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marek mariusz tytko

KONCEPCJE PEDAGOGIKI KULTURy NARODOWEJ  
WOBEC KULTUR MNIEJSZOśCI NARODOWyCH  

I KULTUR INNyCH NARODÓW

Współcześnie, na początku XXI w., gdy „modna” stała się tzw. pedagogika mię-
dzykulturowa, czyli interkulturowa oraz tzw. pedagogika wewnątrzkulturowa, czyli 
intrakulturowa, podejmowanie zagadnienia pedagogiki kultury narodowej jest rzadko 
spotykane, choć stanowi centralne zagadnienie wychowawcze każdego narodu. Dziś 
pisze się o wychowaniu patriotycznym, natomiast problematyka pedagogiki kultury 
narodowej w kontekście innych kultur narodowych jest nieobecna w literaturze przed-
miotu. Z tego powodu warto podjąć wskazane w tytule zagadnienie, wychodząc z za-
łożeń pedagogiki kultury, warto też zarysować rzadko penetrowany pedagogiczny ob-
szar badawczy.

W historii wychowania należałoby wskazać na międzywojenny spór teoretyczny 
wśród pedagogów kultury, który toczony był m.in. przez Bogdana Suchodolskiego 
i Zygmunta Mysłakowskiego na temat alternatywy: wychowanie narodowe czy wy-
chowanie państwowe? Spór powyższy (Mysłakowski 1931; Mysłakowski 1938 i in.) 
toczony był w kontekście historycznym, choć ówcześnie stale aktualnym, tj. w związ-
ku z tym, że w II Rzeczypospolitej istniały dość liczne mniejszości narodowe, np.: 
żydowska, ukraińska, białoruska, jak i te mniej liczne: niemiecka, litewska, ormiań-
ska, tatarska, czeska, słowacka, cygańska itd. Państwo polskie nie było de facto jed-
nonarodowe, lecz wieloetniczne, wielonarodowe, z dominującą narodowością polską 
oraz m.in. z wymienionymi mniejszościami narodowymi i grupami etnicznymi, np. 
ukraińskimi (takimi jak Łemkowie, Bojkowie), czy cygańskimi1.

Te mniejszości czy grupy etniczne były kontekstem, tłem dyskusji, która toczyła 
się przed II wojną światową w zasadzie na poziomie antropologicznym: co jest waż-
niejsze – państwo czy naród? Czy naród jest dla państwa, czy państwo dla narodu? 
A jeśli w państwie jest więcej niż jeden naród, to co wtedy? A jeśli jest tak, to co wte-
dy z wychowaniem? Komu i czemu służy wychowanie w państwie wielonarodowym, 
z dominującą w sposób oczywisty pozycją jednego narodu? Czy wychowanie ma słu-
żyć narodowi dominującemu czy także grupom narodowym niedominującym, ale tak-

1 Cyganie są zwani obecnie, w myśl politycznej poprawności, Romami, choć nie jest to grupa jedno-
lita – są wśród nich np. Cyganie karpaccy, Lowarowie, Polska Roma, Kotlarze.
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że nierecesywnym? Czy lepsze jest wychowanie mniejszości narodowych dla pań-
stwa, czy dla adaptacji do narodu dominującego, a może dla asymilacji w ramach 
narodu dominującego, czy też może dla kulturowej konwergencji narodów, tj. wza-
jemnego przenikania się, obopólnego wpływu, ubogacenia się nawzajem?

Takie ogólne pytania nasuwają się współcześnie badaczowi po lekturze między-
wojennych pism Mysłakowskiego i Suchodolskiego, choć wyżej wyszczególnione 
wątpliwości tam wprost nie padły. Dyskusja była dość ograniczona, poruszano się 
w obszarze: państwo – naród – wychowanie. Spór ów dotyczył przed II wojną świa-
tową w zasadzie podstaw antropologicznych.

Pytanie brzmiało: czy w państwie, które realizuje politykę propaństwową, prouni-
tarną, wychowanie powinno mieć charakter propaństwowy, prounitarny czy narodo-
wy, czyli pronarodowy, propolski? Suwerenem jest wszak nie państwo, lecz naród 
jako podmiot, jako społeczność kulturowo-językowa osób przynależących do danego 
narodu. Należałoby przypomnieć znane rozróżnienie w pojmowaniu pojęcia „naród”. 
Naród to: 1) wspólnota egzystencjalna, bytująca na jednym obszarze, korzystająca ze 
wspólnych dóbr materialnych; 2) wspólnota symboliczna, mająca wspólne wartości, 
zakorzeniona duchowo-historycznie w danej kulturze. Niemcy mają jeszcze inny po-
dział narodu na: 1) Volk i 2) Nation. Anglicy wyróżniają natomiast: 1) the nation oraz 
2) the ethnicity. Pominąć należy – jako nienaukowe – rasistowskie, nazistowskie uję-
cia narodu związane z rasą. W świetle współczesnych badań genetycznych, prowa-
dzonych na poziomie DNA, pseudonaukowe koncepcje rasistowskie nie znajdują po-
twierdzenia, podziały idą w poprzek błędnych schematów antropologicznych, zna-
nych z koncepcji rasizmu. Z tych powodów to płaszczyzna kulturowa jest właściwa 
dla pedagogicznych rozważań o narodzie.

W przypadku państwa wielonarodowego, republikańskiego, ze znacznym odset-
kiem osób innego pochodzenia narodowego niż pochodzenie większości obywateli, 
prawa obywatelskie, w tym także prawa wyborcze, przysługują ludziom reprezentu-
jącym różne narodowości. Tym samym istotne dla państwa decyzje należą nie tylko 
do suwerena, czyli narodu stanowiącego jego podmiot, jako wyznacznika ciągłości 
historycznej, ale również do obywateli, którzy je wybrali jako miejsce swego względ-
nie stałego osiedlenia. Jeżeli relacje między tymi grupami są przyjazne, mogą wspól-
nie wpływać na pomyślność państwa. Jeżeli pozostają antagonistyczne, może to stwa-
rzać zagrożenie dla przyszłości państwa, a w tym także dla narodu, który jest jego 
suwerenem, gdyż państwo to stanowi jedyną właściwą przestrzeń jego rozwoju.

Przed II wojną światową państwo polskie miało ustrój republikański. Wtedy też 
toczyła się w istocie nierozstrzygnięta dyskusja o wychowaniu narodowym i pań-
stwowym w określonych okolicznościach historycznych. Wychowanie narodowe, 
propolskie natrafiało na trudność metodologiczną: jak wychowywać w duchu polskiej 
kultury obywateli państwa polskiego, należących jednak do innych narodów? Co 
prawda, byli to obywatele w dużej części „rodzimi”, „zasiedziali”, „tutejsi” od setek 
lat: Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Tatarzy, Ormianie, Karaimi, Litwini etc., zachowu-
jący i pielęgnujący jednak swoją odrębną tożsamość narodową i/lub religijną. Nie 
chodziło tu o świeżych imigrantów w pierwszym pokoleniu, ale o społeczności żyjące 
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nie tyle „obok” społeczności polskiej, bez asymilacji, bez adaptacji i bez akceptacji, 
co w rozlicznych relacjach do społeczności polskiej, we wzajemnych powiązaniach. 
Można by w tym miejscu wysunąć koncepcję zwaną „trzy razy a”: asymilacja, ada-
ptacja, akceptacja – jako opisującą owe rozliczne pozytywne relacje między przedsta-
wicielami różnych narodowości.

Omawiany spór: wychowanie państwowe czy narodowe w sposób oryginalny jest 
rozstrzygalny, rozwiązywalny na gruncie teorii cywilizacji sformułowanej przez Fe-
liksa Karola Konecznego, który wskazywał na istnienie tzw. „cywilizacji polskiej”, 
a nie tylko „narodu polskiego”. W tak szerokim ujęciu traktowanie polskości jako ka-
tegorii cywilizacyjnej, a nie jako kategorii etnograficznej, etnologicznej pozwala na 
uniknięcie owego pozornego, z tej perspektywy patrząc, sporu: „wychowanie pań-
stwowe czy narodowe”? Skoro cywilizacja jest metodą ustrojową życia zbiorowego, 
to w wypadku potraktowania wychowania propolskiego, narodowego jako wychowa-
nia w duchu „cywilizacji polskiej” znika kontrowersja pomiędzy wychowaniem naro-
dowym a wychowaniem państwowym, bo chodzi o wychowanie cywilizacyjne w du-
chu cywilizacji charakteryzującej się od tysiąca lat tolerancyjnością (por. Nowak 
1994). Dopuszcza ona osoby o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym do 
współtworzenia rzeczywistości kulturowej (społeczno-kulturowej) w państwie, pod 
minimalnym, „technicznym” warunkiem akceptacji podstawowych zasad życia spo-
łecznego w Polsce i pod warunkiem porozumienia się, komunikacji w języku pol-
skim, co nie znaczy, że język polski ma być językiem ojczystym dla mniejszości na-
rodowych, które nie zasymilowały się w Polsce.

W okresie międzywojennym nie doszło ostatecznie do rozstrzygnięcia sporu pe-
dagogicznego o cel wychowania dla narodu czy dla państwa, który to spór toczony 
był na płaszczyźnie niepozwalającej na właściwe, jednoznaczne wybory. Kiedy pozo-
staje się na gruncie „narodu” i „państwa”, a pomija się fundament „cywilizacji” i wy-
rastającej z niej lub związanej z nią kultury, problem wychowania ma dwa równoległe 
rozwiązania – oba pozytywne, choć niedoskonałe: 1) wychowanie państwowe 
uwzględniające wychowanie narodowe, np. w Polsce: kulturę polską oraz kultury in-
nych narodowości, które wchodzą w skład państwa; nadrzędność wychowania pro-
państwowego nie oznacza degradacji poszczególnych kultur narodowych, lecz ich 
autonomię; dobrem wspólnym jest wspólne państwo, tu: Rzeczpospolita Polska; 
2) wychowanie narodowe większości dominującej, tu: propolskie, powinno uwzględ-
niać wychowanie narodowe mniejszości – innych społeczności zamieszkujących pań-
stwo, np. wychowanie proukraińskie, probiałoruskie, prolitewskie, prożydowskie, 
proniemieckie, proormiańskie itd. wśród mniejszości narodowych, ale tylko w wy-
miarze kulturowym, czyli pociągałoby za sobą zachowanie charakterystycznych, ory-
ginalnych wierzeń, obyczajów, obrzędowości, folkloru, sztuki, języka etc., przy jed-
noczesnej akceptacji rzeczywistości: wszak mniejszości narodowe i etniczne nie 
mogą domagać się dla siebie przywilejów przewyższających uprawnienia każdego 
obywatela-Polaka, to byłoby niedemokratyczne. Jednocześnie jednak w naszych re-
aliach wszystkie owe partykularne rodzaje wychowania, np. propolskie dla Polaków, 
proukraińskie dla Ukraińców, probiałoruskie dla Białorusinów itd. powinny były i po-
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winny nadal uwzględniać nadrzędną zasadę dobra wspólnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej jako państwa polskiego. Dobra narodowe, tj. ziemia, bogactwa naturalne i kapi-
tał narodowy, jako gwarant całości terytorialnej i suwerenności ekonomicznej pań-
stwa, nie mogą należeć do właścicieli, którzy nie potrafią zarządzać nimi zgodnie 
z interesami państwa i narodu. O interes narodowy dbały i nadal dbają również roz-
maite inne państwa: Niemcy, Francja, Dania, Włochy, Wielka Brytania itd.

O ile wcześniej wymienione, pierwsze wyjście pozytywne, kiedy wychowanie 
państwowe uwzględnia wychowanie narodowe, cechuje się autonomią kulturową 
w ramach wychowania państwowego, o tyle drugie wyjście pozytywne, gdy wycho-
wanie narodowe większości uwzględnia w swoich ramach wychowanie narodowe 
mniejszości, cechuje się tolerancją kultury narodowej, tu: polskiej, wobec innych  
kultur współistniejących na gruncie rodzimym, tzn. kultur mniejszości narodowych, 
kultur grup etnicznych. Czy owe teoretyczne rozwiązania były kiedykolwiek realizo-
wane w praktyce szkolnej II RP? W pewnej mierze, można powiedzieć, że tak, choć 
teza ta wymagałaby pełnych badań historiograficznych.

Przed II wojną światową w szkołach powszechnych na Kresach Wschodnich, np. 
w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, nauczanie dla wszyst-
kich dzieci, niezależnie od ich narodowości, prowadzono w języku polskim, ale dzie-
ci ukraińskie i polskie ponadto miały dodatkowe lekcje na koszt państwa polskiego 
z zakresu języka ukraińskiego. Na lekcjach tych, według relacji świadka Kazimierza 
Jęcza z Niżniowa koło Stanisławowa, w latach trzydziestych XX w. dzieci poznawały 
nie tylko język ukraiński, ale i kulturę ukraińską, ruską. Oprócz tego odbywały się 
lekcje religii: dzieci polskie uczyły się głównie religii rzymskokatolickiej, a dzieci 
ukraińskie uczyły się najczęściej religii greckokatolickiej. Warto zaznaczyć, że to 
m.in. dzięki II Rzeczypospolitej, dzięki jej wysiłkowi edukacyjnemu, do 1939 r. Ukra-
ińcy umocnili swój język na skalę masową, pogłębili znajomość swojej mowy ojczy-
stej. Dzięki aksjologicznym procesom międzypokoleniowej transmisji kulturowej na 
skalę masową została przekazana w XIX/XX w. znajomość języka i kultury ukraiń-
skiej, ruskiej w tzw. Ukrainie Zachodniej, będącej do 1918 r. pod zaborem austriac-
kim w ramach tzw. Galicji Wschodniej. Wynikło to m.in. ze względnej swobody 
w okresie zaboru austriackiego do 1918 roku oraz intensywnej pracy edukacyjnej 
w międzywojniu z udziałem państwa polskiego; z aktywnej postawy duchowieństwa 
greckokatolickiego, pod przewodnictwem metropolity Andrzeja Szeptyckiego (por. 
Tytko 1999: 51-67); a także z zapewnienia swobody języka, religii i kultury narodo-
wej Ukraińców w okresie II Rzeczypospolitej.

Pedagogika kultury narodowej na Ukrainie w XXI w. wobec innych kultur naro-
dowych tam obecnych: polskiej, białoruskiej, rosyjskiej, słowackiej, rumuńskiej i in., 
stanowiących niszę mniejszości narodowych, staje przed analogicznymi problemami, 
jakie rozwiązywała pedagogika kultury narodowej w Polsce do 1939 r. Dodatkowo 
jeszcze doszła do tego aksjologiczna deterioryzacja kultury narodowej: wszak nisz-
czenie świadomości wartości przez totalitarny komunizm trwało (w zależności od re-
gionu) przez prawie pięćdziesiąt lat w okresie 1939–1941 i 1944–1991 na zachodzie 
i przez prawie siedemdziesiąt lat w okresie 1921–1991 na wschodzie Ukrainy (tu trze-
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ba wskazać na złożone, odmienne losy historyczne poszczególnych części obecnej 
Ukrainy).

Posłużono się tu przykładem Polski i Ukrainy, lecz problem ten dotyczy wszyst-
kich państw, głównie europejskich, gdzie, zwłaszcza od XVIII/XIX wieku, wytwo-
rzyła się silna, pozytywna świadomość narodowa, patriotyczna, oparta na odrębnej 
kulturze, własnej historii, rodzimej literaturze itd. Z pewnością cywilizowana pedago-
gika w każdym z tych państw, w których występują zasiedziałe, autochtoniczne i al-
lochtoniczne, ale głównie rodzime mniejszości narodowe w zwartych lub luźnych 
skupiskach, ma podobne problemy i szuka podobnych, pozytywnych, realnych roz-
wiązań powiązanych z dobrem wspólnym, jakim jest np. wspólne państwo, wspólna 
cywilizacja, wspólna religia.

Pełna autonomiczność w najlepszym przypadku lub zaledwie tolerancja w najgor-
szym stanowią akceptowalne granice do przyjęcia, pomiędzy którymi się poruszamy, 
mówiąc o mniejszościach narodowych i ich wychowaniu. O ile jednak tolerancja, 
zgodnie z prawdziwą, łacińską etymologią tego słowa (łac. tolere – ledwie ścierpieć, 
z trudem znosić) oznacza cierpliwe znoszenie obecności innych, ścierpienie obecno-
ści innych z ledwością przez kogoś, o tyle autonomiczność kulturowa jest rozwiąza-
niem korzystniejszym dla obydwu stron, tzn. dla większości i mniejszości. Owe dwa 
rozwiązania na gruncie wychowania państwowego i wychowania narodowego są za-
wsze aktualne i będą nadal wskazaniem pewnych dróg wyjścia w sytuacji współist-
nienia lub zderzenia wielu, czyli co najmniej dwóch różnych kultur narodowych, et-
nicznych na jednym obszarze i w jednym czasie, w jednym państwie.

Autonomiczność kultury oznacza samonazwanie (łac. auto-nomos), czyli samo-
określenie się kultury narodowej, swobodny rozwój tożsamości narodowej, etnicznej 
u danej mniejszości. W sytuacji rzeczywistej tolerancji większość narodowa narzuca 
mniejszościom narodowym tylko i wyłącznie takie prawa lub zasady, które owe 
mniejszości narodowe czy etniczne są w stanie jeszcze wytrzymać bez chwytania za 
broń, np. jak to było w byłej socjalistycznej Jugosławii oraz bez konieczności emigra-
cji. Granica tolerancji została przekroczona w rasistowskim totalitaryzmie, m.in. 
w socjalistyczno-narodowej III Rzeszy Niemieckiej, z której mniejszości narodowe 
niearyjskie, np. żydowska, cygańska, musiały emigrować już przed II wojną świato-
wą albo czekała je zagłada ze strony hitlerowskich Niemiec, mordujących zresztą tak-
że Polaków oraz inne narodowości w imię założeń rasizmu. W kraju tolerancyjnym, 
takim jak np. Polska, większość kulturowa uznawała i uznaje przyrodzone prawo do 
autonomii kulturowej każdej mniejszości narodowej, ale jednocześnie dana mniej-
szość narodowa, etniczna respektowała i respektuje kulturę większości, na mocy tego 
samego, przyrodzonego prawa większości do autonomii, tj. samookreślenia się naro-
dów, i nie narzuca jako mniejszość swoich kulturowych zasad istniejącej większości, 
bo byłoby to niedemokratyczne. Z kolei w pozytywnej, wzorcowej, pożądanej sytu-
acji relacje pomiędzy kulturą mniejszości a kulturą większości układają się harmonij-
nie nie na mocy sztucznej umowy społecznej – wszak wszelkie umowy społeczne są 
sztuczne, mają charakter nietrwały, zwłaszcza jeśli godzą w przyrodzone prawo natu-
ralne – ale na mocy przyrodzonego prawa każdego narodu, niezależnie od jego wiel-
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kości, do kulturowego samookreślenia siebie i kulturowego samodecydowania o so-
bie u siebie. Ta zasada nie dotyczy imigrantów, którzy uzurpują sobie prawo do bycia 
gospodarzami w kraju, gdzie jako imigranci są przyjmowani na prawach gości, a nie 
na prawach gospodarzy.

Jeśli to możliwe, warto szukać rozwiązań dających więcej wszystkim, a więc lep-
szych dla wszystkich stron i przede wszystkim zgodnych z prawem naturalnym, przy-
rodzonym, co do którego nie ma, bo nie może być, umowy społecznej, skoro prawo 
to jest wpisane w istotę człowieczeństwa. Zawsze rodzimy się w jakimś narodzie, ży-
jemy w konkretnej kulturze narodowej i umieramy, przynależąc do danej kultury na-
rodowej. Antynarodowy kosmopolityzm jest błędną postawą, redukcjonizmem antro-
pologicznym, ponieważ pozbawia człowieka jego własnej, narodowej tożsamości 
oraz identyfikacji samego siebie w danej wspólnocie i suwerenności kulturowej, w za-
mian nie dając niczego pozytywnego.

Europa Ojczyzn jest Europą autonomicznych kultur wyrosłych z chrześcijaństwa 
i Europą suwerennych narodów chrześcijańskich, a tylko suwerenność i autonomicz-
ność prowadzą do pełnej podmiotowości i pełnej tożsamości osób i tworzonych przez 
nie wspólnot, jakimi są narody. Trzeba powrócić do autonomii kulturowej narodów, 
bez zafałszowywania sytuacji narzuconej przez antychrześcijańską ideologię kosmo-
politycznego tolerancjonizmu oraz ksenokratyzmu, który, godząc w narody, godzi 
przez to w każdego człowieka. Należy powrócić do naturalnej, czyli przyrodzonej su-
werenności kulturowej lub, używając określenia dziewiętnastowiecznego, do „nie-
podległości ducha” narodów z pełną suwerennością i autonomią kulturową, przy jed-
noczesnej intensywnej współpracy pomiędzy narodami europejskimi na różnych po-
lach, np. gospodarczych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych, prawnych etc., 
na podstawie zawartych traktatów międzynarodowych, jednak bez przemocy ideolo-
gicznej, bez perswazyjnej, propagandowej, scentralizowanej ksenokracji. Znamien-
nym przykładem ksenokratycznej przemocy ideologicznej jest np. sprawa aktorki 
Brigitte Bardot, która, jak poinformowano w czerwcu 2008 r., została ukarana przez 
sąd francuski wysoką grzywną (w wysokości piętnastu tysięcy euro) za publiczne wy-
powiedzenie obiektywnej prawdy, że muzułmanie zagrażają Francji. Jednocześnie 
sądy w krajach europejskich, także we Francji, nie skazują nikogo za lżenie, szydze-
nie, wyśmiewanie i dyskryminację chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu, a Trybu-
nał Europejski nakazuje zdjąć krzyże w szkołach w imię prymatu jednostki nad wspól-
notą, w imię niedemokratycznej zasady ksenokratycznej i antyreligijnej dyktatury 
jednostki wobec większości narodowej i religijnej włoskich katolików. Więc należy 
zapytać, gdzie się podziała owa deklarowana tolerancja? Gdzie jest deklarowana rów-
ność wobec prawa? Gdzie deklarowana ochrona kulturowa dziedzictwa europejskie-
go, które jest z istoty chrześcijańskie? Antychrześcijańska, ksenokratyczna ideologia 
pseudotolerancjonizmu, który celowo nie ochrania kolebki europejskości, tj. chrześci-
jaństwa, prowadzi do osłabienia cywilizacji europejskiej i wszystkich narodów Euro-
py. Przedstawiciele innych cywilizacji, np. arabskiej, chińskiej, wykorzystują tę sła-
bość, wchodząc klinem coraz dalej w serce Europy. W rezultacie, w perspektywie 
stulecia obecne mniejszości cywilizacyjne staną się lub mogą się stać w Europie więk-
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szością, z racji silnego przyrostu naturalnego, w przeciwieństwie do rdzennych Euro-
pejczyków, których przyrost został celowo osłabiony przez zorganizowane działania 
proaborcyjne, antyrodzinne, prohomoseksualne, proegoistyczne, prokonsumistyczne 
itd., a wtedy narody europejskie utracą swoje kultury, a cywilizacja nasza przejdzie do 
historii, tak jak cywilizacja starorzymska lub starogrecka, i spór o europejskie kultury 
narodowe stanie się bezprzedmiotowy.

Pedagogika kultury narodowej powinna ostrzegać przed negatywnymi skutkami 
utraty tożsamości i podmiotowości narodowej w Europie i wychowywać kolejne po-
kolenia w duchu kultury życia, a nie – kultury śmierci, która prowadzi do degrengo-
lady, do upadku, do śmierci kultury. Jeśli chcemy przetrwać jako kultury europejskie, 
to musimy działać razem, wszystkie narody Europy zjednoczone, oddolnie, zgodnie 
promując życie. Nie ma żadnego rozumnego powodu, aby zgodzić się dobrowolnie na 
upadek cywilizacji zachodniej. Wychowanie Europejczyków powinno być wychowa-
niem narodowym. Trzeba przypominać mieszkańcom Europy o korzeniach chrześci-
jańskich, które od kilkunastu wieków stanowią o europejskiej tożsamości i podmioto-
wości. Procesy niekorzystne dla Europejczyków, zachodzące na kontynencie euro-
pejskim, powinny być powstrzymywane. Możliwość zagrożenia cywilizacyjnego 
powinna być uświadamiana, funkcja pedagogiki jest tu trudna do przecenienia. Tylko 
rozumne wysiłki wychowawcze mogą naprawić to, co już celowo zniszczyła anty-
chrześcijańska „cywilizacja śmierci” w Europie.

Autonomia, suwerenność i niepodległość kulturowa narodów Europy jest proble-
mem wpisanym w kontekst konkretnej, realnej sytuacji ogólnej, generowanej celowo 
w niekorzystnym dla narodów kierunku sztucznego, zideologizowanego tolerancjoni-
zmu, oderwanego od prawa naturalnego i chrześcijańskich korzeni cywilizacyjnych 
kultur europejskich (np. celowo w znanych dokumentach międzynarodowych pomija 
się zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy). Stoimy jako narody w obliczu poten-
cjalnego lub rzeczywistego tworzenia imperium europejskiego, nowego państwa, 
uzyskującego osobowość prawną i wszystkie przymioty państwowe. Przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso na konferencji prasowej w Strasburgu, 
10 lipca 2007 r., zapytany o to, czym będzie Unia Europejska po zakończeniu nego-
cjacji w sprawie nowego traktatu (lizbońskiego) i po jego przyjęciu, powiedział: „Eu-
ropa jest imperium. Należy powiedzieć, że imperium nieimperialnym. A jednak impe-
rium” (Eurokonstytucja... 2007: 16).

W świetle tworzenia nowego państwa europejskiego innego zupełnie znaczenia 
nabiera przedwojenny spór: wychowanie państwowe czy wychowanie narodowe? 
Tzw. wychowanie (pro)europejskie staje się lub może się stać wychowaniem propań-
stwowym, lecz jednocześnie anarodowym lub nawet antynarodowym. W nowym 
państwie europejskim wszystkie narody UE staną się mniejszościami narodowymi, 
bo żaden nie jest nosicielem ciągłości historycznej tego tworu państwowego. Stąd 
wniosek, że pedagogika kultury narodowej zaczyna być na nowo aktualna. Nowe 
państwo europejskie tworzone jest bez uwzględniania suwerennej woli narodów, 
wszak brak było referendów dotyczących przyjęcia traktatu lizbońskiego, z wyjąt-
kiem Irlandii. Jest to symptom deficytu demokracji i nadchodzącego totalitaryzmu, 
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jak trafnie zauważył papież Jan Paweł II. Podmiotowość ludzka i tożsamość narodo-
wa zostały pominięte w narzuconym odgórnie, ksenokratycznym i antydemokratycz-
nym procesie. Taki obrót rzeczy, prędzej czy później, w wypadku dalszego braku roz-
wagi ponadnarodowych elit stwarza zagrożenie nasilenia przemocy i agresji kulturo-
wej, skierowanej przeciwko narodom.

Pedagogika ma szczególną funkcję do spełnienia: wychować ludzi w duchu miło-
ści bliźniego, w duchu poszanowania jego godności jako osoby. Kultura klasyczna 
podpowiada rozwiązania sprawdzone: nic na siłę, zwłaszcza nie ma sensu rozmywa-
nie tożsamości i podmiotowości narodowej osób, bo perswazja ideologiczna w kie-
runku zmiany tożsamościowo-podmiotowej przynosi tylko opór i negację.

Skoro w Unii Europejskiej wszystkie narody stają się lub mogą się stać w zasadzie 
„mniejszościami narodowymi”, bo nie ma narodu, który w Europie Zachodniej stano-
wiłby większość w ramach tworzonego imperium, czyli nowego państwa europej-
skiego, to problematyka wychowawcza zmienia swoją optykę: wychowanie narodo-
we staje się de facto wychowaniem mniejszości narodowych w ramach ich własnych 
kultur w nowym państwie-imperium. Wychowanie propaństwowe, proeuropejskie, 
prounijne, prowspólnotowe zderza się z wychowaniem narodowym, wychowaniem 
patriotycznym, podobnie, jak narzucone odgórnie wychowanie internacjonalistyczne 
zostało zderzone z wychowaniem patriotycznym w ramach systemu komunistyczne-
go – wszak PRL była częścią imperium sowieckiego. Prowadziło to w efekcie do po-
wszechnego odrzucenia tzw. „wychowania socjalistycznego” przez obywateli niesu-
werennego kraju, a rzeczywiste wychowywanie patriotyczne, ojczyste, narodowe od-
bywało się w Kościele, w rodzinie, w grupach nieformalnych, oddolnie, samoistnie, 
na mocy prawa naturalnego, z którego wynika prawo do samookreślenia się narodów 
i prawo suwerenności narodowej („niepodległość ducha”). Sytuacja może się powtó-
rzyć, kiedy pozbawiony suwerenności naród nie będzie miał realnego wpływu na 
swoje samostanowienie.

Ten sam proces ideologizacji, jaki zachodził w systemie tzw. „wychowania socja-
listycznego”, ma miejsce, choć na inną skalę, w wychowaniu proeuropejskim, pro-
unijnym, bo w istocie chodzi tu o wspólne korzenie tej samej ideologii, jaką jest so-
cjalizm, eurosocjalizm, tj. komunizm i eurokomunizm, uznającej błędnie możliwość 
umowy społecznej wbrew przyrodzonemu, naturalnemu prawu narodów i wbrew 
przyrodzonym prawom człowieka, prawom każdej osoby ludzkiej. Każdy system 
oparty na tzw. umowie społecznej, a nie na przyrodzonym prawie naturalnym, tj. każ-
dy system nieliczący się z niezbywalnymi prawami osoby i narodów, musi upaść jako 
utopia.

Pedagogika kultury narodowej proponuje właściwe, autonomiczne rozwiązania 
kulturowe, które są oparte na prawie naturalnym, dlatego pozostają zawsze aktualne. 
Tolerancja i przymusowa integracja odgórnie „zadekretowana” nie może dać pożąda-
nych wyników. Nie da się zniszczyć całkowicie świadomości i tożsamości narodowej. 
Pedagogika kultury narodowej wzmacnia pozytywnie tożsamość i świadomość naro-
dową czy etniczną każdego narodu, a także każdej grupy etnicznej. Wskazuje, czym 
się różnimy od innych narodów, co mamy dobrego, oryginalnego do zaoferowania ze 
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swojej kultury, czego nie mają inni: chodzi tu o wskazywanie różnic, zwłaszcza histo-
ryczno-kulturowych, o paradygmat różnicy. Tożsamość i świadomość narodowa czy 
etniczna także podlegają zmianom, lecz są to naturalnie procesy długofalowe, trwają-
ce setki lat, nie do przyspieszenia w ciągu jednego pokolenia, zwłaszcza w imię 
sztucznej, ideologicznej „umowy społecznej” i przymusowej integracji.

Wychowanie narodowe nadal pozostanie wychowaniem narodowym, etnicznym, 
patriotycznym, ojczystym, odnoszącym się do kultury danego, konkretnego narodu. 
Podobnie jest z grupami etnicznymi, regionalnymi, w których wychowanie etniczne, 
etnocentryczne powinno nadal takim pozostać, co wcale nie będzie prowadzić do za-
chowań antyeuropejskich, bo wszystkie narody czy grupy etniczne zamieszkujące od 
setek czy tysięcy lat nasz kontynent są europejskie ze swej istoty.

Należy odnowić pedagogikę kultury narodowej w kontekście innych kultur naro-
dowych, uwzględniając realia kulturowe, odrzucając wszelką ideologię narzucaną 
medialnie, stojąc na gruncie autentycznych relacji między poszczególnymi narodami, 
grupami etnicznymi, opierając się na prawdzie. Pedagogika kultury narodowej w Eu-
ropie w obliczu innych kultur narodowych powinna oprzeć się o cywilizację łacińską, 
zachodnią lub bizantyńską, wschodnią. W sytuacji jawnego odrzucenia dziedzictwa 
chrześcijańskiego, tj. wspólnej, cywilizacyjnej podstawy, respektującej prawo natu-
ralne, zabraknie realnego, wspólnego fundamentu aksjologicznego, co negatywnie 
rokuje dla dalszego rozwoju naszej cywilizacji.

Skoro nie ma pełnej autonomii, pełnej niepodległości ducha, pełnej suwerenności 
ducha dla każdej z kultur narodowych, skoro brakuje autonomii cywilizacyjnej (wszak 
chodzi o cywilizację chrześcijańską, a nie tylko o religię chrześcijańską), to należy 
zapytać, jakie przyniesie to skutki dla edukacji w procesie zachodzących i sztucznie 
przyśpieszanych przemian tożsamości i świadomości narodowych? W sytuacji prze-
wagi techniki nad etyką, przewagi rzeczy nad osobą, przewagi „mieć” nad „być”, 
egoizmu nad altruizmem, ideologii nad nauką – pedagogika skazana jest na bycie 
ancillae ideologiae, ancillae technae, ancillae technologiae, a to w konsekwencji 
prowadzi do dehumanizacji, odczłowieczenia, depersonalizacji, od-osobienia, wy-
korzenienia z kultur narodowych, deterioryzacji, deprawacji oraz demoralizacji czło-
wieka.

Temu negatywnemu procesowi można zapobiec, nie przyspieszając na siłę natu-
ralnych procesów konwergencji zachodzących spontanicznie w danym kraju. Natu-
ralna konwergencja kulturowa, czyli naturalne zbliżenie kulturowe, jest jednak czymś 
zupełnie różnym od narzuconej antydemokratycznie, ponad głowami poszczególnych 
suwerenów-narodów, pozorowanej jedności narodów Europy, odgórnej, przymuso-
wej integracji, w ramach sztucznie tworzonego, jednego państwa-imperium. Koniecz-
na jest obrona prawdziwych wartości Europy przed ksenokratami, a jedną z tych war-
tości jest rzeczywista praworządność i rzeczywista demokracja wśród narodów euro-
pejskich, uwzględniająca także prawo demokratyczne głosu: narodów, mniejszości 
narodowych, grup etnicznych, zachowująca jednak nadrzędność dobra wspólnego cy-
wilizacji łacińskiej w Europie Zachodniej nad partykularnymi interesami lokalnymi 
i jednostkowymi. Historyczny przykład Cesarstwa Austrii, a ściślej rzecz biorąc,  
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Austro-Węgier – jako imperium podbijającego i jednoczącego sztucznie kilkanaście 
narodów w swoich granicach pod scentralizowaną władzą – jest tu szczególnie po-
uczający. Imperium to rozpadło się. Sztucznej jedności nie dało się utrzymać, a jej 
końcem była I wojna światowa.

Pedagogika kultury powinna brać pod uwagę doświadczenia rzeczywistej historii 
europejskiej, analizować przyczyny i skutki procesów kształtowania się tożsamości 
w dziejach narodów. Nigdzie nie dało się wypracować sztucznie jednej tożsamości 
narodowej i nie uda się jej utworzyć w Unii Europejskiej. Chcąc rozprawiać o tożsa-
mości i podmiotowości narodowej oraz o procesach zmian zachodzących w związku 
z tym w świadomości ludzi, trzeba stanąć realnie na gruncie historycznym. Pedagogi-
ka bez historiografii obejść się nie może.

Co pedagogika kultury narodowej proponuje, by przetrwały ginące kultury i wy-
mierające narody lub grupy etniczne, regionalne? Każdego roku z mapy kuli ziem-
skiej bezpowrotnie znika pewna liczba języków etnicznych. Co można zrobić dla 
ochrony kultur narodowych i etnicznych czy regionalnych zagrożonych wyginię-
ciem? Jak ratować kulturę, by zachować jej różnorodność? Znany jest dziś termin 
„bioróżnorodność”. Analogicznie należy powiedzieć: „etnoróżnorodność” czy „kul-
turoróżnorodność”. Tę etnoróżnorodność czy kulturoróżnorodność należy chronić, co 
jednak nie znaczy: zaniedbać np. ochronę kultury dominującej, bo ona przede wszyst-
kim wymaga ochrony przed wyjaławiającą globalizacją.

Przyglądając się historii odniesień do kultur narodowych, warto na tym tle zwró-
cić uwagę na teksty II Soboru Watykańskiego, ogłoszone publicznie w latach 1963– 
–1965, w których Kościół potwierdza właściwe sobie uznanie prawa do autonomii 
kultur narodowych oraz autonomii religijnej w ramach kultur. Wypada odnotować ta-
kie dokumenty soborowe, jak np. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim – Dec-
laratio de educatione christiana (Gravissimum educationis – Najważniejsze wycho-
wanie, 1964), Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich – Decla-
ratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas (Nostra aetate – Nasz 
wiek, 1965), Dekret o działalności misyjnej Kościoła – Decretum de activitate missio-
nali Ecclesiae (Ad gentes divinitus – Do narodów z boskiego natchnienia, 1965), De-
klaracja o wolności religijnej – Declaratio de libertate religiosa (Dignitatis humanae 
– Godność ludzka, 1965), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym – Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis (Gaudium et spes 
– Radość i nadzieja, 1965). W dokumentach oficjalnych Kościoła można znaleźć pod-
stawy dla właściwej, rozważnej, najlepszej odpowiedzi na pytanie o relację pedagogi-
ki kultury narodowej wobec innych kultur narodowych.

Warto zauważyć, że już przed Vaticanum Secundum polski lekarz, pedagog, psy-
cholog i filozof kultury Stefan Szuman w książce pt. Natura, osobowość i charakter 
człowieka zwrócił uwagę na konieczność poszanowania kultur innych narodów, a tak-
że poszanowania kultur tzw. „małych”, czyli mniej rozwiniętych, narodów przez kul-
tury narodów „wielkich”, czyli bardziej rozwiniętych. Zgłosił on postulat poszanowa-
nia kultur narodów, aby je ocalić od zagłady. W tym kontekście wielkie narody są 
moralnie zobligowane do ochrony i ocalenia małych narodów przed zagładą, w imię 
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różnorodności kultur narodowych. Primum non nocere, tj. przede wszystkim nie na-
leży owym zagrożonym wyginięciem kulturom szkodzić. A jeśli to możliwe, trzeba 
im pomagać, godząc się naturalnie na autonomię kulturową jako na sposób zachowa-
nia etnoróżnorodności kultur czy kulturoróżnorodności narodów. Z Szumanowskiej 
koncepcji wynika także, choć Szuman nie napisał tego wprost, że „małe” narody po-
winny szanować kultury narodowe swoich wielkich sąsiadów, przy zachowaniu swo-
jej autonomii. Kultury poszczególnych narodów są komplementarne wobec siebie, 
dlatego uzupełniają się, tworząc mozaikę kultur ubogacającą ludzkość. Krakowski 
uczony bronił samostanowienia kulturowego, zwłaszcza samostanowienia kulturowe-
go małych narodów zagrożonych przez te wielkie i kulturowo bardziej rozwinięte. To 
prawo do samostanowienia kulturowego narodów jest w koncepcji Szumana elemen-
tem demokratycznym i zarazem chrześcijańskim, wszak chodzi o obronę słabszego 
przed silniejszym. Uczony sformułował expressis verbis bardzo ważną zasadę kultu-
ralizmu: nie ma ekwiwalentności kultur, kultury są niezastępowalne. W dobie totali-
tarnych systemów: nazizmu i komunizmu, które głosiły bądź to kulturę wyższej, aryj-
skiej rasy w Niemczech hitlerowskich, bądź internacjonalizm jednego, bezklasowego, 
wyższego społeczeństwa socjalistycznego w Związku Sowieckim, wyartykułowanie 
zasady nieekwiwalentności kultur przez Szumana w latach 1940–1943 budzi szacu-
nek i powinno być zapamiętane, zwłaszcza w Europie.

Jan Paweł II w swoim nauczaniu także wielokrotnie podnosił kwestię kultury na-
rodowej i kultur narodowych oraz wychowania religijno-patriotycznego w kulturze 
w ramach tzw. inkulturacji. W znanym tomie Wiara i kultura (1988), w encyklikach 
oraz licznych przemówieniach akcentuje znaczenie kultury narodowej i wychowania 
w kulturze narodowej, przy jednoczesnym zachowaniu wartości powszechnych, ludz-
kich, osadzonych w religii i moralności niezrelatywizowanej, w prawdzie obiektyw-
nej. W orędziu Jana Pawła II na światowy Dzień Pokoju (1989) pt. Poszanowanie 
mniejszości można przeczytać m.in.:

Niemal we wszystkich społeczeństwach istnieją dzisiaj mniejszości, jako wspólnoty wywo-
dzące się z odmiennych tradycji kulturowych, różniące się przynależnością rasową i etnicz-
ną, wierzeniami religijnymi czy też doświadczeniami historycznymi; pochodzenie jednych 
jest bardzo dawne, innych bliższe naszym czasom. Żyją w tak zróżnicowanych warunkach, 
że prawie niemożliwe jest nakreślenie pełnego ich obrazu. Z jednej strony mamy grupy bar-
dzo małe, zdolne do zachowywania i potwierdzania własnej tożsamości, odznaczające się 
dużym stopniem zintegrowania ze społeczeństwami, do których należą. [...] Z drugiej stro-
ny istnieją mniejszości, które nie wywierają wpływu i [nie – przyp. M.M.T.] cieszą się 
w pełni swoimi prawami, lecz przeciwnie, żyją w cierpieniu, niedostatku. [...] Niektóre 
mniejszości łączy inne doświadczenie: separacja czy zepchnięcie na margines. Jeśli nawet 
jest prawdą, że niekiedy jakaś grupa dobrowolnie wybiera życie w odosobnieniu dla ochro-
ny własnej kultury, to jednak częściej mniejszości natrafiają na bariery, które odgradzają je 
od reszty społeczeństwa. [...] Pierwszą zasadą jest niezbywalna godność osoby ludzkiej, 
bez względu na jej pochodzenie rasowe, etniczne, kulturowe, narodowe czy też jej wierze-
nia religijne. [...] Druga zasada odnosi się do podstawowej jedności rodzaju ludzkiego, wy-
wodzącego się od jedynego Boga Stwórcy. [...] Jedność rodzaju ludzkiego zakłada, że cała 
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ludzkość, ponad istniejącymi podziałami etnicznymi, narodowymi, kulturalnymi i religij-
nymi, winna tworzyć wolną od narodowościowych dyskryminacji wspólnotę, dążącą do 
wzajemnej solidarności. Owa jedność wymaga także, aby różnorodność członków rodziny 
ludzkiej, zamiast stanowić przyczynę podziału, służyła umacnianiu jedności (cyt. za Ency-
klopedia nauczania społecznego Jana Pawła II 2003: 304-305).

Wezwanie do harmonizacji i stonowania relacji między kulturami narodowymi 
oraz etnicznymi, wołanie o ochronę kultur mniejszości narodowych jest w nauczaniu 
papieskim czytelne.

Jan Paweł II w swojej książce-testamencie pt. Pamięć i tożsamość (2005) zawarł 
koncepcję pedagogiki narodowej. Stwierdził m.in.:

Kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, który można by określić jako „posttożsamo-
ściowy”. Myślę, że jednym ze skutków II wojny światowej było właśnie kształtowanie się 
tej mentalności obywateli, w kontekście Europy, która kierowała się ku zjednoczeniu. Na-
turalnie, jest też wiele innych motywów jednoczenia się Starego Kontynentu. Jednym 
z nich jest niewątpliwie stopniowe wychodzenie poza kategorie wyłącznie narodowe 
w określaniu własnej tożsamości. Owszem, narody Europy Zachodniej z reguły nie boją 
się, że utracą swoją tożsamość narodową. Francuzi nie boją się, że przestaną być Francuza-
mi przez fakt wstąpienia do Unii Europejskiej, jak też Włosi, Hiszpanie itd. Polacy też się 
tego nie boją, choć historia ich tożsamości narodowej jest bardziej złożona.

Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie prze-
szła prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie (Jan Paweł II 2005: 91).

Papież pisał także o narodotwórczej funkcji kultury, wspominając swoje wystąpie-
nie w ONZ w 1980 r. i swoją podróż do Afryki. O Zairze, jako o przykładzie kraju peł-
nego problemów z kształtowaniem się tożsamości narodowej, napisał następująco:

Olbrzymi kraj, w którym używa się, oprócz czterech głównych, około dwustu pięćdziesię-
ciu języków, wielka ilość szczepów i plemion. Jak w tej różnorodności i wielości stworzyć 
naród? W podobnej sytuacji znajdują się prawie wszystkie kraje Afryki. Być może, że pod 
względem kształtowania się świadomości narodowej są na etapie, który w historii Polski 
odpowiada czasom Mieszka I czy Bolesława Chrobrego. Nasi pierwsi królowie stawali 
przed podobnym zadaniem (tamże: 90-91).

Teza o kształtowaniu świadomości narodu przez kulturę, wypowiedziana 
w UNESCO, jest istotna. Geneza wszystkich narodów europejskich, w tym także pol-
skiego, tkwi w chrześcijaństwie, a przynajmniej jest uwarunkowana istnieniem chrze-
ścijaństwa. Papież ujął to następująco:

Dlaczego mówiąc o Europie, zaczynamy od ewangelizacji? Przyczyna, być może, tkwi po 
prostu w fakcie, że ta ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów 
i ich kulturze. Szerzenie wiary na kontynencie sprzyjało tworzeniu się poszczególnych na-
rodów europejskich, zasiewając w nich ziarna kultur o różnorakich rysach, ale powiąza-
nych wspólnym dziedzictwem wartości zakorzenionych w Ewangelii. W ten sposób rozwi-
jał się pluralizm kultur narodowych na fundamencie wartości uznawanych na całym konty-
nencie. Tak było w pierwszym tysiącleciu i tak w jakiejś mierze, pomimo podziałów, było 
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również w drugim tysiącleciu: Europa żyła jednością wartości fundamentalnych w wielości 
kultur narodowych. Mówiąc, że ewangelizacja wniosła fundamentalny wkład w kształto-
wanie się Europy, nie mamy zamiaru umniejszać wpływu świata klasycznego. Kościół 
w swojej działalności ewangelizacyjnej przejął dziedzictwo kulturowe, które go [Kościół 
– przyp. M.M.T.] poprzedzało i nadał mu [dziedzictwu kulturowemu – przyp. M.M.T.] 
nową formę. Przede wszystkim dziedzictwo Aten i Rzymu, ale także ludów, które spotykał, 
rozszerzając się na kontynencie. W procesie ewangelizacji Europy, który służył pewnej kul-
turalnej jedności świata łacińskiego na Zachodzie, a bizantyjskiego na Wschodzie, Kościół 
postępował tak, aby zachować kryteria właściwe dla tego, co dziś nazywamy inkulturacją 
(tamże: 96-97).

Teorie pedagogiki kultury narodowej w kontekście kultur mniejszości narodo-
wych i kultur innych narodów są potrzebne współcześnie, należy je rozwijać jako al-
ternatywę wobec pedagogiki międzykulturowej, wychodząc od aksjologicznych i re-
alistycznych ujęć rzeczywistości, jak to pokazali np. Szuman, Ojcowie Soborowi, 
Vaticanum Secundum czy Jan Paweł II. Wspólnoty europejskie powinny sprzyjać róż-
norodności kulturowej (Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską... 2004: 637- 
-638), powinny jednak wspierać równocześnie cywilizację chrześcijańską, zwłaszcza 
łacińską, jako swoje życiodajne korzenie ewangeliczne, których nie należy się pozby-
wać, bo bez korzeni uschnie całe drzewo europejskich narodów i grup etnicznych.

Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości...




