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Bohate r a naród

nf droworozsądkowa analiza pojęcia tlohatera narodowego wydaje się

] .prołvadzić do dwóch oczywistych wniosków. Pierwszy z nich mówi
L'-l o tym, że nie każdy człowiek zasługuje na miano bohatera, lecz tylko
taki' który spełnia określone kryteria. Drugi z kolei łączy się z faktem, że nie
każdego bohatera można nazwać bohaterem narodowym, że w przypadku tego
ostatniego heroizm jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. oba
wnioski pozwalają sformułować uzasadnione pytanie zarówno o kryterium
bohaterstwa, jak i warunki heroizmu narodowego.

W celu odpowiedzi napowyższe pytanie niniejsze rozważaniakoncentrują się
w pierwszej swojej części na istocie bohaterstwa, a następnie podejmują ana|izę
Statusu bohatera w kulturze narodowej ze szczególnym uwzględnieniem jego za-
gtożeń Ze strony ideologii nacjonalistycznej.

Kim jest bohater?

Próby zdefiniowania bohatera i określenia jego miejsca w kulturze pojawiają
się nie tylko wśród amatorów tego zagadnienia,lecz również zdarzająsię pośród
przedstawicieli współczesnej nauki. Świadczy o tym chociażby pracaZ.W. Dudka
pt. Archetypowe wzorce inicjacji bohaterskich,w ktÓrej autor wyjaśnia, że bohater
to,,postać wyjątkowa, wyłamująca się z praw zbiorowych, oryginalna, silna i wyra-
zista indywidualność. Często jest niezwykle uzdolniona i podziwianaptzez tłumy

- nafladowana i traktowana jak półboski idol. Sila bohatera wywołuje często skrajne
negatywne emocje u zwykłych jednostek _ jest on podziwiany, ale też nienawidzony
i prześladowany przeztłumy, kiedy nie spełnia magicznych oczekiwań iprzeżywa

* Doktor filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury KUL, autor monografii Spór o naród
(2003) oraz prac z zakresu filozofii człowieka, kultury i cywilizacji (niektóre prace w wersji online:
http ://www.fundacj a.hg.pl).
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chwile słabości. Mimo Żebohater (społeczny, narodowy, religijny, aletężmityczny
i literacki) obdarzony jest wyjątkowymi cechami naturalnymi, nie nazywa się go
geniuszem. Posiadając nawet najbardztejwyróżniające się genialne cechy, bohater
musi sprawdzić się w trudnych życiowych Sytuacjach, w których nie wystarczają
proste, rutynowe rozwiązania. osobowość bohatera kształĘą sytuacje graniczne,
w których zwykły człowiek nie potrafi zachować się nietypowo, paradoksalnie lub
nie jest zdolny ryzykować. Geniusz maszczególne zdolności (np. matematyczne,
manualne, językowe), ale rzadko zostaje bohaterem. [...] Cechy wyróżniające bo-
hatera tylko pozornie są czymś zwyczajnym. Krótko ujmuje to stare powiedzenie
o jego zdolnościach, na które pracuje się latami. Są to wiedza (mądrość), odwaga,
wola i milczenie (samodyscyplina)"1. W podobnym, integralnym tonie utrzymana
jest wypowiedźP. Johnsona w książce pt. Bohaterowie, w któĘ autor dostrzega
cztery główne wyróżniki współczesnego bohatera. ,,Pierwszym - jego zdaniem

- jest absolutnaniezależność umysłu, wynikająca ze zdolności do samodzielnych
przemyśleń i ze sceptycyzmu w stosunku do wszelkich utaĘch poglądów. Po drugie

- w ślad za niezalężnym myśleniem powinno iść zdecydowanie i konsekwentne
działanie. Po trzecie _ odrzucanie wszystkiego, co narzucają nam media, jeśli czło-
wiek ma przekonanie, że postępuje słusznie. I wreszcie na koniec, osobista odwaga
okazywana zawsze i we wszystkim,bez względu na możliwe konsekwencje''2.

Ptzytoczone wypowiedzi świadczą o tym, że istota bohaterstwa jest bardzo
złożona' Wydaje się jednak, żeposzczególne cechy bohatera ogniskują się wokół
trzech zasadniczych ośrodków, którymi są: osobowe kwalifikacje bohaterskiego
podmiotu, specyfika dokonanych przezniego czynów, orazuznanie w oczach opi-
nii publicznej. Wyróżnione elementy nie są oczywiste i domagają się dodatkowej
analizy,którąz pewnością ułatwi fakt,iżkażdy znich funkcjonuje czasami jako
samodzielny czynnik rozsttzy gający o bohaterstwie.

Tradycja, według której o heroizmie decydują osobowe walory bohatera, sięga
korzeniami starożytnej Grecji' Antyczny heros ńe tylko posiada nadludzkie zdolno-
ści, moc i odwagę,lecz nadto jest szczególnie miłowany przezbogów,którzy często
obdarowują go nieśmiertelnością. Ztychteż racji jest powszechnie uważany zako-
goś pośredniego między bogami i ludźmi3. Na osobowych zaletach koncentĄe się

również etymologia polskiej nazwy bohater, która odsyła do perskiego Źródłosłowu

bahadur, oznaczającego dzielnego szermierza lub zapaśnikaa. Podobny kierunek
myślenia znajduje swój wyraz w potocznym rozumieniu bohatera jako człowieka

1 Z. W. Dudek, ArcheĘpowe wzorce inicjacji bohaterskich,,,A1bo Albo'' (Ż007) nr 3' s. 10.
2 P. Johnson, Bohaterowie, przeł. A. i J. Maziarscy, Warszawa 2009' s. 316_317.
3 Zob. tamże, s. 10_12.
a Ztego samego Źródła korzysta węgierski termin bator, oznaczający osobę dzielną (stąd np.

Stefan Batory czy|iDzielny). Zob. A' Brijckner, Słownik etymoloqiczny języka polskiego, wyd.9,
Warszawa 2000, s. 34.
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Mieczysław A. Krąpiec (1921-2008) - filo-
zof, teolog, dominikanin. Urodził się w Berezowicy
Małej koło Zbaraża. od 194'7 r. związany był
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, którego
przez wiele lat był rektorem ( 1 97G- 1 9 8 3 ). obronił
KUL przed likw idacjąprzez władzę komunistyczne
uzyskując dla uniwersytetu poparcie międzynaro-
dowe oraz stale rozbudowując wydziały i tworząc
nowe kierunki studiów. Jako profesor opracował
podstawowe dziedziny filozofii takie, jak: me-
tafizyka, filozofia polityki, filozofia człowięka,
teoria poznania, w ęfekcie czego powstało ponad

30 monografii i kilkasęt artykułów. Dzieła te, jak
i trwająca 60 lat praca dydaktyczua, przyczyniły się
do wychowania wielu pokoleń polskiej inteligencji.
o. Krąpiec był twórcą tzw. Filozoficznej Szkoły
Lubelskiej znanej w polsce i na świecie. otrzymał
doktoraty honoris causa jako wyraz uztania dla
jego osiągnięć na polu naukowym i dydaktycz-
nym. Był założycielem Polskiego Towarzystwa
Tomasza z Akwinu, oddziału SocietżInternazionale
Tommaso d'Aquino. Zainicjował prace nad trzema
ważnymi dla kultury polskiej encyklopediami:
Encyklopediq katolickq, Pow szechnq encyklo-
p ediq filo zofii, Encyklop e diq,, Białych P lam " .

Każda z tych encyklopedii dotyczyła szczególnie
zniszczonego w czasach PRL obszaru wiedzy:
retigii i dorobku Kościoła katolickiego, filozofii
realistycznej oraz historii najnowszej. Jego zasłu-

gi dla rozwoju filozofii doceniono nazywając go

,,polskim Arystotelesem XX w.''. Wkład Krąpca
w walkę o suwerenność polskiego narodu wyrazał
się m.in. wielką troską o niezależność polskiej kul-
tury i głoszeniem na całym świecie jej wiełkości.
Jego symboliczrLym podsumowaniem jest wystą-

pienie podczas spotkania polskich naukowców
zM. Gorbaczowęm na Zamku Królewskim w War-
szawie (1988 r.), gdzie upomniał się o suwerenność

każdej ludzkiej osoby i narodu.

odznaczającego się szczególnym
męstwem, odwagą i gotowością
poświęcenia własnego szczęścia
dla szczęścia innych5.

P owy ższa charakterystyka
bohatera wskazuje wprawdzie na
jego podmiotowe zalety, przemil-
cza jednak sprawę ich Źródla. Nie
rozstrzyga bowiem tego, czy Są

one pochodnąjego siły ftzycznej,
czy też moralnej, jeg o natlry, czy
też nadprzy rodzonej łaski.

Inny nurt interpretacyjny łą-

czy status bohatera ze specyfiką
jego czynu. O bohaterstwie decy-
dują tutaj akty nadzwyczajnego
męstwa i poświęcenia. obraz
bohatera w perspektywie jego
czy nU w y r aźnie łączy problema-
tykę heroizmu z moralną dzie-
dziną życia człowieka. Bohater
pełni bowiem właściwą sobie
kulturotwórczą funkcję wzoru
do naśladowania. Czy jednak
spełnia on tę funkcję wyłącznie
na drodze moralnej poprawno-
ścI? Zdaniem niektórych, uj-
mowanie bohaterstwa w świetle
moralnej cnoty narusza istotę
heroizmu. Stosunek bohaterstwa
do moralności wydaje się być dla
nich odwrotnie propoĘonalny:
im bardziej bohater respektuje
zasady moralne, tym jest mniej
heroiczny, tym niemniej heroizm
bohatera może w każdej chwili

5 Zob. Słownik współczesnego języka polskiego, t' I, red. A. Sikorska-Michalak, o. Wojniłko'

Warszawa 1998, s' 66; Ch. New, ,Salnrł Heroes and Utilitarians,,,Philosophy'' 49 (L9'l4) No. 188'

s.185.
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wzrosnąć kosztem jego moralności. W konsekwencji, istoty bohaterstwa dopatĄą
się oni nie tyle w heroicznej moralności, co w skuteczności heroicznego dzialania.
oponenci tego stanowiska z kolei utrzymują, że właściwym sposobem ujmowania
heroizmujestperspektywajegozwiązkuz takimi cnotami, jakroztropność, męStwo
i umiarkowanie6. owszem, nalezy odróżniać bohaterstwo czynl i bohaterstwo
cnoty, lecznie tyle w celu ich przeciwstawienia, co dopełnienia. Bohaterska cnota
jestbowiem stałądyspozycjąpozwalającątemu, kto jąposiada, wykonywaćczyny
trudniejsze od spełnianych powszechnie przez wysoko stojących etycznie ludzi'
Natomiast czyn bohaterski, to czyn etyczny wykonany w wyjątkowo trudnych
warunkach wobec wyjątkowo trudnego przedmiotu7.

W kontekście moralnej oceny dokonań bohatera jawi się również problem
ich powinności. Według niektórych, bohaterem jest osoba, która - czy to dzięki
opanowaniu naturalnego strachu, czy teżbez specjalnego wysiłku - spełnia czyny
wykraczającepoza granice obowiązku. Człowiek jest więc bohaterem wtedy, gdy
np. poświęca własne życie dla ratowania innych, rzucając się na odbezpieczony
granat. Zwolennicy tego Stanowiska dodają jednak, że bohaterstwo nie jest obo_
wiązkiem i nie można wymagać od wszystkich ludzi tego' by postępowali jak
bohaterowie8. Czyn bohaterski jest bowiem działaniem nadobowiązkowym, które
nie może być obligatoryjne, ponieważżycie jest mozliwe również bez niegog. Inni
z kolei uwazają,że jeżelipochwala się heroiczne czyny, to tym Samym zachęca się
wszystkich do ich naśladowania. Zwolennikom tego przekonania nie chodzi o to,
że wszyscy powinni czynić to samo' co czynią bohaterowie, ale żeto, co prowadzi
do spełniania bohaterskich czynów, jest częścią uposażenia moralnie dobĘ osoby,
kt&ąkażdy powinien starać się być'o. Prawdą jest oczywiścte, że nie możnauznać
za obowiązkowe takich czynów, których ludzie faktycznie nie są w stanie doko-
nać. Nie można jednak wnioskować z tego, że bohaterstwo nie jest obowiązkiem
w ogóle. Każdy bowiem człowiek jest na tyle zdolny, aby swoim postępowaniem
przeŁłaczać granice moralnego minimalizmull.

Heroiczny charakter osoby i jej czynów nie zawsze jednak uważa się za decy-
dującą cechę bohatera. Niekiedy jako istotne kryterium bohaterstwa przyjmuje się
powszechne i entuzjastyczneuznanie go w oczach opinii publicznejtz. Tym samym

6 Zob. Ch.Kelly, Rousseau's Case for and against Heroes, ,,Polity" (1997) No. 2, s. 35G-351.
1Zob.J. M. Bocheński, Patriotyzm. Męstwo. Prąwość żołnierska,wyd.2, Warszawa-Komorów

1999, s.49.
8 Zob.E. M. Pybus, Saints and Heroes, ,,Ptulosophy" 57 (1982) No. 220, s. 193.
9 Zob. Ch' NeW ,Sajłlts, Heroes and Utilitarians, s. 179-180.
10 Zob.E. M. Pybus, Saints and Heroes, s. 196-199.
t1 Zob. Ch. New, Salnls, Heroes and Utilitarians, s. 181.
|2 Zob.P. Johnson, Bohaterowie, s. 12 i 16: ,,[...] heroiczne zachowania mogązdaruyć się za-

wsze i wszędzie. Głównym kryterium ich oceny jest werdykt opinii publicznej. Bywa on arbitralny,
dziwaczny, często irracjonalny (także zmienny)' ale dodaje to tylko uroku''.

v,
H
Or
ttź

ś
N
trl

- 51 -



ks. Paweł Tarasiewicz

osobę bohatera wyróżniają nie tyle potwierdzone czynem cnoty, co ich uznanie
i. podziw wśród ludzi'3. Niestety, popularność bohaterów moze ulegać zmianie.
Świadczy o tym chociażby los biblijnego Heroda, który jń Za swego życia zostal
uznany za bohaterainazwany ,,Wielkim'', będąc bowiem najbogatszym człowiekiem
w całym Imperium Rzymskim, był jednocześnie jednym z największych filantropów
w jego historii, który budował poĘ, targowiska, stadiony, teatry' latarnie morskie,
drogi i ogrody. Niestety rzeź niewiliątek, któĘ się dopuścił, przesłońła wszystkie
jego dokonaniaiprzyczyniła się do dramatycznego spadku jego notowari: zbohatera
stał się potworemla. Wydaje się jednak, iż - mimo niestałości opinii publicznej - nie
można lekceważyć jej związku z bohaterstwem, poniewź to właśnie ona stwarza
warunki upowszechnianiaposiadanychprzezbohateracnóti spełnianychprzezruego
czynów, decydując o skali jego kulturotwórczego oddziaływania.

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że integralna odpowiedź
na pytanie ,,kim jest bohater?'' nie może obyć się bez istotnych danych na temat
posiadanych przezniego kwalifikacji osobowych (tj. męstwa' odwagi i gotowości
do poświęceń), skuteczności oddziaływania na opinię publiczną (tj. jego popu-
larności), a przede wszystkim heroicznej charakterystyki jego czynów (tj. aktów
nadzwyczajnego męstwa i poświęcenia). Jaki status posiada tak rozumiany bohater
w kulturze narodowej?

Bohater w kulturze narodowei

Kultura narodowa posiada charakter uniwersalny. Jej specyfika polega na
ześrodkowaniu życia społecznego wokół swoistego prawa ius personarum, atym
Samym na skutecznym przezwy ciężeniu rodowego szowinizmu, plemiennego eks-
kluzywizmu i ludowego legalizmu. Istnienie narodu jest bowiem wyrazem geniuszu
cywilizacji Zachodu, promującej realne i uniwersalne zasady osobowego rozwoju
konkretnego człowieka w konkretnym społeczeństwie. Czym charakteryzuje się
zatem bohater w kulturze narodowej? Jego podstawową cechą jest pozytywne i stałe
odniesienie do personalnego wymiaru życia własnego i innych ludzils. Problem bo-
hatera w kulturze narodowej jawi się zatem jako szczegó|ny przypadek narodowego
personalizmu. Naród bowiem istnieje dla człowieka. Dobrem wspólnym, będącym
podstawowym i najważniejszym celem wspóldziałania społeczności narodowej,
jest integralny rozwój każdej osoby ludzkiej16.

13 Zob. Ch.Kelly, Rousseau's Case for and against Heroes, s.349.
1aZob.P. Johnson, Bohaterowie, s. 13-14.
15 Na temat tożsamości cywilizacji Zachodll, zob. P. Tarasiewicz, Między politykq a religią

_ w pos7ukiwaniu ,,złotego środka", w: Politykłl a religia, red. P' Jaroszyński [i in.], Lublin 2007,
s.209-211.

|6 Zob.P. Tarasiewicz, Spór o naród, Lublin 2003, s. 139-158.
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Podobnie jak pojęcie osoby w kulturze narodowej, tak również właściwy jej
wzorzec bohaterstwa, posiada korzenie chrześcijańskiel7. ,,Chrześcijaństwo - jak
zauważa N. Bończa Tomaszewski - jest religią heroiczną w pełnym tego słowa
znaczenia. Jego sens doczesny i metafizyczny zbudowany jest tylko i wyłącznie
wokół osoby ChryStusa. Nie jest to jednak kult boskiego herosa w pogańskim zna-
czeniu. Nie jest tylko nakazem oddawania czci Bogu w ludzkiej postaci. Heroizm
chrześcijaństwa wynika z nakazu naśladowania heroicznej drogi Boga-człowieka
jako warunku zbawienia. [...] Wezwanie do chrześcijanskiego heroizmu wywyż-
szyło człowieka do boskiej godności. Człowiek i Bóg stali się metafizycznymi
partnerami. Wzory heroizmu prowadzącego do przebóstwienia były stale obecne
w kulcie świętych' szczególnie widocznym w nacisku kładzionym na realny, ludzki
i cielesny wymiarichbytowania, który się objawiał m.in. w eksponowaniu relikwii.
Jednak moraliści stale przypominali, że partnerstwo Boga i człowieka to nierówna
przyjaźń, a godność dzieci bożychjest osiągalna dopiero w zaświatach''18.

Powyższy tekst wyraŹnie sugeruje, że chrześcijaitstwo jest promotorem bohater-
stwa w perspektywie świętości. Świętość jednak, rozumiana jako pełna aktualizacja
osobowych potencjalności danych człowiekowi wtaz z jego naturą, nie jest już
tylko kategorią konfesyjną,lecz staje się uniwersalnym pojęciem filozoficznym.
Tak pojęta świętość Zwraca uwagę na naturalne predyspozycje ludzkiego bytu,
które dzięki kulturze i łasce są w stanie osiągnąć swoje optimum19.

W tak rozumianą perspektywę rozwoju osobowego każdego człowieka wpisu-
je się zjawisko bohatera narodowego, będącego świadectwem zarówno wielkich
potencjalności drzemiących w ludzkiej flaturze,jak również realnych możliwości
ich zaktualizowania.Innymi słowy, bohater narodowy jest dowodem na to, że
_ jeże|i można by w ten sposób zinterpretować słowa Tomaszewskiego _ ,'naj-
głębsza prawda istnienia otwiera się na człowieka pod postacią osobowego wzoru,
a interioryzacja sensu życia jest możliwa tylko za pośrednictwem innego człowieka.
Prawda Zawsze ucieleśnienia się w człowieku, ito niezaLeżnie od tego, czy będzie
on uosabiał prawdę Boga (Mojżesz), czy wielkość człowieka (Napoleon)''20. Wydaje
się jednak, że prawdę o człowieku może ucieleśnić zarówno święty, jak i bohater
narodowy. Nie są to bynajmniej kategorie alternatywne,leczkomplementarne: nic

1? Prawda o osobowym wymiarze bytu ludzkiego została odkryta na gruncie religii, posiada
jednak swoje uzasadnienie filozoficzne (zob. P. Tarasiewicz, ,,Osoba" jako kryterium badawcze,

,,studia Ełckie'' 11 (2009)' s. 91-101).
18 N. Bończa Tomaszewski, Źródłą narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości

w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław Ż006, s. 153_1 54.
19 Na temat kultury wpisanej w kontekst natury i łaski, zob. P. Jaroszyński, Filozofia kultury:

między metafizykąiteologiq,w: Co to jestfilozofiakultury?,podred. nauk. Z. Rosińskiej' J. Michalik'
Warszawa 2006, s. 14o_152.

20 N. Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości, s. 152_153.
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nie stoi na przeszkodzie, by na-
rodowy bohater był jednocześnie
świętym21. Różnica między nimi
polega na postawieniu akcentu
i sprowadza się do tego, że postać
osoby święĘ zwraca uwagę na
potrzebę udziału nadprzyrodzo-
nej łaski w rozwoju ludzkiej
natury, podczas gdy przykład bo-
hatera narodowego przypomina
o konieczno ści zaangażowania
w nim kulturyz2.

Bohater narodowy nie musi
oczywiście być wzorem czło-
wieczeństwa w sensie uosobienia
wszystkich cnót. Jawi się on
jednak jako zwiastun' orędownik
i obrońca prawdy o człowieku,
jego honoru i ostateczneEoprze-
znaczenta. Jego heroizm jest
wyrazem jego nadzwyczajnego
męstwa, służącego zachowaniu
własnej godności lub oddanego
służbie innym ludziom, zwłasz-
cza zagr ożonym i potrzebuj ącym
pomocy. Dlatego też nazwa
bohatera narodowego przy-
sługuje tak różnym postaciom
historycznym, jak chociażby gen.
T. Kościuszko, gen. K. Pułaski,
M. Drzymała, ks. J. Skorupka, czy papież Jan Paweł II23.

2' Zob. P. Nitecki, Bohater narodowy i sługa Boą,' 
'J.{owe 

Zycie'' [online] (2009) nr 4' [dostęp: 1 X
20l0], dostępny w Intemecie: <http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pVnumeryl042oo9/07'htmb.

22 Istotnym warunkiem stwierdzającym świętość danej osoby jest udowodnienie jej udziału
w nadzwyczajnym zjawisku, czyli cudzię, stwierdzenie heroiczności jej cnót jest sprawą konieczną'
ale nie wystarczającą.Zob. Nie każdy bohater to święĘ. Z o. dr Gabrielem Bartoszewskim rozmawiał
Piotr Chmielińsłi, ,,Niedziela'' (Edycja warszawska) lonline] (2004) nr 33' [dostęp: l X 2010]' do-
stępny w Internecie: <http://www.niedziela.pVutykul-w-niedzieli.php?doc=edŻ0o433&nr=l52>'

23 Zob. K' Śreniowska, Kościuszko bohater narodow. opinie współczesnych i potomnych
1794_1946, Warszawa 1973; Kazimierz Pułaski (1745_1779) bohater ,,dwóch Narodów'' w 230.

roc1nicę śmierci, red. R. Stawicki, Warszawa 2oo9; Michał Drzymała, bohater narodowy z Ra-

Hipolit Cegielski (1813-1868) - filozof,
publicysta, przedsiębiorca. Urodził się w Ław-
kach, niedaleko Trzemęszna. W latach 1 830-1 835
uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu, następnie studiował w Berlinie filo-
zoflę ze specjalizacją filologia klasyczna; studia
ukończył w 1840 r. dysertacją doktorską pt. De
negatione (o przeczeniu). Po studiach podjął
pracę nalczycielską w gimnazjum, wtedy też
napisał dwie książki: Gramatyka języka greckiego
(I84Ż), Nauka poe4ji (1845). Gdy zwolniono go
z posady nauczy ciela (z przy czyn politycznych),
założył sklep ze sprzętem rolniczym i warsztat
zatrudniający kilkunastu rzemieflnikóW w którym
wytwarzano proste narzęd zia tolniczę. warsztat
powoli zacząłprzeobrażać się w fabrykę, w której
Cegielski Systematycznie modernizował maszyny
i urządzenia produkcyjne, m.in. wprowadził do
użytku maszynę parową, uruchomił odlewnię.
Wyroby Cegielskiego cechowala wysoka jakość'
eksportował j e poza obszar Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego, m.in. do Moskwy, Petersburga i Rygi.
Zatrudnialok. 1000 pracowników zapewniając im
opiekę medyczną, godne warunki pracy.

Był też filantropem, społecznikiem i publicystą,
zalożycielem,,Gazety Polskiej'' (1 848) i''Dziennika
Poznańskiego'' ( l 859); organizatoręm szkoły realnej
(1 853)' współzałożycielem Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk i spółki kredytowej (1861).

Oprac. na podstawie: B. Januszkiewicz, Hipolit
Ce gielski i j e go dzie dzictw o, Poznafi 2006.

-54-



Bohater a narÓd

Właściwy kulturze narodowej stosunek do bohatera nie sprowadza się do for-

malnej aprobaty jego cnót i czynów. owszem, podziw i uznanie dla bohaterskich
zalet i dokonan są - jak podaje Tomaszewski - ,,do tego stopnia uniwersalną częścią
kultury człowieka, że możemy podejrzewać, iż wyrasta wprost Z nat!ry ludzkiej.
Wygląda na to, że do uzyskania odpowiedzi na pytanie o sens istnienia potrze-
bujemy osobowego przewodnika''24. Jednak oddziaływanie heroizmu potrafi być
o wiele bndziej kulturotwórcze. Bohaterstwo jest bowiem czynnikiem wywierają-
cym wpływ na pozostałych członków danego narodu i nie tylko na nich. Heroizm
konkretnego człowiekaposiada charakternalodotwórczy w podwójnym wymiarze:

z jednej strony jest wzorem i umocnieniem dla tych, którzy współuczestniczą w tej

samej kulturze' z drugiej natomiast _ wyzwaniemi zachętądla tych, którzy żyją
obok niej. ,,Ptzekazbohaterski - jak pisze cytowany wcześniej autor - jest skiero-
wany do jednostki i modelowany stosownie do jej potrzeb. Społeczny wymiar jest

oczywiście obecny, heroiczne wzorce stają się powtarzalne w ramach społeczności.

Ludzie czczą te same postaci, ale jest to kult niezwykle osobisty. Bohater niesie
prawdę, którą każdy musi samodzielnie przyjąć"25.

Wśród cnót proponowanych ptzezbohatera, które tworzą kulturę narodową,
pierwszoplanową rolę odgrywa niewątpliwie męstwo, które stanowi niezbywalny
element heroizmu w jego najrozmaitszych przejawach26. Męstwo nie jest jednak

tożsame z odwagą. owszem' każde męstwo jest odwagą, a|e nie każda odwaga
jest męstwem. ,,Różnica między nimi - jak wyjaśnia o. J' M. Bocheński - polega
najpierw na tym, że od:ważnemożebyć także zwierzę' męZnym - tylko człowiek.

[...] Cztery cechy składają się Zatem na pojęcie mężnego czynu' Taki czyn musi
byćodważny,alepozatymrozumny, etyczny ipołączonyzwielkimniebezpiecze(l-
stwem. Do pojęcia odwagi nie wchodzi ani rozumność, ani etyczność i wystarcza
j akiekolwiek niebezpiec ze(lstw o"Ż1 .

Bohater, demonstrując własne męstwo, niejako przypomina o potrzebie Ę cnoty

w życiu każdego człowieka. Nikt jednak nie jest mężny Z natury, stąd konieczność
usprawnienia swoich predyspozycji w tymwzględzie na drodze ćwtcze(l Wychowa-
nie męstwa możebyć planowe i systematyczne, powinno też obejmować wszystkie
wŁadze człowieka ze szczególnym uwzględnieniem uczuć odwagi i obawy, jako że

siedzibą tej cnoty jest nie tyle wola, ile uczucia, które ta sprawność dyscyplinuje28.

koniewickiej Ziemi, pod red. M. olszewskiego, Poznań 1977', J. Kisz, Ksiądz kapelan Ignacy Jan

Skorupka (1893_1920) jako bohater narodowy, Wrocław 1996; oraz z seńi Bohaterowie swoich

narod6w: J. Kwitny, Człowiek srulecia' Życie i czasy papieża Jana Pawła 11, tłum. B. Sławomirska,

Warszawa-Chicago 1998.
2a N. Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości, s.I52.
25 Tamże' s. 154_l55.
26 Zob.P. Johnson, Bohaterowie, s.3I1 .

27 J. M. Bocheńskj, Patriotyzm. MęStwo. Prawość żołnierska, s.72ł3.
2s Na temat teońi męstwa i sposobów jego wychowania, zob. tamże, s. 69_97.
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Miejsce bohatera narodowego w procesie wychowania cnoty męstwa wśród
innych ludzi nie jest przypadkowe. Wynika ono z faktu, że męstwo operuje w sferze
lczuć,które z reguły w całości kreowane sąprzęZ wyobraźnię. Waściwym zatęm
zadaniem bohatera w kształtowaniu Ę ,,bojowej'' cnoĘ jest pomoc w wyrobieniu
wyrazistego obrazu ideału mężnego człowieka. ,,Najsilniej działa oczywiście - jak
pisze o. Bocheński _ ży*y przykład. Gdyby można było na lekcjach pokazowych
demonstrować początkującym prawdziwie żolnierskie charaktery konkretnych
i żyjących osób, przedstawiając je same i ich czyny, aprzy tym dając wgląd w ich
psychikę, byłaby to metoda idealna"zg. Niestety bezpośredni kontakt z bohaterem,
a tym bardziej z jego bohaterskim czynem, jest z oczywistych względów utrudniony
lub niemożliwy. Sąd jego najczęstszym Substyfutem jest lektura dzieł wybitnych
pisarzy, ukazujących życiorysy wielkich bohaterów i ich ideaĘ a także celowe opra-
cowywanie nabytych wyobrazeń na drodze częStego rozmyślania na ich temat3o.

obok męstwa czytelnik eposów sławiących bohaterskie Czyny zazwyczaj
poznaje wiele innych cnót, które mogą skutecznie zainspirować go do wzmo-
żonej pracy nad własnym charakterem. ,,Poprzez czyn - jak pisze N. Bończa
Tomaszewski - ujawniają się rycerskie cechy narodowych herosów: skromność,
szczerość, bezinteresowność, bezwzględna wierność ideałom. Niecierpiący krę-
tactwa, polityki i intryg, bohaterowie narodowi dążą do otwartej konfrontacji
z wrogiem, nawet jeśli okoliczności przemawiają na ich niekorzyść' Zasady
feudalnego honoru, które często wyznają, Są Sprzeczne z realiami świata zdraj-
ców i tyranów, dlatego bohater narodowy jest postaciątragiczną. Bije z niego
łatwo uchwytna moc i siła' bo jest obdarzony archaicznąwodzowską charyzmą.
Pozostaje w patrymonialnych stosunkach z otoczeniem. kocha podwładnych jak
własne dzieci i jęst przez nich otoczony miłością i szacunkiem. Atencją darzą
gotakże wrogowie, bez trudu rozpoznając wielkość i bohaterstwo. W imię zasad
gotowy jest ponieść ofiarę życil,"3t.

29 Tamże' s. 91.
30 Zob. tamże, s. 91-93. Jak wazna jest sprawa odpowiedniej lektury w wychowaniu męstwa,

zob.tamże,s.91-92:,,WartopołożyĆnatoszczególnynacisk, gdyż,jaksięzdaje,tenpunktjestna
ogół mało uwzględniany' Ludziom się zdaje, że mogą bezkarnię czytywać wyłącznie defetystyczne
i nerwy rozstrajające powieści, nigdy nie zaglądając do literatury wojennej, i mimo to nie tracić mę-

stwa, a nawet go nabierać. Jest to fatalne złudzenie i defetystyczni pisarze kształcą w duszy czytelnika
silne obrazy przedstawiającejaskrawo ciemne strony wojny: cierpienia' brzydotę, możliwe nadużycia

- co musi w chwili potrzeby zwiększyć nacisk uczuć ujemnych i paraliżować akcję. Natomiast brak
żywszych wyobrażeń ilustrujących walory żołnierskie, szlachetność rycerskiego charakteru, piękno
waLkiza ojczyznę itp. osłabia równocześnie uczucia pozytywne _ co razem wzięte może doprowadzić,
do sromotnej katastrofy, nawet gdyby nieostrożny człowiek, który karmił się podobną lekturą przez
lata, nie strac7łprzez to zdrowego osądu wartości i sam nie ptzeszed| do obozu defetystów''.

31 N. Bończa Tomaszewski' Źródła narodowości, s. l55_l57, m.in.: ,,Równolegle z narracją
heroiczną w rycerskiej szacie rozwijane są wątki hagiograficzne' Bohater narodowy nie jest człowie-
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Literacka forma czci oddawanej bohaterom jest jednąz wielu form uhonoro-

wania osób zasłuzonych dla obrony prawdy o człowieku w kulturze narodowej.

Sławiąc bohaterskie czyny i postawy, społeczność narodowa nie tylko utrwala godne

pochwały wzorcę,Iecz równięż uobecnia naj ważniejszy cel swego istnienia: troskę

o osobowy rozwój każdego człowieka. Czy jednak cześć oddawana bohaterom

Zav,lsze służy promocji prawdy o osobowej wielkości człowieka?

Bohatet w ideologii nacionalistycznei

Nacjonalizm jest ideologią polityczną' która różni się od kultury narodowej

w sposób zasadliczy.Celęm bowiem nacjonalizmu nie jest troska o osobowy rozwój

każdego człowieka, która jest niezbywalną cechą ustroju narodowego' Głównym
zadaniem ideologii nacjonalistycznej jest ochrona społeczności, która zgodnie

z nomenklaturą prawa międzynarodowego jest określana mianem narodu. ochro-
na ta dokonuje się jednak zarówno kosztem obcych społeczności, jak i swoich

członków, o ile służy to interesom własnego narodu pojętego kolektywistycznie.
W takim kontekście kultura narodowa staje się niczym innym, jak tylko narzędziem
w rękach nacjonalistów32. ,,Światopoglądu narodowego - jak trafnie zauważaTo-
maszewski _ nie można utożsamiać z nacjonalizmem jako ideologią polityczną.

Istotną nacjonalizmu jest uczynienie ze światopoglądu narodowego fundamentu

władzy politycznej''33.
Im bardziej propagowan e przez nacj onalizm w zorce osobowe odzwierciedlaj ą

prymat społeczności nad jednostką, tym bardziej odbiegają od podmiotowych

ideałów akceptowanych w kulturze narodowej. Propagatorzy nacjonalizmu na

wszelkie sposoby starają się głosić postulat samolikwidacji podmiotu na drodze

roztopienia jego ,ja'' w ,jaźni zbiorowej''. Wychowanie obywatelskie oparte na

absolutyzmie prawa i etyce bezwzględnego obowiązku nieuchronnie zmierza
w kierunku podporządkowania dobra ludzkiej osoby wszechwładnej racji stanu.

kiemtego świata.Przez całe dorosłe życie pozostaje w konflikcie z doczesnością wierny świętym

ideałom' Jego relacje z transcendencją nie są bynajmniej jednostronne' Nadnaturalne znaki, proroctwa

i przepowiednie określają momenty zwrotne biografii narodowego bohatera, który jest prowadzony

przez śwlat przez opatrzność. Nic dziwnego, skoro mamy do czynienia z człowiekiem kultywują-

cym na co dzień ewangeliczne cnoty. Bohater nieustannie przygotowuje się na poniesienie ofiary

o wyrźnych cechach męczeństwa. Niczym Chrystus idzie świadomie na śmierć, cierpi i umiera za

innych. Narracje biograficzne często podkreślają chrześcijański wymiar zgonu bohatera, który umiera

opatrzony sakramentami, wyznając wiarę w Boga. Jego pośmiertne losy dopełniają hagiograficznego

wizerunku. Po śmierci ciało bohatera Zostaje otoczone czcią. Naród nie zazna spokoju, dopóki ta

relikwia nie spocznie w grobie, złożona w świątyni o ogólnonarodowym znaczeniu''.
3Ż Zob. P. Tarasiewicz, Nacjonalizm w świetle filozofii kultury,,,studia Ełckie'' 10 (2008)'

s.97-111.
33 N. Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości, s. 15I-
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,,W całym systemie wychowawc zym _ jak głosił Z. Balicki - [...] jedna myśl prze-
wodnia * dobro narodu, gdyżnar.ód jest naszem najwyższymdobrem naziemi"3a.

Nacjonalistycznainterpretacja heroizmu podporządkowuje go celom ideologicz-
nym35. Prawda o czlowieku ucieleśniona w osobie bohatera nie ma znaczenia,liczy
się poparcie opinii publicznej dla lansowanych idei politycznych. Stąd też życiorysy
prawdziwych bohaterów mogą tu być zarówno celowo przemilczane, jak i poddawane
manipulacji, zgodnie z makiawelistyczną zasadą, iż cel uświęca środki36.

obróbka wizerunku heroicznych postaci może pójść w dwóch kierunkach: 
',od-brązownictwa'' lub inwencji. ,,odbrązowianie'' bohaterów narodowych jest zabiegiem

tendencyjnym, polegającym na inwigilacji życiorysów heroicznych postaci i ujawnia-
niu ich slabości, grzechów, czy też wad. Szkodliwość takiego postępowania wynika
nie tylko z tego, że sluży pozbawianiu bohaterów należnego im z tytułu męstwa
i poświęcenia szacunku, lecztakże ztego, iż przyczynia się do wzrostu społecznego
sceptycyzmu wobec promowanej przezichheroiczne czyny prawdy o człowieku, co
pośrednio uderza w osobowe dobro wszystkich ludzi37 . Zkolei, inwencja bohatera
narodowego jest zabiegiem odwrotnym: jej celem jest wykreowanie postaci heroicznej
na potrzeby ideologii nacjonalistycznej. ,Jeśli przyjmiemy teoię tradycji wymyślo-
nej _pisze Tomaszewski - będzie to oznaczalo' że postaci bohaterów narodowych
zostaly nźrrzucone społeczeństwuprzezinteligencję. Korzystając z dostępnych środ-
ków przemocy symbolic7nej _ takichjak szkolnictwo, prasa, rozrywka - intelektu-
aliści, urzędńcy, politycy' nauczyciele, księża itd. skolonizowali świadomość mas.
W takim ujęciu kult herosów niejest skutkiem spontanicznych i naturalnych potrzeb
społecznych, tylko zjawiskiem wymyślonym za biurkami''38.

Wykreowany bohater nacjonalistyczny pełni standardowo funkcję drogowskazu
podobnie, jak bohater narodowy. Jest uosobieniem celów, ku którym zmierza naród
rozumiany na sposób substancjalnej całości. Rozpływając się w społeczeństwie,
przestaje być osobą, a staje się postacią. Nie liczy się już jego historyczność i re-
alność, nabierabowiemznaczenia jego symboliczność. Rolę prawdy w wizerunku

3a Cyt. za: tamże, s. 143.
35 Kategońa bohatera jest szczególnie bliska ideologiom nacjonalistycznym z uwagi na jej uży-

teczność polityczną, któĘ nie posiada np. kategońa mędrc a, czy fl|ozofa (zob. Ch' KeIIy, Rousseau's
Case for and against Heroes, s. 350).

36 Zob. E. Krasucki, Przepis na nowe7o bohatera narodowego,,,Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej'' (2006) nr 7, s. 49-51 K. Kaczmarski, Świadomość historyclna a kształtowanie uczuć
patriotycznych,w; |fichowanie do patńoĘzmł, podred' W. Janigi, Przemyśl-Rzeszów 2@6,s'221:

''W ciągu 45 lat PRL' komuniści próbowali totalnie zafałszować historię Polski. [...] Do panteonu
narodowych bohaterów trafili notoryczni zbrodniarze (F. Dzierżyński), zdrajcy (J. Marchlewski,
W. Wasilewska) i kolaboranci (B. Bierut i jego następcy)''.

37 Zob. K. Kaczmarski, Świadomość historyc1na a kształtowąnie uczuć patrioĘcznych,
s.220-221.

38 N' Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości, s. l50.
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bohatera nacjonalistycznego przejmuje mit, będący częstokroć przemyślaną fikcją
artystyczną39.

Analiza nacjonalistycznych zabiegów wokół bohaterskich postaci prowadzi do

przekonania, że w ideologii nacjonalistycznej bohaterstwojednostekjest pochodną

heroizmu społeczeństwa, że czŁowiek jest bohaterem o tyle, o ilę swoim heroicz-

nym czynem podkreśla wielkość swojego narodu, że prawdziwym bohaterem jest

ostatecznie społecznośćao'

Podsumowanie

Celem powyższych rozważańbyła próba identyfikacji zarówno istotnych para-

metrów bohaterstwa jako takiego, jak i specyfiki heroizmu narodowego. W świetle

przeprowadzonych analiz wydaje się' że istotabohaterstwa sprowadza się ostatecznie

do odwaznego, nieprzypadkowego, zgodnego zzasadami uznawanej etyki i doko-

nanego w niezwykle trudnych okolicznościach czynu. Bohaterski czyn śwtadczy

o ponadprzeciętnej osobowości heroicznego podmiotu, predysponującej go do bycia

wzorem w wymiarze społecznymal.Zkolei,heroizm narodowy wyróżnia się tym, że

nie akcepfuje żadnejinnej etyki poza etyką personalistyczną. Dlatego też akty' będące

wyrazem takiego heroizmu, nie tylko są przejawem osobowego życiabohatera,lecz
także promują, chronią i wspomagają takie życie wśród innych. Potrzeba foski o tego

rodzaju ży ciejest widoczn a szczególnie wyrźńe na tle nacjonalistycznej manipulacji

bohaterstwem, redukującej go do poziomu ofiary narzeczintqesów narodu, któremu

apriorycznie przyznaje się pełny prymat nad jednostką.

The hero and the nation

Summary

The article indicates the cńteńa, a human must fulfill in order to deserve to bę callęd

a hero and thę conditions of the national heroism. The substancę of heroism is a deed

in accordance with the rules of established ethics and in the extraordinarily difficult
circumstances, which proves more-than-average personality of the heroic subject. The

national heroism accepts exclusively personalistic ethics, thęrefore deęds which are its

manifestations Sęrye both the good of the hero and thę ęntirę nation.

39 Zob.E.Krasucki' Twor7ąc now typ bohatera narodowego. Postać Karola Świerczewskiego

w świetle przy7otowań do realizacji filmu ,,Żołnierz Zwycięstwa" Wandy Jakubowsłiej [online],

[dostęp: 31 VIII 2010], dostępny w Intemecie: <http://www.ce1at.ulaval.ca./histoire.memoire/1Vlem_

et-postcom/E-K-rasucki-p1. doc>.
A Zob.P. C. Stern, lVhy Do People Sacrifice for Their Nations?,,,Political Psychology" 16

(1995) No. 2,s.231.
al Na temat różnych typów bohaterstwa, zob. Bohater _ Idol _ osobowość medialna, pod red.

A. Kisielewskiej, Białystok 2004.

v,
t
N.

Qr
tźF
€
UN
FI

-59-



CVwntlrg.,pic
Nr 35/2010

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk sDB' prof. dr hab. Henryk Kięreś

Kolegium redakcyjne:

Katarzyna Stępień, Anna Zalewska' Aneta Maślach (sekretąrz redakcji), Dariusz Zalewski

Korekta:Zesp6ł

ProjeK okładki: Marcin Pieczyrak

Skład: Hanna Fijołek

Adres Redakcji:

Kwartalnik,,Cywilizacja"
ul. 3 Maja Ż2/9;Żo-o18 Lublin

tel./fax (8l) 143 75 15 od poniedziałku do piątku w godz' 9.00-l5.00
e-mail: ien@ien.pl; www.ien.pl

Wydawca:

Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej

Druk i oprawa:

Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego
ul' Konfęderacka 6; 30-306 Kraków

tel. (12) 266 40 00; fax (I2) Ż69 02 84

Redakcja nię zwraca materiałów niezamówionych; zastrzega sobie prawo skracania
tekstów i ich redakcyjnego opracowania.

Nakład 1000 egz.

Warunki prenumeraty (201 1 ):

Prenumerata roazna (4 kolejne numery pisma) _ 84 zł;
(koszty wysyłki ponosi wydawca);

sprzedaż deta|iczna i wysyłkowa _ 25 zl za ęgz. + koszty wysyłki



-l
/'( -__.---..--.. )'l ) )I li lzl l''\ l-l '/,(-i (-]-l aj'l ) '

T!


