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TRUDNE MIŁOŚCI 

UWAGI O SZCZEGÓLNYM ROZUMIENIU SŁOWA  PATRIOTYZM  

 

 1. Pytanie o patriotyzm jest w swojej istocie pytaniem o tożsamość, dlatego też 

rozważania poświęcone patriotyzmowi winne zostać poprzedzone sformułowaniem kilku 

zasadniczych konstatacji, które pojęcie tożsamości dookreślają.  

 

 2. Najprostsze – i zarazem najobszerniejsze – pytanie dotyczące własnej tożsamości 

brzmi: kim jestem? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie określa moje bycie-w-świecie. 

Jednocześnie: odpowiedź na tak sformułowane pytanie wiąże się ściśle z kryteriami, przy 

pomocy których na sformułowane wcześniej pytanie pragnę odpowiedzieć. Inaczej mówiąc, 

odpowiedź – a w konsekwencji rozpoznanie własnej tożsamości – zależy od kryterium, wedle 

którego swoją tożsamość (mniej lub bardziej fragmentarycznie) dookreślam. 

 Mogę zatem – przyjmując, powiedzmy, kryterium gatunkowe – powiedzieć: jestem 

ssakiem naczelnym, mogę powiedzieć: jestem człowiekiem. Jeśli za kryterium uznam płeć, 

mogę odpowiedzieć: jestem mężczyzną, jestem kobietą. Jeśli ważne dla mnie będzie 

kryterium rodzinne – mogę się określić jako ojciec, syn, córka, matka, brat siostra itd. Jeśli 

uznam, że moją tożsamość określa zawód, jaki wykonuję, mogę swoją tożsamość 

identyfikować z nauczycielem, urzędnikiem, sprzedawcą samochodów, policjantem czy 

kontrolerem biletów. Jeśli uznam, że kryterium określającym moją tożsamość jest religijność, 

moje otwarcie na transcendencję, mogę powiedzieć: jestem chrześcijaninem, 

mahometaninem, shintoistą. Mogę też – przyjmując to samo kryterium – powiedzieć: jestem 

agnostykiem, jestem ateistą. 

 Takich kryteriów może być (i powinno być) więcej, kryteria te (mówię tu o 

oczywistościach) nie wykluczają się, lecz funkcjonują na zasadzie komplementarności, 

natomiast (to również oczywistość) ich hierarchia jest kwestią indywidualną, uzależnioną od 

wielu czynników, których tu rozważać się nie będzie.  

 Istotne jest bowiem to, że moja tożsamość zostaje określona (może zostać określona) 

ze względu na pewne kryterium, które nadając mi wspomnianą tożsamość – określając 

tożsamość – współ-konstytuuje sens mojej egzystencji (usensownia moją egzystencję), 

jednocześnie zaś otwiera horyzont bycia-wobec (sytuuje mnie w horyzoncie bycia-wobec) 

tych, którzy wedle podobnych kryteriów swoją tożsamość określają.  

 Ta konstatacja prowadzi do kryterium – ze względu na nasze rozważania – 

kluczowego, kryterium, wedle którego swoją tożsamość określam. Tym kryterium jest pojęcie 

ojczyzny. Oto – nie wykluczając kryteriów wymienionych wcześniej – mogę swoją 

tożsamość określić ze względu na pojęcie ojczyzny, tym samym mogę się określić jako 

Francuz, Niemiec, Japończyk... Co istotne: pojęcie ojczyzny nie musi być tożsame z pojęciem 

narodu
1
; moja ojczyzna może być większa – mogę uznawać się za Europejczyka – może być 

mniejsza (często mówi się o małych ojczyznach), mogę identyfikować się z regionem 

(kresowiak, Kaszub, góral) czy miastem (Gdańsk, Kraków, Tarnów).  

 

 3. Użycie pojęcia ojczyzny w procesie kształtowania własnej tożsamości pozwala 

określić siebie – ojczyzna to po łacinie patria, słowo pater oznacza zaś ojca – jako patriotę. 

To z kolei pozwala na sformułowanie definicji patriotyzmu, która w dalszych rozważaniach 

będzie stosowana. Według tej definicji, patriotyzm jest to stan świadomości, wedle którego 

określam swoją tożsamość ze względu na pojęcie ojczyzny.  

 

                                                 
1
Jak wiadomo, widmo narodowej ideologii Dmowskiego wciąż straszy we współczesnej Polsce... 



 4. Samo sformułowanie definicji, jakkolwiek konieczne, nie jest wystarczające i 

domaga się kilku dookreśleń i uszczegółowień. Żeby bowiem właściwie uchwycić jej 

znaczenie, należy uważniej przyjrzeć się pojęciu ojczyzna ze względu na historyczne 

przemiany sensów, jakie się z nim wiązały.  

 Pierwsze i najstarsze znaczenie pojęcia ojczyzna wiąże się z jego źródłosłowem i 

odnosi się do związków krwi. Ojczyzna to to, co dziedziczone po ojcach, to, co dziedziczone 

po przodkach; ojczyzna wiąże się z przynależnością rodową. Moje doświadczenie ojczyzny 

wynika z faktu, że wywodzę się od kogoś. Tym kimś – zazwyczaj jest to postać mityczna – 

może być Abraham, Kadmos, Eneasz, Piast czy – pozostając w obrębie mitu fundacyjnego 

słowiańszczyzny – Lech, Czech albo Rus. Jeśli ktoś inny legitymuje się tym samym 

przodkiem, nasze wspólne pochodzenie tworzy więź, która pozwala współ-identyfikować się 

z tak samo pojmowaną ojczyzną, co z kolei stwarza więź opartą na wspólnym dziedziczeniu 

tradycji, kultury, języka, religii, mitów, baśni... Najkrócej rzecz ujmując: w pierwotnym 

swoim sensie świadomość patrii, świadomość ojczyzny jest to świadomość posiadania 

wspólnego przodka i takie jest pierwsze rozumienie tego słowa.  

 Drugim wymiarem doświadczania ojczyzny jest ziemia. O ile wedle definicji 

pierwszej ojczyzna oznaczała (powtórzmy: faktyczną bądź fikcjonalną) przynależność 

rodową, o tyle w rozważanym przypadku ojczyzna to miejsce, z którego się wywodzę. O ile 

w wypadku pierwszym mówiłem: pochodzę od kogoś, o tyle tu powiadam: jestem skądś. 

Tym, co tworzy moją tożsamość w wymiarze patriotycznym, jest ziemia. Tym, co czyni mnie 

kimś, jest miejsce. Zarazem: utrata ziemi jest utratą tożsamości, utrata miejsca czyni mnie – 

jeśli nie nikim, to kimś innym. Przykładów takiego myślenia można odnaleźć wiele, 

najbardziej znamienny znajduje się najbliżej. Przypomnijmy fragment Mazurka 

Dąbrowskiego: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Zauważmy: 

Dąbrowski, pisząc w Reggio przyszły hymn Polski, uznaje, że dopiero powrót na ziemie 

polskie sprawi, że Polacy ponownie będą Polakami. Tam, we Włoszech – Polacy Polakami 

jeszcze nie są.  Będą nimi, jeśli odzyskają legitymację do bycia Polakami, tą legitymacją jest 

ziemia.  

 Ziemi – jak się okazało – zabrakło, Napoleon poniósł klęskę, pojęcie ojczyzny zaczęło 

się domagać weryfikacji, zaczęło się domagać kolejnej redefinicji. Ta redefinicja została 

dokonana, jej autorstwo należy do romantyków, którzy zaczynają pojmować ojczyznę jako 

wspólnotę duchową. Zauważmy, że owa definicja, mimo iż wykracza znacznie poza 

rozpoznania wcześniejsze, jednocześnie je uzupełnia. Oto ojczyzna jest wspólnotą duchową, 

jest to dobro niematerialne, lecz – niewątpliwie – istniejące. Na ową wspólnotę składa się 

historia, tradycja, religia, zaś spoiwem składników owej wspólnoty jest język (a język – warto 

odnotować, wyprzedzając nieco dalsze rozważania – jest ojczyzną każdego pisarza.) 

 Tym samym pojęcie ojczyzny zostanie ściśle związane z duchowością człowieka, 

zostaje poddane internalizacji, podobnej internalizacji zostaje poddany czynnik konstytuujący 

moją świadomość i  moją tożsamość.   

 Wiele jest konsekwencji takiego pojmowania ojczyzny. Wymieńmy najważniejsze. Po 

pierwsze, na drodze wspomnianej internalizacji dochodzi do zaistnienia wspólnego horyzontu 

podmiotowości (mnie) i ojczyzny (tego, co za ojczyznę uważam). Nie jest zatem tak, że 

ojczyzna i ja istniejemy rozdzielnie; ojczyzna istnieje o tyle, o ile istnieję ja, ja istnieję o tyle, 

o ile we mnie istnieje ojczyzna (doświadczenie, pojęcie, przeżycie ojczyzny). Przy czym 

istotne jest to, że horyzont współistnienia znajduje się we mnie, w mojej świadomości. 

Najprościej rzecz ujmując, ojczyzna zaczyna istnieć jako coś, co jest ze mną identyczne. 

Ojczyzna jest we mnie. Ojczyzna jest mną. 

 Po drugie: wspomniana wzajemna relacja sprawia, że doświadczenie ojczyzny staje się 

doświadczeniem skrajnie zindywidualizowanym, skrajnie – intymnym. Taka 

indywidualizacja, taka intymność będzie wiązała się w konsekwencji ze skrajnie 



subiektywnym pojmowaniem ojczyzny i w wyznaczonej przez nią perspektywie 

pojmowaniem samego siebie. Słowem: takie pojmowanie ojczyzny sprawi, że patriotyzm 

będzie miał charakter woluntarny, będzie związany z aktem woli. Takie pojmowanie ojczyzny 

pozwala powiedzieć: jesteś tym, za kogo się uważasz. Dobrym przykładem jest Jankiel z 

Pana Tadeusza. Jankiel jest Żydem i, nie przestając być Żydem (to bardzo ważne), jest 

Polakiem, jest polskim patriotą
2
. Takie pojmowanie ojczyzny staje się fundamentem 

społeczeństwa wielonarodowościowego.  

 Po trzecie wreszcie: rozważana koncepcja ojczyzny, jej indywidualizacja, jej 

subiektywizm sprawiają, że ojczyzna staje się w zasadzie niezniszczalna, istnieje tak długo, 

jak długo istnieje choć jeden człowiek, który powie i powtórzy: to jest moja ojczyzna. 

 O czymś takim pisał Herbert w Raporcie z oblężonego miasta: 

  

 i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden 

 on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania 

 on będzie Miasto
3
 

 

 Zauważmy: wedle tak pojmowanego sensu słowa ojczyzna identyfikacja staje się pełna 

w tym momencie, w którym ojczyzna jako byt samoistny przestaje istnieć. Tym samym: 

człowiek identyfikujący się z ojczyzną staje się gwarantem jej trwania. W perspektywie 

szerszej: człowiek i ojczyzna to jedno, w konsekwencji – nie sposób dokonać podziału na to, 

co własne, indywidualne i intymne, na to, co związane z doświadczeniem zbiorowości, z 

doświadczeniem ojczyzny. Dlatego też dalsze rozważania poświęcone specyficznemu 

doświadczaniu ojczyzny w literaturze wiązać się będą z penetracją przeżyć najbardziej 

prywatnych, najbardziej intymnych... 

  

 5.  Mowa będzie o pisarzach, zatem należy wypowiedzieć – właściwie przypomnieć – 

sąd następujący: ojczyzną pisarza jest język. Przy czym język rozumiany jest tu nie tylko jako 

system znaków, ale – przede wszystkim – rezerwuar pamięci zbiorowej. 

 Poprzez wybór języka dokonuje się akt identyfikacji z pamięcią zbiorowości. Inaczej: 

wybierając język, pisarz dokonuje wyboru ojczyzny
4
. Poprzez ten wybór włącza się w 

doświadczenie zbiorowości, potwierdzając jej pamięć, wzbogacając to doświadczenie, 

wreszcie: utwierdzając zbiorowość w jej wspólnym doświadczeniu.  

 

 6. Doświadczenie, które zamierzam dalej rozważać, można spolaryzować i opisać w 

dwóch opozycyjnych i skonfliktowanych skrajnościach
5
: skrajności dobrego samopoczucia i 

skrajności złego samopoczucia. Dobre samopoczucie wiąże się z łatwym i przyjemnym 

przeżywaniem miłości do ojczyzny, samopoczucie złe ewokuje zasadniczy temat moich 

rozważań – trudną miłość. Zanim jednak będzie mowa o trudnej miłości, należy kilka zdań 

powiedzieć o miłości łatwej i o jej wielkim duchowym patronie, przedstawicielu i twórcy. 

Chodzi rzecz jasna o Henryka Sienkiewicza.  

 

 7. Ostatnie słowa Trylogii brzmią następująco: Na tym kończy się ten szereg książek 

pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc.
6
 Jest to jedno z tych 

zdań, które mają swoje własne życie, zwłaszcza fraza pokrzepienie serc zrobiła (niestety) 

                                                 
2
Być może warto dodać, że takie pojmowanie ojczyzny staje się fundamentem społeczeństwa wielonarodowościowego.  

3
Herbert, Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Paryż 1983.  

4
Józef Konrad Korzeniowski jest wybitnym pisarzem anglojęzycznym, zaś Adam Mickiewicz (Białorusin piszący w Paryżu 

Litwo, ojczyzno moja) Polakiem.  

 
5 Zastrzegam: sądy, które tu formułuję, zostają świadomie (i z racji oczywistej konieczności) uproszczone.  
6
 H. Sienkiewicz, Pisma wybrane, t. X., Pan Wołodyjowski, Warszawa 1977, s. 512.  



zawrotną karierę i (niestety) robi ją dalej. Z perspektywy naszych rozważań w zacytowanym 

zdaniu najważniejszy jest przyimek dla. On bowiem wskazuje na sfunkcjonalizowanie tej 

literatury, a ściślej: na nadrzędną rolę funkcjonalizacji. Literatura uprawiana przez 

Sienkiewicza w Trylogii ma służyć pokrzepieniu serc
7
 – czyli polepszeniu samopoczucia – 

tym samym wszystkie chwyty są w niej dozwolone, byle tylko serca pokrzepić, byle tylko 

samopoczucie poprawić. Jakie to chwyty – wie każdy student polonistyki (powinien wiedzieć 

każdy uczeń liceum): od banalnej fabuły, papierowych postaci, czarno-białych konfliktów, po 

ewidentne i ostentacyjne fałszowanie historii
8
. Wszystko to podporządkowane jest dobremu 

samopoczuciu, wszystko to stwarza fundamenty miłości wolnej od wątpliwości, miłości 

gładkiej i uładzonej, jednym słowem – miłości łatwej. Wybacza się Sienkiewiczowi łgarstwa, 

mielizny intelektualne i fabularne (odnotujmy: współcześni straszliwie Sienkiewicza za nie 

maltretowali
9
), bo pozwala przeżyć miłość infantylną. 

 

 8. Łatwość, fałsz, wreszcie – nie wiem, czy nie przede wszystkim – infantylizm staną 

się podstawowymi zarzutami, jakie pod adresem piewców łatwej miłości będą formułować 

piewcy miłości trudnej.  

 Czesław Miłosz o Sienkiewiczu pisał tak: 

 

 Pretensje do Trylogii? O co mieć pretensje do Trzech Muszkieterów albo Hrabiego 

Monte Christo, czy też do ich o wiele bogatszej w tło historyczne odmiany? Czego więcej 

można żądać od Krzyżaków, niż żeby byli wartką narracją, osnutą dokoła „Grunwaldu” Jana 

Matejki? Należałoby się tylko cieszyć, że takie powieści są, postawić je na zaszczytnym 

miejscu wśród innych dzieł reprezentujących rozpaczliwy „powrót do łona” i na tym 

poprzestać. Niestety, wszystko się zmienia, kiedy historyczne panoramy Sienkiewicza podaje 

się za wielką literaturę i zaleca się je jako chleb duchowy pokoleń. Nie jest prawdą, że 

kontrowersja dokoła Sienkiewicza sprowadza się do ideologicznego sporu. (...) Przeciwnicy 

Sienkiewicza w Polsce nie tylko przeciwstawiali mu swoje, inne, widzenie wypadków 

historycznych. Kiedy Prus zarzucał Trylogii, że krew obficie w niej z ran płynąca nie jest 

krwią, ale jagodowym sokiem, kiedy śmiał się z Podbipięty, chodzącej gilotyny odmawiającej 

paciorek, to nie była ideologia, tylko zasadnicze, równie ważne wtedy jak dzisiaj, żądanie: 

żeby pisarz był umysłowo i emocjonalnie dorosły i żeby zwracał się do dorosłych.
10

 

 

 Tak więc niedojrzałość emocjonalna, infantylizacja, dziecinada będą tym, co w 

piewcach łatwej miłości będzie w pierwszym rzędzie krytykował Miłosz. Witold 

Gombrowicz, drugi – wielki – krytyk Sienkiewicza i tego, co Sienkiewicz Polakom 

wszczepił, będzie mówił o konieczności powstania z klęczek, na które piewcy łatwej miłości 

Polaków rzucają. O swoim Trans-Atlantyku (będącym w istocie sarkastyczną polemiką z 

Sienkiewiczem) pisał:  

 

 Nie przeczę: „Trans-Atlantyk” jest między innymi satyrą. I jest także, między innymi, 

dość nawet intensywnym porachunkiem... nie z żadną poszczególną Polską, rzecz jasna, ale z 

Polską taką, jaką stworzyły warunki jej historycznego bytowania i jej umieszczenia w świecie 

                                                 
7
 Ściślej biorąc: miała służyć pokrzepieniu serc w drugiej połowie wieku XIX. Odczytywanie Trylogii na początku wieku XXI w 

identycznej perspektywie jest pozbawione sensu (aczkolwiek, jak wiadomo, ma swoich admiratorów). Wspomnianych fałszów jest mnóstwo; 

najbardziej wyrazisty polega na przedstawieniu Polski XVII wieku jako okresu tryumfów, Sarmatów jako bezinteresownych patriotów, 
wojny jako kapitalnej przygody etc., etc. Przy czym należy tu wygłosić z mocą sąd zasadniczy: wszystkie sformułowane zarzuty nie przeczą 

faktowi, że Sienkiewicz był świetnym pisarzem. 
8
 Wspomnianych fałszów jest mnóstwo; najbardziej wyrazisty polega na przedstawieniu Polski XVII wieku jako okresu 

tryumfów, Sarmatów jako bezinteresownych patriotów, wojny jako kapitalnej przygody etc., etc. Przy czym należy tu wygłosić z mocą sąd 
zasadniczy: wszystkie sformułowane zarzuty nie przeczą faktowi, że Sienkiewicz był świetnym pisarzem. 

9 Np. Artur Górski mówił o metodzie indiańskiej Sienkiewicza. 
10

 Cz. Miłosz, Sienkiewicz, Homer i Gnębon Puczymorda, w tegoż: Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 146. 



(to znaczy z Polską s ł a b ą). I zgadzam się, że to statek korsarski, który przemyca sporo 

dynamitu, aby rozsadzić nasze dotychczasowe uczucia narodowe. A nawet ukrywa w swym 

wnętrzu pewien wyraźny postulat odnośnie tegoż uczucia: przezwyciężyć polskość. Rozluźnić 

to nasze poddanie się Polsce! Oderwać się choć trochę! Powstać z klęczek! Ujawnić, 

zalegalizować ten drugi biegun odczuwania, który każe jednostce bronić się przed narodem, 

jak przed każdą zbiorową przemocą. Uzyskać – to najważniejsze – swobodę wobec formy 

polskiej, będąc Polakiem, być jednak kimś obszerniejszym i wyższym od Polaka! Oto 

kontrabanda ideowa „Trans-Atlantyku”. Szłoby tu zatem o bardzo daleko posuniętą rewizję 

naszego stosunku do narodu – tak krańcową, że mogłaby zupełnie przeinaczyć nasze 

samopoczucie i wyzwolić energie, które by może w ostatecznym rezultacie i narodowi się 

przydały.
11

 

 

 Jest to jeden z najistotniejszych manifestów zawierających w sobie sens tego, co 

nazywam trudną miłością. Przy czym: nie jest to manifest jedyny, podobnie jak Gombrowicz i 

Miłosz nie są jedynymi pisarzami, którzy się w taki porządek pisania o ojczyźnie wpisują.  

 

 9. Przywołałem Miłosza i Gombrowicza. Tych, którzy trudną miłość przeżywali, było 

więcej. Dość wymienić nazwiska Żeromskiego, Wyspiańskiego, dość wymienić nazwisko 

Herberta. Cytowałem wcześniej fragment Raportu z oblężonego miasta, warto zacytować 

fragment wiersza Prolog: 

 

 Rów, w którym płynie mętna rzeka 

 nazywam Wisłą. Ciężko wyznać: 

 na taką miłość nas skazali 

 taką przebodli nas ojczyzną
12

 

  

 Obok wspomnianych autorów można w plejadzie trudnych kochanków wpisać 

nazwiska największe: Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego. Ten ostatni pisał:  

 

 Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu 

 Chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu; 

 Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, 

 Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna”.  

 Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, 

 Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
13

 

 Można sięgać dalej w przeszłość, do Krasickiego i Kołłątaja, można jeszcze dalej, do 

Kochanowskiego, który pisząc Odprawę posłów greckich też raczej nikogo głaskać nie 

zamierzał, zaś fraza o nierządnym królestwie i zginienia bliskim do najprzyjemniejszych nie 

należała, bo też: należeć nie miała.  

 Jednak duchowy patron tych wszystkich, dla których patriotyzm nie polega na 

świadczeniu wzajemnych pieszczot, ale na głoszeniu prawdy – nawet tej nieprzyjemnej, 

zwłaszcza tej nieprzyjemnej – nie był Polakiem. Pochodził z Aten, a za mówienie prawdy 

oddał życie. Mowa o Sokratesie. 

 

 10. Fragment Obrony Sokratesa brzmi następująco: 

 

                                                 
11 W. Gombrowicz, Przedmowa do „Trans-Atlantyku”, w tegoż: Trans-Atlantyk, Kraków 1986, s. 6. 
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13 J. Słowacki, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. II, Liryki i inne wiersze, oprac. J. Krzyżanowski, wstęp K. Wyka, wyd. II, 

Wrocław 1952, s. 297.  



 Wobec tego, Ateńczycy – czy wy posłuchacie Anytosa, czy nie, i czy mnie wypuścicie, 

czy nie wypuścicie, ja nie będę postępował inaczej; nawet gdybym miał nie jeden, ale sto razy 

umrzeć. 

 Nie podnoście wrzasków Ateńczycy, wytrzymajcie, jakem was prosił, żeby nie krzyczeć 

na to, co powiem, ale słuchać. A myślę, że to wam się przyda, jeżeli posłuchacie. Ja wam 

jeszcze coś niecoś powiem takiego, na co pewnie będziecie krzyczeli, ale nie róbcie tego, nie! 

 Bądźcie przekonani, że jeśli skażecie na śmierć mnie, takiego człowieka, jak mówię, 

nie zaszkodzicie więcej mnie niż sobie samym. 

 (...) 

 Bo jeśli mnie skażecie, to niełatwo znajdziecie drugiego takiego, który by tak, śmiech 

powiedzieć, jak bąk z ręki boga puszczony, siadał miastu na kark; ono niby koń wielki i 

rasowy, ale tak duży, że gnuśnieje i potrzebuje jakiegoś żądła, żeby go budziło.  

 I zdaje mi się, że czymś takim dla miasta ja właśnie jestem, od boga mu przydany; ja, 

który was ciągle budzę i nakłaniam, i zawsze besztam każdego z osobna po całych dniach, to 

tu, to ówdzie przysiadając. Takiego drugiego niełatwo dostaniecie, obywatele; toteż, jeśli 

mnie posłuchacie, to nie zechcecie się mnie pozbywać.
14

 

  

 Kluczowym pojęciem i argumentem Sokratesa jest prawda. Prawda, która jest 

ożywcza i ozdrowieńcza, prawda, która budzi i wyzwala ze szkodliwego samozadowolenia. 

Prawda ta – zgoda: bolesna prawda – zostaje przeciwstawiona łatwemu kłamstwu, zostaje 

przeciwstawiona przyjemnemu fałszowi, który ma to do siebie, że, choć przyjemny, na 

dłuższą metę okazuje się zabójczy... Zarówno dla kłamcy, jak i dla okłamywanego.  

 

 11. Dwa i pół tysiąca lat później Miłosz pisał o prawdzie i o poezji: 

  

 A poezja jest prawda. I kto ją obedrze 

 Z prawdy, niech jej kupuje trumnę kutą w srebrze.
15

 

  

Słowa te poprzedziła fraza następująca: 

  

 Taką może przynajmniej zdołam posiąść władzę 

 Że moją pracą hańbę podstępnie sprowadzę 

 Na tych, co siedząc w lipy rozłożystej cieniu 

 Jedną nutę piskliwie grają na grzebieniu.
16

  

 

 12. Tak więc – i do tego zmierzam – trudna miłość do ojczyzny będzie zawsze wiązała 

się z prawdą, która w tej relacji będzie wartością najwyższą. Można dodać: prawda ta będzie 

zawsze przekrzykiwana przez wyznawców łatwej miłości. Można dodać: ci, którzy zdecydują 

się na mówienie prawdy, zawsze będą narażeni na wrzaski amatorów patriotycznej gry na 

grzebieniu. 

 Można dodać: będzie to cena, jaką płaci się za każdą miłość, która jest prawdziwa, 

więc – trudna.  
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Ks. Józef Roman Maj 

TWÓRCZY WYMIAR PATRONATU SZKOLNEGO 

 

Instytucja patronatu wywodzi się z najstarszej tradycji chrześcijaństwa. Początkowo 

dotyczyła tylko osób, bowiem chrześcijaństwo, przyjmując bogactwo imion starożytności 

hebrajskiej, helleńskiej i rzymskiej, a nawet egipskiej czy perskiej, zaczęło używać imion nie 

tylko dla potrzeb identyfikacji osoby, jak to było dotychczas, ale nadawało imieniu 

dodatkowe funkcje. Przy obieraniu patrona szło także o przywołanie wzoru postępowania 

zawartego w osobie patrona oraz o przywołanie jego opieki nadprzyrodzonej nad dzieckiem. 

Wolność kultu chrześcijańskiego, uzyskana dzięki Edyktowi Mediolańskiemu Konstantyna 

Wielkiego, przyniosła naturalną potrzebę nazywania nowej rzeczywistości w sposób 

publiczny, a to przerodzi się w powszechne obejmowanie patronatem miejsc kultu i świątyń. 

Akt obejmowania patronatu nazywano „dedykacją”. 

Średniowiecze przyniosło gwałtowny rozwój instytucji patronatu, obejmując nim, 

poza kościołami i klasztorami, państwa, narody, stany społeczne, grupy zawodowe, uczelnie, 

szkoły, terytoria, drogi, mosty, itp. Patronat najczęściej był obierany, wyłącznie z osobami 

świętymi lub cieszącymi się sławą świętości. Najczęściej przywoływaną patronką w 

chrześcijaństwie jest dotychczas św. Katarzyna Aleksandryjska, której 1700-lecie 

męczeństwa w tym roku obchodzimy (nota bene jest ona także patronką szkół 

chrześcijańskich). Patronat w średniowieczu pomagał w procesie identyfikacji danej grupy 

społecznej i jej wzajemnej integracji. W środowiskach nie należących do „nobiles,” patronat 

pełnił funkcję zawołania rycerskiego, ale i tu przywoływany był przede wszystkim ze 

względu na funkcje opiekuńcze. 

Czasy nowożytne przyniosły poszerzenie zakresu osób wskazywanych do patronatu. 

Wiązano go odtąd nie tylko z osobami kanonizowanymi czy beatyfikowanymi, ale także z 

osobami nie cieszącymi się sławą świętości. Najczęściej były to osoby, które miały istotne 

osiągnięcia w życiu kulturalnym, wojskowym, zawodowym, politycznym czy społecznym. 

Opór społeczny, kontrowersje, a nawet spory, czy wręcz wyraźny sprzeciw budziło 

pojawienie się nowego zwyczaju wiązania patronatu przez władze cywilne lub kościelne z 

osobami moralnie wątpliwymi, ale wywodzącymi się ze środowisk władzy obu instytucji. 

Mając powyższe na uwadze,  można powiedzieć, że do Rewolucji Francuskiej, poza pewnymi 

wyjątkami, na ogół dbano, by wiązać patronat z osobami społecznie wartościowymi. Rzadko 

się zdarzało, by wskazywano do patronatu postaci, które łamały rażąco zasady moralne lub 

przyczyniały się w sposób widoczny do destrukcji społecznej. Istotną zmianą było także to, że 

sam patronat w owym czasie był częściej nadawany przez zwierzchności bądź instytucje 

społeczne, a nie zainteresowane społeczności. Taka forma nadawania patrona była normą aż 

do średniowiecza. 

Czasy współczesne, tj. od Rewolucji Francuskiej, przyniosły włączenie instytucji 

patronatu nie tylko w przemiany społeczne, ale i w bezpośrednie działania polityczne 

środowisk sprawujących władzę. W systemach totalitarnych proces ten poszedł tak daleko, że 

często jedynie bierne lub czynne uczestniczenie w zaakceptowanych przez władzę polityczną 

formach działania lub w faktach dla systemu propagandowego tych władz pożytecznych 

„nobilitowało” do wskazań osobowych przy nadaniach patronatu. W działaniach tych nie 

tylko nie liczono się ze stosunkiem mianowanego patrona do wiary i moralności, a przecież 

działo się to w społeczeństwach religijnych, ale nawet nie patrzono na moralny wymiar życia 

nadawanego patrona. Bywało, że patronami ogłaszano wprost zbrodniarzy komunistycznych 

czy hitlerowskich i to było zasadniczą przyczyną upadku znaczenia patronatu w świadomości 

społecznej i rezygnacji przez środowiska nauczycielskie z patronatu jako środka 

wychowawczego. 



Po załamaniu się etatyzmu komunistycznego w Polsce powrócił zwyczaj obierania  

patrona przez szkoły, czy inne instytucje lub środowiska, choć działo się to wciąż w formie 

nadawania patronatu przez władze zwierzchnie. Po systemach totalitarnych pozostał jednak 

zwyczaj patronatów zbiorowych, związanych z aparatem władzy np. „I Armii Wojska 

Polskiego”, co w środowiskach katolickich zdecydowanie wymaga przemyślenia i 

ustosunkowania się od strony ideowej do tego zjawiska. Idzie tu bowiem nie tylko o to, że tak 

pomyślany patronat niekiedy odchodzi w sposób ekstremalny od funkcji parenetycznej i 

opiekuńczej, jaką zachowuje wciąż patronat chrześcijański, ale przymusza np. uczniów do 

identyfikowania się z postawami wątpliwej jakości od strony ideowej lub moralnej. Nie jest 

też bez znaczenia, że takowy patronat mniej lub bardziej zdecydowanie może ocierać się o 

pogański kult państwa czy zbiorowości, statolatrię lub socjolatrię. Szczęśliwie, jeśli ta forma 

patronatu zamyka się w kultywowaniu mniej lub bardziej godziwej pamięci historycznej o 

swoim patronie. 

 

Dobrze, że KSW zajęło się sprawą patronatu, bowiem znakiem obecnego czasu jest 

potrzeba odzyskania instytucji patronatu dla procesów wychowawczych w szkole. Nie 

możemy zapomnieć, że wszystkie funkcje patronatu mają wymiar kreatywny. Patronat należy 

do tych narzędzi wychowawczych, które nie są obojętne, działają w sposób pozytywny lub 

negatywny, tworzą w wychowanku dobro lub zło, kształtują dobre lub złe postawy 

wychowanków, mają zawsze swoje odniesienie do świata wartości. 

Patronat szkolny, aby mógł być właściwie wykorzystany w procesie kształtowania 

osobowości uczniów, a jednocześnie by wychodził naprzeciw potrzebom szkoły jako 

instytucji, winien być spójny z zadaniami i charakterem szkoły oraz w sposób poprawny 

spełniać co najmniej trzy swoje funkcje: 

Funkcję wychowawczą – w tym celu  musi współuczestniczyć w tworzeniu świadomości 

uczniów o świecie wartości akceptowalnych przez człowieka, a jeśli jest to szkoła katolicka – 

o świecie wartości akceptowalnych przez katolika. Patronat szkolny ma więc pomagać 

rodzicom, wychowawcom i nauczycielom wprowadzać ucznia w świat wartości, a nie 

antywartości. Dopiero rozpoznanie świata wartości uczy rozpoznawania własnej godności 

przez ucznia. Nie uzbroi się też dzisiaj naszych wychowanków przeciw coraz groźniejszym 

formom obecności nurtu redukcjonizmu w świecie zachodnim, jeśli nie pomoże im się 

zrozumieć wielkości i znaczenia ludzkich czynów oraz odpowiedzialności za swoje decyzje. 

Funkcję kulturotwórczą – w tym aspekcie, wbrew różnym współczesnym tendencjom, 

trzeba dbać, aby patronat szkolny w sposób trwały otwierał ucznia na to, co uniwersalne, a 

wyszło z Jerozolimy, Aten i Rzymu oraz na to, co partykularne, a co stanowi o charakterze 

własnym polskiego dziedzictwa kulturowego, narodowego i obywatelskiego. W tym 

kontekście wydaje się konieczna dyskusja i poszukiwanie sposobów, by zaprosić na powrót 

do naszych szkół wielkiego wygnańca z II połowy XX wieku – ideały. Nie widać już dziś na 

horyzoncie żadnego innego narzędzia wychowawczego, które by w sposób tak trwały, tak 

intensywny i tak bezpieczny jak „ideał” wprowadzało młodzież w świat humanitas.  

Funkcję instytucjonalną, tzn. kształcić ucznia w poznawaniu, klasyfikowaniu i ocenie 

świata instytucji, w którym już uczestniczy, a w który będzie wchodził tym intensywniej, im 

głębiej będzie wkraczał w świat ludzi dorosłych. Funkcja ta jest osiągana, gdy patronat 

szkolny jest rzeczywistością żywą, a nie martwą. Nic nie zastąpi dobrze funkcjonującego 

patronatu szkolnego w nauce rozpoznawania natury życia społecznego i publicznego. 

 

Patronat w szkole katolickiej bezwzględnie winien mieć ponadto poprawne odniesienie do 

rzeczywistości wiary i moralności chrześcijańskiej. Jeżeli z jakichś istotnych powodów 

patronem szkoły nie może zostać ktoś, kto w czytelny sposób buduje uczniów dobrym 



przykładem życia w powyższym zakresie, to na pewno nie może być patronem szkoły 

katolickiej ktoś, kto jest antyprzykładem dla człowieka wierzącego. 

Ze względu na pewne niepokojące tendencje w świecie obecnym, tj. konsumpcjonizm i 

relatywizm, chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie z zakresu spraw wiary i moralności, 

na które przy obieraniu patronatu warto, jak sądzę, zwracać uwagę. Po pierwsze wydaje mi 

się, że obierany patronat lub interpretacja robocza patronatu już istniejącego spełni właściwie 

swą funkcję jeśli będzie spójna z tym podstawowym przesłaniem Religii Objawionej, które 

widzi zarówno indywidualne życie człowieka, jak i świat, w przestrzeni którego to życie się 

staje – jako zadanie. Idzie o „Mandat Adamowy” zapisany w początkach Księgi Rodzaju. 

Idzie o uczenie dziecka od najmłodszych lat, uczenie młodzieży umiejętności rozpoznawania 

wartości własnego istnienia nie tyle od strony możliwości użycia, a wartości świata nie tyle 

od strony przydatności do wygodnego zorganizowania sobie w nim życia, ile od strony 

idącego z obu tych rzeczywistości ku nam wyzwania wzrastania ku Dobru. Mam na myśli 

otwieranie naszym podopiecznym oczu na prawdę, że przez nasze istnienie i istnienie świata 

Bóg daje nam możliwość tworzenia, wzywając nas do uczestniczenia w Jego akcie 

stwórczym. Idzie o wychowawczą inspirację do podejmowania przez młodzież w życiu 

dorosłym tego wielkiego wyzwania. Trzeba uczyć młodych, że podjęcie go wymaga 

prawdziwej odwagi i podkreślać, że zrozumieć je może ten, kto zaangażuje się autentycznie w 

przemienianie siebie i świata, zgodnie z wolą Stwórcy. Wydaje się, że postać patrona szkoły 

może być ogromnie użyteczna w procesie wychowania, gdy będzie to osoba twórcza, która 

wniosła nowe wymiary dobra, prawdy lub piękna w życie ludzi. 

Po drugie, sądzę, że obierany patronat lub interpretacja robocza patronatu już 

istniejącego spełni dziś dobrze swą funkcję jeśli będzie spójna z tym podstawowym 

przeświadczeniem moralnym Religii Objawionej, które uznaje  niewzruszony charakter norm 

moralnych. Idzie tu o rozbudzenie u wychowanków potrzeby poważnego traktowania zasad 

moralnych w życiu. Idzie o umiejętność zaakceptowania dobra moralnego, o zdolność ich 

otwarcia się na dar z Góry Synaj. Idzie o Mojżeszowe Przykazania, o zrozumienie ich 

obiektywnej wartości. W żadnym wypadku nie możemy ulegać tendencji do odczytywania 

Przykazań jako podstawy do subiektywnej moralności chrześcijańskiej. Patronat wyda swój 

owoc, zachowa swą celowość, jeżeli w sposób dyskretny, nie ostentacyjny będzie się 

przyczyniał do ugruntowania wśród uczniów przeświadczenia o słuszności tego, co rozpoznał 

Mojżesz jako zabezpieczenie życia ludzi i istnienia świata, a co w pełni zostało 

zaakceptowane przez Chrystusa. Dziś coraz wyraźniej widać, że wyjście ze świata chaosu, w 

jakim pogrążony jest współczesny człowiek wskazać może jedynie droga Przykazań, ale 

nauczycieli i szkoły katolickie czeka ogromna praca nad zdobyciem umiejętności potrzebnych 

do ukazywania Przykazań jako normy moralnej, która jest pewna. Sądzę, że i dla tego aspektu 

wysiłku wychowawczego nauczycieli postać patrona szkoły może być ogromnie użyteczna, 

jeżeli będzie to osoba, która opierając się zdecydowanie i w czytelny sposób na Dekalogu 

osiągnęła istotne życiowe cele lub niepodważalne wartości. 

Niewątpliwie potrzebna jest w środowisku KSW refleksja nad sprawą patrona ze 

względu na potrzeby naszych społeczności szkolnych wynikające z procesu transformacji 

ustrojowej w Polsce. Wielu patronów szkół trzeba było i trzeba będzie jeszcze zmieniać. 

Byłoby dobrze, gdyby członkowie KSW mogli włączyć się owocnie w proces nadawania 

szkołom nowych patronów. Trzeba jednak to czynić z taktem, kulturą osobistą, wiedzą i 

dyplomacją. Idzie o to, by nasza słuszna troska o niewyobcowanie wartości chrześcijańskich z 

instytucjonalnego wymiaru funkcjonowania szkoły była realizowana skutecznie, ale nie na 

drodze konfliktu czy to środowiskowego, czy też natury urzędowej. Całe środowisko 

nauczycielskie w Polsce trzeba zachęcać, by wykorzystywało dla celów wychowawczych 

postać patrona szkoły i umiało go obierać, unikając zasadzek związanych z tzw. 

„poprawnością polityczną”. 



 


