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Ilenacjonalizmów,ilepatriotyzmów?

Kazano nam współcześnieprzestaćbyćnarodowcami,abyćpatriotami.

Podejmowanesąusiłowaniamającenaceluzdyskredytowanienacjonalizmu,a

hołubieniepatriotyzmu.Czyniąto:aktualnyPapież,biskupi,księża.Wezwaniatakie

płynąexcatedra,zoświadczeń,listówpasterskichetc.Wtejsytuacjimy,narodowcy

słysząc to wszystko,bo przecież jednocześnie jesteśmy ludźmiwierzącymii

praktykującymi,katolikaminieczujemysiękomfortowo.Niejednemuznasprzychodzi

dogłowymyśl,żecośtusiękomuśpomyliło...Zadajęsobiepytanie,ocotuchodzii

ktozatym stoi,komutomasłużyć.Problematykajestjednakbardziejzłożonaniż

prima facie można przypuszczać ijestwielkim uproszczeniem wezwanie do

porzucenianacjonalizmu,dooparciadziałańpolitycznychwyłącznienapatriotyzmie,

doczegowzywanochociażby w tekście"Chrześcijańskikształtpatriotyzmu",

obwieszczonym wiosnątegorokuprzez KonferencjęEpiskopatuPolski,1 czyteż

swegoczasuprzezRektoraKULwjegoSłowie.2

Tekstniniejszyjestponiekądtekstemrocznicowym.Wokresiemiędzywojennym,

90lattemu,ukazałasiępoważnadlatakichzagadnieńjakpatriotyzm,nacjonalizm,

katolicyzm pozycja.Książka„Nacjonalizm akatolicyzm”,będącaefektem ciekawej

ankietyrozpisanejwśródbiskupów różnychkrajów orazuczonych,przedstawicieli

katolicyzmuspołecznegoiówczesnychpublicystów.3Autorzydośćzgodniedowodzili

owyższościpatriotyzmuiuniwersalnej,powszechnej,chrześcijańskiejzasadzie

miłościbliźniegonadnacjonalizmem,którymwtedywEuropiebyłhitleryzm.Bardzo

cennesłowapadływprzedmowiedotejksiążki,pióraAntoniegoPeretiatkowicza:

„Stosuneknacjonalizmudokatolicyzmuidochrystianizmuwogólestanowiciągle

jeszczespornyinierozwiązanydotychczasproblemspołeczno-filozoficzny.Nieulega

bowiemwątpliwości,żezasadaegoizmunarodowegobezgranicmoralno-religijnych

dałabysięztrudnościąpogodzićzzasadamichrześcijańskimi.Nieulegawątpliwości,

żeprądynacjonalistyczneiprądy chrześcijańskiew praktyceżyciapolitycznego

1 Chrześcijańskikształtpatriotyzmu.http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-
episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/DokumenttentreściowokontrastujezListemEpiskopatuPolskio
chrześcijańskim patriotyźmiez5września1972r.HasłoPatriotyzm,w:EncyklopediaNauczaniaSpołecznegoJanaPawłaII.
Radom2003r.Str.353.
2 SłowoRektoraKatolickiegoUniwersytetuLubelskiegoJanaPawłaIIzokazjiświątBożegoNarodzenia2015r.
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZE/kul_bn_2015.html
3 M.Vaussard(red.)Nacjonalizm akatolicyzm.Opiniebiskupów,uczonych,politykówipublicystówwspółczesnych.
Przekładks.J.Puzyniak.Poznań1927r.
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wzajemniesięwspierają”.4 Zwracałuwagęnawieloznacznośćznaczeniasłowa

nacjonalizm,którymożebyćzaborczymnacjonalizmembismarckowskim,nieliczącym

sięzewzględamimoralnymialbonacjonalizmemchrześcijańskim,którytakżewysuwa

naczołozasadę„interesunarodowego”,postrzeganegojakointeresmoralny,anie

jedyniejakopolityczny,czyekonomiczny.

Nacjonalizm nieneguje ideiuniwersalnych,leczpatrzynanieprzezpryzmat

ideinarodowej;broniKościoła,zdającsobie dobrzesprawęzeznaczeniareligiidla

życianarodowego.Istniejąprzecieżnarody,copotwierdzaPismośw.NowyTestament,

słowami„idźcieinauczajciewszystkienarodyażdoskończeniaswiata”5,zrównuje

wszystkienarodyinicjującniejako „internacjonalizm transcendentny”,szanujący

prawonarodówdosamodzielnegobytu,żądającodnichjedyniepoddaniusięregułom

prawanaturalnegoowspółistnieniunarodów,podczasgdyoczkiemwgłowieStarego

Testamentubyłjedyniejedennaród.6 Teninternacjonalizm jestprzeciwieństwem

„internacjonalizmu rewolucyjnego”,traktującego istnienie narodów jako etap

przejściowy,wdrodzedopowszechnegobraterstwaspołeczeństwiichunifikacjiw

jedenorganizmbezpaństwowy.7Wzasadzienacjonalizmjestreakcjąnadążeniado

wprowadzeniajakiegośmityczno-futurystycznegostanuludzkościbezdyferencjacji

narodowejipaństwowej.Pókico,narodyistniejąiistniećbędą„ażdoskończenia

świata”.Narody,postrzegane jako jednostkimoralne,złożone z różnorodnych

pierwiastków,którymisą historia,język,geografia,religia,niekiedyteżirasa,

aczkolwiekikilkarasmożestanowićjedennaród.8 Naródspajają,prócztamtych

czynników,także wspólnota obyczaju,wspólna tradycja,kultura,świadomość

narodowa.9

Pierwsząprzyczynąpojawieniasięnacjonalizmujestpoczuciezagrożeniaw

którymkolwiekzpierwiastków tworzących naród,10 w szczególnościzpowodu

zagrożeniazestronyinternacjonalizmurewolucyjnego.Nacjonalizm jestwyrazem,

niepokojunarodowegoibeztegostanuniezaistniałbywcale–twierdziłbiskupzArras.

Dyskursnatematwzajemnychrelacjinacjonalizmuikatolicyzmuniejestżadną

4 A.Peretiatkowicz.Przedmowa.jw.str.VII.
5 Pismośw.NowegoTestamentu.Mat.28,19.
6 JegoEminencjaJanChollet.ArcybiskupzCambrai.W:poz.wymienionawprzyp.3.Str.2.
7 JegoEkscelencjaEugeniuszLudwikJulien.BiskupzArras.W:poz.wymienionawprzyp.3.Str.9.
8 J.w.str.10.
9 J.L.Popławski,Cotojestnaród?W:J.L.Popławski,Naródipolityka.Wybórpism.Kraków2012r.Str.197-200.Tekst
pochodziz „Polak”z1904r.Nr3.„Zwyczaj”,„obyczaj”tosposób postępowaniawpewnychokolicznościachrodzinnych,
domowyc,obchodzeniaświąt.„Tradycja”toprzekazywaniezpokolenianapokoleniezgromadzonegoskarbudoświadczeń,
przsekonań,uczućimądrości.„Kultura”tooświata,dorobeknaukioraztwórczośćliterackaiartystyczna.„Świadomość”to
dokładnepoczucieipojęcieczym jesteśmyiczym sięodinnychróżnimy,atakżezrozumienieswoichzadań,obowiązkówi
interesów.
10 J.w.str.11
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nowością.SpotkaćgobyłomożnajużpodkoniecXIXw.kiedytonaziemiachpolskich

rozwijałasięmyślnarodowa.Dorelacjitychpojęćwswojejpublicystyceodnosiłsię

RomanDmowski11

Nacjonalizmpolskimiałwokresiemiędzywojennychlicznychwrogów,takżew

kraju,którzyzwalczającgochwytalisięnajdziwniejszychnarzędzi.Rozbawiłmniew

jednymzeswoichfelietonówS.Cat-Mackiewiczprzypisującynacjonalizmowirzekomo

semickie,anawetsyjonistyczne(!!!)pochodzenie,przeciwstawiającmupatriotyzm,

będącydlań,wywodzącegosiębądźcobądźzziemiaństwa,umiłowaniemziemi,którą

posiadał.12

Czasy powojenne charakteryzowały się usiłowaniami wyeliminowania

nacjonalizmuzpolskiejświadomościnarzeczkosmopolitycznegointernacjonalizmu,

lansowanego przez ówczesną „przewodnią siłę narodu”, wzmacnianego

„patriotyzmem”.Wtedynacjonalizm pielęgnowałKościółkatolicki. Czyżniebył

polskimnacjonalistąStefankardynałWyszyński,PrymasPolski?Troskaonaródbyła

myśląprzewodniąjegonauczaniaspołecznego.„NaródmusimiećMatkę!”tojego

słynne słowa z latsiedemdziesiątych,kiedy Obraz Jasnogórskipowróciłdo

peregrynacji.13Byłtorzeczjasnanacjonalizmkatolicki,nacjonalizmmaryjny.

DlaczegoKościółw Polscew czasachwspółczesnychpolskinacjonalizm

piętnuje?ByćmożeprzyczynależywamerykanizacjiStolicyApostolskiej.Nacjonalizm

jestprądem myślowym pochodzeniaeuropejskiego.W obydwubowiem Amerykach

słowonacjonalizm nieistnieje,aprzynajmniejweuropejskim,azwłaszczapolskim

znaczeniutegosłowa.Skoronacjonalizmtamnieistniał,toiniebyłznany,niebrany

podlupęchociażbytamtejszychepiskopatów.Tochybaidączatymtrendem,atakże

będąc rzecznikiem globalizmu,dyskredytuje się polskinacjonalizm,błędnie

posądzającgoobałwochwalstwo,tj.opostrzeganienarodujakowartościnajwyższej,

wyższejnawetodBoga.Tymczasem,skoronacjonalizmpolskibyłzarazemkatolickim,

takiej skazy nie posiadał. Odrzućmy też wszelkie odniesienia do nurtów

nacjonalistycznychpowstałychw innychkrajach.Polskinacjonalizm powstawał

całkowicieniezależnie,nieprzejmującżadnychwzorówobcych.Wartoprzypomnieć

11 R.Dmowski,MyślinowoczesnegoPolaka.W:R.DmowskiWybórpism.Tom 1.WydawnictwoZyskiS-ka2014r.Str.76.
12 S.Cat-Mackiewicz,Litwo.Ojczyznomoja.W:S.Cat-Mackiewicz,Chciałbym przekrzyczećkurtynężelazną.„Lwówi
Wilno”1946-1950.Kraków2016r.Str.113.Tekstpochodziztygodnika„LwówiWilno”z4maja1947r.Nr.22.„Nakształtowanie
siępojęć polskichonacjonalizmiewdrugiejpołowieXIXw.wpływogromnymiałgeniusznarodużydowskiego.Naródw
rozproszeniu,wdiasporze,naródbezterytorialnynieprzestajebyćnarodem–powiadająŻydzi,aczkolwiekŻydzisyjoniścidodają
dotegopoprawkę:alepowiniendążyćdoodzyskaniasiedzibynarodowej.Narodyosiadłe,rolnicze,odpowiadają:naródwyrastaz
ziemijakdrzewo,patriotyzm tozwiązekczłowiekazziemią,toobowiązekbronieniaswojejziemi.”; R.Dmowski,Myśli
nowoczesnegoPolaka.W:R.DmowskiWybórpism.Tom 1.WydawnictwoZyskiS-ka2014r.Str.72:“Stądpatriotyzmnaktóry
dawniejskładałysiępółfizjologiczneprzywiązaniedoziemi,zdrugiejwiernośćkrólowi.”
13 StefanKard.Wyszyński.WszystkopostawiłemnaMaryję.Paryż1980r.Str.207.
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sobiesiatkępojęć.Współczesneencyklopediedefiniująnacjonalizm jakoideologięi

postawęspołeczno-politycznąstawiającąw centrum interesywłasnegonarodui

państwa narodowego.Kilkadziesiątlatwcześniejnacjonalizm definiowano jako

ideologięwywyższajacąswójnaródponadnarodyinne,aniekiedynawettraktującą

swójnaródjakowartośćabsolutną.Sam naródzaśtoistniejącawspólnotaludzi

połączonazamieszkiwaniemnawspólnymterytorium,posługiwaniemsiętymsamym

językiem,historią,zwyczajamiiobycajami,wspólnymicechamimoralnymii

psychicznymi.Istotne jestteż sybiektywne czucie iwyobrażenie istnienia i

przynależnościdojednegonarodu.Patriotyzmzaśtojedyniemiłośćwłasnejojczyzny

pojmowanejmaterialniejakookreślonegoterytoriumzewszystkiminaniesieniamina

nim,najczęściejtożsamejzpaństwem,którenaródposiada.14

Zacznijmyodpatriotyzmu,którybywazalecanynam,Polakom w miejsce

rzekomoheretyckiegonacjonalizmu,choćbywtakiotosposób:"Patriotyzm,któryjest

przywiązaniem,szacunkiem imiłościądoOjczyznynawzórmiłościdonajbliższej

rodziny,zabezpieczaprzeddwiemapostawami,którestanowiąpoważnezagrożenie

dlapokoju.Zjednejstronychroniprzednacjonalizmem,przedwszelkąformąpogardyi

nienawiścidoinnych,zdrugiejzaśstronyasekurujeprzedrozpowszechnianąw

liberalnymświecieobojętnościąnasprawywłasnegonarodu,comożeprowadzićdo

jegodegeneracji".15Niejesttopojęciejednoznaczne.Zcytowanejdefinicjiwynika,że

patriotyzmmaprowadzićdonieobojętnościnasprawynarodu,czylidonacjonalizmu,

boprzecieżdlatejmyślipolitycznejnajistotniejszesąsprawynarodu.Ktoś,a

konkretnieJ.M.RektorKUL-unajwyraźniejsiętuzaplątałwewłasnemyśli.Na

niejednoznacznośćw językupotocznym wyrazu“patriotyzm”zwracałuwagęJan

LudwikPopławski.Dlaniego“patriotyzm tożywepoczuciejedności,aleiprzede

wszystkim,świadomedążeniedoutrwalaniairozwojunaszejodrębności,naszej

indywidualnościnarodowej,“dążeniedonajszerszegorozwojusiłnarodowych,do

postępu,prowadzącegozasobąpogłębienietreściirozszerzaniezakresużycia

narodowego”.16Zatem,wtakim ujęciupatriotyzm tonicinnegojaknacjonalizm,co

stwierdziłniecopóźniejRomanDmowski.Nicinnegoniewynikarównieżzpublicystyki

Cata-Mackiewicza,dlaktóregopatriotyzm to1)przywiązaniedoojczystejkultury,

14 HasłoPatriotyzm,w:EncyklopediaNauczaniaSpołecznegoJanaPawłaII.Radom 2003r.Str.354-355.Zanalizy

literackiejpoematu„Myślącojczyzna”wynika,żestanowiją„przyroda”,czylimateriai„praca”,czylizmaganiesięznią.
15 SłowoRektoraKatolickiegoUniwersytetuLubelskiegoJanaPawłaIIzokazjiświątBożegoNarodzenia2015r.
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZE/kul_bn_2015.html
16 J.L.Popławski,Naszpatriotyzminaszataktyka.W:J.L.Popławski,Naródipolityka.Wybórpism.Kraków2012r.Str.
395.TekstpochodzizPrzegląduWszechpolskiegoz1899r.Nr.5.
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języka,literatury,przeszłościi2)przywiązaniedoojczystegoterytorium.17Patriotyzm

wtejwersjibyłbypochodnąoikotyzmu,miłościądotegocowłasne.18

Jakjużwskazałem,dlajednychpatriotyzmtopoprostuumiłowanie nakraj-

ojczyznę(odłac.patria– ojczyzna),uczucieextrapolowanezuczuciadoziemi-

ojcowizny,któraskładasięnacoświększego,nakrajcały.Takrozumianypatriotyzm

mawswoichźródłachmaterialistycznepodłoże,apierwiastekludzkispychanyjesttu

nadalszyplan.Mniejważnyjestczłowiek,bardziejkrajujmowanymaterialistycznie,a

zatemjakoziemia,pola,lasy,wsie,miasta,fabryki.19Człowiekzamieszkującyjakiśkraj

otylejestistotny,oilemunienaganniesłuży.Typowymprzykłademtakiejsłużbybyła

śmierćżołnierzanawojnie,czyteżkultowałódzkawłókniarkazapracowującasięna

śmierćwjakiejśprzędzalni,czytkalnialbogórniknabawiającysiępylicynagrubie.

TakierozróżnieniewidocznejesttakżewnauczaniuPrymasaTysiąclecia,by

przypomniećchoćbywezwaniez26sierpnia1979r."Mamyobowiązekratowaćziemię,

OjczyznęiNaród,rodzinydomoweikażdedzieciątkowtychrodzinach".20Widaćtuto

dualistyczne spojrzenie ojczyzna-naród,natomiastogarniając całość nauczania

Prymasa Tysiąclecia możemy stwierdzić,że punktciężkościprzesunięty jest

zdecydowanienanaród,byćmożedlatego,żewtedycałąodpowiedzialnośćzakraj,za

materiębrałaniepodzielnieinnasiłaspołeczna.Ukard.Wyszyńskiego95%nauczania

społecznegoodnosisiędonarodu,azaledwie5%doojczyzny.Troskaonaród,który

tworzyogółPolaków,tozarazem troskaokażdegoczłowieka,którygotworzy–to

cechanacjonalizmukard.S.Wyszyńskiego.Troskaoojczyznępojawiasięniejakow

tletroskionaród,ajestonazdefiniowanajakoogółmiast,wsidomostw,pól

uprawnych,gospodarstw,fabryk,drógiinnychurządzeńużytecznościpublicznej.21

MiastoWarszawajestdlaPrymasaTysiącleciastolicąNaroduipaństwa.22 Dualizm

narodu iojczyznywidocznyjesttakżew dokumentach Episkopatu Polski,by

wspomniećtakieotosłowa:"Trzebastwarzaćtakiewarunkiżyciaspołecznego,aby

Naródczułsięwpełnigospodarzem wewłasnejOjczyźnie,nawłasnej-darowanej

nam przedwiekamiprzezOjcanarodów -ziemi."23 Naródjestbytem,któremu

17 S.Cat-Mackiewicz,Nacjonalizmaimperializm.W:S.Cat-Mackiewicz,Kropkinadi.Dziśijutro.Kraków2012r.Str.65.
18 JacekBartyzel,hasłoPatriotyzmw:EncyklopediaKatolickaTomXV.Lublin2011.Str.51-53.
19 Religijnym wyrazem partiotyzmusąpowszechnieznanew Polscesłowa3.zwrotkikolędy„Bógsięrodzi”:
„/.../błogosławOjczyznęmiłą/.../Domnaszimajętnośćcałąiwszystkiewioskizmiastami...”.LaickąwersjępodajeutwórK.I
Gałczyńskiego„Ukochanykraj”-„wszystkotobieukochanaziemio/.../ Ukochanykraj,umiłowanykraj,ukochaneimiastai
wioski!”.
20 StefanKard.Wyszyński,HomilianaJasnejGórze26sierpnia1979r.w:StefanKard.WyszyńskiWszystkopostawiłemna
Maryję.Paryż1980r.Str.369.
21 Aktoddanianarodu3V1966,PomocdlaKościołaPowszechnegow:ListypasterskiePrymasaPolskiorazEpiskopatu
1975-1981,Paryż1988,str.15.Wezwanieopomocdlaofiarżywiołowejklęski.Str.135.
22 ListypasterskiePrymasaPolskiorazEpiskopatu1975-1981,Paryż1988,Dodziecibożychmiastastołecznego
Warszawyiokolic.Str.164.
23 J.w.SłowobiskupównasześćdziesięciolecieodzyskanianiepodległościPolski.Str.379.



6

przysługująkonkretneprawa".24

Zgadzamysię,za francuskim senatorem Emanuelem De Las Cases,że

"patriotyzm tomiłośćojczyzny,pojmowanejjakopaństwo,toskupienieludziokoło

ziemiojców ihistorii,ichdóbrmaterialnych,intelektualnychimoralnych,Całątę

ojcowiznęprzodkowienasistworzyliizdobylikrwiąwłasną,mózgiem,cnotami.Oile

niechcemyuchybiaćnaszym synowskim obowiązkom –musimyutrzymywaćjąi

bronić,byjązkoleiprzekazaćdzieciomnaszymnienaruszoną,anawetzwiększoną."25

TreśćksiążeczkiOpatriotyzmieO.I.M.Bocheńskiegotakżetopotwierdza.26

Wskazaćteżnależynapatologicznąwersjępatriotyzmu,któraniekiedymożesię

pojawić,przejawiającąsięwprzesadnym umiłowaniuojczyzny,materiiziemskiej,

którajątworzy.Tapatologiapatriotyzmuwynosiojczyznęlubpaństwo,anawet

władzęponadBoga,traktujejąjakAbsolutijakotakiemuoddajehołdibijepokłony.27

Istniejeteżinnerozumieniepatriotyzmu,naktórewskazywałjedenztrzech

ojców-założycielipolskiegonacjonalizmu.DlaZ.Balickiegopatriotyzm opierałsię

zaledwienauczuciu,zaśnacjonalizmopierałsięnaracjachrozumowych.Dlaniego

patriotyzmbyłniższym,pierwotnym(azatemprymitywnym)podejściemdopewnych

spraw,zaśnacjonalizm racjonalnym.Patriotyzm byłmiłością,kochaniem ojczyzny,

nacjonalizmmyślą.„Patriotyzmbyłuczuciemzbiorowyminiczymtylkouczuciem”-

pisałBalicki-„odczuwanieiuczucienaleządonajprostszychzjawiskduchowych”.28

Rzeczjasna,niemanacjonalizmubezpatriotyzmu.„Jeżelipatriotyzmjestuczuciem

narodowym,tonacjonalizmjestnarodowąmyślą,którabezpodłożauczuciowegoani

powstać,anirozwinąćsięniemoże”29-czytamy.„Patriotyzm obracasięjedyniew

dziedziniemasowego,alerozproszonegoodczuwaniastanówwewnętrznychidoznań

zewnętrznych,orazodruchowegolubuczuciowegonaniereagowania.”30 Najego

bazie naród zdolny jest do wykształcenia jakiejś konkretniej idei,myśli,

skrystalizowaniazadańnarodowo-politycznych.

WPolsceschyłkuXIXw.tąideąbyłoodzyskanieniepodległości,tj.sprawienie,

bynaródpolskipowtórnieposiadałwłasnepaństwo,ściślej,tobrakpaństwastworzył

polskinacjonalizm.31Nacjonalizmtoniepodległość,araczejwtamtychczasachwalka

24 KomunikatzposiedzeniaRadyGłównejEpiskopatuPolski.Kulturaz1980r.Nr10/397,str.154-156.
25 EmanuelDeLasCases.SenatorW:poz.wymienionawprzyp.3.str.39.

26 O.I.M.Bocheński,Opatriotyzmie.Warszawa1989r.
27 JacekBartyzel,hasłoPatriotyzmw:EncyklopediaKatolickaTomXV.Lublin2011.Str.51-53.
28 Z.Balicki.Parlamentaryzm.Wybórpism.Kraków2008r.Str.412.
29 J.w.
30 J.w.
31 Patrz:pozycjawymienionaw:przypis7,str.8,takżetamże:LudwikLeFur.ProfesorUniwersytetuwRennes.Str.33.
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onią.32Zatem,czynacjonalizm potrzebnyjestnarodowiposiadającemuwłasne

państwo?NatopytanieZ.Balickiodpowiadatwierdząco:„Nacjonalizm,jakoprąd

narodowo-społeczny,pojawiasięwszędzietam,gdzieinteresynarodoweniesą

zabezpieczoneprzezpaństwolubzabezpieczonew niedostatecznemierze”.Tak

rozumianynacjonalizmjestformąsamopomocyspołecznejwzakresiezadańpolityki.

Takrozumianynacjonalizm współdziałazistniejącym państwem wdziałaniachna

rzecznarodulubteżjezastępuje,cobyłowprzypadkunarodupolskiegowXIXw.oraz

wczasachpeerelu,kiedynastąpiłbrakrealizacjiprzezpaństwoznacznejczęścifunkcji

izadańnarodowych.Zadaniastojąceprzednacjonalizmemtworzyłyszerokikatalog.

Byłotopopieraniewłasnejwytwórczości,kupowaniewyłącznieuswoich,nabywanie

ziemi,aniezbywaniejejw obceręce,obronajęzykaiobyczajunarodowego,

przeciwdziałanierozkładowym dlanaroduwpływom obcym.Przytym wszystkim

nacjonalizmniebyłnigdyczyśnarzuconymodgórnie,niebyłtoprądlansowanyprzez

aparat państwowy. Autentyczny nacjonalizm zawsze wypływa oddolnie,ze

społeczeństwa,wówczasjesttwórczy.

Pojawia się pytanie:„czy patriotyzm w państwowym życiu narodu nie

wystarczy?”Balickioceniapatriotyzmbardzosurowo.Dospełnieniazadańzłożonych,

skomplikowanych,do nakreśleniacałokształtu celów narodowych – patriotyzm,

choćbynajsilniejszy,alebędącytylkouczuciem,niewystarcza.Cowięcej,siłauczucie,

nieujętawkarbyrozumupolitycznego,możeczęstopokrzyżować dobrzeitrzeźwo

pomyślaneplany.Acóżdopiero,gdydopatriotyzmuprzyplątująsięobcepierwiastki

uczuciowe,jaknp.obejmowanienim żywiołówobcychetnicznieiwrogichwłonie

własnegospołeczeństwa.Wtedywimiępatriotyzmu,nieuregulowanegorozumem

można podcinaćkorzeniebytu własnego narodu ijego przyszłości.Brzmito

złowieszczo,leczczyniesprawdzasięwPolscetakżeidziś.

Pojawiasięteżinnezagadnienie,wskazującenazłożonośćzagadnieniaorazna

wysokistopień nieodpowiedzialnościczynników wzywających do porzucenia

nacjonalizmu,byzastąpićgo jedyniepatriotyzmem.Nacjonalizm bezpodstaw

mocnegopatriotyzmumiałbywersjęułomną,zaśpatriotyzm beznacjonalizmunie

zdobyłbysięnigdzieinigdynaprawdziwąpolitykęnarodową.Przykładem dla

PopławskiegoczyBalickiegobyławXIXw.Galicja,arcypatriotyczna,leczbezżadnej

politykinarodowej.33

32 Przypis15.Str.404.Tenże.Programstronnictwademokratyczno-narodowegowzaborzerosyjskim.Str.381,przypis
21,str.418.
33 J.w.Str.407.
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Tak rozumiany nacjonalizm jest prądem narodowo-politycznym,który

powszechnierozwijałsięwśródspołeczeństw.„Powstajeonprzytymzdobrowolnego

zgrupowania się ludzi,których podobieństwo etniczne,geograficzne,myślowe,

pobudzajądołączeniasię,ażebypracować,żyćirozwijaćsięwspólnie.”34Jesttoprąd

partykularnywodróżnieniuodprądówmiędzynarodowychtakichjakruchreligijny,

socjalistyczny internacjonalizm, feminizm, pacyfizm, zdolnych do objęcia

społeczeństwcałegoświata,lubprzynajmniejtoplanujących.W przeszłościprądy

nacjonalistyczne dzieliły narody ipowodowały antagonizmy.Pojawienie się

nacjonalizmówzaborczychwymuszałonanarodzieprzeciwstawieniesięim.Takie

zadaniestałoprzedpolskim nacjonalizmem w zetknięciusięznacjonalizmem

niemieckim ,zarówno wXIXw.jakilatachtrzydziestychiczterdziestychXXw.

Jednakżezaborczośćnigdyniebyłacechąpolskiegonacjonalizmu.

Taksamojakpatriotyzmmadwaprzedstawioneznaczenia,takżeinacjonalizm

możeprzyjąćdwaprzeciwstawneoblicza.Jedennacjonalizmpatrzynazewnątrz,by

ustrzecsięodczyhającychnańniebezpieczeństw,aewentualniegotowyjestzagrozić

innemunarodowi;drugizaśkształtujewewnętrznąindywidualnośćnarodu,rozwija

jegoenergięintelektualną,moralnąiekonomiczną,walczyodobrobytnarodui

szacuneknazewnątrz.35Jestnacjonalizm wewnętrzny(adintra)oraznacjonalizm

zewnętrzny(adextra),rzutującynastosunekjednegonarodudodrugiego.Pierwszy

nacjonalizmdążydorozwinięciawszelkichenergii,wcelupełnieniajaknajlepszejroli

wrodzinieludzkiej.Liczysięprzytym znaturąrzeczy,uznajeprawomoralne.To

nacjonalizmchrześcijański.36Wdrugimznaczeniu korzyściwłasnegonarodustawia

sięnapierwszym miejscu.Tonacjonalizm,któryroztaczamarzeniaozgnieceniu

mniejszychnarodów,doprzekonania,żeposłannictwemtegokonkretnegonarodujest

podbój,pochłonięciewszystkiegocojestdookołaniego.Naródwłasnyantagonizujez

innym narodem.Takinacjonalizm traktujeswójnaródjakowartośćabsolutną,

dominującąponad prawem moralnym.Jestto nacjonalizm pogański,37 którego

przykładem byłyhitleryzm orazbanderyzm w wydaniu Donceva.Jeden został

potępiony,drugizaś,jakożejegowątpliwejjakości“zdobycze”byłymniejalbowogóle

nieznane,bywahołubiony.Naichtlepolskinacjonalizmjawiłsięjakogołąbekpokoju.

Jaknatymtlehistorycznegorozwojupoglądównanacjonalizm-patriotyzm-

katolicyzm odnieść się do dokumentu "Chrześcijański kształt patriotyzmu",

34 EmanuelDeLasCases.Senator.W:poz.wymienionawprzyp.3.str.39.
35 Poz.wymienionawprzyp.7.str.8.
36 JerzyGoyan.CzłonekAkademiiFrancuskiej.W:poz.wymienionawprzyp.3.Str.52.
37 J.w.JacekBartyzel,hasłoNacjonalizmw:EncyklopediaKatolickaTomXIII.Lublin2009.Str.624.
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obwieszczonegowiosnątegorokuprzezKonferencjęEpiskopatuPolski.38Podchodzę

doniegozrezerwą,jakożepojegolekturzeodniosłemwrażenie,omałejświadomości

autorówcodotematunaktórywypowiadająsię.Ot,choćbystosunekJanaPawłalldo

ideinarodowej. Prawdą jest,że znacznie mniej odniesień do narodu w

międzynarodowychwypowiedziachŚwiętegoPolakaznajdziemy,niżwjegokrajowych

homiliach.atakżeniżwnauczaniuPrymasaTysiąclecia.PrzemawiającwUNESCO2

czerwca1980r.Określiłnaródjakowspólnotęludzi,którychłącząróżnespoiwa,ale

przedewszystkim kultura.„Naródistniejezkulturyidlakultury”39 Naród,wrazz

ustanowieniemskrukturyKościoławPolscezostałzniązwiązanyinaodwrótKościół

wPolscezwiązanyjestznarodem.40

Ale,oilekiedykolwiekśw.JanPawełllpotępiałnacjonalizm tobyłto

nacjonalizmnamodłęhitlerowską,zaśprzeciwstawianamuwersjapatriotyzmu,tonic

innegojaknacjonalizm chrześcijański.Jeślibowiem propagujesiętakiecechyjak

miłośćbliźniego,solidarność,odpowiedzialnośćzaloskonkretnychludzi,otwartośćna

współpracęzinnymitojesttopropagowaniechrześcijańskiegonacjonalizmu,który

zawszew sposóbpozytywnyskierowanyjestkuczłowiekowiikunaturalnym

wspólnotom przezczłowiekatworzonym.Kulturanarodowawnauczaniuśw.Jana

PawlaIIbyłapodstawowymelementemkształtującymnaród.41

Niejestteżtak,bynacjonalizm byłprzeciwieństwem patriotyzmu.Patriotyzm

jako troska o ojczyznę,o materię,która naród posiada jestwspomożeniem

nacjonalizmu.Oilezaśpatriotyzm rozumiemyjakouczucie,tojakwyżejwskazano

nacjonalizm jestintelektualną nadbudową nad tą uczuciową bazą.Wołanie o

chrześcijańskikształtpatriotyzmujestjeszczebardziejuzasadnioneniżwołanieo

katolickikształtpolskiegonacjonalizmu,nakreślonyprzezkard.S.Wyszyńskiego,

czegoartykułowaniebyłobyzbędne,bopolskinacjonalizmzawszebyłkatolicki,jako

żenaródbyłijestkatolicki.Wpierwszymznaczeniu,patriotyzmbyłobytowołanieonie

traktowanieojczyzny,tejziemskiejmateriijakowartościgórującejponadwszystkim,

alboaspirującejdotego.Patriotyzmzaśmożekończyćsięjedynienaoddawaniuczci

państwu,comożeprzejawiaćsiętakżeiw sumiennym płaceniupodatków oraz

przestrzeganiuprawa,oileonowoczywistysposóbniejestniesłuszne.W drugim

znaczeniuzaś,chodziłobyobardziejrozumowe,racjonalnepodejściedopolityki,a

38 http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-
rade-ds-spolecznych/
39 Cyt.ZahasłoNaródw:EncyklopediaNauczaniaSpołecznegoJanaPawłaII.Radom2003r.Str.307.
40 JanPawełII,PrzemówienieOjcaŚwiętegopodczasPlenarnejKonferencjiEpiskopatuPolski19czerwca1983r.Cyt.j.w.
41 J.w.
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przedewszystkimocoświęcejniżtylkoświętowanierocznicipamiątekibohaterów

uznanychprzezpaństwozagodnychczczenia.

WspółczesnytrendzwalczanianacjonalizmuprzezhierarchówKościołaniejest

niczymnowym.Sprawawzajemnychrelacjinaliniinacjonalizm-katolicyzmmaswoją

historię.W programiestronnictwademokratyczno-narodowegodeklarowanoobronę

praw iinteresów Kościołakatolickiegonaziemiachpolskichnawetwtedy,gdyby

hierarchiategoKościołategonieoczekiwałaiprzyjmującpostawęserwilistyczna

wobeczaborcydobrowolniegodziła sięna uszczuplaniezakresu jego praw i

interesów.42 W latach dwudziestych "walka"ta pojawiła się z obawy przed

instrumentalnymtraktowaniemreligiiprzeznacjonalizm.NiewPolscejednaktomiało

miejsce.JakpisałR.Dmowski,politykanarodukatolickiegomusibyćszczerze

katolicka,toznaczy,żereligia,jejrozwójisiłamusibyćuważanazacel,żeniemożna

jejużywaćzaśrodekdoinnychcelów,nicwspólnegozniąniemających.Dostrzegając

niechętnystosunekKościoładoideinarodowejskwitowałtotakądiagnozątegostanu:

"upadeknarodów katolickichpociągnąłbyzasobąupadekroliiwpływuKościoła

katolickiego.Toteżw sferachkościelnychzsurowąkrytykąwystępowanowobec

pewnychskrajnościnacjonalizmu,alenaogółuważanozabardzopomyślnyobjaw

budzeniesięenergiinarodowejwspołeczeństwachkatolickich.Tymbardziej,żerazem

zodrodzeniem myślinarodowejszedłzwrotkukatolicyzmowi,ogarniającyznaczną

liczbęludzi,którzypodwpływamiprądówXIXwiekuodniegosiębylioddalili".43O

dwóchsprawachświadczytencytat.Popierwszeotym,żemyślpolitycznaRomana

Dmowskiegowdużejczęściniestraciłanaaktualności.Podrugiezaś,żeautorzy

dokumentu"Chrześcijańskikształtpatriotyzmu"zabardzoniebylizorientowaniw

udowodnionąhistorycznązależnośćpomyślnościKościoławPolsceodpomyślnego

krzewieniaideinarodowejwspołeczeństwie.Tojużtakjest,żepoziom religijności

wzrastawrazzewzrostem nacjonalizmu.Żetosiękomuśniepodoba,jestem tym

niemilezaskoczony."Katolicyzmniejestdodatkiemdopolskości,zabarwieniemjejna

pewiensposób,aletkwiwjejistocie,wznacznejmierzestanowijejistotę.Usiłowanie

oddzieleniaunaskatolicyzmuodpolskości,oderwanianaroduodreligiiiodKościoła,

jestniszczeniemsamejistotynarodu."44Możezatempojawiłysięsiły,któreistotnie

zamierzajątouczynićiwtymceluprzystąpiłydopiętnowanianacjonalizmu.

42 Przypis15,poz.2.Str.389.
43 R.Dmowski,Kościół,naródipaństwo,1927r.W:R.DmowskiWybórpism.Tom1.WydawnictwoZyskiS-ka2014r.Str.
771.
44 J.w.Str.765.



11

StanowiskoKościoławPolscewobecnowoczesnegoruchunarodowego,który

pojawiłsięsilniejjużwXXIw.skutkiem większegoodczuwaniazagrożeńpoczytuję

jakodezercjęzwypełnianiajegomisjinadawanianacjonalizmowiwłaściwychram.

“Nacjonalizm jestsiłą prawowitą ipotrzebną (…).Utrzymany w ramach i

umiarkowanychgranicachuszlachetniaduszęludzką,stajesiębodźcemdopostępu

przezzdrowewspółzawodnictwo,dajewolnydostępdokrajupożytecznymwpływom

obcychprzykładów.Nicnaświecieniedorównakatolicyzmowiwjegosileutrzymania

nacjonalizmu we właściwych ramach;utrzymania jego charakteru,napięcia i

sumienia”.45 Z tejfunkcjiKościółw Polsceniemożedezerterować,potępiając

nacjonalizm,azalecającpatriotyzm.

Kończąc,jeszczerazprzywołamsłowaPrymasaTysiąclecia.Znanajest,aprzez

mojepokolenieipokoleniepoprzedzająceje,sprawahomiliizJasnejGórywygłoszonej

26sierpnia1980r.aprzynajmniejludziom odmojegorocznikawgórę,którymiał

okazjęzezdziwieniem widziećisłuchaćsłów ks.Kard.S.Wyszyńskiegodzięki

retransmisjitelewizyjnej.Następnego dnia homiliędrukowała prasa typu Życie

Warszawy.Dwadnipotamtym OdpuścieJasnogórskim,przemawiającw Zalesiu

Górnym,Prymaspoinformował,żeniecałejegoprzemówienietądrogądotarłodo

wiernych.Zczterosegmentowejhomiliiw całościwydrukowanojedyniedrugi,o

rodzinie,trzeci,ożyciuspołecznym ijegozasadachzniekształcono,zaśpierwszyo

wolnościreligiiikoniecznościzaprzestaniaateizacjiorazczwarty“gdzieśsięw

drukarnizagubił”.Nauwagę,biorącpoduwagętematykęniniejszegotekstu,zasługuje

treśćczwartegosegmentutamtejhomilii:“jesteśmyNarodem,któryzwoliopatrzności

bożejtutaj,natymterenie–wedługosiągnięćhistorycznych–jestobecnyodtysiąca

lat…Naródtutajobecny,maprawobyćusiebie,maprawourządzaćsięwedług

własnychpotrzebimaprawodotakiejpracywewłasnejOjczyźnie,abymógłsię

spokojnierozwijać”.46Toznamienne,żetenwłaśniefragmentztamtejhomiliiPrymasa

Tysiącleciauległorwellowskiejewaporacji.ObyNaródnieuległtakiemuprocesowiw

nauczaniuKościoławPolsceXXIw.

JacekKędzierski

45 JegoEminencjaJanChollet.ArcybiskupzCambrai.W:poz..wymienionawprzyp.4.Str.7.
46 PrzemówieniePrymasaPolskidnia28sierpniawczasiepołożeniekamieniawęgielnegopodbudowęnowegokościoła
wZalesiuDolnympodWarszawą(fragmenty).Kulturaz1980r.Nr10/397,str.156.


