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2. Naród, wychowanię i rodzina

Naród jest społecznością zorientowaną na osob<rwy rozwój swoich oby_
wateli, rozwói osiągany przez interioryzacię i kreację własrrej kultury na-
rodowejl. Cęlern narodu |est zatem dążenie do tego, aby każłly z )ego
przed.rtawicieli stawał się coraz bardziej osobą a metodą realizacji na-
rodowego celu - prze.|ęcie danei kultury naro<Iowe j przez wszystkich
uczestników zycia narodtrwego ofaz iclr twórczy współudział w jej do-
skonalenirr.

Do trvorzenia kuitury narodowej przryczynia się każdy ryrr i córa
nafodu na miarę sv'r:ich możliwości, wynikającyclr z aktualnego stopnia
rozwoju swojej osobowości. Wspólny wysiłek kulturotwórczy skutkuje
tym, że w danym narcrdzie aktualizuje się nie tylko ten czy irrny jego oby-
watel' lecz kazdy uczestnik ży'cia narcldowej społeczności. Szczególrrie
istotnyrn elementem definicii narodu jest tu ,,własna kultura nafodowa'',
ponieważ iest ona nie tylko tym. co integruje daną społecznośc i wyróź-
nia ją spośród inrrych, lecz również t}m, co sprawia, że społeczność ta
jęst narodem, a nie ludenr, plemieniem, czy rodem. Taka personali'stycz._
ia i kulturocentryc?.na interpretacja narodu ukaz.uje gcr jako społeczność
przenikniętą duclrem wychowania człowieka do pełni człowiecze1rstwa
* wychowania, które swój naturalny początek znajduje w rodzinie'

l }vt, A. fuąpiec' Narrirl' PIF VIl 510: ".Naród (łac' nłtił gerrs) - nlturalny społeurry związek lurlz-i
ż:iiąryclr przcz pokolłnia u'e wspólnej kulturz'e, z którą się utoż.sarniłją''; P. Tłrasierł'lcz. Narcxl pcll_
słj' t'sP II 2l5: 'Naród polski - uksztaltołana w ciągtt wiekóv'nłturalna spoleczność, dry2ąca do
pelnej aktuali:acii cz.krvrigtzeństwa svriiclr członków tra drodze polskiej kulIury nrrrrdowei"'



1. Rodzina _ wychowanie do źycia w narodzie

Rodziną chociaż jest autolronriczn}zm podmiotem życia społecznĆ6;o2,
pr:trzebuje nafodrr ze względu na człowieka. Nie posiada ona bowieln
wystarczających moźliwości do samodzlelnego zrealizowania ostatec:zne*
go celu ludzkiej osoby. Człowiekowi bowiem, do pełnej a'ktualizacji jegc>

osobowych potencjatności, potrzeba bardziej aclelovatnych warulrków,
których sarna rodzirra zapewnić nru rrie jest w stanie. Warunków takich
dostarczają szersze kręgi zycia zbiorowego, wśród których naród zajmuje
miejsce najwyższe:r.

Zycie społeczne, które ma swój początek w rodzinie, znajduje swoje
dopełnienie i z'xdeńczenie w narodzie. Nie znaczy to, że rodzir:a, z chwilą
wejścia w struktrrry narodu, przestaje istnieć lub nieć Zruczenie' Iecz żę
naród suponuje rodzrnę i doskonali ją w aspekcie osobowego rozwoju
jej czlonków Roc{zina z kolęi służy narodołri nie tylko tym' Źe firnduje
ważne społecznie z;wiązki pokrewieństwa, lecz rórvnież tym, ze pl.zycłryt
nia się do zachowania tożsamclści narodu i do jego rozwoju. Zalenr,

iak nie może istnieć rraród bez fundamentu rodzinnego. tak nie nrogą
istnieć rodziny - na etapie wyższega rozwoju społecznego * bez związku
z narodema.

Społeczność rodzinna, opalta na dobrowolnym i rrierozerwalnym
związku małzeńskinr mężczyzny i kobiety, nie jest wspólnotą zantknrętą'
lecz niejako >zaprasaa< cale społeczerxrvro do rł'spółpracy w realizac'ji
swego ostatecznego celu, jakim jesf zabezpieczenie integralnego rozwoiu
człowieka jako osobys. Takie ceclry rodziny, jalr gotclwość do realizacji

'Osoba 1est ;roeJnriotem i rtldz.ina jest podnriotcn' pcuiewaź twrrzą ją csoby, w których jesr

olla zapodmiotÓwana_ w1'pada 1rcu'icdzieć lviętei ieser;zr:: rcr<Iziaa iest pr:dnriatenr bardziei rliz
jakakolwiek inna społoczność. Jest po<lmiotenl bardzie| niź narócl, niż pariswo. niż społeczertstrva
- nle nrówiąc już o różn ch Iblrlraclr międzynarodowych urgulizacji. !(/s;ąystkie te społcr;z_ności.
tpLaszcza narrid, o tyle rlaią własrrą podrniot<rwość, o ile otrzynrują ją od iudzkiclr osób, a rokżt
iclr rodzitl'' {lan Płwel |l. Liśt do rorJzkl "Gratiss|nlrtr .Śr'Ie<. Citti del Vaticanłr 1994 arr. 15)
(skrót: Gs)'
P Tarasimicz' Rodzila ł nar<5rL ,,Cywilizacja'' 2010 rrr 34 s. 45'
Tamże. ,,Naród prawdziwie suw€Ienny i duchowo mcrcny iest załvsze złcżony z m<rr:nych rodz_ul:
rodzin ś*'iadomych n'ojego pr:xnlanił i prrsłannictwł w dzieiłch. w fentnrm ty'rlr rvszrystkich spraw
i zadan stoi zawsze rodzin.r. Jakiekolwiek odsunięcie iei na dalvy plan' wycofanie z pru.vsługrri4tei lei
w spolcaoistwie poaycii' nlusi ozlrauzrć Iriszczertie 3UteI)tyclncj subsmnt:ii spolrcznej'' (G5 17).

',Chrześriianie {.-.} są wezwani do u,laśctwego rrrzumienia rodziny i do budowanił poprzez payklud
własnej rodziny cytilizacji nriłości' Doniosłość 1ego zrdałia podkreśla rvażnośc rodziny clla ka;'-
dego czlowieka, spoleczcńst*a, państla czy narodu. Rodz-inł ięst szkoł4 człowieczęństwa w kaźdei
postaci, szk<ńą nlilości, szkołą patriotyzmu i vkdą naiw1ższ1'clr waności lrrdzkich' Nie będzle
przexĄ powierlzieć {...i, iź życie narodóu'' państw, organizacji międzynłrodowyth przebiqir prz'ez
rodzinę" (T' Biesagaźródta zagłtlźenia rodzinv. ,,Człr:u'iek w Kułturzc'' 1995 nr &7 ;. 203-204}.
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rlobra wszystkich swoich ob1"wateli bez wyjątlcu oraz otwartość na wspóŁ
pracę w tyrrr iłzględzic z innymi podmiotami życia publiczllego' czynią
z rriej pierwowzór spolecznej solii{arności'

W'zajemna solidarność cełorrków rodziny stancrwi natur*lrry' ftlnda-
r:rent solidarności społecznej' co równocześnie demaskuje fałsz twierdze-
nia cl rzckotnym zatomizowaniu czy tez wzajemnym z.antagonizowaniu
uczestników życia społeczneg,o. Relacje rodzinne stanowią doskonały
dowód nł to, żc czynniki łączące ludzi dominują nad czynnikami po-
wr:duiącyrni wśród nich rozbieżności, czy nawet rywalizację. Wspólnota
rodzinrrł jest szkołą naturalnegcl solidaryzmu, dostrzegającego wspólne
i{obro zarówno swoich członków, iak i każdei innej osoby. Dlatego teź,

kultura źycia rodzin'negol oparta na związkaclr międzryosobowych, posia_

c{x tak podstawowy status 1Ę'życiu spclłecznym człowieka, że bywa wzo_

rem iego organizacii na wyższych szczeblach. Świadczy o tym między
innymi powszechnie stosowana terminologia, jak np. rodzina zakonna,
rodzina harcerska, rr:dzina parafialna' rodzina narodóvń'

Rodzina, kultyrując postawę solidarności w relacjach wewnętrznych
i zachowując ią w kontaktach zewnętrznych, wywiera wpływ na Ącie da_

nego społeczeństwa' zaclręcając !ego uczestnikólr do wzajemnego solida_
ryzmu. Stąd pochodzi ziawisko szeroko pojętej solidarności społecznej,
która stanowi o szczególnyclr więz-iach międzyludzkich, ponieważ łączy
ludzi z sobą clla realizacji celu wspólnego wszystkim' Postawa solidarrro-
ści wyraża się rv stałej gotowośCi do współdzialania, do podejrrrowania
takiej jego części, jaka kazdernu przypada w udziale z tej racji' że tvłarzy
trkreśloną wspólnotę. Jedrrak solidarne' zaangażowanie jednostki polega
nie tylko na spełnianiu tego' co do nie| naleiry z rac)i członkostwa, lecz
przede wszystkim na trosce o osobowe dobro kazdego członka danej
społeczności. Poszczególrli ludzie, powodowani odpowiedzialnością za
<rsobowy rozwój inrryclr' są gotowi podjąć działanie przekraczająCe przy-
padającą na nich część i dopełnić slYym czynem to, co we wspólrrocie
maią do wypełnienia inrri.

Efbktem upowszechnienia i utrwalenia wzorca solidarności rodzin-
tei na tęrenie życia publicznego jest powstatrie solidarności rrarodowej'
Ten nowy typ solidarrrości, podobrrie |ak jego radz.inny pierwowzór, }est
zorientorvany na obronę i pelną realizację dobra wspólnego każdej osoby
w perspektywie jej ź1cia wiecz-nego. Szczególnynr przejawem jego istnie-

ó P. Tłrasicwiiz Sptir tL ttarł;<'!.l'uhlrll 2(}(lJ r. 3l.



nia, a zarazem potwierdzeniem niebagatelnego znaczenia, jakie posrada
on w źyciu wspólnoty narodowej, jest gotowość poświęccnia życia do-
czesnego prz.ez poszc7'ególne iednostki dla clbrony dóbr najwyższych *
osobowychT.

Do podstawowych ceclr solidarności rrarodowej należy jei trwałość.
Wynika ona z tego' ze uczestrriczłrć w rriej moźe nie ty.lko obecne, alę każ-
de kolejne pokolenie wspólnoty narodowej' Konkrętrra ro<lzina, a dzięki
ńej cały nłród, do którego ona naleźy i dla którego pozostaje Ona zawsze
wzorem, znajduje się niejako na styku przeszłości z przvszłaścią. S*ma
ubogaca się doświadczertiami przrrdków swoich i swoiegcr narodu, a jedno_

cześnie oddziałuje na ftrrmy współpracy swoich spadkobiercórv.
obok trwałości, narodową solidarność cechuje jej wyłączność. któ

ta QznaĘza, żc nic można byc członkiem rlwóc}r narcldów jednocześnie.
li'yłączna solidarn<lść odróżnia naró<l od takich społeczności, jak .spciłki.

kluby czy stowarzy"szenia, gdeie członkostwo w iednej orgarlizacii nie wy-
klucza przynaleźności do inrrej. Ęm samym rraród pcrtwierdza swoje po_

dobieństwo do rodziny. która _ między innyrni - z uwagi na monoganrtcz_
ny i rrierozerwalny clrarakter lezącego u iei podstaw nrałżeństwa - równ.ieŹ
opiera się na relacjach wyłącznych. \Ę/yłączność relacji rodzinn}.ch, a tym
samym narodowych, wyrrika z tego' że nrają r:ne r:harakti:r więzi, ł nie
jedynie kontaktów czy styczncrści.

Kolejną ważrrą cechą rrarodowej solidarności iest jej orga'niczncrśc,
która r.vskazuje, że właściw1'm kryterium przynalezności do narodu s4

wzaięmne relacje osrrbowe, a nie, na przykład' lbrmalne deklaracje . Natu_
ralnytrr parady$inatem narodowej organiczrrclści - pot1obnie jak rv przy-
padkrr trwałości i rvyłączrrości _ iest ro<lzina' Jednakze' łr organiczności
ra dziny stanowi za równo pochcldzenie bi ologiczne {pokrewieństwrr), j a k
i kulturclwe (wychowarrie).'!( tym kontekścię solidarność nilrodu jarvi się
jako organiczna nie z racii biologicznycir, lecz kulturowl'ch. czyli !:rko
stala dyspozycja uczestników zycia nareldowego drr wzaiemnci prrmr:cy
lv aklualiztcj i su'ego osobr:wego potencjału8.

Skutkiem upowszechnienia wzrrrca salidarności rodzinnej w skali
dgólnospclłeczrrej jest zatem trwałił, wl.łączrra i organiczrla soiidarrroić
narodowa, która stanowi decydujące kryteriurn tr:zsamości i ż1'w'omości
narodue.

T.lnrże g' J10-Żll.
lJrll2r 5. lli.llŻ.
Tarasiryicz' Rłldy'rril a naród s' Ą7,
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Społeczność rodzinna, upowszechniaiąc ostateczny cel swojego istnienia
oraz solidaryzm w sposobie jego reaLizacii. przyczynia się do ukształto-

wania narodu * wspólnoty, którą łączy z rodziną ten sam cel i solidarne
współdziałalrie na drodze do jego urzeczywistnienia.

2,. Naród - wychowanie przez kulturę

Naród jest wychorvawcą człowieka dzięki swojej kulturze. Fakt ten zauwa-

żyłlan Paweł II rv swoim Przemówjeniu w siedzibie UNESCO wygłoszo-

llym w 1980 roku' rv sławach:

lJaród bowiem .jest tq iłieii<ł; wspólnotc1 lrldzi, którycl' łqcłq rozne sporwo, oie node

wszystko włośnle 'iulturo. [Jorod istnieje z kuitury i dlo kultur;t.l d|otego włośnle jest

onc t-yrn znornierlitynt r,'rYchclłowcłl ku ternu, oby bł:rdziej byi we wspólnocie, któro rlc
dłi.iższtł hlstorię rriz crłowiek ijego rodzino, z{1|cZem ecś we wspólnocle, któro stonoVr'l

lundnment wychowonio lv kośdej rcdzinie, pcczynojqc od tego, co nojprcstsze: od jęły

Ło, gdy moły człowięk uczy się mówić, łlby się stowoć czJonlłiem tej wspólnoty, jokq jest

1*go i"odzinr: l jego nłród1(}.

'Wartość wycholvania przez naród - ptzęr ,,interioryzację i kreacię

własrrej kultury narł:dowej'' _ jcst proporcjonalna do wartości sarnej ku'l-

tury narodowei.
Celem kultury r-rarodowej, w przeciv"ieństrvie do kultur 'proton{ro-

dow1'clr" (rodowych' plemierrnyclr, ludoxych)r], iest aktualizacja crsolrłr-

lłych potencjalrrości człorł'ieka w perspektyr'ie tran$cendentalnei prawrly,

dobrł, piękna i świętości1Ź. Rcalizacii tego celu towarzys7'ry zasada, według

której określclny artelżrkt stłje się własnością kulłury danego narodu nie

t,vlko diatcgcl, że jest dziełem tego narodu, lecz przerle wsirystkim dlatego,

żc iest dzięłem respcktującym transcendentalną prawdę, dobro, piękno
i $rvięt<rśc. Dlatego teź' dialog migdzykulturowy jest rnożliw1' jcdynic na

it| 1211 iln*.i Il- W jłti1: prr1szłtlict lłultur'v'. l'rzem<'iwicnr lr UJYćS{IO. Płryż' Ż czerwca l98()-

w; tcnże. Wi:rl j łulturł' lŁy:n l98ń art. l4.
l l Kukury prolonar']dowe nIe są zjawiskiem znłlr;'nr jeĄnic z etnograiiczn.r'ch badań nad rlrinli'rnv-

mi {ilrrrranli życia społerznego. Na tenrat ich iurlkcjonowania we t'spriłrxsnynr społer:zcństwie
yacl:crdnin zob.; P. Iirrsrewic' N:rjorłlian ws'wrct/c Łtklz'<l{ii kukury,,.Studia' EIckie'' lt} 12008

r, 97-1 i l^

l2 ,.lrans<endentłlnei". cz--vti trkiej, która iest prł*dą, rlobrenr, pięknenr lub ś*lętr:ści4 zawsze i rvsz1t

tjzie. bez wzglętlu na to. kied;' i gdzie występuie . Żab': M' A' Krąpiec' ()soba i sprłecnloic,
Zil_KLJt_ Ż3:1980 z' -1 r' 2rr



fundamencie kultur narodowych, bowiem społeczerlstwa zbudowane na
kul'turze oprotonarodcrwei" unikąją siebie lub ze sobą walczą. Specyłrka
kultur >protonarcJdowych" vytaża się w niechęci' wobec wszystkiego, co
obiekt1rrnie transcenclentalne, a co za tym idzię - w dążeniu do oddzie*
lerria "swoicho ołl "obcych" na podstawie subiekt1wnych substytutów
tr'anscendęntalnej prawdy, dobra, piękna i świętościl^1.

Zależność kultury narodowej ocl transcendentalnei prawdy pclwodu-

ie, że wychowanie przez naród obejmuie dziec{zinę ludzkiego poznania,
najważniejszej osobowe| aktywności człowieka. Szczególne znaczenie tego
wychowania wynika z sa'nego faktu jego rozpiętclści w czasię. o ile bo-
wiem postgp na drodze życia moralnego może w wyjątkow1nh wypadkach
dokony.wać się w sposób nagły (na przykład dzięki radykalnemu posti'no-
wieniu poprawy), o tyle rozwój zycla umysłowego nie może odbywac' się
papruęz rapto1ł.ne zmiany jakościowe. Wartość pra'cy nad ksztaltowaniem
ludzkiego umysłu wzrasta jeszcze bardziei z uwagi na deficytn wynika-

iące z jej zaniedbania. Brak b<rwiem troski o rclxwńj sfery poznawczej
człowięka grcrzi tym, że nie będzie on w stanie zrozumiec celu swego
zycia lub zasad swego p<rstępowaniala'

Z kolei związek kultury nłrodowei z transcendentalnyrn dr:brem
i pięknenr sprawia, że r1ychowanie przez naród doty'czy rovłnież rnoral_
nego rozwoju człowięka, z:wlaszcza utrwalonego w narodowej obycza-
jowości. Narodowe obyczaje porvstają na mocy sprawdzonych etbktów
wspólnego działania' Ilrzyjmują one formę wspólnyclr' najczęściej urwier_
dzorrych tradycją, sposobów postępowania, którę z jednej strony realizu-
ją dobro wszystkich członków narodu, a ź drugiej * przyczyniają się dcl
rozwoju moralnego każdego z osobtra. Każdy obyczaj rrarodclwy spełnia
albo funkcię negatywną, piętnując rraduż.vcia za pośrednictwem opirrii
publicznej, albo pozyt'yvrrą dopełniając braki w zakresie indi,widualnej
samowystafczaIności 15.

Celem narodowej obyczajowości jest wdrożenie wszystkiclr obywł-
teli danego narodu do analogicznie jednorodnych postaw moralnychro.

"lerasiewicz.Spór o natejd s- 27-52,
P. Tarłsiewicz' Fiłozoi'a kultury polsfuei w ujęciu Mieczysława A' Kr4pca Oł. -Czlr:wiek w Kultu_
ne" 2AOI nr 19 s- 174.

l5 Tarasiewics.Spór {} łlarod s.2l3.71b.
1ó Ccl"m narodu jest 

'wychon7war' obywateli do doskonłlszego źylia. t" cz1nr łami sobie, poicclyn'
f7.o} nle w,v5talcz'.j4 - w.ipier.rni 1ronlclcą wspókrllvrvattlli. a nierzadk<r {paez nił:h} naklaniarri. st<.lp-

niowo wdraźają się do jednolitvch rłsprawrień, które rluywamy obyrzajanri, a którr wszczeplli4
zbiorowości mocne więzi'łłlwrrętralĆi jedrrości" fl' Wrlroniecki. Qułestlo dls;utxla de rr*frtrnc' rt
st.lau dvi1r () naradzic i państvie. I'ublin 20t}4 s' 2li^
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Natom'iast wydatną Fomocą w jego realizacji jest piękno (harmonia) za_

rvartei w elbyczaiu korelacii prawdv i dclbra. Piękno obyczaju rrarodowe_
gcl usposabia kaźdego pł:ciąniętego jego urokiem członka narodu do
tego. aby - wśród natłoku dóbr współczesne;lo świata - trafnie odrózniał
rzeczY wartościrrwe od pseudowartościowych i zawsze kierował się ku
te'nu' co naprawdę słuĄr aktualizacji osobowych potencjalności w nim
san]}Tn i w każdym innvm człowieku. 7an1k abyczajowości byłby wyraź-
nym znakien: rrroralnej aberracji i sygnałem d<l podjęcia ogólrrospołecz-
rlego wysiłku na rzęc?' ratowania ginącej kultury narodowejl7.

Relacja kultury narodowej do transcendentalnej świętości skutku_

ie tyg1, że w,vchowanie przez naród odnosi się również do religijnego
aspektu iudzkiego życta- Życiawe decyzje każdego czlq:rvieka znajdują
bowiem swoje d<lgłębn'e uzasadnienie dopiero w religii. Żaderr człowiek
jako twórca kultury

nie c.lioło bez zosodniczyoh impulsów, mniej iub barczrej uświodornionych, nokłoniolq^

cych w sposób ostoleczny do takiego o nie irrnego daiołonio' lwłośnie te impulsy.mo
tywy ostotecrne sq rnotywomi religi|nymi' olbo w sensie prcwdeiwościowym, o1bo też
w scnsie mitycznymls.

Wynikają z tĆgo dwa wnioski. Po pierwsze, religijne motywy ludzkie-
go działania są nie do urriknięcia. Po drugie, lekceważenie tych motywów
grozi zastąpieniem religii rozumianej racjonalnie jaką^{ formą pseudore-
ligii, a w konsekwencii oparciem ludzkiego działania na iundamentach
irracjonalnych (mitycznych)19. Dopiero. zreflektorvana obecność święto-
ści w kulturze narodo'wej, obok prawdy, dobra i piękna, przrygotowuje
właściwy grunt pcld śrcldowisko, w którym człowiek może racjonalnie
wzrastać20.

Momentem kulminacyjnym wychowania przez naród jest ,,interiory_
zacja i kreacja'' własnei trady6j| narodowej. Tradycja narodowa jest miei_

Tarasiwicz. I;itozolja łuJrlry pr:,lrłlr'1 w uięciu Miet:z.yslaw A. Kląpt:a oP s. l74.
|r,L A. Krąpicc' () pt>dstawacłl toiramości narcdtl poLskie9o' w; tenże. O ludzką politykę. Katowtce
1995 i. J5b.
Tamże s. .}5s357, zq'laszcza: ,.Czlowiek nie potlli:i żyć bez rzecz"ywiście obranei Transccndencji
Boga Osoby lub uyinrłginox'anej, wygodnej, mityczrei postaci preułlo trłnscendensu' Dlategłr
prz.r' upadku religii poiat'iaią się "bóstwa" rómie groźne (łle dla niektórycb *ygodne), bóstł,a,
w irnię ktćrvch skunvuro ni Śtf.$Źną śnrierć setki milionów ludzi. Pojau'iły się bórtwa REV/OILT'
Ctl. PosTĘPU' NAIJKI' PoKoJU (będziemy tak zaciekle rvalcz"r'ć o pokói - dopóki nie zburzymy
wszystkich dł:mów micszkalnych - "ślrriano się" *'ZSRR), DF.MOKRACJI itd.''.
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scem' w którym miniclne generacje zdeponowały istotną część dorobku
srvego życia wfwnętrznego. Tynr saff{Fm przekazały swoim sukcesororn
specficzne sposoby identyfikacji oraz obowipek ich doskonalęnia w celu
podtrz.ymyviania i wzmacniania narodowei trrźsarności. Innynri słowy, iest
<rna depozytem tego wszystkiego' co składa się na wspólny ponadpokole-
niowy cel I zarazem na wspólrry wysiłek w jego osiąganiu. Stanowi onł
jednocześnie powierdzenie, że przyięty w przeszłości cel nie tylko iest
ponadczasowa lecz także jcst on celem każdego przedstawiciela danego
naroduzl.

Tilychowanie przez narodową tradycję usprawnia człowieka w zakre-

sie odceytywarria wpi'sanego w nią kulturowego paradygmatu i wdrażania
go wę własne postęPowanie. Poszczególni członkowię narodu są więc
powiernikami narodorvej tradycji, którzy ją świadomie uobecniają" AŁ
tualizu.iąc kulturowe wzorce' nie tylko wzmar:niają poczucie narodowej
tozsamości wśród prrzostałyclr uczestników zycia narodowego, lec:z rów-

rrieź uwyraźniają toŹsamclść własnei osobowości {rvlasną narodowość).
Podejmowanę przęz nich akrualizacje rrie polega|ą na powielaniu daw-

nych lorm kulturowych, lecz na tworzeniu form nowych i oryginalnych,
prrzosta.iącyclr wszelako w zgodzie z ponadcz-asowym wzofcem kulłur-v

rrarodowej22. Na przykład, do porradczasowych wzorców polsltiej tradycji
narodowej naleząl wolność, tolerancja i otwartclśćzj.

W polskiej kulturze narodowej ludzka wolność sprowadza się do
wcllrrości w1'boru, czyli wo}ności podcjmowania c{ecyzji dotyczącyclr
clsclbistegcl lub społecznego dobra' Tak pojęta wolność znajduje się jed-

nak w stanie ciągłego zagrożenia ze strony osobistegcl lub spolecznego
zła, ca z kolei in:plikuje konieczność je-| stałei clchrony. I)latego też kul'
tura polska <;słania ią tynr, co niekiedy byra narywane ,,emocionalną
racjonalnością"ło' Racjonalność bierzę udział rlajpierw w rozęznawan iu

tc€|o, co dclbre bądź z:łe, a następnie zajmuje istotne miejsce ll- w1'dawa_

niu sądów i pcldejmorvaniu działania' Jej status uwyraźnia się jeszcze bar_

dziei w perspektywie ewentułllnych konsckwencji, iakr: że błąd, zwłaszcza
w rcrzeznaniu dobra ostatecznego, może ,,znikczemnić i zniewolić'' oso_

Tarirsięwirz. Śp<ir ł: nrrricl s' l93.
Tanrźc s. 19{195.
Tarasicwicz. t;ilozatia kultury p,łlskej w uięciu Mieczy'slawa ń' Xrąpca oP s. 165_1ó8'
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bov,ę życie człowielr*, z natufy zmierzai4cego ku temu, co transcendent-
ne i wiecztre. Rczpcrznarrie dobra i tego, crr nim nie iest, lezy więc u p<rd-

staw trostr{i o sanrą wolnośc i o sens |r-vcia czJnwiekienr" Enrocjonalrrość
z kolei jest nieodzorryna zarówno w konliontacji ze zdemaskowa.nym
zlem, iłrk iwobec r:clkr1łego dobra. Unikanie złł nie prrlega bowiem na
wchodzeniu z nim w uklady, lecz nłr radykalrryln sprzeciwie wobec niego'
W tylrl celu korrieczrra iest właśnie pomoc ze strony miłości clo dclbra
i odrazy do zła, czyli takich uczuć, ktarę z jednej strorry podporzącllcują
się rozumowi, a z drug'iej - przeciwstawią się złu. Racjonalne stymulo-
wanie ętnr:cjanri jest w krrlturze polskiei czyrrrś właścilnym dla realizacji
wolnelści na miarę człclwieka. a p<rśr*drrio również dla jego integralnego
rozwoiu osobowegor5.

Postana tolerancii natomiast iest w przypadku kultury polskiej po-
chc,,dną poczucia i poszanowarria wolności. Spec1ficzną cechą tolerancji
jest jej zakres: obeimuie ona środlci wybierarre przez innych w celu reali-
zacji prłwdziwego dobra, które, choć niezgodne z nasz;ym wyborem, są

iednocześnie równie godziwe. Tolerancja znajrluje więc należne je1 uza-
sadnienie w f-akcie rcirlrrej różnorodności godziwvch sposobóv' osiągania
prawclz'iu'ego <lobra, bęr{ącego celem (motyrem} ludzkiego działania.
\fvnika z tę€|ol że iest' clna czymś wtórnym wobec poz-nania dobra (celu)
i źe zakł*da jego prawdziwość. A skoro nie sposób nie liczyc się z faktem'
że ludzkię poznanie jest omylne, tym samym tolerancja suponuje takźe
wyrozumiałclść, czryli postawę dopuszczaiącą ludzkie działanie podjęte
w dobrei wierze, choć z<rrientowane na błędne dobro. Tolerancja i wyro-
zumiałośc nie są zatcm kategoriami synonimicznymi, lecz komplemen-
tarnyrni. Komplementarn<rść taka nie zachodzi iednak w przypadku to-
lerancii i pclbłażliwości. ceyli po.stawy dopuszczaiącej świadome działan'ie
realizujące fałsz-ł"lvę dobro' Tolerancja jest bowiem czymś przeciwnynr
pobłażlirvości, akceptującej celeiwe szerzenie moralnego zła. Podstawą to-
lerancji iest t.vlko vyolność racjonalna, pokierowana rozumen] prawym.
Kolejnym przeciwieństlr'em tolerancji, z uwagi na bezpcrśredni |ej zwią-
zek z dziedziną środków, jest makiawelizm, wyrłżający się w zasadzie:

.',r"el uświęca środki''. C) ile bowiem makiawelizm" koncentrując się wy_

łącznie na skuteczności metod działan'ia, pomiia kwestię ich godziwo-
ici, o tyle wzglącl na godziwość środków prowadzącyclr <lo celu stanowi
istotę toierancji.

25 Tarasiewicz FiJozof:t, tn,łrrurr1'putrł;r'i w ujęciu Mitcz.vsłaua A,Kr4pcł oJ? s. iń6.



W kuiturze polskiej tolerancja odsłania więc rvłaściwą 'sobie specv*"i-

kę, dzięki któreiwyraznie odróżnia się od wyrozumiałości, poblazliwości
i nakiawelizmu. Ęwentualne próby identyfikowania tolerancji z którąś
z wymienionych post*w czyniąją czymś redundantnym i ignorują wła_
ściwe jej znaczenie2''.

Tolerancja wobec odnrienności metod poznawczych drugiego czło_
wieka, jak i związ.anych z nimi przekonań, skutkuje z kolei otwartością
kultury polskiej. obeimuje ona wszelkie l"runrarristyczrre treści <rbecne

zarówno w kulturze własncj, jak i w kulturach innych narodów Dlategcr
też polska otwartość charakteryzuje się nie tylko pracą nad doskonale-
rriem swojej kultury i stałą dyspozycją dłr dzielenia się jej dorobkięm,
lecz talcże gotowością do przejm<rwania humanistycznych walorów in_

nych kultur w celu ich twórczego ubogacenia. Polska kultura narodo_
wa wyraża się zatem w negacji wszelkiego ekskluzywizmu kulturowego,
w chętnym odkrywarriu innych kultur, jak rówrriez w zachęcaniu innych
do poznawania kultury własnej. Jej znamienną cecirą jest bowiem polizu-
kiwanie mądrości oraz jei upowszechnianieJi.

Wychowanie przez naród dokonuie się więc poprzez uobecnianie, uzu-
pełnianie i przekary"wanie ponadczasowych wzorców krrltury rraro d owej.
Uczestnik zycia narodowego jawi się ru jako podmiot, a zattzerr' przed-
miot swcljej kulturotw'órczej aktyrrności. Z jednej bowienr strony twofuy
on kulturę narodową, a z drugiej * sam iest jej dziełemŻ8.

Tamże. l 16ó-167.
Tanże, s' 167.
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