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Omdwienia i recenzje

Ks. Krzysztof G 6 2 d 2
Ks. Miroslaw KOW ALCZYK

PERSONALISTYCZNE ROZUMIENIE NARODU
Ks. profesor Czeslaw Bartnik rozwija teologie rzeczywistoSci ziemskich.
W ramach tej teologii pojawia sie pro
blem narodu, przede wszystkim w aspekcie filozoficznym i teologicznym.
Problem ten nasunela i wyznaczyta
ogdlna sytuacja bytu spoleczno-politycznego Polski i Europy, gldwnie Srodkowo-Wschodniej.
Na ogdlne sytuacje zlozyly sie trzy
czynniki: polska tradycja narodowa,
natezenie r6znych nacjonalizm6w, pojawienie sie ideologii antynarodowych.
W Polsce ksztaltowala sie od czas6w
piastowskich £wiadomo& narodowa.
Szybko wzrosla ona do rzedu rozwinietej i zywej refleksji nad narodem1. Idee

te poparlo cze€ciowo Vaticanum II posluguj^c sie metafore „nar6d (lud)
Bozy” na oznaczenie KoSciola.
Polska i Europa przezyly w ostatnim czasie dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony, sakralizacje naro
du, z drugiej - catkowit4 negacje jego
wartoSci. Do apoteozy narodu doszlo
w panstwie pruskim, w Zwi^zku Radzieckim (narodu rosyjskiego), w
Niemczech faszystowskich, we Francji.
JednoczeSnie wyst^pily tendencje
odrzucania pojecia narodu lub przynajmniej negatywnego wartoSciowania
zjawisk narodowych: w marksizmie, w
wielu nurtach socj alistycznych, w rdz
nych utopiach, kt6re wyrzucaj 4 „nar6d” z zakresu nauk i prakseologii spotejlecznych, wprowadzaj 4c warto£6 kosmopolityzmu lub „internacj onalizmu”.
W ruchach lewicowych nawi^zujecych
do mySli zydowskiej wystepuje czesto
ciekawe zjawisko przyznawania „prawa
narodu uniwersalnego” jedynie narodowi wybranemu, przy odmawianiu takiego „prawa” wszystkim innym.
Ks. prof. Cz. Bartnik stwierdza, ze
w Polsce i w Europie narosla gwaltownie problematyka narodu: na plaszczy£nie egzystencj alnej - z powodu zagro-

1 Mozna m6wid o rdznych rodzajach
refleksji: historyczno-prawnej - Pawel Wlodkowic (zm. ok. 1435), Wojciech Debotecki
(zm. ok. 1646), Mikotaj L^czycki (zm. 1653),
Jan Schultz-Szulecki (zm. 1704); filozoficzno-socjalnej - Maurycy Mochnacki (zm. 1834),
Edward Dembowski (zm. 1846), J6zef Gotuchowski (zm. 1858), Bronislaw F. Trentowski
(zm. 1869), Leon Rzewuski (zm. 1869), Wiktor Heltman (zm. 1874), Piotr Semenenko
(zm. 1886), Maurycy Straszewski (zm. 1921),
Roman Dmowski (zm. 1939), ks. Jacek Woroniecki (zm. 1949), Wincenty Lutoslawski
(zm. 1954); literackiej - Adam Mickiewicz
(zm. 1855), Cyprian K. Norwid (zm. 1883); a
ostatnio - kerygmatycznej - bp Wladyslaw skiego, Londyn 1982; tenze, Thtologie de la
Bandurski (zm. 1932), prymas August Hlond nation en Europe orientate, w: The Common
(zm. 1948), prymas Stefan Wyszyriski (zm. Christian Robts o f the European Nations. An
1981) i kard. Karol Wojtyla.
International Colloquium in the Vatican, t. II,
Cz. Bartnik, Chrze&cijanska nauka o Florence 1982, s. 1010-1036; te n ie , Historia
narodzie wedlug Prymasa Stefana Wyszy/iludzka i Chrystus, Katowice 1987, s. 325 n.
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zefi bytu narodu, politycznej - z powodu wojen i dominacji jednych nad drugimi, ideologicznej - z powodu redukcji zycia spolecznego do ideologii, kulturowej - z powodu sporu o prymat na
rodu czy kultury, i wreszcie religijnej,
gdzie „nar6d” jest ostro zwalczany
przez liczne odlamy ateizmu spotecznego. Wszystko to wystgpito nader jaskrawo w Polsce2.
Dlaczego - zdaniem Ksisdza Profesora - zjawisko narodu nalezy poddad
refleksji nie tylko na plaszczyfnie nauk
szczeg61owych: historii, ekonomii, socjologii, politologii, kulturologii, etnografii, ale takze na plaszczyfnie filozo
fii i teologii? Zamierzeniu tefnu przySwiecaj? przede wszystkim cele poznawcze, intelektualne i duchowe. Nie
mozna pozwolid problemowi wyrwad
sis spod interpretacji i rozumnego
wplywu osoby ludzkiej. Nie moze sis
stad fetyszem, mitem czy bozkiem.
1stniej? teorie twierdz?ce, ze epoka
narod6w juz przeminsla, a nadszedl
czas paristw lub ruch6w spolecznych.
Wedlug ks. prof. Bartnika jednak nar6d mimo wszystko trwa, chod rodz?
sis i umieraj? poszczegdlne narody czy
zmieniaj? sis ich modele. Przy tym tssknota uniwersalna za kr61estwem Bozym zyje nieprzerwanie. A jednoczeSnie obecnie narasta w Europie radykalny ruch przeciwko instytucji panstwa,
zwlaszcza wielkiego i rygorystycznego,
a raczej wlaSnie w kierunku wsp61not
narodowych.
Ks. prof. Bartnik wychodzi naprzeciw tym zjawiskom formutuj?c pomysl,
koncepcjs i rozwiniscie „teologii naro-
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du” (jego sformulowanie), nad kt6r?
pracuje od lat siedemdziesiqtych wraz z
Katedr? Historii Dogmat6w KUL. Polsk? filozofis narodu chce dopelnid katolick? teologi? narodu. Chodzi mu o
ujscie narodu w Swietle Objawienia,
dziej6w chrzeScijanstwa oraz faktu i
SwiadomoSci religijnej KoSciola katolickiego. Brane s? pod uwags: istota na
rodu, jego dzieje, zadania, sens oraz
prakseologia narodowa. W rezultacie
powstaje cala dyscyplina teologiczna o
swoim przedmiocie, statusie epistemologicznym, metodzie i pragmatyce spolecznej. Za wz6r sluzyla zapewne biblijna kategoria „narodu izraelskiego” ,
„narodu wybranego” , „narodu Bozego” (am Jahwe, ethnos Theou, laos
Theou). Teologia narodu zatem w as
pekcie teologicznym znajduje sis na
obszarze eklezjologii lub na styku z
ni?, a w aspekcie filozoficznym zai
mieSd sis w antropologii spolecznej3.
Przez nar6d Ksi$dz Profesor rozumie naturaln?, wzglsdnie trwal? i autonomiczn? spolecznoSd ludzi, powstal?
na grande ojczyzny pochodzenia, zwi?zan? przez czasoprzestrzeri, dzieje, tradycjs i kulturs w zywy organizm materialny, psychiczny i socjalny, realizuj?cy w sobie zyw? wsp61nots ciala i du
cha o charakterze zbiorowej „osobowoSci” , kt6ra posiada swoj? praxis4.
Pojsde narodu jest konstraowane
na wz6r osoby ludzkiej, tyle ze w wymiarze spolecznym. Strons somatyczn?
stanowi pierwiastek materialny i organiczny: ziemia, czasoprzestrzen, przyroda, bios, dziedzictwo, kultura materialna, pamisd spoleczna, ekonomia

2 Cz. Bartnik, Formen der politischen 3 Cz. B artnik, Nardd - ojczyzna - roTheologie in Polen> Regensburg 1986, s. 26 dzina naroddw, w: tenze, Zy6 w slowie, War
n.; t e n t e, Problematyka teologii narodu, w: szawa 1983, s. 99-144.
Polska teologia narodu, red. Cz. Bartnik, Lu
4 Cz. Bartnik, Idea polskoSci, Lublin
blin 19882, s. 9 n.
1990, s. 105.
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dzialania i wszelkie obiektywizacje.
Strong duchow? wyznaczaj?: idee, kultura duchowa, „charakter” narodu, js
zyk (jszyki), zdobyte dogwiadczenie,
sztuka, zmysl etyczny, religia (religijnos6), ko£ci61, SwiadomoSd misdzynarodowa i postannicza, „duch narodu” .
Strukturze podmiotu osobowego odpowiadaj? przede wszystkim: samoswiadomoit, komunikacja wewnstrzna,
podmiotowo&, rodzaj „jaini” i wszel
kie rodzaje upodmiotowienia.
„OsobowoSd” jest w okreSlonym
narodzie najistotniejsza. Ona decyduje
o tym, ze dana spolecznosc ludzi jest
narodem, ma swoj? tozsamoSc, niepowtarzalnosc, specyfiks i ci?glo£6 hi
storyczn?. Dziski temu powstaje sprzszenie wsp61tw6rcze: jednostka jest
osob? zyj?c? w narodzie, dziski narodowi i dla narodu, a nar6d jest naro
dem os6b, zyj?cym dla kazdej osoby i
dziski niej. Nardd nie jest ani superorganizmem, odznaczaj?cym sis absolutnym determinizmem, ani tylko sum?
jednostek czy rodzin, chaosem, lufnym
tworem spolecznym. Nar6d jest konstrukcj? analogiczn? - w szerokim sen
sie - do osoby: ma swoje poznanie,
wiedzs, wols, miloSd, decyzje, instynkty, zmysl samozachowawczy, komunis misdzyludzk?, losy, czyny i cat? etnogenezs od jego pocz?tk6w az do
spelnienia sis futurystycznego.
Ks. prof. Bartnik kladzie szczeg61ny nacisk na antropogenetyczny wy
miar narodu. Wymiar ten realizuje sis
przede wszystkim w tym, ze w narodzie
“ “II liejsce - analogicznie do osoby jednostkowej - samookreSlanie sis w
prawdzie i w falszu, dobru i zlu, miloSci i nienawiSci, wolnoSci i niewoli, sprawiedliwoSci i niesprawiedliwoSci, zbawieniu i niezbawieniu, slowem - warto
Sci i antywartoSci. Nar6d zatem jest

okreSlony w spos6b podstawowy wymiarem moralnym, gdzie pelna wolnosc musi sis l?czy£ z peln? prawd? i z
peln? samodyscyplin? zbiorow?.
Nar6d posiada swoje struktury i
dynamizmy, recepcje i zadania, wyzwania i odpowiedzialnoSl, zycie ad intra i
ad extra, w gl?b i wzwyz (K. Wojtyla),
pewnosci i dylematy, ekstremizmy i
wybory, tereny pokoju i obszary walki,
swoj? dojrzaloSl i swoj? pedagogic.
Ostatecznie nar6d mierzy sis jego wymiarem religijnym. Zyje on w Srodowisku Bozym, poddany jest OpatrznoSci
stwdrczej i zbawczej (odkupienczej),
jego zaS istots oraz centrum stanowi
czlowiek. Nar6d rozwija niejako takze
swoj? opatrznoSd, historis Swieck? i religijn?, swoj? wielk? pedagogic, procesy doskonalenia sis i sw6j Swiat realny i
marzeniowy5.
Jakie racje przemawiaj? za utrzymaniem, opracowaniem i „uszlachetnianiem” zjawiska narodu w naukach i
w zyciu? Wedlug ks. prof. Bartnika s?
one nastspuj ?ce:
a)
W aspekcie: przedmiot - pod
miot. Kategoria narodu ma charakter
raczej obiektywny, podczas gdy inne
kategorie (wsp61noty, stowarzyszenia,
partie, ruchy spoleczne) maj? charak
ter w duzej mierze subiektywistyczny.
Nar6d jest rzeczywistosci? obiektywn?,
przedmiotow?, a nie tylko tworem
umyslu, swiatem czystej subiektywizacji, emanatem psychicznym lub gr?
idei. Nar6d jest bytem bardziej integralnym, bo posiada wymiar przedmiotowy i zarazem podmiotowy. Odpowiada naturze ludzkiej i osobie. Jest wise

5 Cz. Bartnik, Nardd i jego dzieje jako
dzielo personarum in communione, w: Czlo
wiek w poszukiwaniu zagubionej tozsamofci.
„Gdzie jestei Adamie?”, red. T. Styczeti SDS,
Lublin 1987, s. 186-200.
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bytem misteryjnym, „antropologicznym” i niezwykle wysoko zorganizowanym.
b) W aspekcie: byt - idea. Nar6d
jest bytem, nie ides, jakkolwiek idea,
wt6rna wobec bytu, jest od niego
nieodtsczna. Wielu teoretyk6w zycia
spotecznego zapomina o ontologii spotecznej, a popada w Swiat ideologii.
Jest to smutne dziedzictwo idealizmu.
Ks. prof. Bartnik glosi prymat narodu
przed ideologic socjalns; prymat bytu
przed ides, prymat realno&i przed
obrazem. Nar6d to spoteczno€d realna,
ontyczna, zakorzeniona w Swiecie, eg
zystencji i w historii.
c) W aspekcie: by6 - mied. W teo
logii spolecznej nar6d tsczy si$ raczej z
kategoris „by6" anizeli „mied” . Nar6d
to istnienie antropogenetyczne, ksztattowanie si$ spoteczne, doskonalenie
czlowieka, stanowienie gtdwnej konstrukcji przyrody i Swiata. Z istnieniem
tsczy si$ zycie, duchowo&, osobowoSd,
moralnoSd. Nar6d jest wielkim podmiotem - i przedmiotem - etyki. Inne
natomiast konstrukcje spoteczne,
szczegdlnie polityczne, zdajs siQ oddawad prymat kategorii „mied” . W tej ka
tegorii spoteczno&i dominujs zdobywanie, posiadanie, bogactwo, uzywanie, panowanie nad innymi, wyzysk,
brak odpowiedzialnoSci, wolnogd od
norm etycznych. Jest znamienne, ze
dziS prawie wszystkie twory polityczne
przejawiajs rodzaj alergii w stosunku
do etyki, duchowo&i i wielkich idei.
Obserwuje si$ upadek antropologii
spolecznej. I tak w faszyzmie i skrajnym liberalizmie istoty zycia spoteczne
go stanowi posiadanie, materia, sita i
przemoc, a nie istnienie - godne, duchowe, humanistyczne.
d) W aspekcie: stworzenie - mit
autokreacji. Etnologia teologiczna wy-
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prowadza zycie spoteczne pryncypialnie ze stwdrczego aktu Boga, a wi$c z
bytu stworzonego i z aktu stworzenia.
W tym aspekcie wszystkie narody ss
stworzone przez Boga, kt6ry stwarza
cisgle; creatio continua: „Pan stworzyt
wszystkie narody” (por. Ps 86, 9; 102,
19; Pwt 32, 8-9). W konsekwencji
Stw6rca roztoczy! swojs OpatrznoSd
tak nad narodami, jak i jednostkami
(por. Iz 14,6; Jr 1,10 ; Rz 4,17), i pro
wadzi je wszystkie do finatu dziej6w
(por. Wj 15, 1-9; Mt 25, 32; Ap 15, 3;
22, 2). Inaczej m6wisc, nar6d jest ka
tegoris kreacyjns, antropologiczns i w
swej genezie religijns. Nalezy on do
Boga i odgrywa okreSlons role w Bozej
ekonomii. Tymczasem wi^kszo&6 teoretyk6w i koryfeuszy zycia spotecznego
wyjaSnia zycie spoteczne raczej na podstawie mitu autokreacji ludzkiej1, wedle
kt6rego cziowiek sam stwarza siebie,
swojs spotecznoSd, swoje struktury
zbiorowe oraz sam sobie wyznacza
cele, zadania i normy etyczne.
Szczeg61nie ateisci odrzucajs kategorii
„narodu” , nie chcsc przyj mowad zaleznoSci spoteczeristwa od Boga, lecz dszsc do catkowitej dominacji wolnej
kreacji czlowieka. W teoriach spotecznych panoszy siQ butny mit autokreacji
ludzkiej.
e)
W aspekcie: indywidualizm - kolektywizm. W teorii i prakseologii spoleczno-politycznej Swiat jest dzii ostro
podzielony na indywidualist6w i kolektywist6w. Stato si$ to mozliwe wskutek
calkowitego porzucenia poj^cia narodu
oraz pr6b sztucznego tworzenia Swiata
ludzkiego. W teoriach oderwanych od
rzeczywistoSci tatwo o skrajnoSci i dowolftoSci. Tymczasem kategoria „naro
du osdb” zachowuje - wedtug ks. prof.
Bartnika - poprawns diale ktyks zwiszania jednostki ze spolecznoScis. Oso-
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ba jednostkowa jest w narodzie, a narid w osobie. Narid stuzy wszystkim i
kazdemu, a kazdy spetnia sis przez
stuzbs narodowi os6b6.
JednoczeSnie chrzeScijanska koncepcja narodu - zdaniem Ksi^dza Profesora - pomaga ustrzec sis „indywidualizmu narodowego”, kt6ry oznacza nacjonalizm, megalomanis narodow? czy
egoizm zbiorowy, ktdre tak czssto zagrazaj? partiom spolecznym i politycz
nym. Narid nie jest nigdy jednostkowy, samotny i odizolowany. Nar6d I4czy sis nierozerwalnie z innymi narodami, z rodzin^ narodow, z caiym rodzajem ludzkim. Rodzina naroddw ozna
cza pietyzm dla genealogii narodowej,
dla kazdego wsp61czesnego narodu
jako czlonka rodziny, trosks o narody
mlodsze, slabsze, ubozsze oraz wsp<51n? drogs ku krilestwu Bozemu. Jest to
jedna rodzina Antropogenezy Uniwersalnej, ale z zachowaniem pelnej pod
miotowosci kazdego czlonka. Dzisiaj te
tw6rcze korelacje pomisdzy narodem a
Powszechn? Rodziny Narodow nalezy
starannie rozwijac dla dobra wszyst
kich.
Narid w rozumieniu personalistycznym jest najwyzsz? postaci?, zycia
spolecznego. Jest to zarazem postal somatyczno-psychiczna, antropologiczn a,
podmiotowa i organiczna. Nie jest to
wielko& czysto biologiczna, materialny
ci$g narodzeniowy, sprawa wyl^cznie
data i krwi, rasy. Narid to byt
le
antropologiczny. Nalezy sis doti przez
urodzenie, zyde, ojczyzns, dziedzictwo
kultury, a takze - moze bardziej - po
przez czynniki duchowe: afirmacjs, wyb6r, pietyzm i woln? wsp6tpracs. Nau
ki Swieckie operowaty czssto zbyt pry-

6 Cz. Bartni k, Nardd ispoleczenstwo,
Czestochowa 1989.

mitywnym pojsciem narodu, eksponuj 4c takie momenty, jak krew, wojny,
nienawisd, zniewolenie, materializm,
biologizm oraz mitologis heroistyczn?.
Filozofia i teologia chrze€cijatiska odkrywaj? charakter antropologiczny na
rodu.
Narid winien byd rozumiany per
sonalistycznie. Splataj ? sis w nim dwie
ptaszczyzny: somatyczna i duchowa, i
przechodz$ przez osobs ludzk? jako
ich ostateczne centrum. Czlowiek wi$ze sis z narodem - swoim, a takze z na
rodem jego Srodowiska ludzkiego - na
plaszczyinie somatycznej, ale jest riwniez wkorzeniony gtsboko w ducha na
rodu: w jego €wiadomo€d, podmiotowo£6, kulturs duchow?, pewnego ro
dzaju „ja£n narodu” . Ptaszczyzna so
matyczna i duchowa, rozwijane wsp61nie pozytywnie i poprawnie, zmierzaj?
ku utworzeniu najpetniejszej „osobowoSci spolecznej” , ktdra jest koniecznym i obiektywnym korelatem osoby
ludzkiej7.
W zwi$zku z pojsciem personal!stycznym pojawia sis - wedlug profesora Bartnika - zdecydowana ambiwalencja narodu. Narid moze by6 „dobry” i
„z!y”. Oczywiscie, nie s$ to dwa rizne
narody. Ale jeden i ten sam narid
moze byd bardziej dobry albo bardziej
zty, bardziej moralny albo bardziej zly
moralnie. W kazdym razie nar6d, kt6ry by niweczy! zycie osobowe jednostki, niszczylby osoby i ich wymiar duchowy zycia, jawi sis raczej jako „antynarid” .
I
wreszcie, w Swietle teologii dostrzega sis wyrainie narid jako przed
miot i podmiot religii - zywy, rzeczywi-

7 Cz. B a r t n i k, Szkic o osobie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37(1990) z. 2;
tenze, Personalizm. Notatki z wykladdw
1986-1991 (mps).
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sty, plastyczny - czego nie mozna po
wiedzied o spotecznoSciach sztucznych,
konstruowanych przez znanych z historii „inzynier6w zycia zbiorowego” .
Taka „spoleczno$d z prob6wki” posiada zbyt stab? relacje do „spoleczno£ci
in vitro” , jak? jest nartid; tym samym
nie ma rzeczywistych relacji do chrzeScijanstwa. O narodzie mozna powie
dzied, ze - na podobienstwo jednostki
- jest stworzony, odkupiony, ochrzczony, prowadzony przez Boga, zywiony,
karmiony slowem Bozym, sakramentami, Eucharysti?.
Ks. prof. Bartnik rozwija oryginaln$ nauke, wedlug kt6rej nar6d moze
byd tw6rczym korelatem spolecznoSci
eklezjalnej8. Jest to „nar6d chrze&ijariski” albo zapodmiotowanie chrzeScijanstwa i KoSciota. Dzieki temu zapodmiotowaniu mozna m6mt o „Ko£ciele
narodu” , a wiec o KoSciele polskim,
niemieckim, francuskim, wloskim, hiszpanskim itd. KoSci6t powszechny uobecnia sie partykularnie nie tyle na bazie jurydycznej, administracyjnej i ideowej, ile raczej na podstawie antropo*logicznej, okreSlanej przez Boga, a
wiec jest to Ko£ci61 osoby, KoScidl rodziny, KoScidl parafii, Ko£ci61 biskupi,
Ko$ci6l narodu, administracyjny po-

8 Cz. Bartnik, Koicidt Jezusa Chrystu
sa, Wroclaw 1982, s. 16 n.; tenze, Chrystus
jako sens historii, Wroclaw 1987.
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dzial rzymski na prowincje i diecezje.
Podmiotem KoSciola jest dzii czlo
wiek, nie za€ miasto, teren lub prawo.
OczywiScie nar6d nie przestaje byd w
sobie Swiecki i autonomiczny wzgledem
jego korelatu - KoSciola. Nar6d nie
jest Kolciolem, a Ko£ci61 nie stanowi
narodu. S4 to rzeczywisto&i o rfznych
wymiarach i perspektywach. Ale czlo
wiek wyraza swoje zycie spoleczne zar6wno przez nar6d, jak i przez Ko£ci61.
W tym sensie trzeba interpretowad
wielki nakaz misyjny: „Idicie wiec i
nauczajcie wszystkie narody, udzielaj^c im chrztu w imie Ojca i Syna, i Du
cha Swietego” (Mt 28,19).
Swiatu dzisiejszemu, kt6ry z jednej
strony partykularyzuje sie etnologicznie, a z drugiej totalizuje sie kulturowo, Biblia - zdaniem Ksiedza Profesora - ofiarowuje na nowo swoja nauke o
„wszystkich narodach” (panta ta ethne). Jest to przedmiot i podmiot histo
rii zbawienia narod6w. Jest to doczesna i zbawcza zarazem Rodzina Narod6w £wiata. Narody bed?ce wspdlnot?
osdb sa „drog4 Kosciola” . W efekcie
teologia narodu powinna przyczynid sie
wydatnie do przezwyciezenia wsp61czeinic zardwno rfznych nacjonalizm6w
europejskich, jak i rozmaitych utopii
spolecznych. Byd moze w niej upatrywad mozna cze&i oryginalnego wkladu
Polski w rozwi$zywanie wsp6lczesnej
kwestii spolecznej.

