grup etnicznych, by dostosowaü prawo do obrony i ochrony
polskiego interesu narodowego w kontekĞcie innych narodowoĞci i etnicznoĞci. Pewnym wzorem (modelem) ochrony wđasnego interesu narodowego są
obecnie Niemcy. Niemiecki interes narodowy jest praktycznie chroniony niemieckim prawem, kosztem interesów narodowych innych wspólnot narodowych (narodowoĞciowych) i etnicznych w RFN. Polska powinna pójĞü Ğladem
RFN i zmieniü swoje prawo tak, aby uszczelniü ochronĊ polskiego interesu
narodowego (z dodaniem ustawy o antypolonizmie, penalizującej wszelkie
antypolskie dziađania podejmowane wobec paĔstwa polskiego i narodu polskiego jako dobra wspólnego). Polska powinna wzmocniü ochronĊ narodu
polskiego jako dobra wspólnego przez uchwalenie ustawy o antypolonizmie.
Antypolonizm nie powinien mieü przyzwolenia w prawie polskim. Kultura
obowiązuje wszystkich ludzi cywilizowanych i dziađa w obydwie strony
w paĔstwie cywilizowanym: obowiązuje zarówno wiĊkszoĞü dominującą, jak
i mniejszoĞci narodowe oraz etniczne.
Znana jest specyfika toĪsamoĞci narodowych obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej oraz specyfika narodowoĞciowa mieszkaĔców Polski, nieposiadających obywatelstwa polskiego. Wedđug „twardych”, iloĞciowych danych oficjalnych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r.46
46

Por. LudnoĞü. Stan i struktura demograficzno-spođeczna 2002, Warszawa: Gđówny Urząd
Statystyczny, Zakđad Wydawnictw Statystycznych 2003, s. 218-223; Raport z wyników Narodowego Spisu LudnoĞci i MieszkaĔ 2002, Warszawa: Gđówny Urząd Statystyczny, Zakđad Wydawnictw Statystycznych 2003, s. 36-41; G. G u d a s z e w s k i, Demograficzno-spođeczna
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(w momencie oddawania artykuđu do druku najnowsze dane Narodowego
Spisu Powszechnego z 2011 r. nie byđy jeszcze dostĊpne), ogđoszonych przez
Gđówny Urząd Statystyczny (VI 2003), sytuacja przedstawiađa siĊ nastĊpująco. Na 38 230 080 mieszkaĔców Polski (tzw. ludnoĞü faktycznie zamieszkađą przez co rozumie siĊ równieĪ m.in. cudzoziemców, wyđącznych obywateli paĔstw innych, niĪ Rzeczpospolita Polska), w tym na 37 529 751 osób
posiadających obywatelstwo polskie – aĪ 36 983 720 mieszkaĔców Polski (w
tym – 36 895 241 posiadających obywatelstwo polskie) zadeklarowađo narodowoĞü polską (96,51% ludnoĞci faktycznie zamieszkađej, 98,30% obywateli RP). 471 475 mieszkaĔców Polski (w tym – 444 590 posiadających obywatelstwo polskie) zadeklarowađo narodowoĞü niepolską (1,23% ludnoĞci faktycznie zamieszkađej, 1,18% obywateli RP). SpoĞród mieszkaĔców deklarujących narodowoĞü niepolską GUS przedstawiđ dane liczbowe na temat osób
piĊüdziesiĊciu czterech „narodowoĞci” („etnicznoĞci”) niepolskich (wedđug stanu z 2002 r.). MniejszoĞci narodowe (niepolskie) stanowią znikomy procent
ogóđu obywateli RP, co Ğwiadczy o unitarnoĞci narodowej Polski. Wyniki tego
spisu wskazują jasno, Īe Polska jako paĔstwo jest jednorodna pod wzglĊdem
narodowoĞciowym i etnicznym, w zasadzie unitarna47. ĝlązacy, Romowie,
Kaszubi, Đemkowie, Tatarzy, Karaimi – nie mają wđasnych, odrĊbnych paĔstw,
a skoro mniejszoĞü narodowa utoĪsamiana jest z innym narodem zorganizowanym we wđasnym paĔstwie, zatem w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego te
grupy etniczne nie mogą byü uznane za mniejszoĞci narodowe wedđug powyĪszych, prawnych kryteriów formalnych. ZađoĪenie, Īe kaĪdy obywatel RP
przynaleĪy tylko do jednego narodu lub tylko do jednej grupy etnicznej jest
merytorycznie zasadne, wszak wymienionymi kryteriami iloĞciowymi (zasada:
jedna „osoba” to jedna „przynaleĪnoĞü” narodowa lub etniczna) kierowano siĊ
w metodologii badawczej wykorzystanej w Narodowym Spisie Powszechnym
w 2002 r., aby suma procentowa spisanych osób dađa 100% obywateli RP. W
niniejszym artykule nie przyjĊto zađoĪenia naturalistycznego, Īe przynaleĪnoĞü narodowa czy etniczna dana jest przez urodzenie (aby uniknąü zarzutu
o rasizm czy nacjonalizm). W niniejszym artykule przyjĊto natomiast, w myĞl
charakterystyka obywateli polskich deklarujących „narodowoĞü niepolską” w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku, w: MniejszoĞci narodowe w Polsce w Ğwietle Narodowego
Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk i S. ĐodziĔski, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne 2006, s. 89-141, bibliogr., tamĪe dane w tabelach, tab. 1 na s. 92, tab. 3 na s. 96.
47
Đ. K a Ĩ m i e r c z a k, Trzy procent odmiennoĞci, http://www.opoka.org.pl/biblioteka
/P/PS/trzy_procento.html?no_header=1&no=1 (dostĊp 30 V 2011).
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zasad kulturalistycznych, Īe przynaleĪnoĞü narodowa czy etniczna wynika
z osobistych, indywidualnych deklaracji, np. z deklaracji osób spisywanych
w Narodowym Spisie Powszechnym, przez co uzyskuje siĊ obiektywne dane
iloĞciowe (procentowe) w stosunku do cađoĞci populacji.
W omawianym spisie kaĪdy czđowiek sam osobiĞcie decydowađ w akcie
wolnej deklaracji o tym, do jakiej kultury narodowej (lub etnicznej) naleĪy, tj.
do jakiej narodowoĞci lub etnicznoĞci (ethnosu) naleĪy, zgodnie z subiektywnym poczuciem wđasnej toĪsamoĞci. Nie moĪna zatem zaprzeczyü, Īe obywatele polscy deklarowali w 2002 r. taką lub inną narodowoĞü albo taką, a nie
inną etnicznoĞü i Īe otrzymane liczby bezwzglĊdne są zgodne ze stanem faktycznym, tj. Īe są prawdziwe, w myĞl klasycznej definicji prawdy jako zgodnoĞci poznania z rzeczywistoĞcią. Nie jest zatem prawdą, w Ğwietle podanych
twardych wyników badaĔ GUS-u, mityczne twierdzenie, tj. bezpodstawne
mniemanie, Īe jakoby zdecydowana wiĊkszoĞü obywateli paĔstwa polskiego
byđa jednoczeĞnie czđonkami mniejszoĞci narodowych lub etnicznych. Na cađkowicie przeciwny owemu mitowi stan rzeczy wskazują liczby bezwzglĊdne
podane przez GUS oraz odpowiadający im rzeczywisty, narodowoĞciowo-etniczny skđad procentowy Polski, wg stanu z 2002 r. Skoro w deklaracjach
spisowych ponad 98% obywateli PaĔstwa Polskiego deklaruje siĊ jako Polacy
(obywatele polscy narodowoĞci polskiej), a tym samym deklaruje swoją przynaleĪnoĞü w konsekwencji do kultury polskiej, do Narodu Polskiego, to znaczy, Īe pedagogika kultury narodowej jako dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki jest najistotniejszą czĊĞcią teorii edukacji narodowej, poniewaĪ okreĞla
problematykĊ wychowania do kultury narodowej, czyli w III RP – prawie
wszystkich Polaków (ponad 98% obywateli polskich). To nie pedagogika miĊdzykulturowa, teoria edukacji wielokulturowej itd., zajmujące siĊ marginesem
(owym ponad jednym procentem obywateli III RP innych narodowoĞci lub
etnicznoĞci, niĪ polska), ale pedagogika kultury narodowej (wraz z wychowaniem patriotycznym) ma wyznaczaü model polskiej edukacji w paĔstwie
unitarnym narodowo. Nie moĪe byü tak, Īe próbuje siĊ z paĔstwa unitarnego
kulturowo uczyniü paĔstwo typu „multi-kulti”, z dominującymi lub równorzĊdnymi, obcymi kulturami, w którym to paĔstwie pedagogika miĊdzykulturowa, wielokulturowa itd. ma byü gđównym wyznacznikiem teoretycznym,
wskazując na model edukacji multikulturowej jako na model docelowy edukacji wszystkich Polaków.
W niniejszym artykule nie byđo koniecznoĞci przyjmowania zađoĪenia o wystĊpowaniu rzekomo „mieszanego” charakteru toĪsamoĞci narodowej lub etnicznej w III RP, poniewaĪ oparto siĊ na twardych, iloĞciowych danych Naro-
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dowego Spisu Powszechnego z 2002 r., w którym nie odnotowano ani jednej
zadeklarowanej „mieszanej” toĪsamoĞci narodowej lub etnicznej. Kategorie
narodowoĞciowe „mieszane” w ogóle nie pojawiđy siĊ jako deklarowane w spisie z logicznych powodów. Nie ma np. narodowoĞci polsko-ukraiĔskiej, polskoniemieckiej, polsko-Īydowskiej czy polsko-litewskiej. Jakakolwiek utrwalona,
„miĊkka”, jakoĞciowa metodologicznie, wiedza z perspektywy kulturalistycznego pojmowania narodu nie moĪe zaprzeczyü „twardym”, iloĞciowym wynikom Narodowego Spisu Powszechnego, który nie wykazađ istnienia ani jednego przypadku rzekomo „mieszanej” narodowoĞci. Twierdzenie, Īe przedstawiciele mniejszoĞci narodowych w Polsce nie są tylko UkraiĔcami, Biađorusinami, Niemcami, ĩydami, Litwinami, Rosjanami, Czechami, Sđowakami, ale
równieĪ Polakami, to znaczy, Īe mają jakoby jednoczeĞnie dwie narodowoĞci,
nie znalazđo potwierdzenia w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r., nie
tylko ze wzglĊdów metodologicznych (metoda liczenia osób i przynaleĪnoĞci
narodowych lub etnicznych), ale równieĪ z logicznego punktu widzenia.
NaleĪy stwierdziü, Īe deklaracja przynaleĪnoĞci do Narodu Polskiego byđa
dobrowolna, nikt w jakikolwiek sposób (moralny, prawny itp.) nie zmuszađ
UkraiĔców, Biađorusinów, Litwinów, Niemców, ĩydów, Czechów, Sđowaków
i innych, bĊdących peđnoprawnymi obywatelami III Rzeczypospolitej Polskiej,
do tego, aby zrzekli siĊ w akcie deklaratywnym swojej polskoĞci jako swojej
wybranej narodowoĞci, jeĞli czują siĊ Polakami, tj. nie tylko obywatelami paĔstwa polskiego, ale równieĪ czđonkami Narodu Polskiego. Stanowisko kulturalistyczne dopuszcza opcjonalizm narodowy, w wyniku zmiany toĪsamoĞci narodowej, jeĞli traktuje siĊ narodowoĞü kulturowo, a nie biologicznie, naturalistycznie.
W niniejszym artykule starano siĊ konsekwentnie prezentowaü stanowisko
kulturalistyczne, oparte jednak na twardych badaniach iloĞciowych wspóđczesnej populacji obywateli III RP. Nikt w Polsce nie odmawia przedstawicielom
mniejszoĞci narodowych lub grup etnicznych wybierania (czynnego prawa
wyborczego) i bycia wybieranym (bierne prawo wyborcze). Wspomnieü o tym
trzeba, bo kultura polityczna w pewnym zakresie równieĪ naleĪy do obszaru
badawczego pedagogiki kultury narodowej. W demokratycznym paĔstwie prawa nikt nie moĪe odbieraü komukolwiek jego narodowoĞci czy etnicznoĞci;
wybór deklaracji narodowoĞci czy etnicznoĞci naleĪy do obywatela, mającego
zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, deklaracja natomiast odbywa siĊ w akcie
wolnej woli i zdrowego rozsądku. Z kolei wczeĞniejsze przykđady empiryczne
wielokrotnych zmian deklaracji narodowoĞciowych w okresie zaborów moĪna
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sprawdziü, np. w zachowanych dokumentach UJ48. JeĞli osoba pochodzenia
Īydowskiego deklarowađa, Īe jest Polakiem i wpisađa narodowoĞü polską do
dokumentu, to urzĊdnik uniwersytecki miađ obowiązek to przyjąü do wiadomoĞci. Tym bardziej obecnie nikt nie broni obywatelom polskim pochodzenia
Īydowskiego, niemieckiego, ukraiĔskiego, biađoruskiego, litewskiego, czeskiego, sđowackiego, rosyjskiego czy innego wpisywaü w dokumentach, Īe są narodowoĞci polskiej. Nikt nie zabiera im deklarowanej polskoĞci, nikt nie redukuje
ich tak czy inaczej uksztađtowanej toĪsamoĞci narodowej li tylko do toĪsamoĞci
mniejszoĞci narodowej. NaleĪy pamiĊtaü, Īe istnieje pewna róĪnica pomiĊdzy
teoretycznym modelem naukowym w zakresie okreĞlenia zđoĪonoĞci wewnĊtrznej struktury toĪsamoĞci narodowej u danych osób – przedstawicieli mniejszoĞci narodowych, a rzeczywistą praktyką w poszczególnych przypadkach w
relacjach miĊdzyludzkich miĊdzy konkretnymi osobami, czyli w sferze obyczajowej, spođecznej, moralnej, religijnej. Przedstawiciele mniejszoĞci narodowych, którzy są obywatelami III RP, np. w urzĊdniczej i edukacyjnej praxis
mają niezbywalne prawo byü traktowani na równi z innymi jako obywatele
polscy. Deklaratywne uzewnĊtrznianie narodowoĞci polskiej przez obywateli
polskich – osoby pochodzenia innego, niĪ polskie, nie ma wpđywu i takowego
wpđywu mieü nie powinno, jeĞli chodzi o naleĪne prawa obywatelskie.
Konstytucja Polski gwarantuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej
równe prawa, m.in. niezaleĪnie od przynaleĪnoĞci narodowej (art. 31, art. 32,
art. 60). Nie przeczy to jednak tezie zasadniczej, Īe Polską powinni rządziü
Polacy, wybrani w demokratycznych wyborach, a nie osoby innych narodowoĞci, bo „My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” (jak
stanowi to Preambuđa Konstytucji) mamy, jeĞli tego chcemy, demokratyczne
prawo wybieraü Polaków i tylko Polaków, patriotów do Sejmu, Senatu, jako
GđowĊ PaĔstwa itd. i nikt nam w tym nie moĪe przeszkodziü, nikt nam, Polakom, tego nie moĪe zabroniü, nikt nie moĪe nam, Polakom, nakazaü, abyĞmy
wybierali do Parlamentu Polskiego osoby innych narodowoĞci, niĪ polska, bo
Polacy są narodem suwerennym, wolnym i demokratycznie mogą wybraü sobie kogo sami chcą, a nie tego, kogo nam, Polakom wskaĪą polskojĊzyczne,
antypolskie z ducha, obce narodowo mass media tzw. gđównego nurtu w III
RP, które systematycznie dekonstruują (albo usiđują dekonstruowaü) polskoĞü
w Polakach i katolicyzm w katolikach w III RP, aby trwale zmieniü naszą
48

M. M. T y t k o, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany toĪsamoĞci narodowoĞciowej studentów UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik” 2009, nr 2(71),
s. 88-97, bibliogr.
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toĪsamoĞü. Polacy są, mimo to, narodem, który wspaniađomyĞlnie, choü bez
wzajemnoĞci ze strony RFN, umoĪliwia nawet wybór jednego posđa z mniejszoĞci narodowej niemieckiej do polskiego Sejmu. Natomiast w Konstytucji
czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeĪe niepodlegđoĞci i nienaruszalnoĞci
swojego terytorium, zapewnia wolnoĞci i prawa czđowieka i obywatela oraz
bezpieczeĔstwo obywateli, strzeĪe dziedzictwa narodowego […]” (art. 5. Konstytucji), „1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostĊpu do dóbr kultury, bĊdącej Ĩródđem toĪsamoĞci narodu polskiego,
jego trwania i rozwoju. 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
zamieszkađym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym” (art. 6. Konstytucji). „Obywatelstwo polskie nabywa
siĊ przez urodzenie z rodziców bĊdących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego okreĞla ustawa” (art. 34, ust. 1 Konstytucji). Wszak to Naród Polski, jako wszyscy obywatele Rzeczypospolitej
Polskiej, tak postanowiđ poprzez swoich wybranych przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego.
Trzeba uczniom, w ramach wychowania patriotycznego, ukazywaü bogactwo kultury narodowej. Nikt nas, Polaków, nie zmusi do posiadania kompleksów z tytuđu przynaleĪnoĞci do Narodu Polskiego. Nasz naród, owszem,
jako suweren, ceni sobie wolnoĞü i zapewnia ją nawet mniejszoĞciom narodowym w PaĔstwie Polskim, czyli nie-Polakom, bĊdącym obywatelami polskimi. Jednak naleĪy pamiĊtaü, Īe to nie mniejszoĞci narodowe (marginalne)
w Polsce uchwaliđy KonstytucjĊ dla Polaków, ale to Polacy, „demokratyczną”
wiĊkszoĞcią Zgromadzenia Narodowego uchwalili KonstytucjĊ równieĪ z myĞlą o owych marginalnych mniejszoĞciach narodowych. To nie spođeczeĔstwo,
ale suweren-Naród Polski poprzez instrument, jakim jest Zgromadzenie Narodowe, nadađ KonstytucjĊ Rzeczypospolitej Polskiej, czyli PaĔstwu Polskiemu
(a nie ĩydowskiemu, UkraiĔskiemu, Niemieckiemu czy jakiemukolwiek innemu), tj. nadađ KonstytucjĊ instrumentowi w rĊkach Narodu Polskiego, a instrument ów nazywa siĊ Rzeczpospolita Polska (PaĔstwo Polskie). PaĔstwo
Polskie jako Ğrodek (instrument, narzĊdzie) dla Narodu Polskiego powođany,
traktuje owe marginalne mniejszoĞci narodowe i etniczne w sposób odpowiedni. „1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim naleĪącym
do mniejszoĞci narodowych i etnicznych wolnoĞü zachowania i rozwoju wđasnego jĊzyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju wđasnej kultury.
2. MniejszoĞci narodowe mają prawo do tworzenia wđasnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji sđuĪących ochronie toĪsamoĞci religijnej
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich toĪsamoĞci kul-
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turowej” (art. 35. Konstytucji). MniejszoĞci narodowe i etniczne w III RP korzystają z praw i wolnoĞci obywateli polskich, ale równieĪ podlegają obowiązkom, jakie ciąĪą na wszystkich obywatelach polskich. „Kto znajduje siĊ pod
wđadzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolnoĞci i praw zapewnionych
w Konstytucji” (art. 37, ust. 1 Konstytucji). „KaĪdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 84. Konstytucji). „Obowiązkiem
obywatela polskiego jest wiernoĞü Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne” (art. 82. Konstytucji). „Obowiązkiem obywatela polskiego jest
obrona Ojczyzny” (art. 85, ust. 1 Konstytucji).
RównieĪ wszyscy czđonkowie mniejszoĞci narodowych i etnicznych w Polsce mają obowiązek obrony Ojczyzny polskiej, obrony Rzeczypospolitej jako
paĔstwa (instrumentu w rĊkach suwerena-Narodu Polskiego), a zarazem obrony ojczyzny rozumianej jako suweren-Naród Polski, najwyĪsze dobro wspólne
wszystkich Polaków. KaĪdy czđonek mniejszoĞci narodowej lub etnicznej
w Rzeczypospolitej, czyli kaĪdy nie-Polak (osoba narodowoĞci lub etnicznoĞci
innej, niĪ polska), ma obowiązek wiernoĞci OjczyĨnie, czyli Rzeczypospolitej
Polskiej i Narodowi Polskiemu (rozumianemu kulturowo), a nie obcym paĔstwom, a nie obcym narodom, bo gdyby obywatele ci sđuĪyli obcym paĔstwom albo obcym narodom, dziađając przeciwko Polsce, na szkodĊ Polski
(Narodu Polskiego i PaĔstwa Polskiego), to wtedy byđaby to ich zdrada narodowa i zdrada polskiej racji stanu. Obowiązkiem wszystkich czđonków mniejszoĞci narodowych i etnicznych jest nie tylko troska o „dobro wspólne”, jakim
jest paĔstwo (Rzeczpospolita Polska), czyli instrument w rĊkach suwerenaNarodu Polskiego, ale równieĪ troska o najwyĪsze dobro wspólne, jakim jest
sam suweren-Naród Polski, o którym wprost mówi Preambuđa Konstytucji
(„My, Naród Polski”). Owo „My, Naród Polski” jest najwyĪszym dobrem
wspólnym (doczesnym, naturalnym, przyrodzonym a zarazem kulturowym),
jakie wymienia Konstytucja.
Powođywanie siĊ na Naród Polski jako na kulturowo najwyĪsze dobro
wspólne w III RP nie jest bynajmniej nacjonalizmem, ksenofobią, antysemityzmem, ale patriotyzmem. W przeciwnym razie musielibyĞmy uznaü KonstytucjĊ za nacjonalistyczną, a tak wszak wcale nie jest, Īeby KonstytucjĊ III RP
móc nazwaü „nacjonalistyczną” z tego powodu, Īe Naród Polski ją uchwaliđ
(naród „kulturowy”, a nie naród „polityczny”).
Polacy jako naród tworzą jedną kulturĊ polską, z ducha tej kultury wyrastają nasze rozwiązania cywilizacyjne i ustrojowe. Pedagogika kultury narodowej ma silne oparcie w Konstytucji. Stosownym ograniczeniem instytucjonalnym, sđusznym wytyczeniem granic, równieĪ dla rozwoju pedagogiki kul-

220

MAREK MARIUSZ TYTKO

tury narodowej w odniesieniu do mniejszoĞci narodowych, mniejszoĞciowych
grup etnicznych albo w relacji do innych narodów, moĪe byü i jest Konstytucja, która stanowi m.in. w sposób nastĊpujący: „Zakazane jest istnienie […]
organizacji odwođujących siĊ w swoich programach do totalitarnych metod
i praktyk dziađania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a takĪe tych, których
program lub dziađalnoĞü dopuszcza nienawiĞü rasową i narodowoĞciową, stosowanie przemocy w celu zdobycia wđadzy lub wpđywu na politykĊ paĔstwa
albo przewiduje utajnienie struktur lub czđonkostwa” (art. 13. Konstytucji).
Jawne programy wychowania narodowego, wychowania paĔstwowego, wychowania patriotycznego, programy pedagogiki kultury narodowej wcale nie
są zakazane w Ğwietle Konstytucji. Pytanie zatem: dlaczego nie powstają?
Dlaczego nie są wcielane w Īycie w cađej Rzeczypospolitej Polskiej, równieĪ
w szkođach mniejszoĞci narodowych i etnicznych, jeĞli takowe istnieją? Czy
ktoĞ broni rozwoju toĪsamoĞci Polaków w Polsce, równieĪ rzeczywistego nauczania polskiego patriotyzmu w szkođach polskich oraz w szkođach mniejszoĞci narodowych i etnicznych? Czy ktoĞ nie pozwala ksztađtowaü w sposób
zgodny z polskim interesem narodowym sektora edukacji narodowej? JeĞli tak,
to kto? JeĞli nie, to dlaczego instytucjonalnie nie rozwija siĊ rzeczywiĞcie wychowania narodowego, paĔstwowego, patriotycznego na wszystkich moĪliwych pđaszczyznach i we wszystkich moĪliwych sferach i stopniach edukacji
w Polsce? Czy Polacy mają byü bezpolscy, beznarodowi, bezpaĔstwowi, niepatriotyczni, bezideowi, pozbawieni korzeni i toĪsamoĞci, w dodatku pozbawieni wđasnoĞci jako Naród Polski? JeĞli ktoĞ pragnie jednoczeĞnie byü Polakiem i nie-Polakiem (narodowoĞci polskiej i nie-narodowoĞci polskiej) to jest
w tym sprzecznoĞü logiczna (klasyczne, logiczne prawo sprzecznoĞci, prawo
wyđączonego Ğrodka, logicznie rzecz biorąc, nie moĪe byü jednoczeĞnie „a”
i „nie-a”, to nieusuwalna, logiczna sprzecznoĞü). Deklaracja narodowoĞci jest
jednak wolnym wyborem kaĪdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który
kieruje siĊ nie tylko wolną wolą, ale i logiką, zdrowym rozsądkiem w okreĞleniu kultury, do której chce przynaleĪeü.
Powinna istnieü tolerancja49 kultury narodowej (polskiej) wobec innych
kultur wspóđistniejących na gruncie rodzimym, czyli kultur mniejszoĞci narodowych, kultur grup etnicznych. Peđna autonomicznoĞü kulturowa w najbardziej optymalnym przypadku lub zaledwie tolerancja kulturowa w najmniej
optymalnym przypadku stanowią granice do przyjĊcia, pomiĊdzy którymi siĊ
poruszamy, mówiąc o mniejszoĞciach narodowych, etnicznych oraz ich wy49

J. B a r t y z e l, Tolerancja, EBP, t. XVII, s. 158-164, bibliogr.
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chowaniu. O ile jednak tolerancja50 – zgodnie z prawdziwą, đaciĔską etymologią (đac. tolerare – Ğcierpieü, znosiü, wytrzymywaü) – oznacza znoszenie obecnoĞci innych (z trudem), Ğcierpienie obecnoĞci innych (z ledwoĞcią) przez kogoĞ, wytrzymađoĞü kogoĞ na coĞ, o tyle autonomicznoĞü kulturowa w granicach prawa paĔstwowego i miĊdzynarodowego jest rozwiązaniem korzystniejszym dla obydwu stron (wiĊkszoĞci i mniejszoĞci). Owe dwa rozwiązania na
gruncie wychowania paĔstwowego i wychowania narodowego są zawsze aktualne i bĊdą nadal wskazaniem pewnych dróg wyjĞcia w sytuacji wspóđistnienia lub zderzenia siĊ co najmniej dwóch róĪnych kultur narodowych albo
etnicznych na jednym obszarze i w jednym czasie, w jednym paĔstwie.
W pozytywnej, modelowej, wzorcowej, poĪądanej sytuacji relacje pomiĊdzy kulturą mniejszoĞci a kulturą wiĊkszoĞci ukđadają siĊ harmonijnie nie na
mocy sztucznej umowy spođecznej51, bo wszelkie umowy spođeczne są sztuczne, mają charakter nietrwađy, zwđaszcza jeĞli godzą w przyrodzone prawo
(prawo naturalne), ale na mocy przyrodzonego prawa kulturowej wspólnoty
osób przynaleĪnych do kaĪdego narodu (mađego albo wielkiego) do kulturowego samookreĞlenia siebie i kulturowego samodecydowania o sobie u siebie.
Zasada ta nie dotyczy imigrantów, którzy juĪ w pierwszym pokoleniu uzurpują sobie prawo do bycia gospodarzami w kraju, gdzie jako imigranci są
przyjmowani na prawach goĞci, a nie na prawach gospodarzy.
JeĞli to moĪliwe, warto szukaü rozwiązaĔ solidarnych, dających wiĊcej
wszystkim, a wiĊc lepszych, pozytywnych dla wszystkich stron i przede wszystkim: zgodnych z prawem naturalnym52, przyrodzonym (ius53, w odróĪnieniu
od ius gentium54), co do którego nie ma, bo nie moĪe byü, umowy spođecznej,
skoro prawo naturalne, przyrodzone jest wpisane w istotĊ czđowieczeĔstwa.
Zawsze rodzimy siĊ w jakimĞ narodzie lub w jakiejĞ grupie etnicznej, Īyjemy
w konkretnej kulturze narodowej czy etnicznej i umieramy, przynaleĪąc do
danej kultury narodowej lub etnicznej. Antynarodowy kosmopolityzm55, antyetniczny kosmopolityzm jest bđĊdną, fađszywą postawą, redukcjonizmem antropologicznym, poniewaĪ pozbawia czđowieka jego wđasnej, narodowej albo
etnicznej toĪsamoĞci oraz identyfikacji samego siebie w danej wspólnocie kulturowej i suwerennoĞci kulturowej.
50

TamĪe, s. 158.
Por. A. W i e l o m s k i, Umowa spođeczna, tamĪe, s. 254-256, bibliogr.
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Por. P. J a r o s z y Ĕ s k i, Prawo naturalne, EBP, t. XV, s. 50-54, bibliogr.
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Por. M. A. K r ą p i e c, K. W r o c z y Ĕ s k i, Ius, PEF, t. V, s. 115-126, bibliogr.
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Por. S. W i e l g u s, Ius gentium, tamĪe, s. 126-134, bibliogr.
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Por. P. S k r z y d l e w s k i, Kosmopolityzm, tamĪe, s. 889-891, bibliogr.
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Problem konwersji narodowej lub religijnej na inną narodowoĞü lub na
inną religiĊ, wybraną opcjonalnie w akcie wolnego samookreĞlenia jest odrĊbnym zagadnieniem badawczym, równieĪ dla pedagogiki kultury narodowej, tu
pominiĊtym z racji obszernoĞci tegoĪ zagadnienia. Nie ma czđowieka narodzonego poza narodem lub poza grupą etniczną, kaĪdy czđowiek ma swoje korzenie, tj. swoich rodziców, rodziców owych rodziców itd., którzy przynaleĪą
(przynaleĪeli) do okreĞlonej kultury narodowej, etnicznej, do okreĞlonego
narodu, ethnosu. Inną kwestią jest, czy ktoĞ zna swoje korzenie narodowe,
etniczne, czy je zbadađ, czy jest ich Ğwiadomy, ale zawsze kaĪdy czđowiek
rodzi siĊ w konkretnym narodzie, konkretnym ethnosie.
Europa Ojczyzn jest gđównie Europą autonomicznych kultur wyrosđych
z chrzeĞcijaĔstwa na gruncie cywilizacji đaciĔskiej i greckiej, Europą suwerennych narodów w zasadzie chrzeĞcijaĔskich, a tylko suwerennoĞü i autonomicznoĞü prowadzą do peđnej podmiotowoĞci i peđnej toĪsamoĞci osób
i wspólnot osobowych, jakimi są narody, ethnosy, skđadające siĊ z konkretnych osób56. Trzeba powróciü do autonomii kulturowej narodów, bez zafađszowywania sytuacji narzuconej przez antychrzeĞcijaĔską ideologiĊ kosmopolitycznego tolerancjonizmu, ksenokratyzmu, który, godząc w narody, ethnosy,
godzi przez to w osobĊ kaĪdego czđowieka. NaleĪy powróciü do naturalnej,
przyrodzonej suwerennoĞci kulturowej lub – uĪywając okreĞlenia dziewiĊtnastowiecznego – do „niepodlegđoĞci ducha” narodów z peđną suwerennoĞcią i
autonomią kulturową, przy jednoczesnej intensywnej wspóđpracy wzajemnej
(pokojowej) pomiĊdzy narodami europejskimi na róĪnych polach, np. gospodarczych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych, prawnych itd., na podstawie zawartych traktatów miĊdzynarodowych w ramach miĊdzynarodowego
prawa publicznego, czyli tzw. ius gentium, tj. prawa narodów, jednak bez
przemocy ideologicznej, perswazyjnej, propagandowej, ze strony scentralizowanej ksenokracji.
Pedagogika kultury narodowej powinna ostrzegaü przed negatywnymi skutkami utraty toĪsamoĞci i podmiotowoĞci narodowej w Europie i wychowywaü
kolejne pokolenia w duchu kultury Īycia57. Wychowanie Europejczyków po-
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F. A d a m s k i, Sytuacja spođeczno-moralna narodu u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej
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winno byü wychowaniem narodowym. Trzeba przypominaü Europejczykom
o korzeniach chrzeĞcijaĔskich, które od kilkunastu wieków stanowią o europejskiej toĪsamoĞci i podmiotowoĞci. Procesy zmian niekorzystne dla autochtonicznych Europejczyków, zachodzące na kontynencie europejskim, powinny byü powstrzymywane. MoĪliwoĞü zagroĪenia cywilizacyjnego powinna
byü uĞwiadamiana, funkcja pedagogiki kultury narodowej jest tu istotna. Pedagogika miĊdzykulturowa58 nie sprawdziđa siĊ, a idea liberalnego wychowania
„multi-kulti” jest iluzyjna, nierealistyczna i praktycznie nie rozwiązađa istotnych problemów narodów europejskich w sferze edukacji, w związku z mniejszoĞciami narodowymi i mniejszoĞciowymi grupami etnicznymi. Sprawdzona
natomiast w zakresie relacji do mniejszoĞci narodowych i grup etnicznych jest
edukacja chrzeĞcijaĔska, zwđaszcza wychowanie katolickie, personalistyczne,
podmiotowe, dopuszczające inkulturacjĊ (enkulturacjĊ) i akulturacjĊ w ramach
autochtonicznych kultur narodowych czy etnicznych. Wszak nie jest moĪliwe
„mieszanie cywilizacji”, jak to juĪ udowodniđ Feliks K. Koneczny.
W Ğwietle tendencji do tworzenia nowego paĔstwa (imperium59) paneuropejskiego60, innego zupeđnie znaczenia nabiera przedwojenny spór: wychowanie paĔstwowe czy wychowanie narodowe? Tak zwane wychowanie (pro)europejskie staje siĊ lub moĪe siĊ staü wychowaniem propaĔstwowym, lecz jednoczeĞnie „anarodowym” lub „antynarodowym”. W nowym paĔstwie o nazwie
„Unia Europejska”, jeĞli realnie powstanie, wszystkie narody UE staną siĊ
mniejszoĞciami narodowymi, bo Īaden z nich pojedynczo nie jest realnym
noĞnikiem, tj. wđaĞciwie: nosicielem ciągđoĞci historycznej tego tworu paĔstwowego.
Stąd pđynie wniosek, Īe pedagogika kultury narodowej zaczyna byü na
nowo aktualna. Nowe paĔstwo europejskie tworzone jest bez uwzglĊdniania
suwerennej woli narodów, bo brak byđo referendów, z wyjątkiem Irlandii. Jest
to symptom deficytu demokracji i nadchodzącego totalitaryzmu, jak to trafnie

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM
2005, s. 422.
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Por. T. S z k u d l a r e k, Pedagogika miĊdzykulturowa, w: Pedagogika. PodrĊcznik akademicki, red. Z. KwieciĔski, B. ĝliwerski, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006,
s. 415-424.
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Cyt. za: Eurokonstytucja czyli Traktat reformujący UniĊ Europejską. Studium manipulacji, Warszawa 2007, s. 16.
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Por. M. A f f e k, Unia Europejska, EBP, t. XVII, s. 266-286, bibliogr.
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zauwaĪyđ papieĪ bđ. Jan Paweđ II w swoim nauczaniu61. PodmiotowoĞü ludzka
i toĪsamoĞü narodowa zostađy pominiĊte w narzuconym odgórnie, ksenokratycznym, antydemokratycznym procesie. Taki obrót rzeczy nasili przemoc
i agresjĊ kulturową skierowaną przeciwko narodom (tendencja do dekulturacji
narodów w imiĊ ideologizacji nowego paĔstwa UE).
Pedagogika ma szczególną funkcjĊ do speđnienia: wychowaü w duchu poszanowania godnoĞci czđowieka jako osoby62. Kultura klasyczna63 podpowiada
rozwiązania wđaĞciwe. Skoro w UE wszystkie narody mogą siĊ staü w zasadzie „mniejszoĞciami narodowymi”, bo nie ma narodu, który w Zachodniej
Europie stanowiđby wiĊkszoĞü w ramach tworzonego imperium nowego paĔstwa paneuropejskiego, to problematyka wychowawcza zmienia swoją optykĊ
– wychowanie narodowe staje siĊ de facto wychowaniem mniejszoĞci narodowych w ramach ich wđasnych kultur w nowym paĔstwie UE.
Wychowanie propaĔstwowe, tj. proeuropejskie, prounijne zderzy siĊ z wychowaniem narodowym, tj. wychowaniem patriotycznym, podobnie jak narzucone odgórnie wychowanie „internacjonalistyczne” zostađo zderzone z wychowaniem patriotycznym w ramach systemu komunistycznego (odróĪnia siĊ tu
przy porównaniu tendencji – wychowanie socjalistyczne od wychowania liberalnego). Prowadziđo to w efekcie w krajach totalitarnych do powszechnego
odrzucenia tzw. wychowania socjalistycznego64 przez obywateli, a rzeczywiste wychowywanie patriotyczne, ojczyste odbywađo siĊ w KoĞciele, w rodzinie, w grupach nieformalnych, oddolnie, samoistnie, na mocy prawa naturalnego, z którego wynika prawo do przyrodzonej wolnoĞci, samookreĞlenia siĊ
czđonków narodów i prawo suwerennoĞci narodowej, czyli owa „niepodlegđoĞü ducha” przejawiająca siĊ u ludzi poprzez konkretne czyny, akty wolnoĞci odpowiedzialnej.
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Ten sam proces internacjonalistycznej ideologizacji, jaki zachodziđ w systemie tzw. wychowania socjalistycznego, ma miejsce, choü na inną skalĊ65,
równieĪ w wychowaniu proeuropejskim, prounijnym, bo w istocie chodzi tu
o wspólne korzenie tej samej ideologii: socjalizm66, eurosocjalizm, tj. komunizm67 i eurokomunizm, uznającej bđĊdnie moĪliwoĞü tzw. umowy spođecznej,
wbrew przyrodzonemu, naturalnemu prawu, tj. wbrew naturalnemu prawu
ludzkich wspólnot narodów i wbrew przyrodzonym prawom czđowieka, prawu
kaĪdej osoby ludzkiej, wynikającemu z natury. KaĪdy system oparty na tzw.
umowie spođecznej68, a nie na przyrodzonym prawie naturalnym, nieliczący
siĊ z prawami osoby i narodów, upada jako utopia69.
Pedagogika kultury narodowej proponuje adekwatne do rzeczywistoĞci,
konkretne, praktyczne, autonomiczne rozwiązania kulturowe, oparte na prawie
naturalnym, przyrodzonym. Nie da siĊ zniszczyü ĞwiadomoĞci narodowej i toĪsamoĞci narodowej. Pedagogika kultury narodowej wzmacnia pozytywnie toĪsamoĞü narodową czy etniczną i ĞwiadomoĞü narodową lub etniczną kaĪdego
narodu, kaĪdej grupy etnicznej. Wskazuje, czym siĊ róĪnimy od innych narodów, co mamy dobrego, oryginalnego do zaoferowania ze swojej kultury,
a czego nie mają inni? Chodzi o wskazywanie róĪnic, zwđaszcza historyczno-kulturowych, w ramach paradygmatu róĪnicy. ToĪsamoĞü i ĞwiadomoĞü narodowa czy etniczna (plemienna) równieĪ podlegają zmianom, lecz są to naturalnie procesy dđugofalowe, trwające setki lat, nie do przyspieszenia w ciągu
jednego pokolenia, zwđaszcza w imiĊ sztucznej, ideologicznej „umowy spođecznej” i przymusowej integracji, wspieranej agresywną perswazją dyspozycyjnych, totalnych mass mediów antynarodowych. Wychowanie narodowe nadal
pozostanie wychowaniem narodowym, etnicznym, patriotycznym, ojczystym,
odnoszącym siĊ do kultury danego, konkretnego narodu. Podobnie jest z grupami etnicznymi, regionalnymi, gdzie wychowanie etniczne, tj. etnocentryczne, powinno pozostaü nadal wychowaniem etnicznym, czyli etnocentrycznym, co wcale nie prowadzi do zachowaĔ antyeuropejskich, bo wszystkie na65

Totalitarne, prosowieckie „wychowanie socjalistyczne” byđo „twardsze” od wspóđczesnego,
„miĊkkiego” wychowania socliberalnego, prounijnego, róĪnica tkwi w metodzie, cel pozostađ ten
sam lub podobny: ideologizacja wychowania, konstrukcja nowego czđowieka, tj. czđowieka o nowej toĪsamoĞci anarodowej, czyli „interrnacjonalisty” lub „kosmopolity”.
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Por. J. B a r t y z e l, Đ. D o m i n i a k, Socjalizm, EBP, t. XVI, Radom: POLWEN 2005,
s. 202-215, bibliogr.
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rody czy grupy etniczne, jako autochtoniczne, zamieszkujące od setek czy
tysiĊcy lat nasz kontynent, są europejskie ze swej istoty.
NaleĪy odnowiü pedagogikĊ kultury narodowej w kontekĞcie innych kultur
narodowych, uwzglĊdniając realia kulturowe, odrzucając ideologiĊ, stojąc na
gruncie autentycznych relacji miĊdzy poszczególnymi narodami i grupami etnicznymi, opierając siĊ na prawdzie70. Naturalna konwergencja kulturowa narodów, czyli naturalne zbliĪenie kulturowe, jest jednak czymĞ róĪnym od narzuconej antydemokratycznie, ponad gđowami poszczególnych suwerenów-narodów
przymusowej integracji, w ramach sztucznie tworzonego jednego paĔstwa-imperium.
Pedagogika kultury powinna braü pod uwagĊ doĞwiadczenia rzeczywistej
historii europejskiej, analizowaü przyczyny i skutki procesów ksztađtowania
siĊ toĪsamoĞci w dziejach narodów. Nigdzie nie dađo siĊ wypracowaü (wykreowaü) sztucznie jednej toĪsamoĞci narodowej, opartej na ideologii, wiĊc i nie
uda siĊ jej „utworzyü” w UE (chodzi o rzekomą „narodowoĞü europejską”). Pedagogika powinna tu uwzglĊdniaü badania historiografii71. „EtnoróĪnorodnoĞü”,
„kulturoróĪnorodnoĞü”, „narodoróĪnorodnoĞü”, „jĊzykoróĪnorodnoĞü” naleĪy
chroniü, co nie znaczy zaniedbaü np. ochrony kultury dominującej, bo ona wymaga ochrony przed globalizacją72 i kosmopolityzacją. Czynią to np. teksty
Soboru WatykaĔskiego II, w których KoĞcióđ potwierdza uznanie (dla) prawa
do autonomii kultur narodowych oraz autonomii religijnej w ramach kultur73.
W dokumentach KoĞciođa moĪna znaleĨü podstawy dla wđaĞciwej odpowiedzi
na pytanie o relacjĊ pedagogiki kultury narodowej wobec innych kultur narodowych. S. Szuman74 pisađ, Īe kultury są niezastĊpowalne75.
Bđ. Jan Paweđ II podnosiđ kwestiĊ kultur narodowych i wychowania religijno-patriotycznego w kulturze w ramach tzw. inkulturacji lub akulturacji.
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Akcentowađ76 znaczenie kultury narodowej i wychowania w kulturze narodowej, przy jednoczesnym zachowaniu wartoĞci powszechnych, ogólnoludzkich,
osadzonych w religii i moralnoĞci niezrelatywizowanej, w prawdzie obiektywnej77. PapieĪ dađ podwaliny pod koncepcjĊ pedagogiki narodowej78. Pisađ
o narodotwórczej funkcji kultury79. Istotna jest teza o ksztađtowaniu ĞwiadomoĞci narodu przez kulturĊ, wypowiedziana w UNESCO.
Geneza wszystkich narodów europejskich, w tym równieĪ polskiego, tkwi
w chrzeĞcijaĔstwie, a przynajmniej jest uwarunkowana istnieniem chrzeĞcijaĔstwa80. Teorie pedagogiki kultury narodowej w kontekĞcie kultur mniejszoĞci narodowych i kultur innych narodów są potrzebne wspóđczeĞnie, naleĪy je
rozwijaü jako alternatywĊ wobec pedagogiki miĊdzykulturowej, wychodząc od
aksjologicznych i realistycznych ujĊü rzeczywistoĞci, jak to pokazali np. Ojcowie Soborowi Vaticanum Secundum czy bđ. Jan Paweđ II. Wspólnoty europejskie powinny sprzyjaü róĪnorodnoĞci kulturowej81 i wspieraü równoczeĞnie
cywilizacjĊ chrzeĞcijaĔską, zwđaszcza đaciĔską, jako korzenie, których nie naleĪy siĊ pozbywaü, bo bez korzeni uschnie drzewo europejskich narodów i grup
etnicznych.
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CONCEPTION OF PEDAGOGY OF NATIONAL CULTURE
RELATING TO CULTURES OF NATIONAL MINORITIES, ETHNICAL GROUPS
AND IN THE FACE OF ANOTHER NATIONS’ CULTURES
(SELECTED ASPECTS)
Summary
An author presents in his study the problematique of pedagogy of national culture, based
on assumptions (principles, guidelines) of pedagogy of culture. He shows issues, which are
resulting (following) from prewar controversy in Polish pedagogy (Zygmunt Mysđakowski,
Bogdan Suchodolski, Bogdan NawroczyĔski, Kazimierz SoĞnicki, Ernest Krieck, Lucjan Zarzecki and others) over it, whether education should be national (ethnical) or public (state)?
The author shows possible solutions to this question with references to national minorities and
with references to ethnical groups. He indicates the assimiliation, the adaptation (the adaptability) and the acceptance (the approval) in the process (course in action) of cultural integration
the national (ethnical) minorities with dominant majority. He indicates „Polish civilization”
(term by Feliks Karol Koneczny) as the common ground of agreement (consensus) cultures of
national (ethnical) minorities in Poland. He indicates e. g. the problematique of Jewishes,
Ukrainians etc. in Poland. He outlines the principles of cultural autonomy, cultural
convergence, cultural tolerancy (broadmindedness) and cultural sovereignty of nations (the
Europe of Homelands [Big and Little Fatherlands, Motherlands]). He indicates the Christian
(Latin) civilization as the base (the basis, foundations) of national (ethnical) cultures in the
West Europe. He shows the problem of national (ethnic) cultures (as the minorities) within the
framework of the state coming into being (the European Union). He shows Austria-Hungarn as
the historical example of the multinational (multiethnic) state. He outlines the problematique
of national (ethnical) minorities based on depiction of the Second Vatican Council (the Roman-Catholic Church). The author describes the rules of non-equivalence (non-equivalency) of
cultures, formulated by Polish professor Stefan Szuman (in years 1940-1943). The author
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describes selected comments (statements) of blessed John Paul the Second, concerning national
(ethnical) minorities, formulated in The World Day of Peace Adress (1989) and e. g. conceptions of identity of national (ethnical) cultures and identity of cultural minorities in Poland in
process of changes (the Pope”s comments from the book tittled The Memory and the Identity
by John Paul the Second, 2005).

Sđowa kluczowe: pedagogika, pedagogika kultury, pedagogika kultury narodowej, etnicznoĞü,
naród, narodowa mniejszoĞü.
Key words: pedagogy, pedagogy of culture, pedagogy of national culture, ethnicity, nation,
national minority.

