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Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej 

1. Wstęp

Niniejszy  artykuł  ma  charakter  koncepcyjny,  stanowi  przyczynek  z  zakresu  teorii
wychowania, to studium koncepcji wychowania patriotycznego1, w którym w szczególności
wyakcentowano  zagadnienie  wychowania  patriotycznego  w  aspekcie  polskiej  tradycji
niepodległościowej.  Metodą,  jaką  przyjęto  przy  tworzeniu  niniejszego  artykułu  jest
zasadniczo  metoda  istotnościowa,  umożliwiająca  ogólne  uchwycenie  istoty  danej  rzeczy,
którym  tu  jest  wychowanie  patriotyczne  jako  takie,  a  w  szczególności  wychowanie
patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej. Wiele wątków problemowych, jakie się
nasuwają  przy  próbie  analizy  tytułowego  zagadnienia,  wymagałoby  pewnego
uporządkowania, klasyfikowania, określenia (dookreślenia, doprecyzowania). Celem artykułu
nie jest całościowe wyczerpujące omówienie tematu wychowania patriotycznego w dziejach
polskiej  edukacji  w aspekcie  niepodległościowym,  ale  przyczynienie  się  do  dyskusji  nad
budowaniem teorii edukacji do miłości Ojczyzny (patriologii2). W teorii patriotyzmu aspekt
‘niepodległościowy’  powinien  być  uwzględniony  jako  istotny.  Tekst  niniejszy  jest
przyczynkiem do budowania teorii wychowania patriotycznego i nie wyczerpuje tytułowego
zagadnienia.

2. Kwestie podstawowe - pytania o cel i metody wychowania patriotycznego

Dzieje  każdego narodu,  w szczególności  Narodu Polskiego,  obfitują  w różnorodne
wydarzenia  historyczne,  których  badaniem  zajmuje  się  historiografia  jako  dyscyplina
naukowa.  Jednakże  świadomość  społeczna,  świadomość  narodowa,  świadomość  dziejów
własnego  narodu,  w  tym  jego  zmagań  o  niepodległość,  wymaga  nieustannej  pracy
wychowawczej,  tj.  wymaga  ciągłego  procesu  świadomego  kształtowania  postaw,  w
szczególności  postawy patriotycznej,  a  to  stanowi  także  domenę  pedagogiki  jako nauki  o
wychowaniu.  Ujęcie  historiografii  zatem wymaga  uzupełnienia  o  istotnościowe  podejście
pedagogiczne dla uchwycenia fenomenu patriotyzmu i postaw patriotycznych.

Bez ciągłego, permanentnego wzmacniania pamięci o dziejach minionych własnego
narodu – nie zostanie zachowana rodzima tożsamość narodowa. Ta oczywista teza wynika
także m.in. lektury  Pamięci i tożsamości  Jana Pawła II. Każda przerwa (zwłaszcza przerwa
pokoleniowa) w procesie kształtowania postaw patriotycznych  jest  niewskazana,  ponieważ
oznacza to osłabienie patriotyzmu u danej społeczności, w której poniechano owych działań
wychowawczych i socjalizacyjnych z takich czy innych względów. Patriotyzm przynależy do
kwestii  wychowania  i  uspołecznienia  osób  w ramach  określonych  wspólnot  narodowych.

1 Na temat  teorii  wychowania  patriotycznego  i  patriotyzmu zob.  m.in.:  Tytko M.M.,  Koncepcja pedagogiki
kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszości narodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów
(wybrane  zagadnienia),  „Roczniki  Nauk Społecznych”  („Annals  of  Social  Sciences”,  Annales  des  Sciences
Sociales”),  r. 2011, tom 3 (39), s. 195-233;  Tytko M.M.,  Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur
mniejszości narodowych i kultur innych narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, pod red.
Bogumiła Grotta, wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 515-527, przyp.; Tytko M.M., Metody wychowania patriotycznego w
pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Piotr Sikora, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 92-94, bibliogr.;  Tytko M.M.,  Teoria patriotyzmu i
terminologia patriologiczna (pedagogika kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa”, r. : 2013, nr 1 (6), s. 213-
223; Tytko M.M., Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. Patriotyzm na
co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Kraków: 8 czerwca
2010 roku, pod red. W. Balińskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 45-50.
2 Tytko M.M., Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna…, dz., cyt. tamże.



Edukacja w zakresie kształtowania postaw patriotycznych jest istotnym elementem procesu
wychowania  młodych  pokoleń  w  każdym  narodzie,  tu:  w  szczególności  w  Polsce.  Brak
ciągłości  wychowania patriotycznego rzutuje negatywnie na pokolenia pozbawione owego
rodzaju  wychowania.  Poza  szkołą  –  ‘miejscami’  kształtowania  patriotyzmu  są  (albo
przynajmniej: powinny być) przede wszystkim – rodzina i Kościół oraz także  mass media
(zwłaszcza katolickie i polskie, bo działalność polskojęzycznych mass mediów pozostających
w  rękach  zagranicznych  dysponentów  jest  tu  albo  antypatriotyczna,  albo  w  najlepszym
wypadku  apatriotyczna,  pozostaje  w  nurcie  kosmopolityzmu,  globalizmu).  W  dobie
współczesnej  również  Internet  stwarza  możliwości  tworzenia  stron  internetowych  o treści
patriotycznej (choć i tu występują pewne ograniczenia bynajmniej nie natury technicznej).

Rodzina jest ostoją wychowania patriotycznego i to się w polskiej historii sprawdzało,
zwłaszcza  w  okresie  zaborów  czy  okupacji,  czyli  w  czasie  podległości  Polski  innym
państwom, innym, obcym strukturom państwowym (zaborcom, okupantom). Na podległość
zewnętrzną  Polacy  odpowiadali  ‘niepodległością  wewnętrzną’,  „niepodległością  ducha”  i
czynami  patriotycznymi  –  zbrojnymi  (powstaniami,  strajkami  itd.)  lub  długotrwałymi
działaniami  organicznikowskimi  (pracą  u  podstaw,  rozwijaniem  rodzimej  gospodarki
Polaków itd.),  a  nade wszystko – rozwojem własnej  kultury narodowej,  zwłaszcza  sztuki
narodowej o treściach patriotycznych (np. malarstwo historyczne Jana Matejki).

Życie  nie  znosi  próżni,  czasem  zdarza  się  w  dziejach,  że  taka  czy  inna  władza
wprowadza w miejsce rzeczywistego wychowania patriotycznego – jego karykaturę,  czego
mieliśmy przykład w okresie komunistycznym w tzw. Polsce Ludowej, gdzie patriotyzm był
częścią internacjonalizmu w ramach ideologicznych tzw. ‘wychowania socjalistycznego’. Z
podobną karykaturą wychowania patriotycznego mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy w
ramach edukacji – patriotyzm jest podporządkowany jakiejś ideologii,  niezależnie od tego,
czy  jest  to  np.  ideologia  komunistyczna  (podporządkowująca  patriotyzm
internacjonalizmowi)  czy  globalistyczno-liberalna  (podporządkowująca  patriotyzm
globalizmowi czy ‘europeizmowi’) czy każda inna ideologia narzucona z zewnątrz, zwłaszcza
przez obce ośrodki władzy.

Jedno  z  ważnych  pytań  dotyczących  wychowania  patriotycznego  brzmi:  jak
kształtować ową świadomość, jak modelować proces wychowawczy w skali społecznej, aby
przyniósł on pozytywne skutki, tj. doprowadzał skutecznie do stawania się kolejnych pokoleń
polskich  –  patriotami  (polskimi,  rzecz  jasna)?  To  pytanie  o  metodykę  wychowania
patriotycznego  (metody,  sposoby,  środki,  instrumenty,  narzędzia  wychowania
patriotycznego).

Istotniejszym od tego jest pytanie zasadnicze o cel wychowania patriotycznego: jaki to
ma być patriotyzm (polski) i jakiego rodzaju postawa patriotyczna (polska) – a to już zupełnie
inna  kwestia,  nad  którą  należy  się  zastanowić.  Jaki  jest  cel  wychowania  patriotycznego?
Albo: Jakie są cele wychowania patriotycznego? Czy jest to jeden cel czy jest ich kilka? Czy
cele te istotnie mogą występować „w pakiecie”, razem? Czy można jednocześnie w istocie
być  patriotą  a  zarazem  kosmopolitą,  globalistą,  „Europejczykiem”  pragnącym
podporządkowania państw europejskich jednemu ośrodkowi centralnej władzy politycznej np.
w Europie lub na świecie (‘rząd światowy’)? Czy można być jednocześnie w istocie patriotą a
zarazem internacjonalistą,  komunistą pragnącym jednego: podporządkowania wielu państw
jednemu  centralnemu  ośrodkowi  politycznej  władzy  globalnej  po  zwycięstwie
komunistycznej „rewolucji światowej”? A z tym w istocie mamy do czynienia w przypadku
obydwu tych ideologii o charakterze globalnym, które instrumentalizują patriotyzm, czyniąc
go tylko ozdobnikiem, narzędziem do zupełnie innych celów, nie mających z patriotyzmem
nic  wspólnego,  w  istocie  swej  –  z  patriotyzmem  sprzecznych.  Należy  zatem  rozróżnić
wyraźnie  kwestię  wychowania  patriotycznego  od  wychowania  nie-patriotycznego
(internacjonalistycznego, kosmopolitycznego, globalistycznego, europeistycznego etc.). 



3. Naród i państwo

Celem wychowania patriotycznego jest patriotyzm, a nie – internacjonalizm, a nie –
globalizm, a nie – europeizm, a nie – komunizm czy jakakolwiek inna ideologia wymierzona
we własny naród i  we własne państwo,  będące  narzędziem w ręku suwerennego narodu.
Należy przypomnieć, że istnieją dwie modelowe sytuacje współczesne (wyjściowe), logicznie
się nawzajem wykluczające (albo-albo). 1) Albo naród jest suwerenem i wtedy państwo jest
podporządkowanym  narzędziem  (państwo  jest  zinstrumentalizowane),  tj.  państwo  jest
instrumentem prawno-politycznym w ręku suwerennego narodu, na służbie narodu, który jest
celem dobra wspólnego (to jest sytuacja demokratycznego państwa), 2) albo naród nie jest
suwerenem i  wtedy  państwo  podporządkowuje  sobie  ów  naród,  a  naród  staje  się
instrumentem w ręku państwa, naród zostaje zinstrumentalizowany, jest środkiem do innego
celu (ideologicznego, obcego), a nie celem dobra wspólnego (to jest sytuacja totalitarnego
państwa).  Istnieje  zatem  albo  1)  państwo  demokratyczne  albo  2)  państwo  totalitarne
(niedemokratyczne) przynajmniej w naszej cywilizacji – w istocie taki mamy stan rzeczy np.
w Polsce w XX w. Jeśli naród jest podporządkowany państwu, to jest totalitaryzm (np. PRL),
a jeśli państwo jest podporządkowane narodowi – to jest demokracja (np. II RP), tak to można
w skrócie i przybliżeniu określić dla jasności obrazu. Pomijamy tu sytuację historyczną w
rzeczywistej monarchii, w której suwerenem był król (w I RP, tj. w okresie staropolskim, np.
za  panowania  dynastii  Jagiellonów).  W uproszczeniu  modelowym  tak  to  można  ująć  dla
łatwiejszego  zrozumienia  i  przyswojenia.  Pominięto  tu  np.  kwestię  tych  państw
pozaeuropejskich, np. arabskich, które kierują się prawem koranicznym, tzw. ‘szariatem’ itd.

4. Kultura i wychowanie

Przyjmujemy  tu,  zgodnie  z  tradycją  klasyczną,  obecną  w  starożytnej  Grecji,  że
wychowanie jest kulturą, a zarazem kultura jest wychowaniem (grec. paideia), stąd bierze się
założenie,  że  kultura  wychowuje,  a  wychowanie  ‘ukulturalnia’.  Przenosząc  to  na  grunt
rodzimy, należy powiedzieć, że kultura polska wychowuje, a wychowanie polskie zarazem
‘ukulturalnia’, i jakkolwiek to zestawienie nieco sztucznie brzmi terminologicznie, odnieść je
możemy  do wychowania  patriotycznego  (polskiego)  i  do  kultury  patriotycznej  (polskiej).
Wychowanie do bycia Polakiem nie jest możliwe do realizacji bez udziału kultury polskiej, to
oczywiste,  bo  nie  można  wychować  polskich  patriotów bez  udziału  polskiej  kultury,  bez
uwzględnienia  polskiego  dziedzictwa  narodowego.  Podobnie  Anglicy  nie  wychowają
angielskich patriotów bez udziału kultury angielskiej i angielskiego dziedzictwa narodowego,
Francuzi – nie wychowają francuskich patriotów bez udziału francuskiej kultury narodowej
itd.  Prawidłowość  ta  dotyczy  immanentnie  wszystkich  narodów  odnośnie  ich  własnego
wychowania patriotycznego (pro-narodowego, pro-państwowego).

Logiczny ów związek pomiędzy kulturą i wychowaniem jest jasny, także i na gruncie
polskim, który tu szczególnie rozpatrujemy, odnosząc kwestie wychowania patriotycznego do
‘polskiego wychowania  patriotycznego’,  a  nie  do ‘wychowania  patriotycznego w Polsce’.
Pomiędzy tymi dwoma ostatnimi terminami zachodzi różnica, na co warto zwrócić uwagę.
Otóż, może się zdarzyć (i tak jest faktycznie), że np. jakaś mniejszość narodowa w Polsce
(dajmy na to niemiecka, białoruska, ukraińska czy słowacka lub litewska) organizuje sobie
proces  wychowania  patriotycznego  członków  własnego  narodu  zamieszkałych  na  terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy mówimy szerzej o ‘wychowaniu patriotycznym w Polsce’,
dotyczącym jednak członków owej konkretnej mniejszości narodowej, zamieszkującej nasz
kraj. Widzimy zatem, że precyzyjne ustalenie terminologii jest ważne, bo rzutuje na analizę
problemów, w tym przypadku – kwestii wychowania patriotycznego. 



Zapytać  można,  czemu nie  analizować „wychowania  patriotycznego jako takiego”,
„wychowania patriotycznego w ogóle”, „wychowania patriotycznego jako całości” itd.? Nie
ma wszak nauki o jednym (zasada Arystotelesowska). Wychowanie patriotyczne węgierskie,
francuskie,  niemieckie,  amerykańskie,  hiszpańskie, greckie – mają ze sobą zapewne cechy
wspólne (miłość własnej Ojczyzny,  własna duma narodowa, dobro własnej Ojczyzny jako
dobro wspólne ważniejsze od dobra prywatnego itd.), choć są realizowane w nieco innych
warunkach  kulturowych,  niż  polskie  wychowanie  do  patriotyzmu  (wychowanie  przez
patriotyzm,  wychowanie  w  patriotyzmie).  Byłaby  to  jednak  niekonsekwencja
metodologiczna, ponieważ metodologia fenomenologiczna, dla analizy swojego przedmiotu
nie wymaga jednoczesnego stosowania metodologii historiograficznej, a tym samym metody
historiograficzne, opisujące poszczególne fenomeny wychowawcze w ramach danej kultury
narodowej (np.  węgierskiej,  francuskiej,  niemieckiej,  amerykańskiej,  hiszpańskiej,  greckiej
itd. z konkretnymi przykładami) nie są tu konieczne.

Artykuł niniejszy nie jest studium porównawczym pomiędzy typami i poszczególnymi
odmianami narodowymi wychowania patriotycznego i nie zmierza do wyczerpania tematu
„wychowania patriotycznego w ogóle”, „wychowania patriotycznego w każdym narodzie”..
Analizowane tu zagadnienie ‘wychowania patriotycznego’ można by wszak także odnieść do
wychowania  patriotycznego  innych  narodów,  do  wychowania  patriotycznego  w  innych
państwach,  do  wychowania  patriotycznego  mniejszości  narodowych,  ale  kwestie  te
wykraczają poza ramy niniejszego artykułu.  Oczywiście,  nic nie stoi na przeszkodzie,  aby
tego typu analizy poczynić w odrębnym studium, tu jednak pomija się to zagadnienie. 

Proces wychowania zakłada uwzględnienie różnych aspektów kształtowania postaw
osobowych,  można rzec,  jest  on polifoniczny,  wielonurtowy.  Wychowanie stanowi proces
wielowątkowy,  uwzględnia  wszak  aspekty  religijne  (wychowanie  religijne),  moralne
(wychowanie  moralne),  poznawcze  (wychowanie  kształcące,  umysłowe,  intelektualne),
estetyczne  (wychowanie  estetyczne),  fizyczne  (wychowanie  fizyczne)  itd.  Wszystkie  te
rodzaje szczegółowe wychowania zawierają się w paidei (kulturze-wychowaniu) traktowanej
jako  całość  (a  więc  zarówno  jako  ‘kultura  w  wychowaniu’,  jak  i  jako  ‘wychowanie  w
kulturze’).

5. Udział rozumu, woli, uczuć w formowaniu postawy patriotycznej

W  klasycznej  filozofii  wyróżnia  się  trójpodział  struktury  władz  umysłowych  u
człowieka  na  rozum,  wolę  i  uczucia.  Podobnie  w  klasycznym  ujęciu  pedagogiki  –
wychowanie opiera się na trzech filarach: rozumu, woli i uczuć. Przy pominięciu odniesienia
do któregokolwiek z tych trzech elementów wychowanie albo w ogóle nie jest możliwe, albo
przynajmniej jest bardzo utrudnione, w jakiś sposób niepełne, ułomne. Formować człowieka
można prawidłowo różnymi metodami, lecz skutecznie tylko da się to uczynić, oddziałując w
pełni całościowo równomiernie na rozum, wolę i uczucia wychowanka. Wychowanie rozumu
(wychowanie intelektualne) jest tak samo ważne jak i wychowanie woli (np. kształtowanie
charakteru)  i  jak  wychowanie  uczuć  (kształtowanie  wrażliwości,  uczuciowości),  wszak
wszystkie te elementy współkształtują człowieka, jeśli celem formacji jest prawda, dobro i
piękno. Wychowanie odbywa się zawsze w służbie człowiekowi, w całościowo traktowanej
trosce o człowieka, stąd tzw. integralne wychowanie, obejmujące problematykę formowania
osoby  ludzkiej  jako  zintegrowanej  całości,  jest  zawsze  wskazane  i  pozostaje  aktualne,
niezależnie od zmieniających się mód i nurtów w zakresie edukacji.

Wychowanie patriotyczne umieszcza się w ramach wychowania moralnego (sumienie
człowieka), ponieważ patriotyzm jest dobrem natury moralnej, stąd kształtowanie patriotyzmu
jest  częścią  wszechstronnego  wychowania  moralnego,  odnoszącego  się  wszak  do  sfery
rozumu  (‘intelektu’),  woli  (‘charakteru’)  i  uczuć  (‘serca’).  Nie  wyklucza  to  odrębnego



twierdzenia, że wychowanie patriotyczne może być ujmowane od innej strony (np. w ramach
piękna-i-dobra,  czyli  kalokagatii,  która  uwzględniała  nie  tylko  duchowe,  ale  i  cielesne
aspekty wychowawcze typu sportowego, gimnastycznego, a co w polskiej tradycji ujawniało
się np. w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, bo sport w służbie patriotyzmu w ramach
wychowania  fizycznego  pozytywnie  wpływa  na  kondycję  psychofizyczną  człowieka,
kształtując hart ducha, wolę walki, angażując także jego cielesność, a nie tylko duchowość dla
spraw miłości Ojczyzny, np. można by tu wymienić przykładowo współcześnie – masowy,
coroczny tzw. ‘kwietny bieg’ młodzieży (sztafetowy) – wokół naszego kraju, wzdłuż granic
Polski  (kilka  tysięcy  kilometrów),  który  angażuje  społeczności  z  kilkuset  miejscowości
nadgranicznych  i  wiele  tysięcy  ludzi  współdziałających  ze  sobą  w  dobrej  sprawie
(patriotyczne uspołecznienie).

Rozum,  wola  i  uczucia  w patriotyzmie  są ze  sobą  połączone,  sprzężone  zwrotnie.
Relacje  pomiędzy  tymi  elementami  w  wychowaniu,  szczególnie  w  wychowaniu
patriotycznym,  są wielorakie.  Można użyć  nie  tylko  w przenośni  obrazowego określenia:
„rozum patriotyczny”,  „wola patriotyczna”,  „uczucie patriotyczne”.  Jak łatwo zauważyć  o
uczuciach  patriotycznych  mówi  się  wiele.  Pojęcie  „uczucie  patriotyczne”  (lub  w  liczbie
mnogiej – „uczucia patriotyczne”) są powszechnie znane. Natomiast  „rozum patriotyczny”
(dawniej,  zwłaszcza  w I  RP używany  był  także  termin:  „rozum polityczny”)  jest  rzadko
obecny, albo zgoła nieobecny w świadomości społecznej. Natomiast wyłącznie same tylko
„uczucia patriotyczne” pozbawione „rozumu patriotycznego” nie mają racjonalnego sensu i
właściwego  znaczenia,  jako  rodzaj  bezrozumnej,  nieukierunkowanej  emocjonalności,
ekspresyjnej uczuciowości. 

Uczucia  patriotyczne  podporządkowane  „rozumowi  patriotycznemu”  zostają
ukierunkowane i wzbogacone o sens (rozumny), ale to jeszcze za mało. Brakuje jeszcze „woli
patriotycznej”, która podobnie rzadko, jak „rozum patriotyczny” jest przywoływana, lub zgoła
wcale. „Wola patriotyczna” to wola miłości Ojczyzny, to wola działania w trosce o Ojczyznę
dla  Jej  dobra,  czyli  dla  dobra  wspólnego.  Wola  jest  związana  z  charakterem,  z  aktywną
postawą  wolności  człowieka  wobec  czegoś  lub  kogoś.  Bez  „woli  patriotycznej”  same
„uczucia patriotyczne” wzmocnione poprzez „rozum patriotyczny” na niewiele się zdadzą,
jeśli  nie  będzie  „woli  patriotycznej”,  ukierunkowującej  człowieka  na  ukonkretnione,
sensowne,  rozumne działanie, tzn. na konkretne czynności, konkretną aktywność dla dobra
wspólnego. Wola patriotyczna uruchamia rozum patriotyczny i podporządkowane mu uczucia
patriotyczne,  nakierowując  je  na  konkretne  działania  dla  dobra  wspólnego.  Bez  „woli
patriotycznej”  –  „rozum  patriotyczny”  pozostaje  bierny,  nieaktywny  w  sferze  pracy  dla
Ojczyzny, martwy, jałowy, teoretyczny.

Wychowanie  patriotyczne,  dotycząc  sfery  rozumu,  woli  i  uczuć,  ukierunkowuje
człowieka na dobro wspólne: własną Ojczyznę.

Inną  jeszcze  kwestią  jest  zagadnienie  niejako  komplementarne  wobec  „uczuć
patriotycznych”,  „rozumu patriotycznego” i „woli patriotycznej” (które w istocie są aktami
uczuciowymi,  aktami  rozumnymi  i  aktami  wolitywnymi  –  ubogaconymi  o  treści
patriotyczne). Chodzi tu mianowicie o ‘patriotyzm uczuć’, ‘patriotyzm rozumu’ i ‘patriotyzm
woli’. W jakim stopniu uczucia, rozum i wola są niejako z natury przygotowane do przyjęcia
w  ramach  swoich  aktów  –  treści  aktów  tak  kulturowego  wszak  ‘procesu’  w  człowieku
(toczącego się wewnątrz człowieka), jakim jest miłość Ojczyzny (miłość do własnej kultury
narodowej)?  W  jakim  stopniu  ponadto  patriotyzm  jest  wyuczony  kulturowo,  nabyty  w
społeczności, w jakiej dana osoba przebywa od dzieciństwa, począwszy jeszcze od okresu
prenatalnego, kiedy to dziecko w łonie słyszy głos matki – słowa wypowiadane w określonym
języku narodowym, a więc w okresie przed-rozumienia mowy ludzkiej u dziecka? 

Tu  psycholingwistyka  mogłaby  pomóc  pedagogice  kultury  narodowej  i  teorii
wychowania  patriotycznego.  Gdzie  zaczyna się  przygotowanie  do patriotyzmu:  czy już w



łonie matki? Czy dopiero po urodzeniu – w wyniku wychowania zewnętrznego w określonej
narodowo  społeczności,  w  określonym  języku  narodowym?  Język  narodowy  jest  tu
podstawowym narzędziem wrastania w kulturę narodową, pytanie tylko: czy już na etapie
prenatalnym czy dopiero postnatalnym język narodowy zaczyna działać na człowieka? Oto
podstawowe pytanie, które należy postawić. I jakie racje przemawiają za taką a nie inną tezą?
‘Pedagogika prenatalna’ jest możliwa, a także ‘prenatalne wychowanie’ bezpośrednio przez
matkę i pośrednio – przez ojca. Rzecz tę należałoby rozwinąć w innym miejscu, tu jest tylko
zasygnalizowana.  Z  pewnością  miłość  dziecka  do  matki  i  miłość  matki  do  dziecka  we
wzajemnej relacji – pozytywnie rzutują na przyszły rozwój miłości dziecka do Ojczyzny. Jeśli
dziecko nauczyło się, czym jest miłość do matki (i miłość matki do dziecka), to i nauczy się,
w przyszłości  tego,  czym  jest  miłość  człowieka  do  Ojczyzny.  Wychowanie  rodzinne  ma
dlatego tak istotne znaczenie w przygotowaniu wychowania patriotycznego, skoro naród jest
‘rodziną rodzin’, według znanego określenia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wychowanie
patriotyczne  jest  w  tym  sensie  rozszerzeniem  wychowania  rodzinnego,  wychowaniem
zaszczepionym  na  wychowaniu  rodzinnym.  Rozum,  wola  i  uczucia  powinny  zatem
prawidłowo najpierw być kształtowanymi w rodzinach, aby później mogły prawidłowo służyć
społeczności  (wspólnocie  religijnej  –  Kościołowi,  wspólnocie  narodowej  –  narodowi).
Patriotyzm nie  pojawia  się  niczym  deus  ex  machina,  ale  budowany jest  na  stoniowo już
ukształtowanych  prawidłowych  zrębach  osoby  ludzkiej  (natury,  osobowości  i  charakteru
człowieka).

6. Czym jest wychowanie patriotyczne?

Wychowanie  patriotyczne  jest  to  świadomy proces  kształtowania  człowieka  1)  do
patriotyzmu, 2) przez patriotyzm oraz 3) w patriotyzmie. Patriotyzm  rozumiany  jest  jako
miłość  Ojczyzny,  jako roztropna  troska  o  dobro  wspólne.  W tym świetle  –  wychowanie
patriotyczne jest to świadomy proces kształtowania człowieka 1) do roztropnej troski o dobro
wspólne,  2) przez roztropną troskę o dobro wspólne oraz 3) w roztropnej  trosce o dobro
wspólne, przy czym przez dobro wspólne rozumie się własną Ojczyznę.

Zrównoważony rozwój pojedynczego człowieka i zrównoważony rozwój społeczności
ludzkiej idą ze sobą w parze. Człowiek integralny, o zrównoważonej harmonijnie strukturze
duchowo-psychiczno-cielesnej,  obejmującej   rozum,  wolę  i  uczucia,  uformowane  przez
dobro, prawdę i piękno – nie może być pozbawiony miłości Ojczyzny i dlatego wychowanie
patriotyczne  jest  niezbędnym  elementem  każdego  wychowania,  aby  wzrastanie  osoby  w
społeczność  było  całościowe,  wszechstronne  i  wieloaspektowe,  integralne  wewnętrznie,
zintegrowane  zewnętrznie  w relacjach  do innych  osób  danej  społeczności  narodowej  (tu:
Narodu Polskiego).

Rozum, wola i uczucia – jako elementy funkcjonalne osoby ludzkiej (wychowanków)
zostają  w  procesie  wychowania  patriotycznego  równomiernie  zagospodarowane  przez
wychowawców,  nie  powinny  być  zaniedbywane.  Analizując  poszczególne  aspekty
wychowawcze  (rozumowe,  wolitywne  i  uczuciowe)  w  odniesieniu  do  wychowania
patriotycznego możemy powiedzieć,  że wychowanie patriotyczne jest  to świadomy proces
kształtowania rozumu, woli i uczuć człowieka 1) do patriotyzmu, 2) przez patriotyzm oraz 3)
w patriotyzmie.

Innymi słowy, w wychowaniu patriotycznym dążymy do 1) ukształtowania rozumnej
troski o Ojczyznę jako dobro wspólne, 2) do uformowania dobrej woli posiadania owej troski
o  Ojczyznę,  3)  do  wykształcenia  uczuć miłości  Ojczyzny  (uwrażliwienia).  To  pierwszy
aspekt  wychowawczy  (wychowanie  „do  patriotyzmu”).  W  wychowaniu  patriotycznym
dążymy  także   do  uformowania  rozumu,  woli  i  uczuć  2)  przez  patriotyzm,  czyli  przez
roztropną  troskę  o  dobro  wspólne  danej  społeczności  narodowej.  Człowieka  kształtujemy



także przez dobrą wolę posiadania troski o Ojczyznę, przez uczucia miłości Ojczyzny-dobro
wspólne. To drugi aspekt wychowawczy (wychowanie „przez patriotyzm”). W wychowaniu
patriotycznym dążymy także do ukształtowania rozumu, woli i uczuć w patriotyzmie, czyli w
roztropnej  trosce  o  dobro  wspólne,  jakim  jest  własna  Ojczyzna.  To  trzeci  aspekt
wychowawczy  (wychowanie  „w  patriotyzmie”,  czyli  w  środowisku  kulturowym  (ludzka
kultura) i naturalnym (krajobraz, przyroda) wszechstronnie przepojonym patriotyzmem).

Wprowadźmy  obecnie  szczegółowy  punkt  widzenia:  aspekt  wolnościowy,
niepodległościowy i suwerennościowy w wychowaniu patriotycznym. Patriotyzm rozumiany
jest jako miłość wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyzny, jako roztropna troska o dobro
wspólne, jakim jest wolna, niepodległa i suwerenna Ojczyzna, czyli nie podlegająca żadnym
(jakimkolwiek) innym podmiotom, jak tylko własnemu wolnemu suwerenowi-Narodowi. W
tym świetle – wychowanie patriotyczne jest to świadomy proces kształtowania człowieka:
1)  do  roztropnej  troski  o  dobro  wspólne  do  niepodległości,  wolności  i  suwerenności
Ojczyzny,  2)  przez  roztropną  troskę  o  dobro  wspólne  (niepodległą,  wolną  i  suwerenną
Ojczyznę) oraz 3) w roztropnej trosce o dobro wspólne (o niepodległą, wolną i suwerenną
Ojczyznę), przy czym przez ‘dobro wspólne’ rozumie się tylko własną Ojczyznę, a nie dobro
obce (inne ojczyzny, ojczyzny innych narodów).

Sama  teoria  tworzona  przez  rozum  (np.  teoria  patriotyzmu  i  wychowania
patriotycznego) to za mało. Potrzebna jest praktyka, praktykowanie patriotyzmu, a tu właśnie
wola  uruchamia  praktyczne  działania  człowieka  w  sferze  dobra  wspólnego,  dla  dobra
Ojczyzny (praktyczna pedagogia patriotyzmu).

7. Pamięć, wyobraźnia, uwaga – w wychowaniu patriotycznym

Z pewnością  klasyczny  podział  struktury  antropologicznej  na  trzy  władze  (rozum,
wolę i uczucia) nie wyczerpuje całościowego obrazu człowieka, bo natura ludzka jest o wiele
bogatsza,  niż  jakakolwiek  teoria  ją  opisująca.  Mowa  jest  tu  o  modelowym  rozwiązaniu
teoretycznym. W wychowaniu patriotycznym nie chodzi zatem tylko o rozum, wolę i uczucia,
ale także o inne elementy kondycji ludzkiej. Wskazać należy zwłaszcza wyobraźnię i pamięć
jako bardzo przydatne w wychowaniu. Można wskazać na termin „pamięć patriotyczna” jako
na treści pamięci o sprawach dotyczących Ojczyzny. Pamięć patriotyczna to pamiętanie np. o
bohaterach  narodowych  dziejów,  o  ważnych  rocznicach  narodowych,  o  wydarzeniach
historycznych,  mających  wpływ  na  kształtowanie  się  świadomości  narodowej.  W  naszej
rodzimej historii sama ‘pamięć patriotyczna’ (pamięć w służbie Ojczyzny) jest czymś nieco
odmiennym (inne akcentowanie kwestii) od ‘pamięci patriotyzmu’ (pamięci o patriotyzmie w
przeszłości).  Pamięć niepodległości i wyobraźnia niepodległości – bez nich patriotyzm nie
istnieje.  Pamięć  niepodległości  dotyczy  procesu  zatrzymywania  w  pamięci  historycznej
przeszłości,  która  przeminęła.  Wyobraźnia  niepodległości  dotyczy  z  kolei  przyszłości  –
procesu antycypowania (wyobrażania sobie) wewnętrznie – stanu z przyszłości (możliwego,
postulowanego, mogącego nadejść). Wyobraźnia patriotyzmu (i wyobraźnia patriotyczna) –
pomaga  ogarnąć  (odległe)  skutki  działań  patriotycznych  lub  skutki  zaniechania  takowych
działań w przyszłości.

O ile pamięć dotyczy przeszłości, o tyle wyobraźnia jest tą władzą człowieka, która
rzutuje  nas  w przyszłość,  o  tyle  wyobraźnia  patriotyczna  rzutuje  nas  w przyszłość  naszej
Ojczyzny, dzięki niej antycypujemy to, co być powinno, ale jeszcze nie istnieje obecnie, lecz
pragniemy, aby było ,aby zaistniało, aby ‘stało się jutro’.

‘Wyobraźnia  patriotyczna’   (wyobraźnia  w  służbie  Ojczyzny)  to  nie  to  samo,  co
‘wyobraźnia patriotyzmu’ (wyobrażanie sobie patriotyzmu przyszłości),  tu nieco inaczej są
rozłożone akcenty poznawcze. Podobnie jak ‘pamięć patriotyzmu’ i ‘pamięć patriotyczna’ to
nie to samo, choć terminy bliskie sobie.



Pamięć i wyobraźnia są istotne w życiu ludzkim, bo umożliwiają nam zakorzenienie w
przeszłości  (pamięć)  i  antycypowanie  przyszłości  Ojczyzny  (wyobraźnia).  Patriotyzm bez
pamięci  i  wyobraźni  byłby  tylko  jałowym  aktualizmem  nastawionym  na  tu  i  teraz,  na
chwilowość, jeśli w ogóle byłby możliwy w tej sytuacji (czysty prezentyzm – bez przeszłości
i bez przyszłości).

Czym  dla  przeszłości  –  pamięć,  czym  dla  przyszłości  –  wyobraźnia,  tym  dla
teraźniejszości – uwaga, skupienie się na tym, co trwa ‘tu i teraz’. Dlatego dla teraźniejszości
ważna jest uwaga, a dla teraźniejszości patriotyzmu – ważna jest ‘uwaga patriotyczna’, czyli
bieżące nakierowanie się na sprawy służby Ojczyźnie,  tu i  teraz w konkretnym działaniu,
zachowaniu, mowie, myśleniu. Uwaga patriotyczna to aktualne, teraźniejsze skupienie się na
sprawach służby dla Ojczyzny, a ‘uwaga patriotyzmu’ to aktualne, teraźniejsze skupienie się
na patriotyzmie, aktualne nakierowanie umysłowe (rozumu) na patriotyzm (jako pojęcie).

W psychologii  wyróżniamy  uwagę  dowolną  i  mimowolną,  dlatego  bieżącą  uwagę
patriotyczną możemy podzielić na te dwie kategorie: 1) mimowolną uwagę patriotyczną i 2)
dowolną  uwagę  patriotyczną.  Oczywiście  chodzi  tu  o  skupienie  uwagi  (dowolnej  lub
mimowolnej) na odpowiednich treściach (służby dla Ojczyzny / miłości Ojczyzny). W sensie
obiektywnym – umysłowe konstrukty hipotetyczne, jakimi tu operujemy (modele teortyczne),
są tylko abstrahowaniem struktury człowieka i treści w owych strukturach zawartych, w tym
przypadku – mówimy o treściach patriotycznych.

8. Akt, treść aktu, przedmiot aktu – w wychowaniu patriotycznym

Filozofia poznania, w ujęciu Kazimierza Twardowskiego wyróżnia trzy aspekty ważne
dla  poznania  ludzkiego,  jakie  zachodzą  w  związku  z  procesami  poznawczymi  (teoria
poznania,  filozofia  poznania,  tj.  epistemologia).  Mamy  więc  w  procesie  poznania  1)  akt
poznawczy (akt świadomości), 2)  treść aktu poznawczego (treść świadomości),  3) przedmiot
aktu poznania (przedmiot świadomości). W wychowaniu patriotycznym mamy do czynienia z
procesami  poznawczymi  o treściach  dotyczących  Ojczyzny (służby dla  Ojczyzny,  miłości
Ojczyzny itd.).

1) Akt poznania jest jeden, przynależy do rozumu ludzkiego. Odnosząc to jednak do
problematyki ‘patriotycznej’ należy stwierdzić, co następuje. Akt poznania ‘patriotyzmu’ jest
czymś nieco odmiennym (w treści świadomości  mamy ‘patriotyzm’  jako pojęcie) od aktu
poznania ‘patriotycznego’ (w treści świadomości mamy wszelkie kwestie dotyczące służby
Ojczyźnie i miłości Ojczyzny,  a nie tylko samo pojęcie ‘patriotyzmu’).  Zróżnicowanie ma
miejsce na poziomie treści poznania a nie na poziomie aktu poznania, który jest ten sam,
jeden w rozumie ludzkim.

2) Treść aktu poznania patriotycznego nakierowana jest na wszelkie sprawy dotyczące
służby Ojczyźnie i miłości do Ojczyzny. Treść aktu poznania patriotyzmu nakierowana jest na
sam ‘patriotyzm’ jako pojęcie. Widać więc tu różnicę w ujęciu treściowo-świadomościowym.

3)  Przedmiotem aktu  poznania  patriotyzmu  jest  patriotyzm jako pojęcie,  natomiast
przedmiotem aktu poznania ‘patriotycznego’ jest cała sfera związana ze służbą Ojczyźnie i
miłością do Ojczyzny.

 Bez  poznania  nie  ma  wychowania,  nie  można  wychowywać,  nie  poznając,  stąd
właściwe jest używanie terminologii „wychowanie kształcące”, „kształcenie wychowujące”,
ponieważ kształcąc, wychowujemy, a wychowując – zarazem kształcimy. Analogicznie rzecz
biorąc, trzeba powiedzieć, że bez poznania nie ma uspołecznienia, nie można uspołeczniać,
nie  poznając,  stąd  właściwe  jest  używanie  terminologii  „uspołecznienie  kształcące”,
„kształcenie  uspołeczniające”,  ponieważ  kształcąc,  uspołeczniamy,  a  uspołeczniając  –
zarazem  kształcimy.  Wychowanie  i  uspołecznienie  dotyczy  patriotyzmu.  Mamy  zatem
wychowanie  patriotyczne  i  uspołecznienie  patriotyczne  (wychowywanie  patriotyczne  i



uspołecznianie patriotyczne), ponieważ w patriotyzmie chodzi o dobro wspólne, o wspólnotę,
czyli  społeczność  zjednoczoną  wokół  pewnego  dobra.  Dodać  należy  rzecz  istotną:  w
patriotyzmie  chodzi  o  dobro  narodowe,  o  wspólnotę  narodową,  o  społeczność  narodową
zjednoczoną wokół nadrzędnego dobra, jakim jest tożsamość narodowa, tożsamość narodu
jako wspólnoty kulturowej.

Aktami  patriotycznymi  są  zatem  wszystkie  te  akty,  których  treści  prowadzą  do
wzmocnienia  tożsamości  danego  narodu.  Treści  patriotyczne  wzmacniają  tożsamościowe
dobro wspólne własnego narodu. Przedmioty (tu: przedmioty patriotyczne) są to zewnętrzne
obiekty,  ku  którym  nakierowują  się  w  swoich  wewnętrznych  aktach  (tu:  aktach
patriotycznych)  podmioty  (osoby),  tworząc  wewnętrzną  reprezentację  w  treści  (tu:  treści
patriotycznej) aktu na temat owych przedmiotów zewnętrznych (patriotycznych). Świadome
przyjęcie owych zewnętrznych przedmiotów w reprezentacji wewnętrznej aktem wolnej woli
osoby ludzkiej  nazywa się interioryzacją,  tj.  uwewnętrznieniem owych dóbr (przedmiotów
zewnętrznych)  w  treści  świadomości.  Bez  uwewnętrznienia  nie  ma  wychowania  ani
uspołecznienia,  dlatego  tak  istotne  jest  także  w  przypadku  patriotyzmu  –  interioryzacja,
uwewnętrznienie  dóbr  kulturowych  (narodowych,  czyli  dóbr  własnej,  rodzimej  kultury
narodowej) w treści aktów świadomości. Wtedy dopiero mamy do czynienia z człowiekiem
patriotycznie wychowanym – z człowiekiem patriotycznie uspołecznionym.

9. Problemy wychowania patriotycznego i uspołecznienia patriotycznego

Teoria  wychowania  (i  analogicznie  –  teoria  uspołecznienia)  aplikowana  do  sfery
patriotyzmu  istotnie  rozszerza  nam  pole  widzenia  spraw  miłości  Ojczyzny  i  służby  dla
Ojczyzny.  Wychowanie  jest  świadomym  kształtowaniem  jakiegoś  dobra  w  świadomości
człowieka (innego lub w sobie samym). Mówimy zatem wtedy odpowiednio o wychowaniu
lub  samowychowaniu.  Analogicznie  -  uspołecznienie  jest  świadomym  kształtowaniem
jakiegoś dobra w świadomości człowieka (innego lub w sobie samym) w relacji do wspólnoty
(społeczności).  Mówimy  zatem  wtedy  odpowiednio  o  uspołecznianiu  (socjalizacji)  lub
samouspołecznianiu (autosocjalizacji). To wszystko, co odnosi się w niniejszym studium do
‘wychowania  patriotycznego’  –  można  odnieść  także  odpowiednio  do  ‘uspołecznienia
patriotycznego’.  Pomiędzy  tymi  terminami  zachodzi  w  zasadzie  tylko  różnica  w
akcentowaniu  odniesienia  do  dobra  wspólnoty  (dobra  społeczności),  obydwa  terminy  są
wzajemnie komplementarne i bliskoznaczne.

Wychowanie patriotyczne  jest  świadomym kształtowaniem dobra miłości  Ojczyzny
(dobra służby dla Ojczyzny) w świadomości innych ludzi (wychowanie patriotyczne) albo w
we  własnej  świadomości  (samowychowanie  patriotyczne).  Termin  „samowychowanie
patriotyczne”,  jaki  tu  się  wprowadza,  jest  o  tyle  ważny,  że dotyczy w większym stopniu
młodzieży i osób dorosłych, którzy są wrażliwi na wszelkie ‘dydaktyczne’ traktowanie ich
osoby.  Dorosły  –  dojrzały  człowiek  (czyli  nie  każdy  dorosły)  samoświadomy  dobra
wspólnego, jakim jest Ojczyzna, służba dla Ojczyzny sam kieruje sobą ku realizacji owego
dobra, jest wewnątrzsterowny, nie wymaga ingerencji i perswazji zewnętrznej, co ma miejsce
w przypadku dzieci w pewnym wieku („zewnątrzsterownych”).

Wychowanie  patriotyczne  jest  procesem  świadomego  kształtowania  (u  innych  i  u
siebie)  świadomości dobra wspólnego (świadomości miłości Ojczyzny) – w  rozumie, woli,
uczuciu,  pamięci,  wyobraźni,  uwadze  itd.  wychowanków.  Wychowania  patriotycznego
dokonują świadomi owego dobra – wychowawcy patriotyczni. 

Te trzy aspekty ważne w każdej teorii pedagogicznej, hebagogicznej i andragogicznej
(wychowawca,  wychowanek,  proces  wychowania)  powinny  być  tu  także  wymienione
(wychowawca patriotyczny, wychowanek  patriotyczny, wychowanie patriotyczne), Te trzy
elementy współzależne od siebie – są niezbędne dla prawidłowego ujęcia sfery wychowania



do  miłości  Ojczyzny  i  do  służby  Ojczyźnie.  Pedagogika  patriotyzmu  dotyczy  teorii
patriotycznego  wychowania  dzieci,  hebagogika  patriotyzmu  dotyczy  teorii  wychowania
młodzieży, andragogika patriotyzmu dotyczy patriotycznego wychowania dorosłych.

Analogicznie do wspomnianych trzech aspektów wychowania można powiedzieć, że
podobne  trzy  aspekty  ważne  w  każdej  teorii  socjalizacyjnej  (socjalizator,  socjalizowany,
proces  socjalizacji)  powinny  być  tu  także  uwzględnione  (socjalizator  patriotyczny,  osoba
socjalizowana patriotycznie  [socjalizant  patriotyczny],  socjalizacja  patriotyczna).  Owe trzy
elementy współzależne od siebie – są niezbędne dla prawidłowego ujęcia sfery uspołecznienia
(socjalizacji)  do  miłości  Ojczyzny  i  do  służby  Ojczyźnie  we  wspólnocie  (społeczności)
narodowej.

Ogólne ujęcie ‘pedagogiczne’ (lub ‘hebagogiczne’ lub ‘andragogiczne’) patriotyzmu
(od strony teorii wychowania) jest inne, niż ujęcie od strony historiografii, gdzie mowa jest
już o konkretnych czynach (np. wojennych), przez które przejawiał się patriotyzm (np. wojna
obronna  Polski  we  wrześniu  1939  r.  z  konkretnymi  bitwami,  dowódcami,  jednostkami
wojskowymi etc.). Pedagogika nie wchodzi w te szczegóły batalistyczne, dając patriotyzmowi
(i wychowaniu patriotycznemu) ujęcie ogólniejsze w stosunku do uszczegółowionego ujęcia
historiograficznego (‘kronikarskiego’: co, kiedy, gdzie, jak, po co i dlaczego się konkretnie
działo?).

S.  Hessen twierdził,  że  pedagogika  jest  filozofią  stosowaną do sfery wychowania,
zatem mamy tu do czynienia z filozofią stosowaną do patriotyzmu, bo tymże jest w istocie
teoria wychowania patriotycznego (patriologia), którą się w niniejszym artykule zajmujemy,
niejako od podstaw.

Praktyka  patriotyzmu  (konkretne  czyny patriotyczne,  np.  czyny  niepodległościowe,
prowadzące  do  odzyskania  i  utrzymania  niepodległości  Ojczyzny   jako  dobra  samego  w
sobie)  domaga  się  jednak  pewnej  uogólniającej  teorii,  zespołu  różnych  twierdzeń  o
patriotyzmie  jako takim,  o  sposobach wychowania  do  patriotyzmu,  przez  patriotyzm  i  w
patriotyzmie. Historiografia  (historia) jako nauka nie dysponuje narzędziami opisu, analizy,
wyjaśnienia ze zrozumieniem patriotyzmu i sfery wychowania patriotycznego jako takiego,
natomiast narzędziami takowymi dysponują: pedagogika (filozofia stosowana do wychowania
dzieci), hebagogika (filozofia stosowana do wychowania młodzieży) i andragogika  (filozofia
stosowana do wychowania  dorosłych).  Stąd można dokonać opisu i  analizy i  wyjaśnienia
rozumiejącego na pewnym stopniu ogólności,  a wyniki  owych opisów, analiz,  rozumnych
wyjaśnień  mogą  być  następnie  stosowne  do  różnych  sytuacji  szczegółowych  jako  rodzaj
punktu odniesienia. 

W  ten  sposób  pedagogika  (oraz  hebagogika  i  andragogika),  wykorzystując
historiografię dla ilustracji swoich twierdzeń ogólnych  w zakresie patriotyzmu, może także
przyczynić się do ubogacenia historyków (historiografów), nauczycieli historii, organizatorów
życia społecznego. Tu tylko zasygnalizowano wybraną przykładowo problematykę badawczą,
nie rozwijając jej szerzej z racji ograniczonych ram artykułu.

10. Niepodległość

Polska walka o niepodległość miała miejsce wtedy, kiedy tej niepodległości nie było
dla  naszego  państwa.  Jako  Polacy  rozumiemy  zatem  (polską)  niepodległość  jako  brak
jakiejkolwiek  podległości  polskiego  państwa,  polskiego  narodu  obcym  państwom,  obcym
narodom, obcym strukturom władzy. Brak podległości jest definicją negatywną (wykluczenie
podległości  komuś  innemu).  Niepodleganie  narodu,  niepodleganie  państwa  –  obcym
podmiotom  (państwom,  narodom,  strukturom  władzy)  jest  warunkiem  niezbędnym  i
koniecznym  dla  stwierdzenia,  że  dany  naród  jest  suwerenem,  tj.  sam  stanowi  o  sobie
(samostanowienie  narodu oraz samostanowienie  państwa jako instrumentu  tego suwerena-



narodu).  Stan  zaborów,  stan  okupacji,  brak  własnego  państwa,  posiadanie  państwa
fasadowego (np. tak jak to było w Polsce w okresie Księstwa Warszawskiego, Królestwa
Polskiego czy w okresie  PRL-u – gdzie  dysponent  władzy był  poza  narodem Polskim w
obcych rękach: zaborcy,  okupanta, obcego państwa imperialnego-dominialnego) – oznacza
brak  faktycznej  niepodległości,  niemożliwość  bycia  narodu  w  tym  czasie  suwerenem  i
stanowienia o sobie.

Rozumiemy także niepodległość pozytywnie – jako stan pozytywny jako możliwość
budowania własnego państwa niezależnie od obcych struktur państwowych czy narodowych,
międzypaństwowych czy międzynarodowych.  Niepodległość oznacza zatem stan państwa i
stan narodu, w którym to nie okupant, nie zaborca, nie hegemon czy jakikolwiek dominant
zewnętrzny (państwo dominialne) decyduje o naszym państwie i naszym narodzie, tylko sam
zainteresowany  naród.  Problem  leży  w  tym,  żeby  ów  naród  był  zainteresowany
decydowaniem o sobie u siebie. Wielu pracuje w polskojęzycznych, kompradorskich  mass
mediach i  w  ośrodkach  kompradorskiej  władzy  politycznej  nad  tym,  aby  Naród
zainteresowany  nie  był.  Drobnym  przykładem  lansowania  takiej  świadomie  negatywnej
postawy  jest  tu  jednogłośne,  publiczne  namawianie  przez  polskojęzycznego  premiera  i
polskojęzycznego prezydenta – warszawiaków, aby ci nie skorzystali z przysługującego im
dobrodziejstwa  bycia  ‘suwerenem’  u  siebie,  we  własnej  stolicy,  tj.  aby  nie  poszli  do
referendum dnia 13 października 2013 r. Ci sami lub im podobni politycy / te same lub im
podobne  środowiska  kompradorskie  jednocześnie  namawiali  Polaków,  aby  poszli  do
referendum w 2003 r. i  de facto zrzekli się suwerenności poprzez wstąpienie (inkorporację)
do  Unii  Europejskiej,  tj.,  aby  zaakceptowali  tzw.  ‘traktat  akcesyjny’,  w  sumie  bardzo
niekorzystny dla Polski, narzucający nam w wyniku dyktatu naszej Ojczyźnie warunki niemal
kolonialne (traktatowe ograniczenie suwerenności).

Warto  zauważyć,  że  jedynym  bodaj  przypadkiem  świadomej  walki  o  bycie  w
podległości  wobec  obcych  struktur  międzynarodowych,  zewnętrznych  –  znanym  w
najnowszych  dziejach  Polski  –  to  starania  o  wejście  III  RP  do  Wspólnot  Europejskich  i
faktyczne  (prawne,  polityczne,  ekonomiczne)  podporządkowanie  Polski  obcej  władzy  w
Brukseli. W istocie takie podporządkowanie Polski wobec UE nastąpiło w zakresie polityki
zagranicznej  i  polityki  bezpieczeństwa.  Póki  co  jednak  –  jeszcze  nie  zrezygnowaliśmy  z
własnej waluty na rzecz wspólnej waluty euro – a posiadanie swojej waluty to jest jeden z
atrybutów  suwerennej  władzy,  bo  tylko  suwerenny  władca  ‘bije  własną  monetę’,  co
uniezależnia  go  od  innych  –  przez  co  nie  podlega  innym,  obcym  władcom,  zachowuje
‘niepodległość monetarną’. Suwerenność tę odbiera się nam stopniowo, etapami.

Należy  rozróżnić  rzeczywistą  tradycję  niepodległościową  od  pozornej  tradycji
niepodległościowej,  podszywającej  się  tylko  pod  dążenia  niepodległościowe.  Przykładami
rzeczywistej tradycji niepodległościowej są – walka z najeźdźcą, z okupantem, z zaborcą, tj.
np. w Polsce walka z najeźdźcą  podczas tzw. Potopu Szwedzkiego,  Konfederacja Barska,
obrona Konstytucji  Trzeciego Maja, Insurekcja Kościuszkowska, Powstania Listopadowe i
Styczniowe, w tym – tworzenie struktur państwa podziemnego w latach 1863-1864, następnie
–  tradycja  organicznikowska,  tajne  nauczanie  języka  polskiego  pod  zaborami  (pruskim  i
rosyjskim), „Sokół”, Legiony Piłsudskiego, Powstanie Wielkopolskie, trzy Powstania Śląskie,
wojna  o  utrzymanie  niepodległości  Polski  1919-1920,  wojna  obronna  w 1939  r.,  Polskie
Państwo Podziemne 1939-1945, konspiracyjna kultura narodowa, tajne nauczanie, Powstanie
Warszawskie,  walka  o  niepodległość  przez  tzw.  ‘żołnierzy  wyklętych’,  tj.  „żołnierzy
niezłomnych” (1944-1963) [AK, WiN, NSZ, NIE itd.], Powstanie Poznańskie 1956, strajki w
1970 r., 1976 r. i w latach 1980-tych, NSZZ „Solidarność” i jego struktury jawne (1980-1981)
i tajne (1981-1988), KPN i inne organizacje antykomunistyczne, kultura niezależna, II obieg
wydawniczy (bez cenzury komunistycznej, bez cenzury okupacyjnej) w Polsce lat 70. i 80.



Przykładem pozornej  tradycji  podszywającej  się pod tradycję  niepodległościową są
działania  podejmowane  przez  aparat  partyjny  opresyjnej  partii  komunistycznej  [PZPR]
rządzącej w Polsce z obcego, sowieckiego nadania, tj. działania wewnątrzpartyjne w ramach
tzw.  frakcji  ‘reformatorskich’  (reforma  komunizmu,  czyli  reforma  systemu  opresji
dokonywana  przez  samych  opresorów,  którzy  na  owej  reformie  nota bene skorzystali
wymiernie w Polsce, przejmując w dużej części własność narodową na przełomie lat 80. i 90.
za bezcen w ramach tzw. ‘transformacji ustrojowej’). ‘Tradycja’ komunistyczna, sowiecka,
stalinowska itd. narzucana Polsce trzykrotnie przez sowieckiego agresora: 1920, 1939-1941 i
1944-1989 na sowieckich bagnetach i czołgach – w jakiejkolwiek postaci nigdy nie była, nie
jest i nie będzie mogła być zaliczona do tradycji niepodległościowej. Stąd i PZPR jako agenda
podporządkowana w istocie interesom KPZR w Moskwie – nie jest i nie może być nigdy
zaliczona do tradycji  ‘niepodległościowej’,  nie może służyć  jako przykład w wychowaniu
patriotycznym.  To  samo  dotyczy  wszelkich  organizacji,  partii,  związków,  towarzystw,
stowarzyszeń  itd.  wspierających  komunizm  w  Polsce.  Wspieranie  komunizmu  nie  było
działaniem patriotycznym, podobnie jak przynależność do partii komunistycznej.

Komunistyczna  Służba  Bezpieczeństwa  i  wszelkie  inne  komunistyczne,  opresyjne
organizacje totalitarne, wszelkie totalitarne służby – narzędzia przemocy i opresji stosowanej
wobec  Narodu  Polskiego  –  nie  mogą  być  zaliczone  do  nurtu  niepodległościowego  a  ich
funkcjonariusze – działający na rzecz obcego mocarstwa (Rosji Sowieckiej)  nie mogą służyć
jako przykład patriotyzmu i miłości Ojczyzny. PZPR (i jej agendy) walczyła z polską tradycją
niepodległościową, a czyniła to w interesie obcego państwa okupującego ziemie polskie – w
interesie ZSRS. Nie można zatem nazwać rzeczywiście ‘patriotycznymi’ – komunistycznych
organizacji  i  służb zniewalających  Naród Polski,  ponieważ te  opresyjne  służby zwalczały
wszelkie działania  patriotyczne na rzecz niepodległości  Polski. Nigdy nie można nazywać
jakiegokolwiek  opresora  Polaków działającego  z obcego nadania   –  polskim patriotą.  To
pozorny patriotyzm,  antypatriotyzm.  Generałowie komunistyczni,  umocowani  w Moskwie,
wprowadzający  stan  wojenny  w  PRL nie  byli  i  nie  są  patriotami  według  obiektywnych
kryteriów.

Podobnie  niemiecka  tradycja  hitlerowska  (nazistowska  -  narodowego  socjalizmu),
która  w  Polsce  była  tradycją  narzuconą  w  okresie  II  wojny  przez  totalitarne  państwo
okupacyjne – III Rzeszę Niemiecką – niemieckiego agresora i opresora – nigdy nie była, nie
jest  i  nie  będzie  mogła  być  zaliczona  do  polskiej  tradycji  niepodległościowej.  Sowiecka
propaganda  komunistyczna  i  niemiecka  propaganda  hitlerowska  –  nieodmiennie
przedstawiały  agresorów  (i  opresorów)  jako  wybawicieli  Polaków,  jako  wojska  niosące
jakoby  wolność,  jakoby wyzwolenie,  jakoby  nową  cywilizację,  jakoby nową kulturę  etc.
Trzeba zatem rozróżnić propagandę (manipulację, nieprawdę) od  rzeczywistości (prawdy).
Prawdę (zgodność poznania z rzeczywistością) należy odróżnić od nieprawdy (niezgodności
poznania,  poznania niezgodnego z rzeczywistością).  Propaganda, ideologia – posługują się
nieprawdami  w  celu  manipulacji  społeczną  świadomością  na  masową  skalę.  Opresorzy,
agresorzy używają kłamliwej propagandy dla wprowadzenia zamętu pojęciowego w umysłach
narodów podbitych, ujarzmionych (wojna psychologiczna na słowa).

W wychowaniu  patriotycznym,  zwłaszcza  w tradycji  niepodległościowej,  chodzi  o
prawdę  o  dziejach  własnego  narodu  i  własnego  państwa,  a  nie  o  propagandę,  a  nie  o
ideologię. Bez wychowania do niepodległości, bez obiektywnej prawdy o niepodległości – nie
ma  prawdziwego  wychowania  patriotycznego,  które  zawsze  w  swej  istocie  ma  na  celu
niepodległość,  bo  jest  ‘wychowaniem  niepodległościowym’  (wychowaniem  do
niepodległości). Postawa typu: ‘patriotyzm – tak, niepodległość – nie’ jest sprzeczna sama z
sobą. W okresie wojny i zniewolenia chodzi o walkę o niepodległość,  a okresie pokoju –
chodzi o utrzymanie niepodległości. Nie ma patriotyzmu bez niepodległości. Patriotyzm bez



rzeczywistych działań na rzecz (zdobycia lub utrzymania) niepodległości – jest martwy, staje
się patriotyzmem pozornym.

Częstym przykładem w historii Polski jest narzucanie kłamstwa przez obce ośrodki
władzy (okupanta, zaborcy) o Polsce, o dziejach Polski, o Polakach. Znanym powszechnie
przykładem jest ‘kłamstwo katyńskie’ – funkcjonujące jako rzekoma prawda o ludobójstwie
dokonanym faktycznie na polskich oficerach wiosną 1940 r. przez Sowietów, a w narzuconej
przez propagandę komunistyczną narracji ideologicznej (także masowo w mass mediach i w
szkołach w PRL-u poprzez fałszywą edukację historyczną) – ludobójstwa tego mieli rzekomo
jakoby dokonać Niemcy w 1941 r. po wkroczeniu na te tereny. 

Obecnie przykładem takim jest np. ‘kłamstwo smoleńskie’ – narzucona przez Rosję
(post)sowiecką  – fałszywa  narracja  o  (rzekomych)  przyczynach  katastrofy narodowej  nad
Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r. Jakoby rzekomo nastąpił błąd pilotów – ogłoszono
propagandowo to kłamstwo rosyjskie bez zbadania sprawy jeszcze w dniu katastrofy, na kilka
godzin po wydarzeniu, kiedy szczątki ciał 96-ciu polskich ofiar jeszcze nie ostygły. Kłamstwu
smoleńskiemu  przeczą  fakty  przedstawiane  przez  niezależnych  ekspertów  (niepodległych
ośrodkom polskojęzycznej i rosyjskiej władzy).

Trzeba postawić te pytania: czy mamy znów podlegać kłamstwu obcej propagandy –
czy jesteśmy państwem niepodległym,  czy musimy kłamstwo smoleńskie  akceptować? W
imię czego? Dlaczego?

Czy  można  współcześnie  wychowywać  do  patriotyzmu  w  duchu  poszanowania
tradycji  niepodległościowej,  kiedy  publicznie  łamie  się  ów  patriotyzm  w  ośrodkach
polskojęzycznej władzy, która podporządkowuje wspólne dobro Polski – obcym interesom i
obcej narracji? W imię czego mamy podlegać obcej narracji? W imię czego mamy oddawać
suwerenność,  niepodległość,  wolność  i  dobro  Polski  –  obcym  podmiotom,  obcym
decydentom?  W  imię  czego  mamy  pozwalać  na  własną  podległość,  niesuwerenność,
zniewolenie?

Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej wymaga zapytania
na wstępie: co to jest i czym jest niepodległość? Jakie istnieją definicje ogólne (cele i metody)
wychowania  do  niepodległości?  Trzeba  wyraźnie  zaznaczyć:  czym  jest  tradycja
niepodległościowa?  Ten  szczegółowy  i  ważny  aspekt  zagadnienia  wychowania
patriotycznego należałoby poruszyć szerzej w odrębnym miejscu.  Tu tylko ogólnie ujęcie:
niepodległość – to przede wszystkim brak podległości  (określenie  per negatiam) państwa,
narodu,  wspólnoty,  osoby.  Pytania  szczegółowe  w  związku  z  niepodległością  należałoby
postawić i na nie odpowiedzieć, tj. określić np. przyczynę sprawczą, formalną, materialną i
celową niepodległości – wg Arystotelesa. Przyczyną sprawczą niepodległości jest sam naród
(podmiot-suweren), który tę niepodległość sobie wywalczył i ją utrzymał (sprawca-podmiot).
Przyczyną  formalną  jest  działanie  tegoż  narodu  (podmiotu)  na  rzecz  niepodległości
(czynności podejmowane przez naród, procesy zachodzące w narodzie). Przyczyną materialną
są określone siły np. wojsko i jego materialne wyposażenie w stosowne środki techniczne, za
pomocą których naród doprowadził do uzyskania niepodległości i jej utrzymania. Przyczyną
celową jest dążność narodu do uzyskania i utrzymania niepodległości, wytyczenie sobie przez
naród własnego celu, do którego dąży, ku któremu zmierza, a którym jest niepodległość.

Trzeba  w  innym  miejscu  opisać  i  przeanalizować  dwie  sytuacje  odmienne
(komplementarne): 1. walkę o niepodległość podczas wojny, zaborów,  okupacji, zniewolenia
(w  czasie  braku  niepodległości):  jakie  były  cele  i  metody  walki  o  niepodległość?   2.
podtrzymywanie  tradycji niepodległościowej (i utrzymanie niepodległości) w czasie pokoju,
w czasach wolności  (poza wojną,  poza okresem zaborów i  okupacji).  Metody pielęgnacji
tradycji niepodległościowej w czasach pokoju – należałoby szczegółowo określić i podać –
bardzo liczne w Polsce konkretne przykłady organizacji pro-niepodległościowych (np. tzw.
Towarzystwo Opieki nad Kopcem Piłsudskiego w Krakowie).  Tradycja niepodległościowa



wymaga  podtrzymywania  w ramach  kształtowania  postaw patriotycznych  w społeczności.
Służą  temu  czasopisma,  instytucje.  Przykładem  czasopism  historiograficznych,
pielęgnujących polską tradycję niepodległościową są np. „Sowiniec” i „Niepodległość”3. 

Warto  zauważyć  jednak,  że  brakuje  w  Polsce  specjalistycznego,  naukowego
czasopisma pedagogicznego poświęconego wyłącznie wychowaniu patriotycznemu. Jedynym
w  zasadzie  czasopismem  naukowym  programowo  publikującym  teksty  z  zakresu  teorii
patriotyzmu i teorii edukacji patriotycznej jest „Pedagogia Ojcostwa” (a także „Pedagogika
Katolicka”  w pewnym stopniu).  Ojciec  (łac.  pater) i  Ojczyzna  (łac.  Patria) –  dotyczą  w
istocie  zagadnienia  tożsamego,  realizowanego  wszak  na  różnych  płaszczyznach,  we
wspólnocie rodziny lub we wspólnocie narodowej. Z kolei proces świadomego kształtowania
postawy Polaka-katolika (Polki-katoliczki) bliski jest „Pedagogice Katolickiej” (wychowanie
religijno-patriotyczne).  Wychowanie  katolickie  w Polsce  łączy się  zatem z wychowaniem
patriotycznym.  Ogólnie  chodzi  o  kształtowanie  odpowiedzialności  za  własny,  suwerenny
naród i własne, wolne, niepodległe państwo.

Zagadnienie  konkretnego opisania  historiograficznego  tradycji  ‘niepodległościowej’
warte jest osobnego omówienia w odrębnym tekście,  tu w ogólnym studium pominięto tę
historiograficzną kwestię szczegółową (zasługi poszczególnych organizacji dla wychowania
patriotycznego i tradycji niepodległościowej) z racji ograniczonych ram artykułu.

Streszczenie

1.  Rodzaj  artykułu.  Tekst  jest  oryginalnym  przyczynkiem  do  badań  nad  wychowaniem
patriotycznym. Artykuł ma charakter koncepcyjny, teoretyczny i dotyczy teorii wychowania. 2. Cel
artykułu.  Celem artykułu  jest  pokazanie  problematyki  wychowania  patriotycznego  w aspekcie
filozoficznym (istotnościowym), zwłaszcza w odniesieniu do niepodległości, suwerenności, dobra
wspólnego – Ojczyzny. 3.  Zastosowana metodologia badawcza. Autor w artykule użył filozoficzną
metodę  istotnościową.  4.  Główne  wyniki  analizy.  W  wyniku  analizy  ukazano  wychowanie
patriotyczne w kontekście tradycji niepodległościowej, przyjmując jednocześnie przy budowaniu
teorii  wychowania  patriotycznego  (patriologii)  za  narzędzia  filozoficzne  osiągnięcia  K.J.A
Twardowskiego (akt, treść aktu, przedmiot aktu), a także filozoficzne, klasyczne podziały władz
umysłowych  w  człowieku  (rozum,  wola,  uczucia)  i  podziały  uzupełniające  (pamięć,  uwaga,
wyobraźnia). Autor pokazuje udział rozumu, woli, uczuć w formowaniu postawy patriotycznej.
Ukazuje on także udział pamięci (przeszłość), uwagi (teraźniejszość) i wyobraźni (przyszłość)
w  wychowaniu  patriotycznym.  Wyjaśniono  kwestie  podstawowe:  czym  jest  wychowanie
patriotyczne  oraz  jaki  cel  wychowania  patriotycznego.  Podano  cztery  przyczyny
niepodległości:  formalną,  materialną,  sprawczą  i  celową.  5. Ograniczenia wyników analizy.
szczegółowe wyniki części analizy są ograniczone do polskiego wychowania patriotycznego w
aspekcie niepodległości. 6. Implikacje praktyczne artykułu. Wyniki analiz można zastosować w
praktyce  przez  pedagogikę,  hebagogikę  i  andragogikę.  Poszczególne  tezy  mają  także  swoje
implikacje teoretyczne – jako podstawa dla dalszych badań nad teorią patriotyzmu i wychowania
patriotycznego. 7. Implikacje społeczne artykułu. Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w
wychowaniu patriotycznym w polskiej społeczności narodowej. 8. Oryginalność artykułu. Nowa
wartość,  jaką  wnosi  niniejszy  artykuł   w  stosunku  do  dotychczasowych  badań  –  wynika  z
zastosowania  istotnościowej  metodologii  do  teorii  patriotyzmu  i  wychowania  patriotycznego,
zwłaszcza  w  aspektach  filozoficznym  (kultura  i  wychowanie,  filozofia  narodu  i  państwa)  i
niepodległościowym (suwerenny naród i państwo w służbie niepodległości).

3 „Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” jest czasopismem poświęconym
badaniom  i  dokumentacji  polskiej  walki  o  niepodległość,  co  jasno  oddaje  angielskie  tłumaczenie  tytułu
periodyku: „The Sowiniec. A Half Yearly Periodical  of the Center for the Research and the Documentation of
the Polish Struggles for the Independence”.



The title in English: 

Patriotic Education in Polish Independent Tradition

Summary 

1. Type of article (A kind of article). The text is an original contribution to research patriotic
education. The article is conceptual and theoretical and it concerns theory of education. 2 The
goal of an article. The article aims are at presenting the problems of patriotic education in the
philosophical (essential) aspects, especially in relation to the independence, sovereignty, the
common good – the Homeland. 3 The research method applied. The author in the article used a
philosophical essential method. 4. The main results of the analysis. As results of the analysis are
shown  patriotic  education  in  the  context  of  traditions  of  independence,  while  taking  in
building a theory of patriotic education (patriology) the philosophical achievement of K.J.A.
Twardowski  for the tools  (the act,  the content  of  the act,  the object  of the  act)  and also
philosophical,  classical  divisions  of  mental  authorities  in  mind  of  a  man  (reason,  will,
emotions) and complementary divisions (memory, attention, imagination). The author shows
the  participation  of  reason,  will  and emotions  in  the  formation  of  patriotic  attitudes.  He
presents  also  the  participation  of  memory  (the  past),  attention  (presently,  now),  and
imagination (future) in patriotic education. There is the explanation of the basic questions:
what is the patriotic education, and what is the purpose (the aim) of patriotic education. There
are analyzed four causes of independence: formal,  material,  causal and intentional.  5.  The
limits of the results. The special results of a part of analysis are limited especially to the Polish
patriotic education in aspect of independence. 6. Practical implications of the article. The results
of the analysis can be applied in practice by the pedagogy, hebagogy and andragogy. Individual
thesis also have their theoretical implications – as a basis (grounds) for further research on the
theory of patriotism and patriotic education. 7. Social implications of the article. Results of the
analysis are applicable socially in patriotic education in the Polish national community. 8. The
novelty (and originality) of the article. The New insights (the new value) introduced by the article
with  regards  to  the  current  research  (in  relation  to  previous  studies)  is  implicated  by  the
application  of  the  essential  method  to  the  theory  of  patriotism  and  patriotic  education
(patriotic  upbringing),  especially  in  the  aspects  of  philosophy (culture  and education,  the
philosophy of the nation and the state) and independence (sovereign nation and the state in the
service of independence).
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