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Rodzina a naród

o
77 yjemy w czasach sporu o rodzinę. Dotyczy on nie tylko racji istnienia

J ,rodziny, lecz także jej istoty. Z jednej strony jesteśmy świadkami pro-
f,,-rl mowania idei zarówno prorodzinnych, jak i antyrodzinnych. Zdrugiej
natomiast bierzemy udział w mniej lub bardziej rzeczowych dyskusjach na
temat życia rodzinnego, jego warunków, praq czy przeznaczenial.

Powody nieporozumień wydają się sprowadzać do jednego. Jest nim brak zro-
zumienia człowieka izadań, jakłe w jego życiu spełniarodzina, a mówiąc bardziej
teoretycznie - jest nim brak zrozumienia relacji zachodzącej między ludzką naturą

a kulturą ży cia rodzinnego2.
Konffowersj e zwlązane z rcdzinąmogą jednak poważnie wpływać na kształt

większych struktur społecznych3, stąd też niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi
na pytanie, co należy zachować w relacjach rodzinnych, aby te chroniły dobro nie
tylko poszczególnych lldz|lecz także całych narodów. Nieodzownym punktem

wyjścia do dalszych rozważa(lwydaje się konieczność odkrycia ostatecznego celu,
dla którego rodzina istniej e.

* 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).

I Zob. M. Czachorowski , Wiek walki 7 rodzinq _ ku wiekowi rodziny, ,,Człowiek w Kulturze''
(2000) nr 13, s. 137-153.

2 Różnorodność stanowisk wobec rodziny wynika ostatecznie zróżnego podejścia do zadań,
jakie ma do spełnienia kultura rodzinna względem natury człowieka. Nie wszystkie podejścia re-

spektują ludzką nafurę, nie wszystkie traktują kulturę życia rodzinnego jako pomoc w realizacji tej

natury. Na temat relacji kultura - nafura zob. P. Jaroszyński, Kultura. Filozoficzne koncepcje kultury,

w: Powszechna encyklopediafilozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2005, s. 138-140.
3 Por. J. Tfursk,The Family,,,PastandPresent" (1964) nr 2'7, s. 116: ,,It is perhaps no great exag-

geration to say that the whole of our history and of our civilization depends on the family".
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Gel życla ]odzinnego

Chociaż rodzina jestzjawiskiem powszechnym,to jednak historyczrtte formuło-
wane oczekiwania względem niej są bardzo różnea. Wśród zgłaszanychpropozycji
naszczególnąuwagę zasługuje podejście realistyczne, które_jako jedyne -respek-
tuje naturę człowieka i postrzega rodzinę jako tej natury dopełnienie. W świetle
realizmu filozoficznego rodzina jawi się jako wspólnota rodziców i dzieci, której
celem jest zabezpieczenie mateńalnego i duchowego rozwoju swoich członkóws.

Specyfika realistycznego podejścia do rodziny ujawnia sięzwłaszcza w kon-
tekście tych koncepcji, które rezygnują z poszukiwania jej ostatecznego celu.
Encyklopedia popularna np. definiuje rodzinę jako grupę społeczną, powszechnie
występującą we wszystkich historycznych kręgach kulturowych, która składa się
z małżonków, ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnychmężaiżonf . Koncen-
trując się wyłącznie na strukturze rodziny, powyższe określenie pozostawia otwaftą
kwestię jej monogamicznej formy oraz ffwałości leżącego u jej podstaw małżeństwa.
Relatywizuje tym samymnaturę rodziny do sfery dowolnychustaleń prywatnych lub
społecznych, skutkiem czego możeuderzyć w naturę samego człowieka.

Realistyczna koncepcja rodziny liczy się z faktem, że żaden człowiek nie
przychodzi na świat doskonale wyposazony w to, co dla niego niezbędne do życia'
Wszyscy ludzie rodzą się jako istoty spotencjalizowane i jako takie wymagają
rozwoju, czyli aktualizacjiwe wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Nabarkach
rodziców Spoczywa zatemodpowiedzialność najpierw zaodczytanie ostatecznego
celu rodziny, którą tworzą, a następnie za właściwe podporządkowanie mu zarów-
no swojego życia, jak i życia swoich dzieci' Celem tym jest zjednoczenie całej
wspólnoty rodzinnej wokół takiego dobra, które nikogo nie pominie w realizacji
jego człowieczeństwa, które każdemu uwyraźni jego podmiotowość wobec prawa'
suwerenność bytową i godność religijną, które każdemu pomoże rozwinąć jego
potencjalności w zakresie poznania, miłości, wolności i odpowiedzialności7. Tym

a Zob. P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka. Na kanwie roz-
ważań Feliksa Konecznego',,Człowiek w Kulturze'' (1998) nr 11' s.203' Por. tak'że J.Thirsk,The
Family, s. 116-122.

5 Zob. M. A. Krąpiec, Ludzką wolność i jej granice, Warszawa 1997 , s. 192. Pot. tenże, Rodzi-
na, w: Powszechna encyklopediafilozofii, t. 8, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2007, s. 796: Rodzina
to ,,podstawowa wspólnota rodziców i dzieci, nabudowana na dobrowolnym akcie umowy dwojga
ludzi, nakierowananarcalizację dobra osoby; jako następstwo związkll małżeńskiego mężczyzny
i kobiety zakJadaróżnicę płci, umożliwiającą urodzenie człowieka oraz nieustanne doskonalenie się
w człowieczeilstwie przez międzyludzkie akty życia osobowego''. Istnieje wiele różnych, nierzadko
sprzecznychze sobą, interpretacji rodziny (zob. F. Hćritier-Augó, Les socićtćs humaines et lafamille,
w: Encyclopedia universalis, Paris 1990, s. 254 i nn.).

6Zob. Encyklopedia popularna, wyd. Ż, Warszawa 1982' s. ó65.
1 Zob.M. A. Krąpiec, osoba i naród wobec globalizmu,,,Człowiek w Kulturze'' (2002) nr 14'

s. 9: ,,Rodzice są konieczną, chociaż niewystarczającą, racją bytowania swego dziecka. To dziecko,
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Rodzina a narÓd

Samym' najważniejszymzadaniemżyciarodzinnego nie jest ani troska o materialną
sferę wspólnej egzystencji, ani zabezpieczenie biologicznie zdrowego rozwoju
potomstwa. Majątek i zdrowie jawią się jako dobra wtóme, ponieważ podlegają
i służą ostatecznemu dobru rodziny jakim jest duchowy' wewnętrzny, osobowy
rozw ój wszystkich członków rodzinnej wspólnoty8.

odkrycie irealizacjadobra duchowego w życilltodziny czyni z niej właściwą
wspólnotę osób. Jednym z właściwych przejawów jej funkcjonowania jest cho-
ciażby opieka nad potomstwem, która _ będąc skoncentrowana na jego osobowym
wzrastaniu i dojrzewaniu do przyszłych obowiązków _ obejmuje całokształt relacji
rodziców i dzieci, relacji zutiązanych z ich wspólnym życiem religijnym, ptacą,
nauką, zabawąitp. Dlatego też rcdzina, na mocy tylko sobie właściwego wglądu
w psychikę swoich członków' wieloletniego przeżywania łączących ją spraw,
kultywowania wspólnych wzorców, wierzeńi zachowań,jest w stanie skutecznie
zabezpieczyć pożądany kierunek rozwoju ludzkiej osobyg. Z ujawnieniem ostatecz-
nego celu życia rodzinnego wiąże się pytanie o czynniki warunkujące właściwą
jego realizację.

Ku lealizacji celu łcia rodzinnego

Dążenie do integralnego rozwoju poszczególnych uczestników życia rodzin-
nego zakłada istnienie niezbędnych zabezpieczeń społecznych, gwarantujących

daleko posuniętą samowystarczalność, rodziny zarówno w zakresie materialnym,
jak i duchowym' W skład podstawowych środków wspomagających właściwe
funkcjonowanie rodziny wchodzą: dobrowolne, heteroseksualne, monogamiczne
i nierozerwalne małżeństwo oraz emancypacj a społecznalo.

Małżeństwo jest nieodłącznymelementem sporu o trwałość więzi rodzinnych.
Wczasachoświecenianp.promowanoopinię, żerodzinaniejestniczymwięcej,jak
tylko luźnym zwlązŁjem,każdorazoworozutlązywalnym zazgodąjej członkówll.
Wspólcześnie lansowany jest pogląd mówiący, że skoro trwała jednośó małżeńska

poprzez stworzoną bezpośrednio przez Boga swą duszę, organizuje sobie ciało wed1e otrzymanego od

ojca i matki kodu genetycznego ['. ']. Relacje rodzicielsko-rodzinne są najwznioślejszymi realnymi

relacjami' które pozwalają człowiekowi zaistnieć i rozwinąć się w porządku osobowym. stąd też

rodzinajest powszechnie uznaną kolebą życia ludzkiego. Relacje rodzinne w sposób niezwykle bogaty

i różnorodny upełniają różne strony osobowego życia człowieka''. Por. B. Kiereś, Czy tradycyjna

rodzina jest przeżytkiem?, ,,ZeszyĘ Instytutu Edukacji Narodowej'' (1999) nr 6' s. 57-61.
8 Zob. P. Skrzydlewski, Rodziną w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka, s. 225-226.
9 Zob. M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, s. 193-194. Por. L. Dyczewskj, Rodzina,

społecleństvvo, państwo, Lublin 1994' s. 27.
10 Por. P' Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka, s.226.
1' Zob. R. Rybarski, Naród, jednostka i klasa,Warszavła 1926, s. I43.
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ks. Paweł Tarasiewicz

nie jest faktem powszechnym, to nie może ona być wymogiem naturalnyml2.
Zko|ei realistyczna perspektywa nauki o rodzinie podkrefla niezbywalną wartość
monogamicznej formy małżeństwa rozumianego jako dobrowolny i nierozerwalny
związekmężczyzny i kobiety. Taka bowiem postać małzeństwa bierze pod uwa-
gę osobowe dobro wszystkich członków rodziny, az:wlaszcza tych najsłabszych
ftzycznie, czyli matki i dziec| obejmuje kobietę, ponieważ ta wcześniej od męż-
czyzny zdaje się tracić swoją pozycję społeczną, która w rodzinie, o jakiej mowa'
jest nie tyle sztucznie przedłużana, co organicznię wzmacniana. obejmuje także
dzieci, ponieważ ich zdrowy tozwój biologiczny i psychiczny realizuje się jedy-

nie w rodzinie monogamicznej, opartej na nierozerwalnym zutiązku małżeńskim.
Wniej bowiem otrzymują one niezbędną opieĘ rodzicielską a:ż do wieku dojrzalego

orazznajdają pierwotny kontekst relacji osobowych (w formie więzi rodzinnych),
poprzez odniesienie do rodziców, jako swego naturalnego początku13.

Skoro małżeństwo posiada charakter publiczny'a, to również rodzina, zbudo-
wana na fundamencie dobrowolnego, heteroseksualnego, monogamicznego i niero-
zerwalnego związkumałżeńskiego, może zasadnie aspirować do miana legalnego
podmiotu życia społeczne3o, podmiotu społecznych uprawnień i obowiązkówls.
Naturalną konsekwencją, wynikającąZ ęmancypacji tak rozumianej rodziny, jest

przede wszystkim prawo do indywidualnej własności majątkowej, równouprawnie-
liemęża,żony idzieciw aspekcie rozwoju osobowego, oraz możliwość stworzenia

wspólnoty narodowej lub udziału w jej życiu16.

Majątek jest zęwnętrznąformą zabezpieczenia ludzkiej wolności. Emancypa-
cjarodziny monogamicznej gwaranĘe człowiekowi prawo do gromadzenia dóbr
mateńalnych, do ich pomnażania i korzystania z nich. Bez własnych środków
majątkowych rodzina nie byłaby w stanie ani realizować swego celu w czasach
pokoju, ani pokonać trudności w czasach społecznego wzburzeniat7.

Równouprawnienie z kolei dowartościowuje i chroni indywidualną godność,

podmiotowość praw i suwerenność bytową poszczególnych uczestników życia
rodzinnego. Emancypacja rodziny monogamicznej nie tylko potwierdza, że żona
posiada analogiczne prawa do tych, jakimi cieszy się jej mąż, i że oboje mają nie-

|Ż Zob. F. Hóritier-Augó, Le s s oci ćt ć s humaine s e t la famille, s. Ż5 4.
13 Zob.P. Tarasiewicz, Spór o naród, Lublin 2003, s. 32; M. A. Krąpiec' Rodzina, s.799.
1a Małżeństwo różni się od konkubinatu m.in. tym, że nie jest sprawą prywatną, lecz posiada

charakter aktu publicznego (zob. P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność czło-

wieka, s.2lŻ).
15 Por. M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, s. 194: ',Sprawa ta jest na tyle jasna, że

w normalnych ustrojach społecznych, to rodzina jest szczególnym podmiotem prawa, jako jedna

z podstaw społecznego ładu''.
16Zob.P' Skrzydlewski, Rodzinaw cywilizacjiłacińskiej awolność człowieka,s.208_Ż11.
I7 Zob.tarnże, s.213-215. Co więcej' moralne zdobywanie majątku jest wyrazem doskonalenia

się człowieka (zob. tamże, s.222).
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zbywalne prawo do wychowania własnych dzieci,lecztakże umożliwia dzieciom
uzyskanie dojrzałości j eszcze zażycia swoich rodziców. Młodzi ludzie więc mogą

korzystać zprawado samostanowienia, czegoprzejawem jest możliwość posiadania

przez nich własnego majątku i założenia własnej rodzinyl8.
Trzecim owocem emancypacji rodziny monogamicznej jest możliwość stworze-

niawspólnoty narodowej19 'Zll:waginapodmiotowy charakterwspólnoty rodzinnej,

dane społeczeństwo nie dzieli się już bezpośrednio na jednostki. Rodzina, o któĘ
mowa, komplikuje strukturę życia zbiorowego, stając się jej pełnoprawnym pod-

miotem. Do jej społecznych zadańnależy, z jednej Strony, ochrona jednostki przed

dominacją społeczeństwa i przygotowanie jej do podejmowania odpowiedzialnych
zadańw życiu publicznym) z drugiej natomiast - modyfikacja społeczeństwa po-

przez nadanie mu charakteru ,,poszerzonęj" rodziny.
Pronarodowy charakter rodziny wynika z tego, że ntę posiada ona wystar-

czającychmożliwości do samodzielnego zrealizowania swego ostatecznego celu.

Człowiekowi bowiem do pełnej aktualizacji jego osobowych potencjalności po-

ftzebabardziej adekwatnych warunków, których sama rodzina zapewnić nie jest

w stanie. Warunków takich dostarczają szersze Węgi życia zbiorowego, wśród
których naród zajmuje miejsce najwyższe. PodstawowymZatem zadaniem naro-

du wobec rodziny jestzabezpieczenie osobowego wymiaru jej życia.Dlatego też

trafnie określa się naród jako ,,rodzinę rodzin'', a jego kondycję mierzy się ,,silą
i zdrowiem rodziny".

Rodzina stanowi pierwotny sposób zapodmiotowana życia zbiorowego, które

swoje dopełnienie i zwieńczenie znajduje ostatecznie w narodzie. Nie znaczy to, że

życierodznne traci swój właściwy charaktrer na skutek ingerencji życia narodowego,

leczż,enaródsuponuje i doskonali rodzinę w aspekcie personalnego rozwoju jej czlon-

ków. Z kolei właściwie rozumiana rodzina służy narodowi, jako wspólnocie osób, nie

tylko tym, że funduje ważne społeczńe związk'tpokrewieństwa,lenzrównteżĘm,że
przyczynta się do zachowania jego tożsamości i do jego rozwoju. Wynika ztego, że
jak naród ńe może istnieć bez fundamentu rodzinnego, tak nie mogą istnieć rodziny

- na etapie wyższego rozwoju społecznego _bezzwirykl z narodem osób20. W tym

momencie zasadne staje się pytanie o to, co takiego wnosi rodzina do kultury życia

społecznego, iż pod jej wpływem dochodzi do przemiany społeczności w naród.

18 Żob. tamże, s. 209-210. Brak emancypacji rodziny skutkował brakiem równouprawnienia

członków rodziny (zob. J. Thirsk,The Family, s. l18-119).
|9Zob.P.Skrzydlewski, Rodzinawcywilizacjiłacińskiejawolnośćczłowieka,s.2lo_2|1'.
20 P. Tarasiewicz, Spór o naród, s. 33_34. Por. W. Dłubacz, Człowiekw rodzinie,,,Człowiek

w Kulturze'' (1999) nr 12, s' l20 ,'Małżeństwo i rodzina to podstawa życia człowieka i wspólnot
jakie on tworzy. Bez rodzily nie ma narodu ani zdrowego paristwa. Człowiek bowiem zawsze jest

w rodzinie: czy Ę podstawowej, o któĘ mówimy, czy tej poszerzonej, jaką jest naród (rodziną

rodzin_lanPaweł II) i ostatecznie catarodzina ludzka''.
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Rodzina szkołą życia narodowego

Wyemancypowana rodzina monogami czna, oparta na dobrowolnym i nietoze-
rwalnym zvłiązkl małżeńskim mężczyzny i kobiety, nie jest wspólnotą zamkniętą,
lecz niejako ,,zaptasza" całe społeczeństwo do współpracy w realizacji swego
ostatecznego celu, jakim jest zabezpieczenie integralnego rozwoju człowieka
jako osoby21. Takie cechy rodziny, jak gotowość do realizacji dobra wszystkich
swoich członków bez wyjątku oraz otwartość na współpracę w tym względzie
z innymi podmiotami życia publicznego , czynią z niej pierw owzór społecznej
solidarności.

W świetle realizmu fl|ozoftcznego, postawa wzajemnego solidaryzmu czlon-
ków rodziny stanowi naturalny fundament solidaryzmu społecznego, co równo-
cześnie demaskuje fałsz twierdzenia o rzekomej atomizacji, czy też antagonizacji
uczestników życia społecznego' Relacje rodzinne stanowią doskonały dowód na
to, że czynniki łączące ludzi dominują nad czynnikami powodującymi wśród nich
rozbieżności, czy nawet rywalizację. Wspólnota rodzinna jest szkołą naturalnego
solidaryzmu, dostrzegającego wspólne dobro zarówno swoich członków, jak
i każdej innej osoby. Dlatego też kultura życia rodzinnego, oparta na związkach
międzyosobowych, posiada tak podstawowy status w życiu społecznym człowie-
ka, że bywa wzorem jego organizacji na wyższych szczeblach. Świadczy o tym
m.in. szeroko stosowana terminologia, jak np. rodzina zakonna, rodzina harcerska,
rodzina parafialna, rodzina narodów itp.22

Kultywując postawę solidarności w relacjach wewnętrznych i zachowując ją
w kontaktach zewnętrznych, rodzina wywiera wpływ nażycie danego społeczeń-
stwa, zachęcając jego uczestńków do wzajemnego solidaryzmu. Stąd pochodzi
zjawisko szeroko pojęĘ solidarności społecznej, która stanowi o szczególnych wię-
ziachmiędzyludzkich, poniewaz |ączy ludzi ze sobą dlarcalizacji celu wspólnego
wszystkim. Postawa solidarności wyraża się w stałej gotowości do współdziałania,
do podejmowania takiej jego części,jaka każdemu przypada w udziale z tej racji,
że jest członkiem określonej wspólnoty. Jednak solidarne zaangażowanie jednostki
polega nie tylko na spełnianiu tego' co do niej na|eży z racji członkostwa, lecz
przede wszystkim na trosce o osobowe dobro każdego członka danej społeczności.
Poszczególni ludzie powodowani odpowiedzialnością za osobowy rozwój innych,
są gotowi podjąć działanie przekraczające przypadającą na nich część i dopełnić
swym czynem tego, co we wspólnocie mają do wypelnienia inni.

Skutkiem upowszechnienia i utrwalenia wzoru solidaryzmu rodzinnego
na terenie życia publicznego jest powstanie solidarności narodowej. Ten nowy

21 Por. T. Biesaga, Źródła zagrożenia rodziny, ''Człowiek w Kulturze'' (1995) nr 6_7, s.2o3_

-204.
22 Zob.P. Tarasiewicz, Spór o naród, s.31'.
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typ solidarności, podobnie jak jego rodzinny pierwowzór, jest zońentowany na

obronę i pełną rea7izację dobra wspólnego każdej osoby w perspektywie jej życia
wiecznego. Szczególnym przejawem jego istnienia, a zarazem potwierdzeniem
niebagatelnego znaczenia' jakie posiada on w zyciu wspólnoty narodowej, jest

gotowość poświęcenia życiadoczesne1optzezposzczególnejednostki dla obrony

dóbr najwyższych - osobowych23.

Do podstawowych cech solidarności narodowej nateży jejtrwałość. Wynika ona

ztego, że uczestniczyć w niej może nie tylko obecne, ale każde kolejne pokolenie

członków wspólnoty narodowej. Konkretna rodzina' a dzięki niej cały naród' do

którego ona należy i dla którego pozostaje ona zawsze wzorem, znajduje się niejako

na styku przeszlości zprzyszłością. Sama ubogaca się doświadczeniami przodków

swoich i swojego narodu, a jednocześnie oddziałuje na formy współpracy swoich

spadkobierców.
oprócz trwałości, narodową solidarność cechuje także jej wyłączność, która

oznacza, że nie można być członkiem dwóch narodów jednocześnie. Wyłączna

solidarność odróżnia naród od takich społeczności, jak spółki, kluby czy Stowa-

ruyszenia, gdzie członkostwo w jednej organizacji nie wyklucza przynależności

do innej. Tym samym naród potwierdza swoje podobieństwo do rodziny, która

- m.in. zl:wagina monogamiczny inierozerwalny charakter leżącego u jej podstaw

małżeństwa - również opiera się na relacjach wyłącznych. Wyłączność relacji ro-

dzinnych, a tym samym narodowych, wynika ztego, że mająone charakter więzi'
a niejedynie kontaktów czy styczności.

Kolejną ważną cechą narodowej solidarności jest jej organiczność, która
wskazuje, że właściwym kryteńum przyna\eżności do narodu są wzajemne relacje

osobowe, a nie np. prywatne deklaracje. Naturalnym paradygmatem narodowej

organiczności - podobnie jak w przypadku trwałości i wyłączności _ jest ro-

dzina. Jednakże o organiczności rodziny stanowi zarówno czynnik biologiczny
(pochodzenie), jaki kulturowy (edukacja). Wtymkontekście solidarność narodu

jawi się jako organicznaniezrucjibiologicznych,Ieczkulturowych, czyli jako

wzajemna pomoc uczestników życia narodowego w aktualizacji ich osobowego

potencjału2a.

Ostatecznie skutkiem upowszechnienia solidaryzmu rodzinnego w skali spo-

łecznej jest trwała' wyłączna i organiczna solidarność narodowa, która stanowi

decydujące kryteńum tożsamości i żywotności narodu. Zanik bowiem solidarności

narodowej jest najbardziej wyraźnym przejawem kryzysu kultury zarówno naro-

dowej, jak i rodzinnej.

23 Żob. tamże, s.2lo-Żll.
Ża Pol tamże, s. Żtl_2L2.
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Podsumowanie

Analiza życia rodzinnego Z perspektywy realistycznej ukazuje jego ścisły
związek z realizacją dobra zarówno indywidualnego człowieka, jak i całego na-
roda.Z przeprowadzonych rozważń wynika, że człowiekdo rozwoju swej spo-
tencjalizowanej natury wymaga właściwych warunków. Warunki takie znajduje
on najpierw w rodzinie. Rodzina, w celu rea|izacji najwyższego po ludzku dobra
_ dobra osobowegozs, przyjmuje formę społecznie wyemancypowanej wspólno-
ty, zbudowanej na gruncie dobrowolnego, monogamicznego, heteroseksualnego
i nierozerwalnego związku małżeńskiego' W kontekście związków rodziny z na-
rodem na szczególną uwagę zasługuje jej emancypacja, która świadczy nie tylko
o tym, że we wspólnocie rodzinnej kźdy jej członek posiada status bytu osobowego
i prawo do posiadańa majątku, |ecztównieżo tym, że sarnarodzinajest właściwym
podmiotem życia społecznegoz6. Społeczność rodzinna, upowszechniając ostateczny
cel swojego istnienia oraz solidaryzm w sposobiejego realizacjiprzyczynia się do
ukształtowania narodu - wspólnoty' którąłączy z rodzinąten sam cel i solidarne
współdziałanie na drodze do jego urzeczywistnienia27.

The lamily versus natlon
Summary

Thę article analyses the mutual relation of the family and nation, it points the aim of the
family life - an emancipated community based on marriage, which is finally the personal
development of each of its membęrs contributing to the development of national life.

25 Taki cel rodziny jest podstawą jej powszechnego uznania (zob. M. A. Krąpiec, Rodzina,
s. 798).

2ó Por. Jan Paweł II' List do Rodzin Częstochowa 1994, nr 15: ,,Rodzina - jest to naprzód dobro
bycia razem: bycie razem stanowi istotne dobro małżeństwa (stąd jego nierozerwalność) oraz wspól-
noty rodzinnej. Dobro to można również określić jako dobro podmiotowości. osoba jest podmiotem
i rodzina jest podmiotem, ponieważ tworzą ją osoby, w których jest ona zapodmiotowana. Wypada
powiedzieć więcej jeszcze: rodzina jest podmiotem bardziej niż jakakolwiek inna społeczność. Jest
podmiotem bardziej niż naród, niż państwo, niż społeczeństwo _ nie mówiąc już o różnych formach
międzynarodowych organizacji. Wszystkie te społeczności, zwlaszcza naród, o tyle mają własną
podmiotowość, o ile otrzymują ją od ludzkich osób' a takze ich rodzin'''

21 Pot tamże, nr 17: ,,Widać, jak bardzo rodzina musi być wspomagana' aby mogła być faktycz-
nie uznana za społecxność podstawową i w pewnym sensie suwerenną' Suwerennośćjej jestjednak
nieodzowna dla dobra społeczeństwa' Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze
złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach.
W centrum tych wszystkich spraw i zadań stoi zawsze rodzina. Jakiekolwiek odsunięciejej na dalszy
plan, wycofanie z przysługującej jej w społeczeństwie pozycji, musi oznaczać niszczenie autentycznej
substancji społecznej''.
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