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 Patriotyzm należy do tych idei, któ-
re przenikają całość szkolnej edukacji. 
Obok idei wolności, podmiotowości, 
idei walki czy demokracji stanowi waż-
ne źródło doboru treści kształcenia 
szkolnego i wiodący motyw działań 
uczniów i nauczycieli realizujących 
podstawę programową. Ale idea pa-
triotyzmu nie ma szczęścia do szkolnej 
codzienności. Rozumiana powierz-
chownie, nierzadko wstydliwie prze-
milczana, lekceważona, niezrozumia-
na, czasem karykaturalnie spłaszczona, 
idea patriotyzmu traci swój osobo- 
i  wspólnototwórczy potencjał. Bywa 
traktowana jak przeżytek, którego naj-
lepiej się pozbyć i odstawić do lamusa 
spraw drażliwych. Zdarza się jej także 
trafić na symboliczny indeks postaw 
szkodliwych, bo zawierających skłon-
ności szowinistyczne czy dezintegru-
jące w kontekście tworzenia wspólnot 
ponadnarodowych. Na to nakłada się 
także błędne interpretowanie procesów 
globalizacyjnych, które każą traktować 
patriotyzm jako zagrożenie dla dzia-
łań integracyjnych, niweczące wysiłek 
tworzenia nowego ładu kontynentalne-
go. I tak oto, z wolna i po cichu, idea 
patriotyzmu słabnie, traci swą auten-
tyczną, wychowawczą moc, stając się 
instrumentem ideologicznej czy sub-
kulturowej manipulacji. 
 Rodzi się pytanie: skąd to się bierze? 
Co sprawia, że patriotyzm, będąc istot-
nym fundamentem edukacyjnej tele-
ologii, wzbudza tak wiele kontrowersji? 
Dlaczego kwestia patriotyzmu Polaków 
pokryła się tak grubym nalotem nega-
tywnych emocji? Jak to się stało, że  – 
jeśli wierzyć przekazom medialnym  – 
mamy dziś do czynienia z dwiema 
„Polskami”, z których jedną zamieszkują 
dobrzy, a drugą „źli” patrioci? 

 Jedną z przyczyn są prawdopodob-
nie różnice w pojmowaniu sensu poję-
cia „ojczyzna”. Dla jednych ojczyzna: 

Patriotyzm na rozdrożu
(z flagą narodową w tle)

DR KRZYSZTOF POLAK

Młode pokolenie Polaków musi poczuć się dumne z życia tu i teraz. 
Bez nauczycieli nigdy nie uda się tego osiągnąć.

Może to przeznaczenie zapisane w gwiaz-
dach
Może przed domem ten wiosenny zapach 
bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda 
Coś, co każe im powracać tu.
Może to zapomniana dawno gdzieś mu-
zyka
Może melodia, która w sercu cicho brzmi
Może mazurki, może walce Fryderyka
Może nadzieja dla ojczyzny lepszych 
dni… 
(fragment piosenki Andrzeja Rosiewi-
cza).

 To sposób pojmowania ojczyzny 
sięgający korzeniami do tradycji nie-
podległościowych, utrwalony w litera-
turze romantycznej i pozytywistycznej, 
odwołujący się do czasów minionych, 
do lat świetności z jednej i lat zaborcze-
go zniewolenia z drugiej strony. Czasem 
bywa wyśmiewany za „nieżyciowość”, 
za nadmierne zapatrzenie w przeszłość, 
kiedy indziej staje się przedmiotem 
estymy tak silnej, że przysłaniającej 
współczesny obraz narodu z jego kultu-
rową dynamiką. 

 Inni skłonni są ojczyznę postrze-
gać raczej we współczesnej perspekty-
wie społecznej, widząc w niej przede 
wszystkim wspólnotę ludzi mówiących 
tym samym językiem, mających po-
dobne doświadczenia, własną kulturę, 
wykazujących elementarną solidarność 
z  członkami tej wspólnoty. Wewnętrz-
nie zróżnicowana, niewolna od konflik-
tów, ale umiejąca zdobyć się na heroicz-
ność zbiorowego działania w chwilach 
próby. Fundamentalne, wspólne warto-
ści pozwalają taką zbiorowość budować. 
Tu jestem „u siebie”, zachowania moje 

Patriotyzm należy do tych idei,
które przenikają całość

szkolnej edukacji. 
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i innych są dla mnie zrozumiałe, tu nie 
jestem obcy, przynależę do tej wspól-
noty, zawsze czeka tu na mnie własne 
miejsce. Mamy własne symbole naro-
dowe, mamy hymn, flagę, mamy Wawel, 
Kopernika i Curie-Skłodowską. Ale na-
wet w takiej perspektywie sformułowa-
ne wyżej pytania pozostają aktualne, bo 
wewnętrzne animozje wciąż dają o sobie 
znać. 

*  *  *
 W 2004 r. parlament uchwalił usta-
wę o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. To ważna ustawa, 
ponieważ bardzo istotnie zmniejszyła 
rygory dotyczące wykorzystywania 
tych symboli. Do tej pory można się 
było nimi posługiwać jedynie w czasie 
świąt państwowych oraz w innych sy-
tuacjach, które dosyć precyzyjnie były 
określone w przepisach. Po 2004 r. na-
stąpiła w tym zakresie duża zmiana. 
Symboli narodowych (godła, barw, 
hymnu) może używać każdy (instytu-
cje, organizacje, osoby fizyczne) niemal 
w każdych okolicznościach, pod warun-
kiem oczywiście, że otacza się je nale-
żytą czcią i szacunkiem. Zostały więc 
stworzone bardzo sprzyjające warunki 
ku temu, by symbole narodowe (wśród 
nich zwłaszcza flaga) przestały być ob-
rzędową świętością czy symbolicznym 
wsparciem prowadzonej walki politycz-
nej ocierającej się o ideologiczną ma-
nipulację. Niepokojące jest to, że pod 
narodową flagą szerzone są hasła pozor-
nie patriotyczne, a w istocie osadzone 
w nurcie ksenofobicznym, w skrajnych 
przypadkach nacjonalistycznym, a na-
wet szowinistycznym. Pamiętajmy, że 
sama flaga, jako symbol, nikogo nie wy-
klucza ze wspólnoty. To jest zawsze sku-
tek działania konkretnych ludzi, którzy 
chcieliby się nią posłużyć dla własnych 
celów. Niepokoi sytuacja, w której flaga 
staje się narzędziem walki politycznej, 
wykluczającym tych, którzy mają swo-
je własne świętości, ale chcieliby tutaj, 
wspólnie z nami, żyć. 

 Dzisiaj flaga ma ustanowione swoje 
święto. Ten dzień (2 maja) jest znako-
mitą okazją, by nie tylko zamanifesto-

wać na zewnątrz swój patriotyzm, ale 
też by cieszyć się z tego, że możemy ją 
wieszać u siebie, ku własnej radości, bez 
narażania się na wyzywanie od kiboli 
czy endeków. To także dobra okazja dla 
budowania, zwłaszcza u młodych ludzi, 
postawy patriotycznej i poczucia dumy 
z przynależności do wspólnoty. 
 To zadanie dla wszystkich, choć wy-
daje się, że szkoła może w tym zakresie 
uczynić szczególnie dużo. Inna rzecz, że 
na niewiele zdadzą się nawet najciekaw-
sze szkolne lekcje z patriotyzmem w tle, 
jeśli do młodych popłynie przekaz me-
dialny, w którym roi się od politycznych 
waśni. Sama historia nie wystarczy do 
tego, by kształtować patriotyzm współ-
czesnych Polaków. Muszą mieć powody 
do dumy hic et nunc. Sukcesy sportow-
ców to za mało, by taką dumę budować. 
Politycy, od których nade wszystko zale-
ży los kraju, swojej lekcji w tym zakresie 
nie odrabiają z należytą starannością. 
 Dla wielu z nich patriotyzm to poli-
tyczny slogan, który młodych nie przy-
ciąga, nie budzi zadowolenia z sukcesów 
kraju, raczej irytuje nadęciem i powierz-
chowną celebrą. Treść pamiętnego wier-
sza J. Kasprowicza wciąż niestety za-
chowuje swą aktualność. Przywołajmy 
krótki fragment: 
Rzadko na moich wargach – 
Niech dziś to warga ma wyzna 
Jawi się krwią przepojony, 
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Widziałem, jak się na rynkach 
Gromadzą kupczykowie, 
Licytujący się wzajem, 
Kto Ją najgłośniej wypowie…

 I znowu (któryż to już raz?), nale-
żałoby się zwrócić w stronę nauczycieli. 
To oni mają w ręku ważne instrumen-
ty kształtowania postawy patriotycznej 
młodego pokolenia. Prowadząc co-
dzienną mozolną pracę wychowawczą, 
wykorzystując swą wiedzę, umiejętno-
ści dydaktyczne, realizując treści kształ-
cenia zawierające wartościowe wzorce 
osobowe, mogą zapobiec wyjałowieniu 
społecznej świadomości, zatruwanej 
ideologicznymi hasłami i polityczną 
manipulacją, skrywającą partykular-
ne interesy poszczególnych organizacji 
i ugrupowań, grających po swojemu 
oświatową kartą. 
 Bez nauczycieli, tej najliczniejszej 
grupy zawodowej, każde działanie edu-
kacyjne w skali globalnej czy lokalnej 
jest skazane na niepowodzenie. Także 
pielęgnowanie postawy patriotycznej 
Polaków. Temu zadaniu szkoły należa-
łoby nadać dziś największy priorytet. To 
jest sprawa narodowa najwyższej rangi.

 Słowa kluczowe: patriotyzm, ojczy-
zna.

*  *  *
Symboli narodowych może 

używać każdy niemal w każdych 
okolicznościach, pod warunkiem 

oczywiście, że otacza się je należytą 
czcią i szacunkiem. 
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