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„Patriotyzm jutra – jak go rozumiem”

Patriotyzmem nazywana jest szeroko pojęta miłość do ojczyzny, do ojczystej tradycji, 
oraz poszanowanie i pewien sentyment do wszystkiego, co związane z historią własnego narodu. 
W dzisiejszych czasach słowo ‘patriotyzm’ kojarzy nam się głównie z walkami powstańczymi i 
akcjami dywersyjnymi, na przykład w czasie drugiej wojny światowej. Przychodzą nam na myśl 
bohaterskie postawy walczących o niepodległość, którzy dla Polski ryzykowali własne życie. 
Jakoś trudno nam odnieść patriotyzm do dzisiejszej rzeczywistości, być może dla tego, że 
właściwie nie trzeba dziś oddawać życia za wolność narodu, ani walczyć o możliwość nauczania 
języka polskiego. Czy więc patriotyzm jest już dziś nieaktualny? Czy budzi się on w ludziach 
jedynie w sytuacji skrajnego zagrożenia? Czy w kraju ustabilizowanym politycznie jest on 
niepotrzebny i nie na miejscu?

Myślę, że sam patriotyzm, jako wartość uniwersalna, powinien przybierać nowe 
oblicze, wraz ze zmieniającymi się realiami życia codziennego. Powinien odpowiadać 
problemom danego narodu, przybierając nowe formy. Powinien się ‘uaktualniać’.

Dzisiaj ważnym aspektem patriotyzmu jest na przykład udział w życiu społecznym 
swojego miasta i regionu. Wyłączanie się z życia społeczno-politycznego i obojętność, a nawet 
pogarda dla tych spraw są dzisiaj często spotykaną postawą. ‘Patriota jutra’ to człowiek, dla 
którego życie społeczno-polityczne jest równie ważne, jak osobiste.

Także troska i zainteresowanie dziełami sztuki, oraz zabytkami są przejawami 
patriotyzmu. Najbardziej zaniedbane są dziś zabytki architektury polskiej, podczas, gdy wciąż 
buduje się nowe, ekstrawaganckie i drogie budynki w centrach wielkich miast. Aktualnej 
postawie patriotycznej odpowiadałaby ochrona dziedzictwa architektonicznego.

Każdy obywatel uważający się za patriotę powinien znać historię swojego narodu, 
oraz pielęgnować jej pamiątki. Bardzo ważna jest uczciwość historyczna pozwalająca na krytykę 
błędów i wstydliwych momentów w spuściźnie historycznej. Wcale nie patriotyczne jest 
zapominanie o sprawach gorszących w historii własnego narodu. Ważne jest umiejętne 
wyciąganie wniosków i nie powtarzanie tych samych błędów. Istotna jest również znajomość 
historii powszechnej, dającej tło dziejom narodowym.

Kolejnym objawem patriotyzmu odpowiadającemu obecnej rzeczywistości, jest 
ochrona ojczystego języka. Nie chodzi tu o powstrzymywanie go od naturalnego rozwoju, ale o 
nie popełnianie oczywistych błędów, zaśmiecanie go niepotrzebnymi naleciałościami, oraz 
znajomość historii jego tworzenia się i rozwijania, w miarę upływu wieków.

Z ‘patriotyzmem jutra’ nie godzi się jednak zupełne zamykanie na wpływy z 
zewnątrz. Dzisiaj potrzebne jest umiejętne nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, 
współpraca, sprzyjająca rozwojowi państw, dyfuzja kulturalna, oraz wspólne dążenie do takich 
wartości jak pokuj i dobrobyt, przy zachowaniu odrębności narodowej. Taka odrębność powinna 
być powodem do dumy.

Podsumowując, mogę stwierdzić, że patriotyzm jutra powinien się objawiać za równo 
w sferze życia pojedynczego człowieka, jak i w polityce zagranicznej całego państwa.
Jego aspektami jest udział w życiu społecznym i politycznym własnego regionu, ochrona 
zabytków i dzieł sztuki, a także miejsc pamięci historycznej, znajomość historii własnego 
narodu, ale i historii powszechnej, dbałość o język ojczysty, oraz odpowiednie kontakty z resztą 
świata. Myślę, że taka postawa nowoczesnego patrioty w niczym nie odbiega w swoich 
założeniach od postaw dawnych bohaterów, choć służy już nieco innym celom.


