
PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ugosza w Cz stochowie 
Seria: Pedagogika 2011, z. XX 

El bieta KORNACKA-SKWARA 

To samo  narodowa  

w wietle przemian kulturowych 

Problematyka to samo ci narodowej zajmuje badaczy wielu dyscyplin, 

z jednej strony jest przedmiotem zainteresowania socjologii (uczestnictwo jed-

nostek w ró nych grupach kulturowych) b d  psychologii spo ecznej (samoiden-

tyfikacja etniczna), z drugiej – historii i politologii (znaczenie narodów jako 

wspólnot politycznych, nacjonalizm). Pomniejszenie autonomii pa stw narodo-

wych, b d ce nast pstwem globalizacji, sprawi o, i  przekszta ceniu uleg a rów-

nie  ich rola w procesie kszta towania to samo ci narodowej1. Narodowo  od-

nosi si  do kraju pochodzenia i termin ten bywa u ywany zamiennie z terminem 

kultura (np. kultura niemiecka, ameryka ska – jako narodowo  niemiecka czy 

ameryka ska). Taki stan rzeczy odzwierciedla wi  pomi dzy kultur  a narodem 

(narodowo ci ). Kultura u atwia funkcjonowanie jednostkom i spo eczno ciom. 

Ona sama zale y od ró norodnych czynników, równie  takich, jak: rodowisko 

i zasoby naturalne, klimat, poziom rozwoju techniki (cywilizacji), b d  cechy 

zwi zane z demografi : zamo no , liczebno , g sto  zaludnienia, struktura 

wieku. To samo  narodowa zazwyczaj definiowana jest jako poczucie odr b-

no ci wobec innych narodów kszta towane przez czynniki narodowotwórcze, ta-

kie jak: symbole narodowe, j zyk, barwy narodowe, wiadomo  pochodzenia, 

historia narodu i jej znajomo , wiadomo  narodowa, wi zy krwi, stosunek do 

dziedzictwa kulturowego, kultura i sztuka, terytorium, charakter narodowy. Po-

czucie to samo ci narodowej szczególnie ujawnia si  w sytuacjach kryzyso-

wych, gdy potrzebne jest wspólne dzia anie na rzecz ogólnie poj tego dobra na-

rodu. Pozytywnym wyrazem to samo ci narodowej jest patriotyzm, a negatyw-

nym szowinizm.  

                                                      
1  T. Ma lanka, Podzwonne dla narodu. O zbiorowych to samo ciach ery globalnej, tekst na se-

minarium Instytutu Socjologii 23 lutego 2010, www.is.uw.edu.pl, stan z 20.06.2011. 
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Dzieje Polski i Polaków s  nie tylko przyk adem tworzenia si  wiadomo ci 

i to samo ci narodowej, ale te  pokazuj , jaka jest rola przemian – pot gi i upad- 

ku, wojen i pokojów – w budowaniu to samo ci narodowej. Od chrztu Polski 

tworzy a si  pierwsza polska elita, w której wiadomo  polsko ci, a jednocze-

nie europejsko ci, by a bardzo wyra na. Niezwykle istotne jest to, e tworz ca 

si  elita kulturalna zakotwiczona by a w wiecie chrze cija skim, w którym na-

rody mia y swe miejsce2. Polska rozwija a si , a wiadomo  polsko ci wspó -

wyst powa a z poj ciem spo ecze stwa i jego prawami. „Równolegle z Polsk  

rozwija si  Europa, a w a ciwie christianitas; jest to okre lenie podstawowe 

kr gu cywilizacyjnego […]. Praktycznie od pocz tku kultura i wiadomo  Pol-

ski jest naj ci lej zwi zana z tym wiatem, z tym kr giem cywilizacyjnym”3. 

Wa nym okresem w historii Polski by  czas panowania Jagiellonów. „Ok. 1500 r. 

ca a Europa rodkowo-wschodnia – Litwa, Polska, Czechy, W gry – jest pod 

dynasti  Jagiello sk . Europa rodkowo-wschodnia po raz pierwszy jest zjedno-

czona”4. Zjednoczona Europa nigdy nie by a zagro eniem dla to samo ci naro-

dowej Polaków – Polska t  ide  realizowa a, wspó tworzy a, ale zawsze z jedno-

czesnym czerpaniem i odwo ywaniem si  do dorobku kr gu cywilizacyjnego, do 

korzeni. Owo zakorzenienie wyznacza o przemiany: dowarto ciowanie spo e-

cze stwa, poszanowanie wolno ci, swobód religijnych i obywatelskich, znacze-

nie edukacji, elit intelektualnych, reformatorów, kultury narodowej. W federacji 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów mo emy dostrzec odzwierciedlenie wspó cze-

snych problemów: ró norodno  wiadomo ci, ró norodno  samorz dno ci 

(sejmiki), ró norodno  religijn . I w a nie wtedy wolno  w zakresie wymie-

nionych elementów by a mocniej przestrzegana ni  w zachodniej Europie, gdzie 

represyjno  wobec obcych i zamkni cie by y coraz silniejsze5. Od XVII w. pol-

ska racja stanu – oparta na filozofii pomocniczo ci, przeciwnej absolutyzmowi – 

oddala si  od krajów zachodniej Europy. Katastrofa rozbiorów, ale i ogromny 

wysi ek elit o wieceniowych, umacnia wiadomo  obywatelsko-narodow . Ze 

spu cizn  Konstytucji 3 maja, powstania ko ciuszkowskiego wchodzili my 

w proces odzyskiwania utraconej wolno ci, ale te  zmiany dawnego poj cia pol-

sko ci – w XIX wieku rodzi si  nurt nowonarodowy, wykszta canie wiadomo-

ci narodowej opartej o kultury etniczne, szersz  baz  spo eczn . Konsekwencj  

jest odrzucanie poj cia dawnej polsko ci przez narodowo ci: litewsk , ukrai sk  

czy bia orusk , i ch  budowania przez nie w asnego narodu. Obok patriotyzmu 

pojawia si  nacjonalizm agresywny, skoncentrowany na walce z „obcymi”, któ-

ry daje podstaw  totalitaryzmowi, siej cemu spustoszenie przede wszystkim 

w umys ach ludzkich. Tak spustoszeni stan li my przed procesami integracji – 

                                                      
2  J. K oczowski, Patriotyzm polski w d ugim trwaniu, [w:] Patriotyzm wczoraj i dzi . Seminarium 

Polskiej Akademii Umiej tno ci 2002, Kraków 2003, s. 108. 
3  Tam e. 
4  Tam e, s. 110. 
5  Tam e, s. 112. 
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w obr bie Unii Europejskiej. Czy nie jest mrzonk  prze wiadczenie, e „cho  

w skali makro upodabniamy si  do siebie, to w skali mikro coraz wa niejsze sta-

j  si  spo eczno ci lokalne i w a nie dzi ki temu mamy szans  pozosta  inni” 6? 

Jak b dzie kszta towa a si  to samo  narodowa poszczególnych grup/narodów? 

Czy b dziemy mieli w przysz o ci do czynienia np. w Europie z to samo ci  eu-

ropejsk ? 

Samo poj cie to samo  odnosi  si  mo e do jednostki lub do grupy. W od-

niesieniu do jednostki mówimy o konstruowaniu, kszta towaniu w asnej to sa-

mo ci, b d  o jej przedefiniowywaniu (np. w kontek cie migracji, wp ywów kul-

turowych). Takie okre lenia, jak: to samo  spo eczna, to samo  kulturowa czy 

to samo  narodowa – odnosz  si  do zbiorowo ci. Element sk adowy poj cia 

to samo  narodowa – czyli poj cie to samo ci – wywodzi si  z psychologii 

(psychoanalizy). Jako poj cie – „to samo ” – zawsze czy si  z wp ywami 

z wewn trz i zewn trz; mówimy wi c o procesie kszta towania si  to samo ci, 

o etapach rozwoju to samo ci, wreszcie o rodzajach to samo ci. 

Celem artyku u jest analiza poj cia to samo ci, w kontek cie to samo ci na-

rodowej, oraz wskazanie na problemy zwi zane z do wiadczanymi przemianami 

kulturowymi. 

1. Definiowanie poj cia to samo ci 

W naukach spo ecznych to samo  rozpatrywana jest w odniesieniu do grup 

spo ecznych; jest budowana dzi ki do wiadczeniom spo ecznym, które to maj  

by  zintegrowane w spójny system7. Wp ywy spo eczne wraz z ich cechami kul-

turowymi stanowi  jeden z najwa niejszych czynników kszta tuj cych to sa-

mo  cz owieka. W psychologii najbardziej znan  i rozbudowan  koncepcj  to -

samo ci jest koncepcja Eriksona. Sytuuje on proces budowania to samo ci w ca-

o ciowej koncepcji rozwoju osobowo ci. Stadialna koncepcja psychospo ecz-

nego rozwoju cz owieka rozci ga si  na ca e jego ycie. W ka dym stadium bu-

duj  si  elementy „ja”, jednak e Erikson zauwa a, e istniej  okresy ycia bar-

dziej lub mniej znacz ce dla formuj cej si  to samo ci. Okresem krytycznym, 

prze omowym dla tworzenia si  to samo ci, jest szeroko rozumiany wiek adole-

scencji (cho  Erikson nie podaje przedzia ów wiekowych dla poszczególnych 

stadiów, jak równie  zaznacza, e poszczególne stadia mog  pojawi  si  w toku 

rozwoju w indywidualnym czasie8). Owo V stadium w koncepcji Eriksona cha-

rakteryzuje si  powstawaniem w asnej odr bno ci i niepowtarzalno ci, du  

wra liwo ci  na zmiany spo eczne (czego konsekwencj  bywa pomieszanie to -

                                                      
6  Tam e, s. 113. 
7  H. Mamzer, To samo  w podró y. Wielokulturowo  a kszta towanie to samo ci jednostki, 

Pozna  2002, s. 50. 
8  E.H., Erikson, Dzieci stwo i spo ecze stwo, Pozna  1997. 
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samo ci – tzw. „dyfuzja ról”9). Konieczno  poradzenia sobie z dyfuzj  ról na-

zywana jest kryzysem to samo ci. Jego pokonanie daje szans  na dalszy prawi-

d owy rozwój jako jednostki wewn trznie zintegrowanej, z poczuciem ci g o ci 

w asnej przesz o ci, tera niejszo ci i przysz o ci.  

J.E. Marcia, odwo uj c si  do koncepcji Eriksona, okre la 4 tzw. statusy to -

samo ci10: 

1.  Dyfuzja to samo ci – brak poczucia spójno ci, niemo no  dokonania inte-

gracji do wiadcze  pochodz cych z pe nionych ról; 

2.  To samo  lustrzana – budowanie to samo ci na podstawie opinii pocho-

dz cych z zewn trz, zazwyczaj od osób znacz cych; 

3.  To samo  odroczona – stan nierozwi zywania kryzysu to samo ci, spowo-

dowany niemo no ci  podj cia decyzji co do sposobu jego rozwi zania; 

4.  To samo  dojrza a – okre lenie siebie i swoich preferencji; poczucie w a-

snej odr bno ci, sta o ci i ci g o ci11. 

„Ewolucja to samo ci jest wyrazem d enia cz owieka do uzyskania prze-

konania o przynale no ci do jakiej  grupy (np. spo ecznej, etnicznej, religijnej, 

zawodowej)”12. Mo emy wi c mówi  o to samo ci p ciowej, zawodowej, ro-

dzinnej, kulturowej czy narodowej. 

2. Definiowanie i koncepcje to samo ci narodowej 

Zdefiniowanie to samo ci narodowej nastr cza k opoty. Wynikaj  one mi -

dzy innymi z tego, e adne poj cie to samo ci zbiorowej nie mo e by  zwyk  

ekstrapolacj  poj cia to samo ci jednostkowej, bowiem adna zbiorowo  spo-

eczna, do której mo na by oby odnie  poj cie to samo ci, nie ma psychiczne-

go organu samowiedzy produkuj cego co , co mo na by oby uzna  za cis y od-

powiednik samo wiadomo ci osobniczej. Poj cie to samo ci zbiorowej nie-

uchronnie prowadzi  musi do skoncentrowania uwagi na relacji jednostka–

kultura. To samo  zbiorowa by aby w takim uj ciu przyswojeniem przez jed-

nostk  (wpleceniem w jej osobnicz  to samo ) istotnych (walentnych) elemen-

tów kultury danej zbiorowo ci (narodu). Stanowi  one podstaw , na której bu-

dowana jest „pewna odr bno  od obcych i poczucie zwi zku z grup  swoich 

oraz wiadomo  ci g o ci, historycznego trwania tej grupy i jej zbiorowej filia-

cji” oraz kszta towane s  mechanizmy konstruowania podzia ów wyznaczaj -

                                                      
9  Tam e, s. 273. 
10  Teoria J. Marcii bywa krytykowana za niewystarczaj c  spójno  z teori  E.H. Eriksona. Por.: 

J. Marcia, Identity in Adolescence, [w:] Handbook of Adolescent Psychology, red. J. Adelson, 

New York 1980, s. 159–187, za: H. Bee, Psychologia rozwoju cz owieka, prze . A. Wojcie-

chowski, Pozna  2004, s. 366. 
11  J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 315. 
12  H. Mamzer, dz. cyt., s. 65. 
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cych granice swojsko ci i obco ci – w takim uj ciu fenomen to samo ci naro-

dowej jest zawis y od fenomenu kultury narodowej13. 

Mimo i  to samo  traktowana jest procesualnie, to posiadanie stabilnej 

i trwa ej to samo ci jest warunkiem prawid owego rozwoju. Stabilna to samo  

jest równie  podstawow  warto ci  w odniesieniu do kategorii zbiorowych. 

3. Koncepcje to samo ci narodowej w psychologii 

a.  To samo  narodowa w psychoanalizie 

W nurcie tym to samo  narodowa czona by a z nacjonalizmem. Wed ug 

Z. Freuda wyra anie uczu  narodowych jest przejawem nerwicy w skali spo-

ecznej. Oddawanie czci symbolom narodowym ma w wietle psychoanalizy 

swoj  genez  w czci oddawanej totemom, za  czczenie totemów oznacza o pro-

jekcj  ambiwalencji wobec ojca14. Wspólnota narodowa odzwierciedla wi  bra-

ci, którzy zabili swego ojca, jednak e czcz  jego pami  w poczuciu winy. Za  

przekonania etnocentryczne (wy szo  w asnej grupy narodowo-kulturowej nad 

innymi) to rozszerzenie narcyzmu15. W koncepcji tej brak uznania wi zi kultu-

rowej jako znacz cej dla wspólnoty narodowej. 

b.  Podej cie kulturowe 

W podej ciu tym warto przytoczy  2 nurty:  

1.  pó nocnoameryka ski, gdzie naród rozumiany jest jako wspólnota etniczna 

(mówimy wtedy o to samo ci etnicznej). Ma to zwi zek z charakterem tam-

tejszego spo ecze stwa (emigranckiego), gdzie zjawisko wielokulturowo ci 

ma d ugoletni  tradycj . Postulowane jest pozytywne i równe warto ciowa-

nie odmiennych kultur, zach canie imigrantów do utrzymania wi zi z kultu-

r  kraju pochodzenia z jednoczesna integracj  do kultury wybranego spo e-

cze stwa. W wyniku tych dwóch procesów powstaj  4 strategie akulturacji 

i typów to samo ci16: 

—  integracja – czyli bycie w obu kulturach, 

— asymilacja – przyj cie nowej i odrzucenie starej kultury, 

— separacja – kultywowanie tylko starej kultury, 

— marginalizacja – wyobcowanie z obydwu kultur; 

                                                      
13  A. Szpoci ski, To samo  narodowa w perspektywie kulturalistycznej, [w:] Kultura wobec kr -

gów to samo ci, red. T. Kostyrko, T. Zgo ka, Pozna  – Wroc aw 2000, s. 7–15. 
14  Z. Freud, Cz owiek, religia, kultura, Warszawa 1967, s. 85–146. 
15  P. Boski, O byciu Polakiem w ojczy nie i o zmianach to samo ci kulturowo-narodowej na ob-

czy nie, [w:] To samo  a odmienno  kulturowa, red. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska- 

-Peyre, Warszawa 1992, s. 72. 
16  Tam e, s. 76. 
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2.  koncepcja A. K oskowskiej, w której podstaw  s  dwa poj cia: 

— kultury symbolicznej, tj. systemu znacze  stanowi cych obszar sztuki, 

wierze , historii i tradycji, wspólnych dla cz onków danych wspólnot 

i dziedziczonych mi dzypokoleniowo, 

— procesu kulturalizacji, za pomoc  którego odbywa si  dziedziczenie 

mi dzypokoleniowe17. 

Te dwa poj cia s  konstytutywne dla kultury narodowej. 

c.  Podej cie wspó czesnej psychologii poznawczej 

Teoria to samo ci spo ecznej wg H. Tajfela i J. Turnera zak ada, e podsta-

wowym procesem adaptacyjnym dla orientacji cz owieka w wiecie jest katego-

ryzacja, rozumiana jako czenie tego co postrzegane jest jako podobne, oraz 

oddzielanie ich od innych traktowanych jako odmienne. Zgodnie z takim rozu-

mieniem grupy spo eczne to nie tyle zbiory po czone celami, wi ziami, struktu-

r  ról, ile produkty na o onej kategoryzacji (w asnej lub pochodz cej z ze-

wn trz). Nawet najprostsza procedura kategoryzacyjna powoduje pojawienie si  

faworyzowania grypy „swojej” i dyskryminowanie grupy „obcej”18. 

Koncepcja M. Jarymowicz to samo ci indywidualnej i spo ecznej zak ada, 

e to samo  osobista wynika z potrzeby unikalno ci, za  to samo  spo eczna 

z potrzeb przynale no ci i podobie stwa do innych. Dokonuj c podzia u na „Ja” 

– „My” – „Inni”, podaje ich opis w oparciu o zbiór cech osobowo ciowych. 

To samo  osobista jest tym bardziej wyrazista im jest wi ksza ró nica mi dzy 

Ja a My, oraz mniejszy dystans mi dzy My a Inni. Za  to samo  spo eczna jest 

tym silniejsza, im mniejszy dystans mi dzy Ja–My oraz wi ksza odleg o  mi -

dzy My–Inni. 

d.  Teoria to samo ci narodowej wg Paw a Boskiego 

P. Boski wyró nia kryterialne i korelatywne atrybuty to samo ci. Atrybuty 

kryterialne stanowi  zespó  warunków koniecznych i wystarczaj cych dla dane-

go poj cia, za  atrybuty korelatywne s  to cechy, które nie spe niaj  formalnych 

warunków definicyjnych, lecz wyst puj  w ród rozpatrywanego zakresu egzem-

plarzy cz sto i wyrazi cie. W przypadku to samo ci spo ecznej (narodowej) 

atrybutami kryterialnymi s : wiedza o symbolach kulturowych i ich znaczenie 

ewaluatywne, natomiast atrybuty korelatywne to zachowania odzwierciedlaj ce 

za o enia normatywne i warto ci danej kultury. Narodowa to samo  kryterialna 

jest tym intensywniejsza, im szybciej dana osoba rozpoznaje symbole to samo-

ciowe, im wi ksze bogactwo skojarze  wywo ywanych przez te symbole, im 

wa niejsze zajmuj  miejsce w wymiarze wa no ci osobistej19. 

                                                      
17  Tam e, s. 77. 
18  Prezentacja i analiza krytyczna teorii to samo ci spo ecznej przedstawiona jest w: tam e. 
19  P. Boski, dz. cyt. 
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Podsumowanie 

Kultura jest czynnikiem narodowotwórczym. Narody staj  si  poprzez kultu-

r . „Rzeczywistymi nosicielami kultury od pocz tku ewolucji a  do naszych 

czasów s  narody, czyli kulturowo zjednoczone ludy wiata”20. Wniosek o naro-

dowotwórczej roli kultury wynika cho by z analizy historii Polski w okresie jej 

nieobecno ci na mapach Europy. Jedynym czynnikiem podtrzymuj cym wia-

domo  narodow  by a kultura w ró nych swych przejawach. Uniwersytety, 

szko y, biblioteki, dzia alno  edytorska, literatura narodowa przeciwstawia y 

si  procesom germanizacji i rusyfikacji. W dobie globalizacji kultury, unifikacji 

i przyspieszonych przemian w spo ecze stwach, jak zostanie przedefiniowane 

poj cie to samo ci narodowej? Wydaje si , e naturaln  konsekwencj  zmian 

we wzorcach post powania (s absza rola tradycji, autorytetem s  rówie nicy lub 

„obcy”, a nie najstarsi cz onkowie rodu) b dzie zmiana w zakresie kszta towania 

si  to samo ci narodowej. Nowe wzorce kulturowe, skuteczniejsze ich oddzia-

ywanie (wspó czesna technika i brak wzmocnie  pochodz cych od najstarszego 

pokolenia), a z drugiej strony coraz s absze osadzenie w wi ziach spo ecznych 

grupy pochodzenia – powoduj , e prawdopodobnie trudno ci w okre leniu w a-

snej to samo ci coraz cz ciej b d  odczuwane przez m ode pokolenie. Z dru-

giej strony przyk ady z historii Polski pokazuj , e na przestrzeni lat do wiad-

czali my jako naród w pewnym sensie podobnych oddzia ywa , jakich do wiad-

czamy dzisiaj. Europa wspó czesna to Europa formuj ca si  od X–XI wieku, 

w której ró norodno  narodowa odgrywa istotna rol 21. Gdy mówimy o historii 

Europy, to mówimy o historii narodów. 

To samo  narodowa jest wa nym czynnikiem interweniuj cym w trans-

formacji. Wydaje si  bowiem, e przekszta cenia ustroju politycznego w Europie 

Wschodniej powiod y si  w znacznie wi kszym stopniu w tych krajach, w któ-

rych zamieszkuj ce je spo ecze stwa nie mia y k opotów z w asn  to samo ci  

narodow . Innymi s owy, w miar  sprawnie funkcjonuj c  demokracj  uda o si  

zbudowa  przede wszystkim skonsolidowanym narodom22. Wa nym elementem 

to samo ci narodowej jest identyfikacja religijna. Mia a ona znaczenie w histo-

rii, gdy kszta towa y si  nowoczesne narody, i jej rola jako czynnika wspomaga-

j cego proces konsolidacji narodów potwierdzi a si  równie  wspó cze nie, po 

rozpadzie Zwi zku Radzieckiego (np. potwierdzaj  to socjologiczne badania 

Ukrai ców). 

I warto powtórzy  pytanie: W dobie globalizacji kultury, unifikacji i przy-

spieszonych przemian w spo ecze stwach, jak zostanie przedefiniowane poj cie 

to samo ci narodowej? 

                                                      
20  J. K oczowski, dz. cyt. 
21  Tam e. 
22  J. Konieczna, To samo  narodowa a warto ci polityczne, religijne i moralne w transformacji 

ustrojowej, www.is.uw.edu.pl/zaklady, stan z 1.09.2011 . 
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Odpowied  mog  zawiera  s owa J. K oczowskiego, mówi cego o to samo-

ci polskiej: 

[…] wiadomo  polsk  narodow  mo emy utrzyma  dzisiaj w wiecie globalizacji, tyl-

ko nawi zuj c m drze do tysi cletniej reedycji i wi c j  mocniej z kultur  europejsk , 

której cz  od pocz tku stanowimy. Wspólnota Unii Europejskiej ma s u y  naszej kul-

turze. […] Ludzie wsz dzie zaczynaj  docenia  swoje korzenie kulturowe. Wida  jak lu-

dzie „bez korzeni” kulturowych atwo si  gubi  wobec zagro e . Musz  mie  te  coraz 

mocniejsze oparcie o wi ksze, szersze ramy, o ramy lokalne i narodowe, wspólnoty reli-

gijne i inne. […] wszyscy szukaj  szerszego oparcia, bo mniejsze wspólnoty mog  same 

nie obroni  si  chocia by przed ujemnymi skutkami globalizacji. […] Nasza wiadomo  

i kultura, nasza tysi cletnia ci g a tradycja polsko-europejska, stanowi  dzi  nasz naj-

wi kszy kapita 23. 

Summary 

National identity in the light of cultural changes 

The article is focused on analyzing concept of national identity on an inter-

disciplinary level. The authors indicate dynamism, development and the im-

portance of national identity in historical perspective, and then analyze this con-

cept in psychological term. Starting from the concept of identity, provide psy-

chological theories related to national identity, and then indicate the problems of 

development and the importance of national identity in relation to currently ex-

perienced socio-cultural changes. 

                                                      
23  J. K ocz owski, dz. cyt., s. 114. 


