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Z zestawie kluczowych pojęć społecznego nauczania współczesnego Kościoła,
a zwłaszcza wiekopomnej i wciąż żywotnej
nauki Jana Pawła II, znajdują się nieobojętne wobec siebie rzeczywistości narodu
i kultury. Chociażby dla przypomnienia,
w ujęciu Jana Pawła II naród jest wielką
wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa,
a nade wszystko kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury, brzmi podstawowa teza
Błogosławionego wygłoszona w siedzibie
UNESCO w czerwcu 1980 roku, gdzie - wedle najogólniejszego jej pojmowania - naród
jest społecznością osób zjednoczonych wspólnym działaniem, dążących do wspólnego celu.
Cechuje ją solidarność pochodzenia i poczucie
narodowej tożsamości, a fundamentem więzi
narodowej jest kultura. Warto więc byłoby
przyjrzeć się tym dwom jednoznacznie
obiecującym kategoriom, które - w nauczaniu społecznym Błogosławionego - są istotnymi dla pomyślnego rozwoju człowieka
i współczesności. Sądząc na podstawie
przeszłej misji, jaką pełniły, można mniemać, iż pozostają one wciąż niezbywalnym
przesłaniem dla obecnej i przyszłej pomyśl-
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ności tych wszystkich, których dotyczą. Tak
jak w wielu innych istotnych dla współczesności sprawach, i co pragniemy w niniejszych rozważaniach zakreślić, niewątpliwie
interesującym i płodnym wykładem pozostaje niezmienna nauka ostatnich papieży,
szczególnie Papieża-Polaka, który - jak nikt
inny - te rzeczywistości rozumiał i przypominał !
1/ Wokół pojmowania narodu
i kultury
Naród. Ogólnie określa się tym pojęciem
byt społeczny, który cechuje się wspólnotą
pochodzenia, wyodrębnioną i specyficzną
kulturą oraz posiadaniem poczucia własnej tożsamości i odrębności kulturowej.
Kluczowym składnikiem formowania świadomości narodu jest kultura narodowa - co
określa fakt jego istnienia za jedną z oczywistych, bowiem podstawowych i naturalnych społeczności. Pomimo bogatej historii
kształtowania się wielu na ten temat teorii
i związanych z nimi koncepcji filozoficznych /mitologiczne, rasowe, językowo-kulturowe, polityczne, gospodarcze.../, godną
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szczególnej uwagi jest ta koncepcja, którą
wypracowała społeczna nauka Kościoła.
Aczkolwiek klarowny wykład na ten temat
można spotkać dopiero od czasów Jana
Pawła II, warto w zarysie wspomnieć ów
dorobek, na który wieńczący wizerunek
rozumienia narodu złożyły się. I tak już od
zarania swojej społecznej wykładni, dokumenty Kościoła zaczęły wskazywać na:
istnienie obowiązku miłości własnej ojczyzny1; właściwy sens patriotyzmu2; zagrożenie szerzenia nacjonalizmu gospodarczego3; niebezpieczeństwo czynienia z narodu
wartości najwyższej4; nakaz poszanowania
kultur narodowych, które należy gospodarczo wspierać5; prawa mniejszości narodowych i ich kultur6; wymiar duchowy dziedzictwa kulturowego narodów7.
Dopiero Jan Paweł II wniósł do społecznej nauki bardziej dogłębną refleksję nad
narodem i jego znaczeniem w pełnym
rozwoju człowieka, gdzie przypisywał
wspólnocie narodowej o wiele większą
rolę aniżeli to było dotychczas. Silniej zaakcentował też związek narodu z rodziną.
Rodzina, jej wychowanie, historia i obyczaje..., są wyznacznikami kształtowania
się tożsamości narodowej, fundamentem
patriotyzmu. Oba te środowiska społeczne
stanowią podstawę kultury i wychowania.
Papież nakreśla dość kompletną wizję narodu jako wspólnoty ludzi, które jednoczy
kultura, język, historia, tj. wspólna, zobo-

wiązująca dziedziczących spuścizna. Znamiennymi tu pozostają dwie Jego nauki:
pierwsza - podczas Mszy św. Na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czerwcu 1979 o tym,
iż nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak
w tej wspólnocie, którą jest jego naród - którą
dopełnia encyklika Laborem exercens 10 słowami, że człowiek swoją głębszą tożsamość
ludzką łączy z przynależnością do narodu. Co
niewątpliwie kładzie kres wątpliwościom
nad interpretacją myśli papieskiej, jakoby
uniwersalizm orędzia Chrystusa pomniejszał, czy też deprecjonował znaczenie
narodu - jest on społecznością samoistną,
wyodrębnioną od innych szczególnymi relacjami, nazywaną taką wspólnotą, która
wiąże ze sobą osoby ludzkie w wieloraki
sposób8; druga - z przemówienia w siedzibie
UNESCO, 2 czerwca 1980 nr 14, kiedy mówi
o podstawach więzi w narodzie: naród
bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko
właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla
kultury. Wypowiedź ta stanowi w Jego ujęciu samą istotę narodu, którą konstytuują
dwa elementy: 1- rzeczywista wspólnota
osób, zjednoczona wspólnym działaniem
w określonym celu, jaką cechują: solidarność pochodzenia, poczucie narodowej tożsamości, zespół obiektywnych elementów
kulturowych; 2 - kultura narodowa, którą
tworzy wiele składników, głównie historia,
moralność i religijność; kultura ma więc tu

1

Zob. Leon XIII, Encyklika Sapientiae christianae - 1890.

2

Zob. Pius X, List apostolski,” Acta Apostolicae Sedis” 1: 1909, s.390-394.

3

Zob. QA 109 /Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno - 1931/.

4

Zob. MBS 12 /Pius XI, Encyklika Mit brennender Sorge - 1937/.

5

Zob. MM 169-170 /Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra - 1961/; PT 125/Jan XXIII, Encyklika Pacem

in terris - 1963/.
6

Zob. KDK 59 /Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes - 1965/.

7

Zob. PP 40-42 /Paweł VI, Encyklika Populorum progressio - 1967/.

8

Por. T. Borutka, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s.159-160; J. Kupny, Antro-

pologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole 1994, s.87; J. Majka, Etyka społeczna i
polityczna, Warszawa 1993, s.132.
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znaczenie fundamentalne, gdyż stanowi
podstawowy element więzi narodowej9.
Kultura. W nauce społecznej Kościoła - pojęcie kultury w obecnym rozumieniu zadomowiło się podczas obrad Soboru Watykańskiego II - co było niewątpliwym efektem
wcześniejszych określeń papieży: Piusa XII
na temat pojęcia „cywilizacja chrześcijańska” ; Jana XXIII odnośnie praw ludzkich do
korzystania z wartości moralnych i kulturowych chrześcijaństwa, którymi przepajać
należy współczesną cywilizację10. Stąd też
w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et
spes 53 - „kultura” w sensie ogólnym oznacza
to wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała;
stara się drogą poznania i pracy poddawać
sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej
ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak
i w całej społeczności państwowej poprzez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach
swoich w ciągu wieków wyraża, przechowuje
i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe
i dążenia do tego, aby służyły one postępowi
wielu, a nawet całej ludzkości.
Kultura stała się tematem przewodnim prezentowania wizji antropologicznej Jana Pawła II już na początku Jego
pontyfikatu, zwłaszcza w rozważaniach
dotyczących jej istoty, funkcji, głównych
aspektów i zagrożeń. W przemówieniu do
Kolegium Kardynalskiego z 9 listopada 1978,
nr 6 stwierdził, że jest to dziedzina, w której toczy się gra o przyszłość Kościoła i świata. Dopełnieniem niniejszej wypowiedzi
było stwierdzenie wygłoszone w siedzibie UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980:
kultura jest właściwym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na
9
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sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która
z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą
dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim
i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. Jednakże za istotę wykładni papieskiej uznać należy tą zawartą w Encyklice
Centesimus annus 24: osią każdej kultury
jest postawa człowieka wobec największej
tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostanie
uchylone, kultura i życie moralne Narodów
ulegają rozkładowi.
Podsumowując tę myśl kluczowymi sformułowaniami - kultura osiąga pełnię dopiero w zetknięciu z transcendencją. Niszczenie religii prowadzi więc do niszczenia
kultury, o czym bezspornie dowiodły - mające oświeceniowy rodowód - zarówno narodowe nacjonalizmy czy też inne totalitarne, z natury ateistyczne ideologie i systemy
polityczne XX wieku. Analizując szczegółowiej niniejszą naukę - jej tezę wyjściową
stanowi wizja stworzenia człowieka i świata przez Boga oraz nakaz czynienia ziemi sobie poddanej11. U podstaw tego opisu zawarta jest prawda o człowieku jako osobie i jej
transcendencji. Zrywając więź z Bogiem,
człowiek naraża nie tylko swoją tożsamość,
lecz afirmację jedynie dla niego samego12;
odrywając się tym samym od Przymierza
z Bogiem, zatraca możność kształtowania
samego siebie oraz jemu powierzonego
dzieła stworzenia. Zdaniem Papieża - człowiek jako „korona” i twórca wszelkich
działań, celów i sensów kultury - winien
przyjąć za jej fundament trzy główne wyznaczniki: prawdę, dobro i piękno gdzie re-

Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s.275-276.

10

Zob. PT 12; 147.

11

Rdz 1,28.

12

RH 13 /Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis - 1979/.
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lacja jej z prawdą jest podstawowa13; kiedy
dobro znaczy odpowiedzialność za prawdę,
która określa godność osoby14; gdy piękno
jest powołaniem zadanym przez Stwórcę
wraz z darem talentu artystycznego, jakie
warunkuje prawda i dobro15. Ponadto dodajmy - w związku z kwestionowaniem
przez dzisiejszego człowieka wymiaru
transcendentnego kultury, obecny jej kryzys to kryzys samej prawdy, którą zamienia się subiektywizmem, gdzie moralność
obiektywną zastępuje etyka indywidualna,
w której człowiek traci poczucie pewności,
moralne punkty odniesienia, gdy ogarnia go
bezsens i rozpacz. Wszystko to - jako efekt
błędnej antropologii - rodzi różne przejawy
skrajnego egoizmu, budzi przemoc, kiedy
na miejsce kultury pokoju, radości, praw
człowieka, solidarności, miłości... tworzy
jej zaprzeczenia określane ogólnie „kulturą
czy cywilizacją śmierci”.
2/ Naród i kultura - wzajemność czy
obcość
Najpierw - czym jest kultura ? W rozumieniu Papieża - jest wyrazem człowieka. Jest
potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek
ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie
(....). I równocześnie człowiek tworzy kulturę
we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem
międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia
i współdziałania ludzi16. Z kolei - tym, co konstytuuje naród w sposób najbardziej podstawowy, co stanowi o istocie konkretnego
narodu, jest kultura. Na niej więc opiera się
13

duchowa więź łącząca ludzi w jedną wspólnotę zwaną narodową. Znaczy to, iż naród
jest w pierwszym rzędzie rzeczywistością
duchową, a nie materialną, podobnie jak
kultura jest najpierw sprawą ducha ludzkiego, a wtórnie - materii. Stwierdzenie to
posiada ogromne konsekwencje w wymiarze praktycznym, bowiem bezpodstawnym
staje się zarzut dzielenia ludzi wedle kryteriów biologiczno-etnicznych.
Związki i zależności. Słynną wypowiedź
Jana Pawła II w siedzibie UNESCO z 1980
roku, iż naród to wielka wspólnota ludzi
istniejąca „z kultury” i „dla kultury” - należy uzupełnić myślą o jej znaczeniu politycznym, która gwarantuje jemu niezależność czy suwerenność; dlatego jest kultura
tym wielkim wychowawcą ludzi służącym
do tego, aby „bardziej być” we wspólnocie, która posiada dłuższą historię niż jej
pomniejsze struktury, gdzie wychowuje
się człowieka „ narodowo”, poczynając od
tego, co najprostsze, tj. od języka. Warto tu
wspomnieć o elementach narodotwórczych
kultury, które stanowią cztery wielkie dziedziny: religia, nauka-wiedza, moralność
i szeroko rozumiana sztuka; zresztą odpowiada to czterem rodzajom poznania: teoretycznemu, praktycznemu (moralnemu),
twórczościowemu (pojetycznemu) oraz
scalającemu te wszystkie - religijnemu17.
Zatem kultura jako całość humanizacji życia ludzkiego, jednostek i zbiorowości, jest
główną podstawą świadomości i samoświadomości narodowej.

Zob. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2.06.1980, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Doku-

menty, przemówienia i homilie, Sandomierz 1997, s.64-81.
14

Zob. Przemówienie do Uniwersytetu Portugalskiego, Lizbona, 14.05.1982 /msp/.

15

Zob. LA 3 /List do artystów - 1999/.

16

Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha, 3 czerwca 1979, w: Przemówienia,

homilie. Polska 2 VI-10VI 1979, Kraków 1979, s.53-56.
17

Zob. Cz. Bartnik, Sakrament pojednania narodu w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku, w:

Polska teologia narodu. Red. Cz. Bartnik, Lublin 1988, s.316; por. A. Krąpiec, Osoba i społeczność, w: Jan
Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, Lublin 1982, s.73.
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Kolejne istotne związki narodu z kulturą widać w sytuacjach, gdy naród pozbawiony jest wolności czy też suwerenności
politycznej. Zdaniem Papieża - co wynika
z Jego „polskich doświadczeń” - pomimo,
iż może być naród różnorako krępowany,
zachować może swoją niezależność dotąd,
dokąd decyduje o swej własnej tożsamości,
o swoim być; zresztą o tym doskonale wiedzą ci wszyscy, którzy podbijają narody
i chcą je zniewolić18. W opinii Papieża - ważnym narodowotwórczym czynnikiem kultury jest także jedność historii. Dzięki niej
naród istnieje, kształtuje, zespala swe siły
oraz stawia przed sobą konstruktywne cele
i zadania. U autorów, którzy interpretują
tenże składnik papieskiej nauki, spotykamy interesującą analizę: do historii narodu
zaliczają tradycję, dłuższą wspólnotę działania oraz kształtowaną latami zbiorową
podmiotowość i samoświadomość. Tradycja jest wtedy ujmowana jako konstruktywna samo-kontynuacja narodu, gdzie
jedno pokolenie przekazuje potomkom
niejako „siebie samego”. Mając na myśli
wspólne działania, bierze się tu pod uwagę
pewien istotny rodzaj samorealizacji narodu na wielu ważkich terenach bytowania,
zbierania cennych dlań doświadczeń życiowych; słowem - konstruktywnych dzieł,
szczególnie - solidnej pracy, która posiada
18

walor narodotwórczy19. Ostatnim i istotnym narodotwórczym elementem kultury,
który wymienia się w nauce Papieża, jest
wspólna podmiotowość, czyli - cały wymiar
określany mianem życia wewnętrznego. Jak
określa Cz. Bartnik, Papież przypisuje tej
podmiotowości rangę jakiejś zbiorowej
podmiotowości, która jest obrazem „duszy
narodu”. W tym znaczeniu mówi się, iż naród posiada własną świadomość i rozum,
władze działaniowe, zdolności serca; jest
to zarazem duchowe i osobowe ujmowanie
narodu20. Dodajmy tu jeszcze jeden ważny
dla nauki papieskiej element, a mianowicie,
że naród konstytuuje konkretna etniczność.
Wyraz tej wartości dawał wielokrotnie sam
Papież, podkreślając swoje słowiańskie korzenie, a tym samym poczucie solidarności
i kulturowego pokrewieństwa21. Znaczący
w tej kwestii ślad wynika z doświadczenia
historycznego Papieża oraz związek Jego
nauki z wykładem o narodzie głoszonym
przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego; widzimy u Nich zbieżność nauk, które dotyczą
praw narodu22.
I jeszcze jedna istotna, spotykana w nauce Papieża, zależność - skoro naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”, to owo „dla”
świadczy, iż spełnia on rolę wychowawczą
wobec swoich członków. Wychowanie jako
zadanie każdej kultury, zwłaszcza tej naro-

Por. J. Chelini, Powrót profetyzmu. Jan Paweł II w Polsce, „Communio” (pol) 1988, nr 5, s.14 i n; R.

Buttigione, Suwerenność osoby i narodu poprzez kulturę, „Ethos” 1988, nr 2-3, s.89.
19

Por. Cz. Bartnik, Wizja narodu według Jana Pawła II, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 121, s.1-

12; tenże, Naród i jego dzieje jako personarum in communione, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej
tożsamości. „Gdzie jesteś Adamie?”, Lublin 1987, s.186-200.
20

Zob. Cz. Bartnik, Sakrament pojednania narodu w nauczaniu Jana Pawła II, s.318; J. Kupny, dz. cyt., s.89.

21

Zob. J. Kalinowski, Nauka i kultura w służbie człowieka, „Communio” (pol) 1988, nr 5, s.59; Z. Na-

recki, Główne płaszczyzny przesłań Jana Pawła II do Rodaków – zarys zagadnień, w: J. Zimny, N. Nyczkało
/red./, Semper in altum. Zawsze wzwyż, Stalowa Wola 2010, s.295 i n.
22

Zob. S. Wyszyński, Przemówienie w stulecie powstania styczniowego w Warszawie, 27 stycznia 1963

/msp/; por. J. Lewandowski, Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1982; Cz.
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Strzeszewski, Naród i państwo w nauczaniu społecznym księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego,
„Chrześcijanin w Świecie” 1976, nr 6, s.31-44.
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dowej, oznacza proces dorastania do pełni
człowieczeństwa, by człowiek „więcej był
niż miał”. Aczkolwiek jest to rola pośrednia,
wzmacnia ona pierwszoplanową w tym
dziele rolę rodziny, która uczestniczy w kulturze narodowej, bowiem każdy wszak
wychowuje się w rodzinie na tych treściach
i wartościach, jakie składają się na całość
kultury danego narodu23.
„Kultura śmierci”. W związku z powyższym jawi się, obecnie lansowany w sposób
drastyczny, problem kultury opartej tylko
w oparciu o „być”. Nie prezentuje ona priorytetów zawartych w „cywilizacji miłości”:
osoby ludzkiej przed rzeczą, ducha nad materią, bardziej „być” niż „ mieć”, miłosierdzia
przed sprawiedliwością, ubóstwa przed bogactwem, itd. Zaprzeczeniem niniejszego
pojmowania kultury i jej narodotwórczych
wartości jest „kultura śmierci”, zwana też
w społecznym nauczaniu Kościoła „cywilizacją śmierci”. Objawia się ona w nowożytnym nihilizmie, jaki znaczy mentalność
Zachodu XX wieku wielopłaszczyznową pogardą wobec życia i ludzkiej miłości.
Termin „kultury śmierci” rozwinął i głównie rozpowszechnił Jan Paweł II, najpierw
w Encyklice Centesimus annus 39, a następnie - podając bogatą panoramę jej przyczyn
i przejawów w Encyklice Evangelium vitae
i w Adhortacji Familiaris consortio. Najogólniej - taką kulturę określa się jako powszechne zjawisko, które wiąże się z aborcją rozpatrywaną nie tylko w aspekcie religijnym,
ale także w szerokim kontekście społecznym, kulturowym, a nawet politycznym.
Wedle ustalonego w społecznej nauce Kościoła pojęcia - kultura wyraża człowieka,
jego godność, służy jego dobru; jako sposób
ludzkiego istnienia, jest kultura jego świa-

domym i wolnym działaniem, które ma za
cel humanizację jego samego i środowisko
jego życia. Słowem - człowiek jest sprawcą
kultury oraz jej ostatecznym celem. Czym
jest więc w niniejszym kontekście „kultura śmierci”? Jak określa Papież w Encyklice
Evangelium vitae 17 - jest to spisek przeciw
życiu, w który zamieszane są nawet instytucje
międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii
na rzecz szerzenia antykoncepcji, sterylizacji
i aborcji. Jak uczy dalej Papież w Evangelium
vitae24 - szczególną odpowiedzialność za
ten stan rzeczy ponoszą mass media, które
propagują - jako przejaw postępu i wolności - antykoncepcję, sterylizację, aborcję,
a nawet - eutanazję. W rezultacie - dążności te narażają ludzkość na bardzo poważne
i śmiertelne niebezpieczeństwo, które powoduje zatarcie granicy między dobrem a złem
w sprawach dotyczących fundamentalnego
prawa do życia.
Papież nie tylko wskazuje na objawy
„kultury śmierci”, ale obnaża jej źródła powstawania, którymi są: propagowanie wypaczonej wizji człowieka i jego autonomii;
wynaturzoną koncepcję ludzkiej wolności;
osłabienie zmysłu religijnego i poczucia
grzechu; kult techniki, nawet w sferze bioinżynierii; lansowanie konsumpcjonizmu
i materializmu, których przejawami są utylitaryzm i hedonizm; deformacja sumienia
i znieczulica moralna25. Jego wizja kultury
miłości wypływa głównie z przykazania
miłości i wyłaniającego się zeń świata bardziej ludzkiego - z miejscem centralnym,
który stanowi sam człowiek. Świat ten jako
droga, po której winien kroczyć dziś Kościół,
stanowi też ośrodek całego życia społeczno-gospodarczego, w którym powinna do-
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Zob. LE 10 /Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens - 1981/.

24

Zob. T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994, s.8 i n; tenże, Nauczanie społeczne papieża Jana

Pawła II, s.297.
25

Zob. EV 15; 21-22; 24 /Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae - 1995/.
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minować zasada prymatu: ducha nad materią, miłosierdzia przed sprawiedliwością,
ubóstwa przed bogactwem, etyki ponad
techniką, pracy przed kapitałem, prawdy
nad koniunkturą i sensacją. W tymże świecie nie ma też miejsca na przemoc, jaka
rodzi się z nieposzanowania fundamentalnych praw człowieka, niesprawiedliwości
społeczno-gospodarczej oraz - używania
polityki przeciwko dobru człowieka. Stąd
wyłania się dalszy, papieski obraz takiej
kultury, która stawiać będzie: dialog przed
konfrontacją, prawa ludzkie nad ideologią
i racjami państwa, eksponować uprawnienia narodu ponad konwencjami ponadpaństwowymi i globalnymi.
Zachowywanie powyższych priorytetów
to szansa na tworzenie kultury miłości,
która dotyczy wszystkich ludzi dobrej woli;
jest to też pewna droga wychodzenia ludzkości z sytuacji bez wyjścia, w jakich obecnie się ona znajduje. Wyjątkowe w tej misji
naprawy wyzwanie staje przed Kościołem,
którego rzeczywistą Rękojmią może być
sam Chrystus i Jego Ewangelia. Apelowanie
Papieża o solidarne angażowanie się ludzi
dobrej woli w dzieło nowej ewangelizacji,
którego słuszność potwierdza Synod Biskupów z 2012 roku oraz nauka Benedykta XVI
- to obrona świętości człowieka oraz jego
praw, na czele z prawem do życia i wyznawania wiary. Jest to jednocześnie gwarancja urzeczywistniania kultury życia i miłości, która zapewnia ludziom prawdziwy
rozwój oraz pokojową przyszłość świata26.
3/ Kultura - naród w służbie
człowiekowi
Suwerenność (wolność). Tylko taki naród,
który jako społeczność ludzka urzeczywist26

nia się w całym swoim jestestwie, pozostaje naprawdę wolny, kiedy w stopniu wystarczającym jest świadom swej tożsamości i kształtuje ją w toku rozwijania własnej
kultury. Dlatego Papież podkreślał prawdę,
że istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze Narodu; jednocześnie napominał społeczność
międzynarodową, aby strzegła tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada
dzięki swej kulturze27. Suwerenność kulturową narodu rozumie się jako wolność i niezależność w rozwijaniu przez ten naród jego
własnej kultury, w poszukiwaniu wartości
umacniających jego własne dziedzictwo
kulturowe, które było - co można poznać na
przykładzie Polski z okresu zaborów - mocniejszym czynnikiem przetrwania, aniżeli
suwerenność polityczna wyrażająca się we
własnej państwowości. Z historii Polski też
wiadomo, że jak nie zawsze suwerenność
polityczna jakiegoś narodu nie gwarantuje
jemu własnej odrębności narodowej, tak
własne państwo nie musi pozostawać na
straży tych wartości, które składają się na
dobro kulturowe narodu i umożliwiają jego
rozwój. Zdarzało się bowiem, iż powodowało destrukcję tegoż dorobku, że interesy
polityczno-gospodarcze jego zbiorowości
zdominowały fundamentalną tożsamość
kulturową narodu. Dzisiaj szczególnie, bowiem w dobie procesów unifikacyjnych,
nie może tej kulturowej tożsamości narodu zaszkodzić zacieranie różnic etnicznonarodowych powodowanych migracjami,
globalizacją oddziaływań mass mediów,
gospodarki, polityki, itp., które eliminują
wymiary lokalno-partykularne, zacierają etniczność wielu społeczności lokalnych i ich
regionalnych tradycji. Aczkolwiek napięcie

Zob. T. Borutka, Cywilizacja miłości, s.8-88; tenże, Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu

Jana Pawła II (Wybrane zagadnienia), Kraków 1993, s.36-45; A. Olczyk, Kultura śmierci, w: Jana Paweł II,
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takie w dobie obecnej jest - zdaniem Papieża - nieuniknione, niemniej jednak nakazuje ono każdemu człowiekowi czuć się obywatelem ludzkości, i zarazem - członkiem
konkretnych, historycznych społeczności,
które z natury określają jego tożsamość
właśnie poprzez pozostawanie ich w lokalnych ostojach społeczno-kulturowych. Jak
uczy Papież - to napięcie pomiędzy rzeczywistością partykularną a uniwersalną można
uznać za nieodłączną cechę ludzkiej istoty (...
). Na takim fundamencie antropologicznym
opierają się także „prawa narodów”, które nie
są niczym innym, jak „prawami człowieka”
ujętymi na tej szczególnej płaszczyźnie życia
wspólnotowego. Refleksja na temat tych praw
nie jest z pewnością łatwa, a to ze względu
na trudności w zdefiniowaniu samego pojęcia „narodu”, którego nie można utożsamiać
a priori i w każdym przypadku z państwem.
Ta refleksja jest jednak nieodzowna, jeśli chcemy uniknąć błędów przeszłości i stworzyć
sprawiedliwy ład w świecie28.Szczególną
wymowę posiada tutaj wypowiedź papieska: jestem synem Narodu, który przetrwał
najstraszliwsze doświadczenia dziejów (...).
Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród - nie w oparciu o jakiekolwiek
inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własna kulturę, która okazała się w tym
wypadku potęgą większą od innych potęg (....).
Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze Narodu.
Jest to zarazem suwerenność, poprzez którą
równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek29.
Prawa narodu. Naród, jako wspólnota
naturalna, odgrywa - podobnie do rodziny
- istotną rolę w kształtowaniu osobowości
człowieka, w osiąganiu przez niego doj-

rzałości kulturowej. Analogicznie do istniejącej Karty Praw Rodziny, należy mówić
o - zakodowanych w prawie naturalnym
i mających swoje źródło w prawach osoby ludzkiej - prawach narodu. Aczkolwiek
analogicznie sformułowane do praw osoby,
muszą być odmiennie interpretowane.
Spośród katalogu praw - na pierwszym
miejscu wymienia się prawo do istnienia.
Jest to głównie prawo do istnienia fizycznego, co sprzeciwia się jakimkolwiek postaciom ludobójstwa, jak też antynarodowym
politykom własnego państwa do narodu,
głównie - troski tylko o byt biologiczny, bez
rozwoju duchowego narodu, który ujawnia się w jego kulturze. Jest to nie tylko jakaś eksterminacja, ograniczanie praw, ale
też ucisk kulturowy, jaki przejawia się np.
w niszczeniu lub ograniczaniu spuścizny
kulturowej, swobody wszelakich zrzeszeń
i inicjatyw kulturalnych. Przykładów takiej
walki z kulturą materialną i duchową narodu znamy wiele: poczynając od prostych
zakazów i ośmieszania tradycji - kończąc na
prześladowaniu i eksterminowaniu twórców kultury, eliminowaniu ich wpływów
poprzez wszelkie manipulacje medialne,
propagowanie „kultur alternatywnych”z reguły obcych i dla narodu szkodliwych.
Wiadomo, iż takież działania naruszają właściwy sposób istnienia i bytowania ludzkiego.
Dzięki właściwej sobie kulturze, stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. Stąd też w jedności
kultury, jako właściwego sposobu istnienia
człowieka, bierze zawsze początek wielość
kultur (...). W tej wielości człowiek rozwija się,
nie tracąc istotnego kontaktu z jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru
swego istnienia i bytowania30. Zatem prawo
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do istnienia narodu to fundament wyrażania przezeń własnej kultury, poprzez którą
kształtuje swoją tożsamość, natomiast państwo stwarza przestrzeń do jej wyrażania
i rozwoju poprzez nią. Dodajmy, iż w nauce
papieskiej nie występuje ścisłe powiązanie
suwerenności państwowej czy politycznej
z tą narodową, której ostoją jest jego własna kultura; znane są przypadki z rodzimej
historii, iż o wiele ważniejszą sprawą jest,
aby dany naród posiadał własną, niezachwiana kulturę i poprzez nią żył oraz rozwijał się, integrował się na tej zasadzie autonomii kulturowej z innymi31. Wymowne
są tu słowa papieskie, iż kultura jest przede
wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się
życie duchowe Polaków. Ona wyodrębniła nas
jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg
dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna.
Bardziej nawet niż granice polityczne32.
Drugim podstawowym prawem narodu
jest prawo do wolności w zakresie rozwijania własnej kultury. Podkreśla się tutaj
wychowawczą rolę narodu w stosunku
do młodego pokolenia, na której gruncie
realizuje się autonomię kulturową, nawet
w ramach szerszego państwa lub federacji
państw, m.in. w Unii Europejskiej. Prawo
to kładzie na państwo zobowiązanie, aby
kształtowało niepodległy byt polityczny,
opiekowało się kulturą narodu, rozwijało ją
nie przez kontrolę i unifikację, lecz akcentowanie jego autonomii jako siły tożsamości
i rozwoju dla siebie samego.
Kolejne prawo dotyczy kultury w szerokim
rozumieniu, tj. prawa narodu do rozwoju pod
każdym względem: demograficznym gospodarczym, głównie- kultury, która umożliwia
rozwój jego wszystkim członkom. Impli-
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kuje to potrzebę utrzymywania i rozwijania
współpracy z innymi narodami bez ograniczeń, a zatem komunikowania się z tymi
narodami i wzajemnego przekazywania sobie wartości wedle własnego wyboru. Aby
tak się zadziało, musi ono posiadać prawo
do własnej ojczyzny i całego dorobku w zakresie kultury materialnej. Należy więc eliminować bariery w przekazywaniu własnych
wartości innym narodom, mniej zaawansowanym w gospodarce i dobrobycie socjalnym. Wiadomo w tym zakresie, że istniejący tutaj izolacjonizm i egoizm nie służył
nikomu we wzajemnym budowaniu dobra
na dłuższa metę, wręcz przeciwnie - prowadził do wielu napięć, a nawet wojen. Tym
bardziej wielkim złem jest wypędzanie całych narodów z ich macierzystych kolebek
w imię różnych racji, często ideologicznych
lub politycznych. Temat tych praw to częsty i bolesny problem napięć i konfliktów
światowych, o których wskazują pamiętne
dokumenty Kościoła33.
Następnym jest prawo do samodzielności,
autonomii, niepodległości politycznej. Każde
z nich oznacza co innego, jednakże razem
wzięte wyrażają pewną gradację uprawnień w zależności od poziomu dojrzałości
systemu kulturowego. Samodzielność wyraża w praktyce zdolność danego narodu
do samostanowienia swego bytu i rozwoju
poprzez zrzeszeniowość i instytucje kulturalne, które wzbogacają życie publiczne
obywateli oraz szerzą zasady moralności
społecznej w kształtowaniu etosu kulturowo-narodowego, np. w postaci patriotyzmu. Z kolei autonomia to: niezależność
administracyjna w sferze kultury, życia
społeczno-gospodarczego, ale - z zachowaniem suwerennych uprawnień państwa
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w zakresie bezpieczeństwa i ładu krajowego; niezależność w powoływaniu władz lokalnych oraz - w kształtowaniu autonomii
społeczno-gospodarczej i kulturalnej regionu, własnej samorządności terytorialnej,
gminnej, itp; zachowanie odrębności tzw.
regionalizmów kulturowych oraz zdolność
do ich poszanowania poprzez wszelkie
gremia obywatelskie, zarządcze, kulturalno-społeczne i gospodarcze. Niepodległość
(suwerenność) polityczna przysługuje wówczas, gdy naród stanowi dojrzałą całość
oraz spełnia warunki samodzielnego zaistnienia i rozwoju. Na tej podstawie może
tworzyć konfederacje z innymi narodami,
jeśli wszystko na to wskazuje, iż wzajemne
poszanowanie praw i kooperatyw poszczególnych członków przyniesie konstruktywne i obopólnie wymierne korzyści.
Jeszcze innym, istotnym i zarazem rozwijającym uprawnienia narodu do istnienia jest prawo do poszanowania własnego
dorobku kulturowego oraz tradycji. Często
można dostrzec tendencje do lekceważenia
tych narodów, których kultury są nieznane,
nieczytelne, rodzą napięcia między ludźmi;
kiedy należałoby wzajemnie siebie poznać
i otworzyć się poprzez pokonywanie granic
wzajemnej niewiedzy czy nietolerancji. Pochylanie się nad dorobkiem kultury każdej
społeczności to otwieranie się na wspólne
dziedzictwo kulturowe ludzkości. Wszelkie odmienności oraz pluralizm wartości
i kultur, mogą wnosić wiele dobra w egzystencję poszczególnych narodów, w dobro
wspólne ludzkości. Jak powie Papież: to
napięcie między rzeczywistością partykularną a uniwersalną można bowiem uznać za
nieodłączną cechę ludzkiej istoty. Wspólna
natura każe ludziom czuć się tym, kim są członkami jednej wielkiej rodziny. Jednakże
ze względu na konkretny wymiar historyczny
tej natury ludzie są też w nieunikniony sposób
34
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połączeni silniejszymi więzami z określonymi
społecznościami: przede wszystkim z rodziną..., na koniec z całą społecznością etnicznokulturową, która nie przypadkiem określana
jest terminem „naród”, przywodzącym na
myśl słowo „rodzic”, kiedy zaś nazywana jest
„ojczyzną”, wskazując właśnie na rzeczywistość rodziny34.
4/ Obowiązki wobec narodu i jego
kultury
Naród to szczególny rodzaj bytu społecznego tworzący kulturę niezbędną dla duchowego i materialnego rozwoju człowieka, która - jako określona wartość - rodzi
zobowiązania dla wszystkich jej członków.
Zobowiązania te wyrażają się w kilku określonych formułach, w jakich owe nakazy
szczegółowe są zawarte.
1/ Zobowiązania te sprowadzić można
ostatecznie do jednego fundamentalnego
obowiązku miłości, który określa się potocznie jako miłość Ojczyzny. Sprawa dotyczy nie
tylko ziemi ojczystej, lecz ludzi, ich kultury
i wszystkiego, co zamyka się w formule
wspólnego dobra narodu. Wedle nauki papieskiej - miłość taka nie jest emocjonalnym
uniesieniem, zachwytem nad tradycją i dokonaniami narodu; nie sprowadza się też
do ofiary za Ojczyznę, lecz jest to głównie stała gotowość i wytrwałość w budowaniu
wspólnego dobra narodu. Jest w niej zawarta cześć i szacunek dla kultury narodowej,
konstruktywna krytyka i postawa sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co jej dobru
wspólnemu sprzeciwia się, jest niegodziwe
i zagraża niepodległemu bytowi, wartościom, jedności, honorowi i kulturowej tożsamości. To nie raczej słowa hymnów, lecz
konkretne czyny naprawiają wszelkie zło
wnoszone w życie społeczne i jednostkowe
narodu, gromadzą wszelkie codzienne znoje obywateli w skarbiec dobra wspólnego.
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Znana jest zatem często powtarzana opinia, że trudniej jest żyć dla Ojczyzny w codziennym trudzie pracy i jednomyślności
działania, aniżeli za nią umierać; prawda
ta stwarza nadzieję, iż model narodowego
bohaterstwa winien być w naszej kulturze
zrewidowany. Przebogatą, zwłaszcza bezcenną , bowiem misteryjno-teologiczną,
wizję Ojczyzny przedstawiał Papież w szeregu przemówień, homilii i katechez, i to
nie tylko podczas swoich pielgrzymek do
Ojczyzny, lecz także na forum międzynarodowym, kiedy przestrzegał społeczności
ludzkie przed nacjonalizmem, szowinizmem, rasizmem, kosmopolityzmem czy
megalomanią. Postawy te nie są godne
człowieka, jako członka własnej Ojczyzny, i zarazem - wielkiej rodziny ludzkiej,
„ojczyzny ojczyzn”. O ile Papież wyróżnia
dwa podstawowe obowiązki wobec ojczyzny: wierności i miłości, co wyraża się
w stałej i zwyczajnej dlań służbie, to o tyle
prawa narodów wyrażają konieczność zachowywania przez poszczególne nacje jednoczesnej „uniwersalności”, które zawarte
są w obowiązku współżycia z innymi narodami w atmosferze pokoju, szacunku
i solidarności. Owa harmonia obowiązków
wobec swojej ojczyzny i zarazem wspólnej ludzkiej „ojczyzny ojczyzn”, to wymóg
dzisiejszych czasów, dobra wspólnego
ludzkości, ich pokojowego współistnienia
i rozwoju. Korzystanie z tych praw, zrównoważone przez uznawanie i wypełnianie
wobec nich obowiązków, sprzyja owocnej
„wymianie darów”, jaka umacnia jedność
wszystkich ludzi na świecie; jest to najważniejsze wyzwanie dla istnienia i rozwoju współczesnego świata35. Zresztą jest
35

to już odrębny do rozważań temat !
2/ Z obowiązku miłości wypływa bezpośrednio obowiązek pracy dla narodu
i ojczyzny, który najogólniej polega na
budowaniu przez jej członków dobra
wspólnego. Z katalogu tych dzieł wymienia się najczęściej: pracę oświatowowychowawczą, zwłaszcza naukę oraz
- pielęgnowanie języka ojczystego; pracę
kulturalną, na czele - z literacką; działalność polityczną - aczkolwiek ograniczenie
się do w/w sfer działalności wynikało ze
specyfiki polskich dziejów oraz z tej racji, że łączyło się z heroicznymi ofiarami
jednostek lub elit społecznych. Należy
pamiętać papieskie upomnienie, że dobro
narodu wzrasta nie tyle wskutek indywidualnych ofiar, heroicznego patriotyzmu
elit, lecz jest to - podobnie jak w urzeczywistnianiu Kościoła jako Ludu Bożego - przepustka dla wszystkich członków
i społeczności, które należy rozszerzyć
na wszystkie dziedziny działalności, nawet te zdawałoby się luźno związane
z jej wspólnym dobrem. Należałoby więc
wymienić przedstawione przez Papieża:
szerzenie chrześcijańskiej wizji antropologiczno-teologicznej człowieka, narodu
i kultury, rozwoju świata i Kościoła, itp.;
wynikające zeń kulturotwórcze sensy
i motywy działania na polu oświaty i wychowania, sportu i rekreacji, gospodarki,
techniki i wynalazczości, myśli naukowej,
sztuki, mediów, obyczajów, stylów duchowości i wspólnot religijnych, tradycji
społecznych, ekologii, polityki i stosunków międzynarodowych... Jak dopowie
Papież-Polak, tą bardzo obszerną wizję
pracy należałoby - w obliczu wymogów

Zob. Tamże; tenże, Narody Europy muszą odnaleźć wspólne wartości, które są podstawą pokoju,

„L,Osservatore Romano” (pol) 12: 1991, nr 9-10, s.13; por. Cz. Bartnik, Problematyka teologii narodu,
w: tenże /red./, Polska teologia narodu, s.25 i n; T. Borutka, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II,
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s.168 i n; J. Czajkowski, Budujcie nowe społeczeństwo. Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła
II, Kraków 1991, s.127 i n.
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i potrzeb współczesności - poszerzać
wciąż o pełniejszy zakres formuł i zadań
dobra wspólnego. Niewątpliwie będzie to
oznaczało postęp narodów i ich członków
w społeczno-moralnej i religijnej dojrzałości oraz odpowiedzialności; zaś wszystko to, aby miało najgłębszy sens, należy
przepoić czymś najistotniejszym - wiarą
nadprzyrodzoną: otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej
tysiącletniej wspólnoty ( zresztą każdej
wspólnoty) - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego
narodu i kultury, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie zrozumielibyśmy samych siebie36.
3/ Kolejnym zobowiązaniem wobec narodu i jego kultury jest ich obrona. Nie
jest to tylko zbrojna, ograniczona do wyjątkowych sytuacji obrona narodu i jego
kulturowej tożsamości, lecz ich ochrona w szerokim rozumieniu, tj. głównie
w podstawowych wartościach narodu
- w jego tożsamości kulturowej, w wierności tradycji i wiary przodków. Historia
zna wiele metod niszczenia narodu i jego
kultury w postaci: eksterminacji, przesiedleń, zniewolenia ekonomicznego lub
administracyjnego, narzucania obcych
wzorców, itp. Obecnie są bardziej wyrafinowane sposoby wewnętrznej samo-destrukcji: biologicznej, antypopulacyjnej,
psychologicznej i kulturowej w postaciach: liberalnych bądź relatywistycznych stylów życia i rekreacji, materialistyczno-konsumpcyjnych wzorów życia,
wszelkiej postaci indyferentyzmu oraz
36

deprecjacji wartości tradycji i religii... na rzecz bliżej nieokreślonych, „postępowo-wolnościowych”, ponadnarodowych
czy ogólnoświatowych ideologii. W założeniu - to niszczenie ludzkiej tożsamości
i zacieranie godności moralno-religijnej
człowieka oraz jego społeczności jako
nośników narodowotwórczych wartości. Zresztą znane są z historii i pozostają wciąż aktualne zmasowane akcje
propagandowe wobec ludzi, zwłaszcza
młodych, mamionych perspektywą „wolności” oraz wyzwalania się z wszelakich
norm tradycji i więzi kulturowych, które prowadzone są poprzez zmasowane
programy edukacyjno-medialne, rozpowszechniane przez wyspecjalizowany
aktyw wrogich narodowi i jego kulturze
najemników czy „postępowców”. Szczególnie stosuje się dziś wyrafinowane,
nowoczesne metody i środki dzielenia
oraz skłócania ludzi i społeczności oraz
- bezprzykładnego dyskredytowania lub
eliminowania szacownych „zasobów”
narodowo-kulturowych. W tej to perspektywie naród i jego kultura pozbawiane są najcenniejszej, teologicznej
perspektywy, którą - idąc za refleksją Papieża nad tradycją teologii polskiej - widzieć należy w świetle Chrystusa, Ducha
Świętego, Maryi i Kościoła37. Podobnie jak
poprzedni, problem ten wymaga szerszej analizy !
4/ Ostatnim z ważkich zobowiązań,
które wymienia się we współczesnej nauce społecznej Kościoła, jest obowiązek
wierności. Powstaje często pytanie, które

Homilia podczas Mszy św. Na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 /msp/; zob. T. Borut-

ka, dz. cyt., s.205 i n; J. Majka, dz. cyt., s.146 i n; H. Skorowski, Naród, w: Jan Paweł II, Encyklopedia
nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s.307 i n; por. Kultura w kręgu wartości. Red.
L. Dyczewski, Lublin 2001, itd.
37

Zob. Homilia podczas Mszy św. Na Placu Zwycięstwa; tenże, Pragnienie zwycięstwa należy do chrze-

ścijańskiego programu życia człowieka i Narodu, „L,Osservatore Romano” (pol) 1983, (nr spec.), s.1; RH
14; Przemówienie Ojca Świętego podczas Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, 19 czerwca 1983 /msp/.
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dla wielu ludzi pozostaje wciąż aktualne
w związku z ich licznymi migracjami zarobkowymi, z racji trudności w realizacji
fundamentalnych potrzeb życiowych we
własnej ojczyźnie, itp. Zdaje się przeważać opinia, iż za zdradę zwykło uważać
się emigracje obywateli z niskich, egoistycznych pobudek materialno-socjalnych, kiedy świadomie i z premedytacją
działają na jej szkodę poprzez szkalowanie słowem i czynem dobrego imienia
swego narodu, zaś w chwilach potrzeby
tej przynależności wypierają się. Takie
postępowanie jest stosunkowo przejrzyste w zestawieniu z przypadkami, kiedy
funkcjonują oni na szkodę w granicach
swojego kraju poprzez wichrzycielstwo,
kolaboracje z wrogami czy wyrafinowane
zaprzaństwo i destrukcyjność społecznomoralną. Czy zatem obowiązek wierności
jest bezwzględny i absolutny, kiedy ktoś
zrzeka się swej narodowości i kultury na
rzecz obcej, która go nie zniewala, lecz
daje mu wzrost duchowy i szanse na lepsze życie. Pojawia się wówczas dylemat,
który należy rozważyć dogłębnie w jego
okolicznościach i motywach, a mianowicie, dlaczego konkretny człowiek czy
grupa nie chcą pozostawać w swej nacji oraz nie wnoszą wkładu w jej dobro
wspólne. Nie musi to oznaczać wyrzekania się własnego narodu i szacunku dla
swojej kultury, lecz wręcz przeciwnie jest to w jakimś sensie służba własnemu
narodowi38.
Jak wiadomo z doświadczeń historii,
ocena obowiązku wierności ojczyźnie i jej
kulturze jest niezwykle złożona. Zresztą
rodziło to wiele dyskusji oraz wątpliwości w przypadkach ludzi żyjących w kraju, których postawy i zachowania można
uważać za zdradę i zaprzaństwo, kiedy
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38

Zob. J. Majka, dz. cyt., s.150-151.

39

Zob. Przemówienie w siedzibie ONZ.

w przeciwieństwie do nich ci żyjący na
obczyźnie mogą niejednokrotnie stanowić przykład patriotyzmu, przywiązania
do swej kultury macierzystej. Najogólniej
dostrzega się w literaturze przedmiotowej trzy praktyczne rozwiązania problemu: pierwsze - asymilacyjne, tj. rezygnacji
w własnego dziedzictwa narodowo-kulturowego i szybkiego upodobnienia się
do środowiska życia w często wielopostaciowej, dobrowolnej lub wymuszonej postaci; drugie - sytuacji getta, tj.
najczęstszej asymilacji fasadowej, która
ogranicza kontakty lub nawet powoduje
społeczno-kulturową izolację obcych jednostek i grup; trzecie - tendencji do integracji społeczno-kulturowej, z jawnym zachowaniem części własnego dziedzictwa
kulturowego - i co najważniejsze – która
najlepiej odpowiada założeniom społeczno-kulturowego personalizmu, bowiem
adaptujący się pozostają w owej integracyjnej zgodzie, zarówno z własnym oraz
z nabywanym „dorobkiem”. Dwa pierwsze rozwiązania są dla swoich podmiotów w jakimś sensie destrukcyjne, trzeci
zaś przyczynia się do rozwoju osobowego
i wzbogacenia kulturowego asymilowanych ogniw, w sumie - do rozwoju dobra
wspólnego wszystkich stron. W ten to
sposób może dziś następować, wskutek
przekraczania licznych granic i barier,
konstruktywne wykorzystywanie praw
narodów poprzez zrównoważone uznanie i wypełnianie obowiązków, co sprzyja
owocnej „wymianie darów”, która umacnia jedność wszystkich ludzi39. W tym też
świetle należy ganić rozpowszechniane
obecnie postawy nacjonalizmu, głoszące
pogardę dla innych narodów i kultur oraz
- kosmopolityzmu, tj. całkowitego zobojętnienia na wartości narodowe w imię
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wyimaginowanej kultury ogólnoludzkiej.
Tylko miłość własnego narodu i jego kultury nie wyklucza umiłowania ludzkości;
wręcz przeciwnie - właśnie w miłości
własnej Ojczyzny weryfikuje się przywiązanie do szczytnych, ogólnoludzkich
ideałów40.
***
Nie słabnące zainteresowanie tematami narodu i kultury stanowi w dobie
obecnej globalizacji niezwykły i zarazem
osobliwy do rozważań problem; wskazuje niejako na „fundament antropologiczny”, tj. ludzką godność i prawa, które
ujmowane są na szczególnej płaszczyźnie jego życia wspólnotowego. Z papieskiej koncepcji na temat narodu i kultury
wynika generalna przesłanka, a mianowicie, ich centrum stanowią ludzie
z określoną: więzią społeczną; wspólnotą miejsca; świadomością wspólnego dobra; przekonaniami o wspólnym pochodzeniu, historii, woli jedności, języku;
a zwłaszcza - kulturą. Najbardziej wymownymi dla naszych rozważań i jednocześnie sumującymi temat pozostają słowa Jana Pawła II wypowiedziane na początku Pontyfikatu w siedzibie UNESCO,
2 czerwca 1980 roku: naród bowiem jest
tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą
różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie
kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla
kultury” - dlatego właśnie jest ona wielkim
wychowawcą ludzi do tego, aby „bardziej
być” we wspólnocie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego,
co najprostsze. Ścisła, wręcz esencjalna,
wzajemność i zależność tych dwóch rzeczywistości wyjaśnia nam wszystko to,
co w obrębie nich się znajduje; ponadto
wskazuje na główne dylematy człowieka
40

i jego społeczności naturalnych, które w epoce procesów globalizacji i postępującej wraz z nimi narodowo-kulturowej
unifikacji współczesnego świata - dokonują się w wielu płaszczyznach ludzkiego esse i agere. Ich to „zawartości” stają
się niewątpliwym wyzwaniem na drodze
do rozwiązywania szeregu niebezpiecznych napięć, jakie pojawiają się pomiędzy partykularną a uniwersalną rzeczywistością człowieka i jego społeczności.
Równoważenie tychże antynomii na
zasadach wskazanego personalizmu pozostaje wciąż najcenniejszym i zarazem
niezbywalnym składnikiem ich materialno-duchowego rozwoju oraz dobra
wspólnego ludzkości.
Zdaniem Papieża - harmonizowanie
całych narodowo-kulturowych spuścizn
z tym wszystkim, co nowoczesne - zapewnia człowiekowi i jego naturalnym
społecznościom, tj. rodzinom, grupom pośrednim, ojczyznom, a nawet
państwom, pokojowy wzrost w dobru
wspólnym teraz i na przyszłość, który
objawia się już w ich doczesnej pomyślności. Jeszcze jedna i bodajże najważniejsza teza papieska, która jest zawarta
u podstaw rozumienia oraz kształtowania realnego bytu narodowo-kulturowego. Jest nią sam Jezus Chrystus jako
Klucz do zrozumienia oraz urzeczywistniania ziemskiej pomyślności narodów
i całej historii ludzkości. Postępując za
teologiczną spuścizną Kościoła, którą
zawierają Przekaźniki Objawienia /Zob.
KO 4/ oraz chrześcijańska nauka społeczno-moralna, dzieła tej miary człowiek
nie wzniesie własnymi siłami. Jeśli więc
odrzuci się ów Depozyt Chrystusa, największym dla człowieka zagrożeniem –
o czym „uczą” wymownie tragedie ostat-

Zob. Tenże, dz. cyt.; por. T. Borutka, dz. cyt., s.185 i n; J. Majka, Zagadnienie integracji grup etnicz-

nych w świetle katolickiej nauki społecznej, „Studia Polonijne” 1983, t. VI, s. 45-58.
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nich wieków - stanie się on sam i budowana przezeń przyszłość. Niechaj sentencją rozważań pozostaje niezgłębiona
Prawda, którą podkreśla sformułowanie
Błogosławionego, iż rzeczywistość narodów i ich kultur oraz nadprzyrodzonej
wiary wzajemnie przenikają się, stają
się bez siebie niezrozumiałe i martwe.
To pozostaje stale przewodnim Apelem
dla współczesności - rozdzielanie ich lub
eliminacja zagraża zarówno człowiekowi, narodom, w sumie - całej ludzkości
i Kościołowi. Zatem wiara w Kościele jest
dla konkretnych narodów i ich kultur tą
nadprzyrodzoną Mocą, która chroni je podobnie jak rozum człowieka - przed
tragicznymi w skutkach zagrożeniami
różnych: nacjonalizmów, ateistycznych
miraży,
imperialno-internacjonalnych
lub kosmopolitycznych zapędów. Sumując naukę Papieża - tylko oparte na Łasce
byty oraz dzieła narodów i ich kultur są
kluczowym Wyznacznikiem i zarazem
najpewniejszym Drogowskazem, który
konstytuuje rzeczywiste dobro wspólne,
a tym samym - wszelką pomyślność i pokojową przyszłość całej ludzkości.
Summary
Nation and culture in the teaching of
John Paul II
Continuous interest in the topics of
nation and culture is both unusual and
strange in the era of globalization. It
indicates the “anthropological foundation”, i.e. human dignity and rights that
are formulated in terms of the community life. The papal teaching on nation
and culture conveys a general premise,
namely, the fact that it is made of people with specific attributes like: social
bond, common space, awareness of the
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common good, beliefs about common
ancestry, history, unity, language, and
especially culture. The most meaningful summary of the topic is provided by
John Paul II who said at the beginning
of his Pontificate at the headquarters of
UNESCO on June 2, 1980: The nation exists “by” culture and “for”culture, and it is
accordingly the main educative influence
ensuring that men can “be more” within
the community. It is that community which
has a history going beyond the history of
the individual and the family. It is also in
that community, in terms of which every
family acts as an educator, that the family
commences its educational task with the
simplest thing first, by imparting language
and thereby enabling man in his early
years to learn to speak, and thus to become
a member of the community formed of his
family and of his nation. Close mutuality
and dependence of these two realities
explain everything that is inside them.
Moreover, they indicate the main dilemmas of men and their natural communities that are taking place in many areas
of human esse and agere, especially in
an era of globalization and increasing
national and cultural unification of the
modern world. The “contents” of the
two realities become a real challenge on
the way to solve a number of dangerous
tensions that have emerged between the
particularistic and universal reality of
man and his community. Balancing these
opposites on the principles of personalism is still the most valuable and indispensable component of both their material and spiritual development and the
common good of humanity.
According to the Pope, harmony between cultural legacy and modernity
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guarantees peaceful growth for man
and his natural communities, such as
families, intermediate social bodies,
homelands, or even states and the international community. There is one more
and perhaps the most important papal
thesis, which constitutes the basis of understanding and creating real nationalcultural existence. It is the same Jesus
Christ as the key to understanding and
realizing earthly well-being of nations
and the whole history of mankind. Following a theological heritage of the
Church, which is included in Revelation
(see Dei Verbum 4) and the Christian
socio-moral teaching, man alone is not
capable of performing this kind of work.
Therefore, if one rejects the deposit of
Christ then man himself will become the
greatest threat, as the tragedies of recent
centuries suggest. Let us concentrate on
the unfathomable Truth, which is con-

firmed by John Paul II: that the reality of
nations and their cultures and supernatural faith are intertwined and become
incomprehensible without each other.
A main appeal for the present is that
their separation or elimination threatens
both men and nations or the whole humanity and the Church together. Thus,
faith is the supernatural power that protects specific nations and their cultures
against the tragic consequences of different threats like: nationalism, atheistic
mirages, imperial international or cosmopolitan tendencies. To summarize the
teaching of the Pope, only entities based
on grace, including works of nations and
their cultures, are a key Determinant
and also the safest Signpost which constitutes the true common good, and thus
all good fortune and peaceful future for
all humankind.
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