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ROLA TRADYCJI W WYCHOWANIU MORALNYM, 

KULTURALNYM I PATRIOTYCZNYM MŁODYCH POKOLEŃ 
 

Artykuł udowadnia że tradycje kultywowane w narodzie, wspólnotach i 

rodzinach odgrywają niezmiernie ważną rolę w wychowaniu moralnym, 

kulturalnym i patriotycznym narodu, a zwłaszcza jego młodych pokoleń. 

Życie wspólnoty rodzinnej, kościelnej, szkolnej, społecznej, narodowej 

zawsze było budowane wokół tradycji i na tradycjach. Odrzucanie tradycji 

narodowych i patriotycznych skutkuje wytwarzaniem kosmopolity, człowieka 

„bez korzeni”, który nie może być dobrym członkiem społeczeństwa ani 

dobrym obywatelem. 
 

Historia magistra vitae (historia nauczycielką życia) i to właśnie ona uczy 

nas, że tradycje kultywowane w narodzie, wspólnotach i rodzinach 

odgrywają niezmiernie ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym i 

patriotycznym narodu, a zwłaszcza jego młodych pokoleń. Życie wspólnoty 

rodzinnej, kościelnej, szkolnej, społecznej, narodowej zawsze było budowane 

wokół tradycji i na tradycjach. Zmiany, jakie dokonują się we współczesnym 

świecie, negatywny wpływ mediów i zacieranie granic nie tylko 

politycznych, ale i kulturowych sprawiają, że tradycje narodowe idą w 

zapomnienie, powoli, ale sukcesywnie odchodzą do lamusa historii. 

Współczesna cywilizacja, nastawiona na niczym nieograniczoną konsumpcję, 

tworzy nowe zwyczaje, które wypierają stare, dobre i sprawdzone obyczaje. 

Coraz częściej tradycja nie ma już wpływu na wychowanie młodych pokoleń. 

Młodzi ludzie nader łatwo i bez głębszej refleksji nad swoimi korzeniami, 

dziedzictwem z którego wyrastają, przyjmują modne i popularne wzorce 

obce kulturze, z której wyrośli. Taki stan rzeczy sprawia, że z czasem to co 

tradycyjne staje się dla młodych ludzi nieznane i nieakceptowane. Odwieczne 

tradycje religijne i narodowe zanikają, a samo pojęcie „tradycja” utożsamiane 

jest z zacofaniem, „ciemnogrodem”, „średniowieczem”. „Tradycja” staje się 

przeciwstawna dla „nowoczesności”. W mentalności współczesnego 

człowieka rzadko daje się pogodzić „nowoczesność” z kontynuacją, czyli 

właśnie z „tradycją”. Tymczasem autentycznie rozumiana nowoczesność nie 

tylko nie sprzeciwia się dobrze pojętej tradycji, ale z niej właśnie wyrasta i na 

niej jest budowana [Por.:1]. Nowoczesność, która odrzuca tradycję z jej 

normami moralnymi, zwyczajami, patriotyzmem, prowadzi do rozmycia 

wszelkich wartości, czyni z człowieka kosmopolitę bez korzeni, a taki 

człowiek nie może być dobrym obywatelem, członkiem społeczeństwa. 
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Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia roli tradycji w 

wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym dzieci i młodzieży, 
uściślijmy, co będziemy rozumieli pod pojęciem „tradycja”. Słownik 
definiuje tradycje, jako zbiór zasad postępowania, który obejmuje poglądy, 
wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych 

zasad, obyczajów następnym pokoleniom. W ramach tego pojęcia wyróżnia 
się następujące zwroty: tradycja rodzinna, ustna, długotrwała. Tradycje 
narodowe, siła tradycji, przywiązanie do tradycji, pielęgnowanie, 

podtrzymywanie tradycji, zerwanie z tradycją, postępowanie zgodne z 
tradycją [7]. 

Tradycja jest więc nośnikiem i przekaźnikiem wartości religijnych, 

kulturalnych, moralnych i patriotycznych i vive versa. Tradycja jest 
pomostem między przeszłością i teraźniejszością. Tradycje kultywowane 
przekazywane z pokolenia na pokolenie zawsze scalały społeczeństwo i 
naród, a w wielu przypadkach, jak choćby w przypadku Polski, pozwalały 

narodowi przetrwać nawet wtedy, gdy nasz kraj był wymazany z mapy 
Europy. Siła tradycji pozwoliła i nadal pozwala Polakom rozsianym po 
całym globie zachować swoją polską tożsamość i język, mimo iż przyszło im 

żyć wśród innych narodów i nacji.  Ścisły i niezaprzeczalny związek 
zachodzi przede wszystkim między religią a tradycją i właśnie na ten 
związek pragnę w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę. 

1. Religia nośnikiem tradycji, kultury, moralności i patriotyzmu W 
rozwoju kultury, moralności i patriotyzmu fundamentalne znaczenie ma 
religia. Z religią powiązane są przecież konkretne tradycje kościelne, 
rodzinne czy narodowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie w duchu 

wiary. W ten sposób religia jest nierozerwalnie związana z kulturą, wskazuje 
ona bowiem na wartości moralne, bez których kultura nie może istnieć. 
Wartości ukierunkowują  rozwój człowieka i mają decydujące znaczenie dla 

stylu jego życia. Dzięki nim zarówno człowiek jak i całe społeczeństwo 
kształtują się w klimacie  wolności, prawa i umiłowania ojczyzny. 
Chrześcijańskie Objawienie dokonało się w konkretnej ludzkiej tradycji i 
kulturze. Chrześcijaństwo historyczne jest związane z określoną tradycją i 

kulturą: najpierw semicką, potem helleńską i rzymską, jednak w swej istocie 
nie jest związane z jedną kulturą, bo chce odwoływać się do kultury i tradycji 
każdego narodu. Określenie kultury, jako chrześcijańskiej wskazuje na 

obecność i rolę wiary chrześcijańskiej w jej formowaniu oraz przyjęcie 
społecznie uznawanej hierarchii wartości z wartościami głoszonymi przez 
Ewangelię.  

Religia ma podstawowe znaczenie dla etyki kultury, dla moralności. 
Najważniejszą sprawą jest tutaj uznanie transcendencji człowieka, tzn. jego 
sfery duchowej, przekraczania tego, co materialne. Kultura pozbawiona 
duchowości jest w stanie także odrzucić moralność i przybrać formę 

nihilizmu i w ten sposób zniszczyć samą siebie. Najlepszym przykładem dla 
tego typu działań była kultura, którą próbował stworzyć komunizm tzw. 
sowiecka kultura [Por.: 4]. 
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To, co dzisiaj stanowi Polską tradycję i kulturę przetrwało wszystkie 

dziejowe wichry i burze właśnie dzięki religii, dzięki Kościołowi 
katolickiemu. Dlatego kultywowanie i przekaz tradycji w sensie 
wychowawczym staje się także, a może szczególnie dzisiaj swoistą walką o 
to, co stanowi Polskę i Europę. Aby zachować w młodych pokoleniach 

tożsamość trzeba dzisiaj młodym mówić bardzo jasno i wyraźnie o 
chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji, o chrześcijańskich korzeniach 
Europy [Por.: 8]. 

Rodzina skarbnicą i przekazicielem tradycji 
Człowiek przychodzi na świat w rodzinie i przez rodzinę, i to właśnie 

rodzina, którą jest naturalną konsekwencją małżeństwa rozumianego, jako 

związek mężczyzny i kobiety (i tylko i wyłącznie taki związek można 
nazywać małżeństwem!), jest kolebką i skarbnicą tradycji religijnych, 
narodowych i patriotycznych. To rodzice, jako pierwsi i najbliżsi dziecku 
przekazują mu i zaszczepiają w nim tradycje, które sami przejęli od swoich 

przodków. Opierając się na nich, jak na fundamencie, budują w swoim 
dziecku gmach człowieczeństwa i towarzyszą mu w procesie uspołecznienia. 
To rodzina jest tą przestrzenią, w której dokonuje się wprowadzenie młodego 

człowieka w zakres kultury i świadomego życia w społeczeństwie. Rodzice 
przekazują swoim dzieciom tradycje religijne i narodowe głównie w postaci 
obyczajowości rodzinnej. Rodzina powinna podtrzymywać zwyczaje, 

wyjaśniać ich sens oraz inspirować powstawanie nowych, budujących 
poczucie tożsamości [Zob.: 5]. 

Dziecko obserwując zachowanie własnych rodziców uczy się tego, co jest 
w życiu najważniejsze. Uczy się odróżniania dobra i zła, przyjmowania 

postaw wobec cierpienia, umierania, pracy i odpoczynku, umiejętności 
świętowania, wyrażania szacunku, zapobiegania patologiom, planowania, 
organizowania, odpowiedzialności. W domu rodzinnym następuje 

wychowanie do prawdy, do wartości, do wolności, do patriotyzmu, do 
uczciwości, do wiary i świętości, do tego, by być dobrym, do szacunku 
wobec życia i do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nade wszystko zaś, w 
specyficznym klimacie bliskości, czułej więzi, wspólnego świętowania 

opartego na zwyczajach i tradycji, jakie dać może tylko kochająca rodzina, 
dokonuje się wychowanie do miłości. Próby rozbicia i zastąpienia domu 
rodzinnego z jego zwyczajami i tradycjami poprzez różnorakie instytucje, 

które chcą przejąć obowiązki rodziców lub na nowo redefiniować 
małżeństwo i rodzinę (mam tu na myśli związki homoseksualne) są nie tylko 
nieuprawnione, ale wywołujące poważne szkody dla samej rodziny, a w 

konsekwencji dla społeczeństwa i narodu. Głęboką raną jest zwłaszcza 
desakralizacja lub „europeizacja” wychowania młodych pokoleń. 
Wynikające z wyznawanej wiary wartości i normy moralne mające swoje 
odbicie i przełożenie w tradycjach i zwyczajach rodzinnych są po to, by 

człowieka chronić, i strzec jego właściwych relacji z innymi, mają mu one 
pomóc stać się w pełni człowiekiem i wartościowym obywatelem 
społeczeństwa [Por.: 2]. 
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Stąd też tak ważnym jest, aby w rodzinach w imię fałszywie rozumianej 

„nowoczesności” lub „europeizacji życia” nie zaniedbywano kultywowania 
tradycji i zwyczajów związanych z różnymi dziedzinami ludzkiego życia i 
świętowania. Kultywowanie świątecznych zwyczajów niesie z sobą ogromny 
ładunek wartości wychowawczych i kulturowych. Nie bez znaczenia jest 

atmosfera i wystrój domu rodzinnego: godło, flaga, portrety przodków, 
biblioteczka domowa posiadająca literaturę patriotyczna itp.  

Oczywiście należy roztropnie odróżnić zdrowe zwyczaje i tradycje od 

zabobonów, których znaczenia tak naprawdę nikt nie rozumie, a kultywuje 
się je jedynie, dlatego, że „tak wszyscy robią”. Brak krytycyzmu w podejściu 
do tego typu „obrzędowości” może wyrządzić wielkie szkody i stać się 

okazją do ośmieszania osób je praktykujących. 

2. Rola tradycji w kształtowaniu postaw patriotycznych 
Przechodząc do kwestii roli tradycji w kształtowaniu postaw 

patriotycznych u dzieci i młodzieży należy najpierw wyjaśnić, co będziemy 

rozumieć pod pojęciem „patriotyzm”. Wyjaśnienie takie wydaje się tym 
bardziej zasadne, że w dobie „jednoczącej się Europy” dla jednych słowo to 
jest synonimem zaściankowości i cywilizacyjnego zacofania, a dla innych, 

którzy popadli w drugą skrajność, okazją do siania nienawiści, która ma 
swoje źródło w nacjonalizmie.  

Słowo „patriotyzm” jest pochodzenia greckiego. „Patriotes” to rodak. 

„Patrios” to ktoś pochodzący od tego samego ojca, bo „pater” to ojciec. 
Czyli patriota to ktoś, kto okazuje szacunek i miłość wobec swojej ojczyzny, 
która jest dla niego jak rodzic (często mówi się, że ojczyzna to matka [6]), 
kto wnosi osobisty wkład w jej rozwój, a także kto - w razie potrzeby - 

gotowy jest do poniesienia dla niej ofiar i wyrzeczeń. Patriotyzm przejawia 
się zarówno w pracy i działaniu, jak też w poczuciu silnej więzi 
emocjonalnej, społecznej, kulturowej, religijnej z własnym narodem, z jego 

historią i  bogatą tradycją, z jego wartościami i aspiracjami [Por.: 3].  
Przeciwieństwem patriotyzmu jest kosmopolityzm. Słowo 

„kosmopolityzm” podobnie jak „patriotyzm” ma rodowód grecki. 
„Kosmopolites” w tłumaczeniu znaczy „obywatel świata”. Kosmopolita nie 

czuje więzi ze swoją ojczyzną i uważa, że żadna tego typu wspólnota nie jest 
mu w ogóle potrzebna. Uważa się za osobe wyalienowaną, wyłączoną, 
stojącą „ponad”. Przejawem kosmopolityzmu jest swoista „tolerancja” oraz 

głoszone slogany o nie narzucaniu innym narodom własnej kultury i tradycji. 
Rezultatem tego typu ideologii w Europie są emigranci z innych 
kontynentów zachowujący swoją tożsamość narodową i swoją więź z 

ojczyzną, np. muzułmanie, którzy poprzez swoje tradycje, religię i 
solidarność narodową (stojące niejednokrotnie w jawnej sprzeczności z 
kulturą europejską) powoli dokonują „islamizacji” Europy. W tym samym 
czasie europejscy kosmopolici zatracają swoje korzenie, tradycje, kulturę i 

świadomość narodową. W tym kontekście jednak rodzi się pytanie: jak 
można kochać wszystkich ludzi na świecie i być dobrym „obywatelem 
świata”, jeśli najpierw taki kosmopolita nie nauczy się kochać swoich 
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bliskich, samego siebie i własnej Ojczyzny? Pogłębione wychowanie 

patriotyczne chroni zatem przed każdą skrajnością: przed fanatycznym 
wywyższaniem własnego narodu (nacjonalizm) oraz przed lekceważeniem 
więzi z ojczyzną i jej tradycjami [Por.: 3].  

Stąd jednym z ważnych elementów wychowania patriotycznego są 

zwyczaje i obyczaje świąteczne, u podstaw, których leży tradycja. Święta w 
wymiarze ponadrodzinnym – lokalnym, regionalnym i państwowym, 
stwarzają możliwość poczucia przynależności rodziny do określonych 

większych grup, poczucie porządku czasu, możliwości świętowania. 
Szczególnego znaczenia tradycje świąteczne (religijne i państwowe) 
nabierają właśnie dla dzieci. Dla nich obchodzenie świąt z zachowaniem 

odpowiednich zwyczajów jest przejawem naturalności środowiska 
wychowawczego, a zarazem pamięć ich rejestruje to, jako wydarzenie 
wyjątkowe. Jeśli owe silne wrażenia z dzieciństwa są wzmacniane 
powtarzaniem się w określonych odstępach czasu, to nabierają cech zjawiska 

względnie trwałego, stwarzają wrażenie ciągłości w czasie i pogłębiają 
poczucie przynależności do określonej grupy etnicznej i narodu. Pojawia się 
dzięki nim miłość do ojczyzny, a także potrzeba troski o jej dobro.  

Tak, jak nie można w sposób konkretny i dojrzały kochać ludzi, których 
nie znamy, tak też nie można kochać i wspierać ojczyzny, jeśli jej nie znamy 
lub jeśli nie rozumiemy jej aktualnej sytuacji i potrzeb. W żadnej dziedzinie 

życia ignorancji nie można pogodzić z miłością i troską o wspólnotę 
narodową. Z tego względu ważnym przejawem patriotyzmu jest dobra 
znajomość historii i kultury Ojczyzny, tradycji i wartości, a także obecnych 
uwarunkowań i potrzeb. Świętowanie świąt i rocznic narodowych jest dobrą 

okazją do lekcji patriotyzmu dla młodych pokoleń. W tym celu można 
wykorzystać środki audiowizualne (filmy, Internet itp.). 

Nie można zapominać także o tym, że kolana ojca i matki są dla dziecka 

pierwszą szkołą wiary i patriotyzmu. W tej roli rodziców nie zastąpi ani 
szkoła ani inne instytucje, które jednak powinny wspierać poczynania 
rodziców, ale w żadnym wypadku nie mogą w tym przeszkadzać w imię 
jakiejś ideologii czy „poprawności politycznej”. Rodzice powinni być 

wzorem dla swoich dzieci i z odczuwalnej potrzeby, nie przymusu brać z 
nimi udział w obchodach rocznic historycznych, świąt państwowych, czy 
uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych za ojczyznę.  

Odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji narodowych i 
patriotycznych spoczywa w szczególny sposób na tych, którzy z mandatu 
narodu sprawują władzę w państwie. Muszą oni dbać o to, aby przekaz tych 

tradycji młodym pokoleniom był ciągły i „czysty” tzn. bez żadnych 
zabarwień ideologicznych rządzącej partii. Patriotyzm ma być zawsze 
owocem głębokich przemyśleń nad historią i tradycją narodu oraz jego rolą w 
moralnym życiu człowieka [Zob.:9]. Mierzy się on zawsze skalą wartości, 

która opiera się na prawdziwym humanizmie, a ten musi być wolny od 
ideologii i „partyjniactwa”. Dlatego niezmiernie ważnym elementem działań 
zapobiegających roztopieniu się tego, co polskie w „europejskim tyglu” jest 
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ochrona dziedzictwa kultury narodowej. Ciężar odpowiedzialności za 

ochronę tego dziedzictwa spoczywa w głównej mierze na rządzących. 
Tradycja stanowi fundamentalną wartość w życiu człowieka. Jest ona 

niezbędna. Tradycji nie można i nie trzeba się bać. Przekazana w atrakcyjnej 
formie może i dzisiaj zachwycić młodego człowieka. Bez niej człowiek 

byłby istotą zagubioną i stale zaczynającą wszystko od nowa. Stałby się 
istotą wykorzenioną i amoralną. Potrzebna jest nam dziś wrażliwość na 
tradycję, aby zachować dla nas i następnych pokoleń to, co przejęliśmy 

najlepszego z przeszłości od naszych przodków, w obronie czego często 
oddali oni swoje życie. Należy zdecydowanie przeciwstawiać się 
marginalizacji i banalnemu kwestionowaniu tak zwanych wartości 

„tradycyjnych” jak: rodzina, wierność małżeńska, ojcostwo, macierzyństwo, 
praktyki religijne, ludowa obrzędowość [1: 41]. Podtrzymywanie i 
kultywowanie autentycznych „tradycyjnych” wartości to jedno z 
ważniejszych zdań Kościoła, rodziny, państwa, nas wszystkich. Nikt z tego 

obowiązku nie może czuć się zwolniony. 
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Яцек Павловіч. Роль традиції в моральному, культурному й 

патріотичному вихованні молоді. 
Стаття доводить, що культурні традиції народу, громад і родини 

відіграють важливу роль у культурному, моральному та 
патріотичному вихованні молодих поколінь. Життя сім´ї, костьолу, 

школи, соціальних і національних громад завжди будувалося навколо 
традицій і на традиціях. Нехтування традиціями з їх моральними 

цінностями, звичаями й патріотизмом призводить до розмивання будь-

яких цінностей, витворює людину-космополіта, людину «без коріння», 
яка не може бути добрим громадянином і членом суспільства. 

 

 

Yatsek Pavlovich. The Role of Tradition in Moral, Cultural and Patriotic 

Upbringing of Young Generations. 
Traditions cultivated in the nation, communities and families play an 

extremely important role in moral, cultural and patriotic upbringing of the 
nation and their young generations in particular. The lives of the Church, 

family, school, social, national communities have always been built around 
tradition and on traditions. Rejecting tradition along with its moral values, 

customs and patriotism leads to blurring all the values  ,makes a man a 

cosmopolitan without roots and such a man cannot be a good citizen and 
member of society. 

 


