
Osoba wyraża się w kulturze, a jednymi z zasadniczych elementów kultury są 
wartości oraz zasady pochodzące ze wspólnot naturalnych. Pierwszą wspólnotą 
naturalną (na poziomie socjalizacji pierwotnej) jest rodzina. Kolejną wspólnotą 
naturalną oddziałującą na osobę jest naród. Możemy zatem stwierdzić, że pozna-
nie, internalizacja i realizacja wartości narodowych ma charakter na wskroś per-
sonalistyczny. Mówiąc o tożsamości narodowej zawsze w jakiejś mierze charak-
teryzuje się sposób bytowania osoby. Osoba jest odkrywana i lepiej rozumiana, 
gdy sięga się do całego kontekstu jej bytowania, a na czołowym planie jawi się 
wtedy wspólnota narodowa, w której jest ona osadzona.

Tożsamość narodowa jest pojęciem, które spaja zarówno wiedzę z zakresu 
socjologii jak i dziedzin humanistycznych, a ma również swoje wyraźne miejsce 
w teologii, szczególnie w katolickiej nauce społecznej. Polska tożsamość narodo-
wa wyrasta z głębokiego zapisu historii, nieprzerwanie jest kształtowana przez 
wielorakie czynniki i wymaga stałej aktywności, gdyż odzwierciedla życie ludzi, 
których łączy „pamięć społeczna”1.

1. POJĘCIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

Naród to duża grupa społeczna powstała w wyniku procesu dziejowego jako 
wspólnota terytorialna o podłożu politycznym, gospodarczym, społecznym i kul-
turowym. Ważną cechą narodu jest jego trwanie, a więc obecność w przeszłości, 
zakorzenienie w teraźniejszości i wpływ na kształt przyszłości. Tak wchodzimy 
w pojęcie tożsamości narodu. 

1 M. Golka, Tożsamość, narracje i nośniki pamięci, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, 
J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 139.
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Tożsamość jest „esencją” każdej wspólnoty narodowej. Łączy dorobek kultu-
rowy, przyjęte wartości, idee, symbole i stereotypy utrwalone w języku, obyczajach 
oraz tkwiące w ludzkiej świadomości. Jest wypracowywana przez długie okresy 
dziejów i zakorzeniona w tzw. pamięci zbiorowej członków każdego narodu.

Badania prowadzone nad społeczeństwem prowadzą socjologów do podsta-
wowych grup, na które podzielona jest ludzkość, a jednocześnie do tych grup 
społecznych, które znacząco i trwale wpływają na kształt życia jednostek ludzkich. 
Innymi słowy, poznawanie człowieka wymusza na badaczu zrozumienie całego 
kontekstu, który ukształtował konkretną osobę. 

Naród to ludzie. Antonina Kłoskowska zaznacza, że powstanie narodu jest 
procesem2. Bliska mu jest zazwyczaj konkretna przestrzeń i konkretne imiona. 
Badania Antoniny Kłoskowskiej wskazują, że obok ziemi, wspólnych starań 
o pielęgnowanie suwerenności narodu, bardzo ważnym czynnikiem wpływającym 
na określenie tożsamości konkretnego narodu jest czas „(…) jako ważny czynnik 
określenia czy wręcz uzasadniania istnienia narodu, jego praw – do terytorium, 
do politycznej niezależności, do szacunku i uznania przez obcych”3. Wiąże się to, 
zdaniem autorki, z bardzo ważnym innym czynnikiem – poczuciem ciągłości4. 

Dla dobrej interpretacji pojęcia narodu zobaczmy, jak Antonina Kłoskowska 
pomaga nam wejść w głąb rozważań o narodzie. Autorka powołuje się na Ernesta 
Renana, dla którego „(…) naród jest duszą i duchową zasadą, zaczepioną o prze-
szłość i przyszłość, prawie jak w mickiewiczowskiej improwizacji”5. Porównując 
naród z jednostką ludzką Renan podkreślił jego ciągłość, trwałość i wspólność 
aktualnej woli trwania6. Chyba każdy zgodziłby się z tymi określeniami. Naród, 
aby był silny i miał wpływ na losy jego członków, musi przejść próbę czasu. Ta 
zaś próba jest ostatecznie zwycięska, gdy każdy z członków tej wspólnoty ludzkiej 
dołączył swoją cząstkę do jej tworzenia. Wskaże na to cytowana wcześniej autor-
ka: „Warto zestawić to określenie z wcześniejszym norwidowskim stwierdzeniem, 
że naród to powszechny obowiązek. Zasada jest tu podobna: ujmowanie narodu 
jako rezultatu indywidualnych postaw”7. 

Kolejnym ważnym czynnikiem stojącym u podstaw tworzenia się narodu jest 
tzw. więź narodowa. Ona bowiem warunkuje konkretne działania poszczególnych 
członków narodu. A jednocześnie wymaga to dostrzeżenia, że owa więź nie jest 
sprawą statyczną. Ona także zmienia się w zależności od czasu, a w jakimś sensie 
od przestrzeni. Wydarzenia historyczne, inaczej mówiąc – dzieje narodu, znaczą-

2 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 64.
3 Tamże, s. 81
4 Por. tamże.
5 Tamże, s. 85.
6 Por. tamże.
7 Tamże.
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co wpływają na barwy więzi narodowej8. W zależności od wielu czynników, owa 
więź, a w tym obraz tego, jak żyją członkowie danego narodu, rozwija się lub też 
stoi przed własną degradacją. Zwrócił na to uwagę Leon Dyczewski badając toż-
samość Polaków w Bawarii: „Słaba religijność, brak więzi z parafią polską, eko-
nomiczne motywy emigracji oraz niższe wykształcenie (głównie robotnicy wy-
kwalifikowani), młodszy wiek i stan wolny poważnie osłabiają trwałość tradycji, 
powodując proces jej eliminacji bądź redukcji”9. Te elementy wpływające na 
rozwój lub zanikanie więzi wewnątrz narodu można przypisać nie tylko grupom 
polonijnym, lecz także postawom członków każdego narodu. 

Idąc za śladem podobnych badań, które poczyniono w Stanach Zjednoczonych, 
znajdziemy wnioski, które wysnuła Danuta Mostwin. Zwróciła ona uwagę na 
znaczenie „mitu narodowego”: „Jego treść stanowią trzy twierdzenia: 1. Powinno 
się zachować i pielęgnować mowę narodową; 2. Narodowe tradycje powinny być 
przechowywane i przekazywane przez rodzinę; 3. Obowiązkiem jest bronić wol-
ności swojej własnej, swojego kraju oraz rodaków, których wolności pozbawio-
no”10. Pojęcie „mitu narodowego” powoduje pewne skonsolidowane myślenie, 
które ukazuje ścisłą łączność problematyki narodu z pojęciem tożsamości naro-
dowej. 

Spróbujmy poszukać definicji tożsamości. Otóż tożsamość „rozumiana jest 
w kategoriach historycznych, kulturowych, etnicznych czy narodowych”11. Idąc 
dalej w stronę lepszego przybliżenia tego pojęcia dodajmy, że obejmuje ono „(…) 
wierność wartościom i ideom, które uznaje się za własne zarówno w wymiarze 
indywidualnym jak i wspólnotowym. Obejmuje ono takie wartości jak: religia, 
naród, państwo”12. Jerzy Nikitorowicz definicję tę formułuje w bardzo prostych 
słowach: „(…) tożsamość można określić jako spotkanie teraźniejszości z prze-
szłością i antycypowaną przyszłością”13. 

Analizując znaczenie mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej Janusz 
Gajda napisał, że „(…) to kultura, jaką zastaje człowiek, czy też otrzymuje w swo-
im dziedzictwie, wywiera decydujący wpływ na ukształtowanie jego osobowo-

8 O więzi narodowej czytamy u A. Kłoskowskiej: „Więź narodową charakteryzuje w ogóle możliwość 
wzajemnej substytucji jej czynników i przesuwania akcentów na różne i historyczne zmienne cechy. 
Może to być np. głównie religia, albo głównie język lub organizacja rodziny”. Cyt. za: A. Kłoskowska, 
Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, 
Warszawa 1990, s. 16.

9 J. Załęcki, Tożsamość etniczna polskich emigrantów w Monachium, w: Polacy w Bawarii, red. 
L. Dyczewski, Lublin 1993, s. 196; zob. również: Cz. St. Bartnik, Polska teologia narodu, Lublin 1996, 
s. 104.

10 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii, Lublin 1993, s. 229.
11 M. Pałka, Religijna, narodowa i europejska tożsamość Polaków w kontekście integracji europejskiej, 

w: Socjologia religii, red. J. Baniak, t. 2, Poznań 2004, s. 180. 
12 Tamże.
13 J. Nikitorowicz, Konteksty edukacji międzykulturowej, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna, red. 

J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, t. I, Białystok 2001, s. 24.
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ści”14. Jest ona bowiem „światem człowieka”15. W zależności zaś od jakości 
owego świata, od warunków społeczno-kulturalnych i bytowych, od sposobu oraz 
możliwości korzystania z osiągnięć cywilizacji, od jakości sztuki, nauki, od pa-
nujących systemów filozoficznych i religijnych, zależy owa „jakość” człowieka16. 
Należy pamiętać, dodaje Gajda, że od najwcześniejszego okresu swojego istnienia 
przyjmujemy sposób myślenia od otoczenia; wzrastamy w określonych normach 
moralnych, w kultywowanych obrzędach i obyczajach; zdobywamy wykształcenie 
i potrzebne umiejętności; przyswajamy system wartości17. 

Cechą ogromnie ważną dla kultury, która wpływa na tożsamość narodu, jest 
jej ciągłość18. Nie wyklucza to jednak prawa kolejnych pokoleń do wnoszenia 
bogactwa własnej twórczości, dostosowując się „do nowych warunków społeczno-
-kulturalnych19. Kultura więc to dynamizm grup we wspólnocie narodowej20. 
Łączy się ona z koniecznością docenienia wkładu każdego człowieka w tworzenie 
więzi wspólnotowych w narodzie. Karl Deutsch pisze, że: „(…) kultury narodowe 
składają się z elementów-cegiełek, które u różnych narodów mogą się zmieniać 
i wymieniać w roli elementów podstawowych. Czasem takim głównym elementem 
jest język, czasem religia czy struktura więzi głównych czynników społecznej 
organizacji”21. 

Te wnioski potwierdzają, że bogactwem każdego narodu jest też jego inność 
od pozostałych i że unifikacja w opiniowaniu wkładu poszczególnych grup spo-
łecznych w dzieje świata byłaby błędem. Wartość polskiej wspólnoty narodowej, 
bardzo jasno a przy tym subtelnie zaznaczył papież Benedykt XVI, który w 2006 
roku odwiedził Polskę. Wędrując wtedy śladami Jana Pawła II, na Błoniach Kra-
kowskich stwierdził: „Pragnąłem przede wszystkim spotkać żywych ludzi, jego 
Rodaków, zakosztować waszej wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej 
trwacie”22. Dał w ten sposób do zrozumienia, iż dostrzega specyfikę polskiego 
narodu, jego dziedzictwo religijne i kulturowe, któremu chciał oddać hołd. Jeżeli 
zaś zasygnalizował troskę o to, czy Polacy trwają w swojej wierze i kulturze, to 

14 Tamże, s. 21.
15 Tamże.
16 Por. tamże. 
17 Por. tamże.
18 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 35.
19 J. Załęcki, Tożsamość etniczna polskich emigrantów w Monachium, w: Polacy w Bawarii, red. 

L. Dyczewski, Lublin 1993, s. 187.
20 Dynamizm społeczny oznacza aktywne spojrzenie na kulturę: „Kultura narodowa jest dynamicznym 

układem, gdyż stanowi rezultat twórczych i odbiorczych działań ludzi. Odnosi się to do wszelkich 
całości społeczno-kulturowych, także do społeczeństw pierwotnych, chociaż ich endogenne zmiany 
są mało widoczne. Aktywność nie jest, oczywiście, przeciwstawieniem kultury, tylko jej spełnieniem”. 
Cyt. za: J. Prokop, Polskie uniwersum, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, 
s. 119.

21 Tamże, s. 87.
22 Benedykt XVI, Homilia (Kraków, 28.5.2006), w: Benedykt XVI w Polsce, śladami Jana Pawła II, 

Pelplin 2006, s. 90.
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można dostrzec w tych słowach stałe pragnienie Józefa Ratzingera/Benedykta XVI 
o dobro każdej lokalnej społeczności. Przed wyborem na urząd Piotrowy silnie 
akcentował potrzebę żywego udziału chrześcijan w życiu narodu i państwa, aby 
„nie wysychały źródła moralności i prawa”23. Ratzinger bowiem widzi wartość 
zachowania odrębności narodowej i kulturowej, przy jednoczesnym dążeniu do 
współpracy różnych podmiotów na arenie światowej w duchu pragnienia ich 
„polifonicznej korelacji”24.

Jakże ważna jest rola chrześcijaństwa w zachowaniu tożsamości narodowej. 
Przede wszystkim tam, gdzie stoi ono u fundamentów historii narodu. Odważnie, 
ale i prawdziwie brzmią słowa Mariana Ruseckiego zawarte w artykule Uniwer-
salność i lokalność Kościoła katolickiego25, który temat poszerza w kontekście 
współczesnych wyzwań. Autor stwierdził, że „(…) ono (chrześcijaństwo, I.S.) 
chroni człowieka, narody i kultury nie tylko przed degeneracją, ale stoi na straży 
ich godności, niepowtarzalności, wyjątkowości. Wcielając się w kultury, równo-
cześnie je uwzniośla, doskonali, ubogaca, dopełnia”26.

 Naród to zespół dynamicznych zjawisk i osiągnięć27. Uzewnętrznieniem tego 
jest kultura narodowa. Cytowana autorka wysuwa nawet dalej idący pogląd, że 
nie należy traktować narodu w sposób „stereotypowy”28. Perspektywa historycz-
na w rozważaniach o narodzie jest niezmiernie ważna, trzeba żeby jednak anali-
zowała ona jego rzeczywistość, przypatrując się uważnie wszystkiemu, co stano-
wi „dzisiaj” konkretnej społeczności. 

2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE TOŻSAMOŚĆ NARODOWĄ

Powyższa analiza może rodzić pytanie o czynniki, które najmocniej wpływają 
na budowanie i podtrzymywanie narodowej tożsamości. Problem pomagają wy-
jaśnić współczesne badania nad Polonią rozsianą po całym świecie, a szczególnie 
bogato w Europie. „Poczucie przynależności do określonej grupy etniczno-kultu-
rowej jest kryterium subiektywnym tożsamości z tą grupą. Wyraża się ono w za-
szeregowaniu siebie przez konkretne jednostki do takiej a nie innej grupy etnicz-
no-kulturowej”29, pisze Leon Dyczewski. Zależność od innych, a nawet więcej, 
wszczepienie w innych, wpływają zasadniczo na każdego członka konkretnej 

23 Por. tenże, Europa, jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 91.
24 Tamże, s. 79.
25 M. Rusecki, Uniwersalność i lokalność Kościoła katolickiego, w: Tożsamość polska i otwartość na 

inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 100; Cz. St. Bartnik, Polska teologia narodu…, 
s. 199.

26 Tamże.
27 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 74.
28 Tamże.
29 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii, Lublin 1993, s. 227.
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społeczności. Dotykamy form wspólnego myślenia w kategoriach „swoi” i „obcy”, 
„nasi” i „tamci”, „my” i „oni”30. Ważne jest to, że mówimy nie tylko o jakiejś 
kategorii socjologicznej, lecz o wspólnocie przeżywanej subiektywnie „(…) od 
wewnątrz przez samych członków zbiorowości”31. Dlatego „utrata wartości rdzen-
nych przez daną grupę prowadzi do jej dezintegracji”32, to zaś może sprawić 
trudności w przekazie swoich wartości następnym pokoleniom33. Potwierdzeniem 
tych spostrzeżeń są słowa: „działania ludzkie są realizacją wartości i to w najprze-
różniejszej formie: w formie materialnych i duchowych wytworów, wydarzeń, 
praw, rytuałów, w formie stanów psycho-społecznych jednostek i całych grup”34. 
Tym bardziej należy zauważyć role wartości w kształtowaniu świadomości zbio-
rowej, gdyż mają one charakter „ponadindywidualny i ponadczasowy”35, i mają 
„moc zobowiązującą”36. Mają one zasadnicze znaczenie dla rozwoju społeczeń-
stwa37.

2.1. Wiedza historyczna
Kultura narodowa stanowi niezmiernie ważny element tworzenia obrazu każ-

dej społeczności38. Ona dostarcza „(…) poczucia sensu własnego istnienia i związ-
ku z innymi ludźmi bliskimi, choć często oddalonymi w przestrzeni, a także 
w czasie”39. W epoce globalizacji czy też odrywania się wielu osób od korzeni, 
powyższe stwierdzenie należy mocno uwypuklić. Inaczej mówiąc, sięgamy do 
całego zestawu cech charakteryzujących naród a jednocześnie zapisanych od 
pokoleń w jego osobowości40. Krystyna Błeszyńska zauważa, że należy o tym 

30 Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 185.
31 Tamże.
32 J. J. Smolicz, Język jako wartość rdzenna, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, 

s. 211.
33 Por. tamże
34 L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartości w kulturze, w: Kultura w kręgu wartości. Materiały z Kongresu 

Kultury Polskiej 2000 pod redakcją Leona Dyczewskiego, Lublin 2001, s. 31.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 33.
37 O roli wartości w życiu społecznym L. Dyczewski pisze: „Człowiek i społeczeństwo, w jakim on żyje, 

potrzebują wartości, by trwać i rozwijać się”. Cyt. za: tamże, s. 39.
38 O tym, co obejmuje tożsamość M. Pałka napisał: „Tożsamość wyraża się w kulturze, która obejmuje 

sposób życia, obyczaje, sztukę, jak i religię”. Cyt. za: M. Pałka, Religijna, narodowa i europejska 
tożsamość Polaków w kontekście integracji europejskiej, w: Socjologia religii, red. J. Baniak, t. 2, 
Poznań 2004, s. 180.

39 A. Kłoskowska, Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji, w: Oblicza polskości, 
red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 22.

40 Dla lepszego zrozumienia specyfiki każdego narodu warto przyjrzeć się choćby niektórym elementom 
jego tożsamości. „Atrybuty kryterialne tożsamości narodowej można również określić jako właściwości 
przysługujące danemu narodowi, a nie przysługujące innym narodom, innymi słowy: jako elementy 
dzielone przez jednostkę z członkami własnego narodu, a nie dzielone z przedstawicielami narodów 
obcych”. M. M. Urlińska, K. Jurzysta, Na granicy własnych i cudzych słuszności – program edukacji 
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pamiętać w nauczaniu młodego pokolenia: „Niewłaściwie prowadzone lekcje 
historii, wychowania religijnego i patriotycznego mogą przy tym pobudzać do 
zachowań etnocentrycznych i nieprzyjaznych grupom Innych”41. Dotykamy tu 
zagadnienia, którego ominąć się nie da. Historia bowiem umożliwia wyciąganie 
wniosków na przyszłość. Pozwala także jaskrawo zrozumieć, ze względu na eks-
tremalność warunków, czym i dlaczego kierują się członkowie danego narodu. 

Na zbiorowość ludzką wpływają dzieje. Fakty, zdarzenia, czyny, dokonania 
uzewnętrzniają się i wpływają na całą egzystencję zarówno jednostek jak i społe-
czeństw42. Dlatego Stefan Kieniewicz przypomina, że „bardzo ważnym elementem 
dla przyszłości Polski był rozpowszechniony w środowisku inteligenckim ethos 
solidnej i uczciwej pracy podbudowany przekonaniem, że polskie społeczeństwo 
na tym stoi i na tym zyska”43. Nie można więc zbiorowego wysiłku narodu nie 
uznać za czynnik decydujący w kształtowaniu i zachowaniu tożsamości. Jej dy-
namizm, nowe elementy a nawet perspektywy zależą od pracy organicznej. O ro-
zumieniu tej rzeczywistości przez poetów napisała Antonia Kłoskowska: „Nikt 
nie zna wszystkich członków własnego narodu i nikt ich wszystkich nie kocha, 
chociaż może mimo to kochać ‘cały naród’, jak Mickiewicz w Wielkiej improwi-
zacji”44. Twórcy kultury, wśród których czołowe miejsce zajmują mistrzowie 
słowa pisanego, kreują czy utrwalają postacie sztandarowe dla narodu. Pomagają 
iść ich śladami, gdy dzieje toczą dalej swoje losy, „(…) w życiu danej społeczno-
ści narodowej uchodzą one za autorytety bądź za bohaterów narodowych”45. 
W charakterystyce społeczeństwa pełnią oni rolę trwałą. Włączają się nie tylko 
w zapis historii narodu, ale wspierają bardzo ważny element pielęgnowania toż-
samości narodowej, który dotyczy emocji i sentymentów46. 

2.2. Język symboli
Język jest najbardziej chyba dostępnym i nieustannie badanym elementem 

kultury, który jest obecny w warsztacie badań zbiorowej tożsamości. Jest on zwy-

międzykulturowej studentów, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, 
D. Misiejuk, t. I, Białystok 2001, s. 101-102.

41 K. Błeszyńska, Mieszkańcy globalnej wioski – tożsamość społeczna a procesy indywidualizacji, 
w: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, 
M. Sobecki, D. Misiejuk, tom I, Białystok 2001, s. 120.

42 Por. Cz. St. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2001, s. 48.
43 S. Kieniewicz, Jak być Polakiem pod zaborami, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 

1990, s. 109.
44 A. Kłoskowska, Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji, w: Oblicza polskości, 

red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 20. 
45 J. Załęcki, Tożsamość etniczna polskich emigrantów w Monachium, w: Polacy w Bawarii, red. 

L. Dyczewski, Lublin 1993, s. 207.
46 Por. I. Bukowska-Floreńska, Tożsamość społeczno-kulturowa w refleksji etnologa i antropologa 

kulturowego, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, 
Lublin 2010, s. 71.
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czajnym nośnikiem treści, które są zarówno pokarmem zbiorowej samowiedzy 
jak i jej przekazicielem dla przyszłych pokoleń: „W perspektywie ideologicznej 
– silnie obecnej zawsze w sytuacji zagrożenia czy walki – język jest najważniej-
szym narzędziem identyfikacji grupowej”47. Pojawia się jeszcze mocniejsze 
stwierdzenie mówiące, że „(…) uleganie wpływom obcym, utrata języka ojczy-
stego jest uznawane za oznakę wyobcowania się, zdrady”48. Powszechnie Polakom 
na emigracji stawia się pytanie: „czy mówią twoje dzieci po polsku?”. Uznaje się 
bowiem język za pierwszy znak zachowywania wierności korzeniom, z których 
dana rodzina i zbiorowość wyrosła. Pamiętajmy, że język jest „(…) czynnikiem 
kulturowym szczególnej wagi, spajającym wspólnotę i równocześnie wyróż-
niającym ją od innych wspólnot, przy tym czynnikiem zawierającym niejako 
kwintesencję wartości narodowych”49. Warto zwrócić uwagę, że bardzo wiele 
o tożsamo ści konkretnego człowieka mówi już jego nazwisko. Ono jest szczegól-
nie przy pisane, u zdecydowanej większości osób, do konkretnego narodu i niesie 
niezwykle interesujący zapis historii, kultury i symboli narodu50.

Kultura wyraża się również w symbolach51. One są bardzo często znakami 
rozpoznawczymi konkretnej społeczności: Antonina Kłoskowska przypomina, że 
poczucie narodowej tożsamości zbiorowej uzewnętrznia się, gdy np. na między-
narodowym meczu polski gracz trafia piłką w siatkę obcego bramkarza. „Wtedy 
to Polska strzela gola. Wtedy realizują się wyobrażenia zbiorowe o szczególnej 
nośności i czysto autotelicznym charakterze”52, pisze autorka. Dodajmy, że czło-
wiek porusza się nieustannie w gąszczu symbolicznych przedmiotów, znaków, 
gestów, haseł itp. Często podchodzimy do nich podświadomie lub też bez dawne-
go zaangażowania, ale zachowujemy je jako coś koniecznego w życiu53. 

Symbolami są również niezliczone obiekty ruchome i nieruchome, miejsca, 
które wpisują się w tożsamość historyczną narodu, a szczególnie poszczególnych 
regionów54. Jednym z głównych symboli, bardzo konkretnie „przemawiającym” 

47 J. Bartmiński, Język nośnikiem tożsamości narodowej i przejawem otwartości, w: Tożsamość polska 
i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 51.

48 Tamże.
49 L. Dyczewski, Naród podmiotem kultury, w: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. 

L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 40.
50 Por. M. Boruta, Socjologia nazwiska. Tożsamość na nowe czasy, w: Tożsamość polska w odmiennych 

kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 73-90.
51 Symbole wywołują skojarzenia poznawcze i pomagają w szerszym rozumieniu rzeczywistości. Por. 

K. Klauza, Funkcje symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości, w: Stałość i zmienność tożsamości, 
red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 119.

52 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 102.
53 Symboliczne zachowania i przedmioty są „ściśle powiązane z całościową kulturą narodową i religijną, 

dzięki czemu posiadają wyjątkowo bogatą symbolikę, rozbudowaną obrzędowość i trwałość”. Cyt. za: 
L. Dyczewski, Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002, s. 67.

54 Por. I. Bukowska-Floreńska, Tożsamość społeczno-kulturowa w refleksji etnologa i antropologa 
kulturowego, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, 
Lublin 2010, s. 70.
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do świadomości Polaków i będącym sam w sobie nośnikiem olbrzymiego poten-
cjału myśli o tożsamości narodowej jest tzw. „polski dom”55. Współcześnie wraca 
się do języka tychże symboli, które stają się „(…) częścią nas samych”56. 

Znajomość symboli i języka jaki one stanowią w przypadku konkretnej zbio-
rowości, staje się nie tylko punktem wyjścia, aby z nią się porozumieć, lecz także 
wymogiem zachowania jej jako takiej. O tym muszą pamiętać wszyscy podejmu-
jący odpowiedzialność za innych, np. politycy. Jest to warunek zachowania 
i utwierdzania tożsamości grupy, o czym pisze na przykład Jan Prokop w artyku-
le Polskie universum57. Należy również dodać, że współczesna teoria symbolu 
wiąże jego funkcjonalność z budowaniem tożsamości każdego człowieka58. 
W ujęciu interdyscyplinarnym, właśnie symbole stanowią bardzo ważny składnik 
definiowania określonej jednostki osobowej pod kątem jej tożsamości59.

2.4. Religia
Religia w rozumieniu socjologicznym pełni ważną rolę w tworzeniu reguł 

moralnych uznawanych przez społeczność, a one formują „imperatywy zbioro-
wego życia”60. Inaczej mówiąc religia zasadniczo wpływa na historyczne ukształ-
towanie dziedzictwa danego narodu61. Znaczącymi autorytetami zaś, na pewno na 
polskim przykładzie, są duchowni, którzy mają wpływ na formowanie społecz-
ności lokalnej. Oni przybliżają członkom narodu wartości, często budowane na 
koncepcjach religijnych. Pełni to znacznie donioślejszą rolę niż zwyczaje62. Jeże-
li powyżej zauważono, że tożsamość narodowa jest czymś bardzo dynamicznym 
i jej kształt zależy od zaangażowania poszczególnych jednostek, to nie sposób nie 
zauważyć, że religia jest „(…) siłą napędową zmian społecznych”63. Dwa wymia-
ry tożsamości narodowej, które łączą się silnie z polskim doświadczeniem, mają 
równoczesny związek z religią, a konkretnie z chrześcijaństwem. Jest to kultura, 
ale także życie społeczne. Chrześcijaństwo stało się „(…) ogromną siłą kulturo-

55 Por. L. Dyczewski, Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002, s. 72-75.
56 S. Markowski, Polski dwór, Kraków 2014, s. 11.
57 Żeby ułatwić wzajemną komunikację i poznanie istoty narodu, konieczne jest dostrzeżenie symboli, 

którymi on się posługuje. „Dysponując zbiorem loci communes, zbiorem tych samych symboli 
członkowie wspólnoty narodowej komunikują sobie wzajemnie i utwierdzają swoją tożsamość”. Cyt. 
za: J. Prokop, Polskie uniwersum, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 117.

58 Por. K. Klauza, Funkcje symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości, w: Stałość i zmienność 
tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 115. 

59 Por. M. Straś-Romanowska, Tożsamość w czasach dekonstrukcji, w: Oblicza tożsamości: perspektywa 
interdyscyplinarna, red. B. Zimoń-Dubowik i M. Gamian-Wilk, Wrocław 2008, s. 20. 

60 P. Sztompka, Socjologia, analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 271.
61 Por. K. Klauza, Funkcje symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości, w: Stałość i zmienność 

tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 120.121.
62 Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 271.
63 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 219.
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twórczą”64 liczni społecznicy – księża, dali przykład troski o naród polski wyra-
żony fundamentalną pracą pogłębiającą samoświadomość Polaków i dążenie do 
wolności w czasie zaborów65. Chociaż niejednorodne jest natężenie wpływu reli-
gii na kształtowanie się tożsamości narodowej różnych wspólnot narodowych, to 
jednak w Polsce chrześcijaństwo jako istotny czynnik kulturotwórczy znacznie 
wpłynęło na tożsamość polską66. Trzeba zauważyć myśląc o religii i religijności, 
równocześnie uwzględniając badania empiryczne, że bardzo wiele koncepcji 
teoretycznych, które pochylają się nad tożsamością, uznaje religię za istotny wy-
znacznik tożsamości67. Zarówno tożsamości zbiorowej jak i indywidualnej, która 
zaliczana jest, w związku z religijnością, do tzw. tożsamości metafizycznej68. 
I chociaż mówi się dzisiaj o nowym, pluralistycznym podejściu do społeczeństwa 
i narodu, to jednak religia zachowuje w nich szczególne znaczenie69. 

ZAKOŃCZENIE

Tożsamość narodowa jest zagadnieniem bliskim wielu dziedzinom naukowym, 
w tym teologii. Pozwala na wnikliwsze poznanie narodu, który w ujęciu socjolo-
gicznym odgrywa bardzo istotną rolę dla dużych i małych grup społecznych 
a jednocześnie wpływa na osobowość członków swojej społeczności. Dla pozna-
nia i zrozumienia wspólnoty narodowej należy przyglądać się jak dynamicznie on 
się rozwija i kształtuje się jego strona wewnętrzna, czyli jak tworzą się i zmienia-
ją relacje międzyosobowe a także tożsamość poszczególnych osób. 

Tożsamość narodowa jest tym, co skupia w sobie przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość konkretnej społeczności. Szczególnie wyraźnie można to odczytać 
śledząc kulturę będącą istotnym nośnikiem tożsamości narodowej. Ona zaś ma 
zapisane w sobie wartości, które ceni sobie wspólnota narodu, bo one też wpły-
wały na jej pamięć zbiorową. Dla zgłębienia tożsamości narodu trzeba pójść 
śladami jego historii, kultury, a w tym niezastąpioną rolę odgrywają wierzenia 
i symbole. Badacz zarówno korzeni narodu, jak jego współczesnego oblicza, jest 

64 H. Gapski, Chrześcijańskie inspiracje kultury polskiej, w: Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski, 
Lublin 2001, s. 68.

65 Por. R. Dzwonkowski, Chrześcijańskie inspiracje kultury polskiej, w: Kultura w kręgu wartości, red. 
L. Dyczewski, Lublin 2001, s. 75-79; K. Domagalski, Pionierzy katolickiej nauki społecznej, Ząbki 
2000, s. 239-251.

66 Por. J. Kociuba, Tożsamość polska, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, 
D. Wadowski, Lublin 2009, s.225. 

67 Por. M. Halicka i E. Kramkowska, Religijność jako wyznacznik polskiej tożsamości ludzi starych, w: 
Odmiany tożsamości, red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin 2010, s. 243. 

68 Por. M. Straś-Romanowska, Tożsamość w czasach dekonstrukcji, w: Oblicza tożsamości: perspektywa 
interdyscyplinarna, red. B. Zimoń-Dubowik i M. Gamian-Wilk, Wrocław 2008, s. 26.

69 Por. F. Adamski, Tożsamość religijna, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. 
L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 310.

Ks. Ireneusz smaglIńsKI



307

zobligowany brać powyższe czynniki pod uwagę, choćby z czystej, naukowej 
rzetelności. 
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Streszczenie

Tożsamość narodowa jest pojęciem, które spaja zarówno wiedzę z zakresu 
socjologii jak i dziedzin humanistycznych, a ma również swoje wyraźne miejsce 
w teologii, szczególnie w katolickiej nauce społecznej. Polska tożsamość narodo-
wa wyrasta z głębokiego zapisy historii, nieprzerwanie jest kształtowana przez 
wielorakie czynniki i wymaga stałej aktywności, gdyż odzwierciedla życie ludzi, 
których łączy „pamięć społeczna”.

Tożsamość narodowa jest zagadnieniem bliskim wielu dziedzinom naukowym, 
w tym teologii. Pozwala na wnikliwsze poznanie narodu, który w ujęciu socjolo-
gicznym odgrywa bardzo istotną rolę dla dużych i małych grup społecznych, 
a jednocześnie wpływa na osobowość członków swojej społeczności. Dla pozna-
nia i zrozumienia wspólnoty narodowej należy przyglądać się, jak dynamicznie 
rozwija się ona i jak kształtuje się jej strona wewnętrzna, czyli jak tworzą się 
i zmieniają relacje międzyosobowe a także tożsamość poszczególnych osób. 

Tożsamość narodowa jest tym, co skupia w sobie przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość konkretnej społeczności. Szczególnie wyraźnie można to odczytać 
śledząc kulturę będącą istotnym nośnikiem tożsamości narodowej. Ona zaś ma 
zapisane w sobie wartości, które ceni sobie wspólnota narodu, bo one też wpły-
wały na jej pamięć zbiorową. Dla zgłębienia tożsamości narodu trzeba pójść 
śladami jego historii, kultury, a w tym niezastąpioną rolę odgrywają wierzenia 
i symbole. Badacz zarówno korzeni narodu, jak jego współczesnego oblicza, 
a także prognozując przyszłość konkretnej społeczności, jest zobligowany brać 
powyższe czynniki pod uwagę, choćby z czystej, naukowej rzetelności. 

Słowa kluczowe: tożsamość, naród, społeczeństwo, kultura, personalizm, 
historia, symbole, religia

Summary
The Personalist Character of the National Identity

The national identity is an area of interest of various scientific disciplines in-
cluding Theology. This paper adopts the inter-disciplinary approach to account for 
the phenomenon of the national identity in the terms of the personalist thought. 

It has been discussed that in order to analyse the national community one need 
to research the dynamics of growth and development of various social groups, 
smaller and larger ones. One can conclude that the overall shape of the national 
community depends to heavily on the interpersonal relationships between its 
members. 

PersonalIstyczny charaKter tożsamoścI narodowej
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The paper has discussed the phenomenon of the national community as a one 
that comprises of the past, the presence and the future. In particular, an analysis 
the culture of a nation can give a lot of insight about the way its identity was being 
shaped. Another aspect of the culture that has been highlighted here is its function 
as a mean to pass on national values. In order to investigate the national history it 
is also vital to account for the beliefs and symbols of a particular community. The 
analysis of the past enables us to draw some conclusions for the presence and to 
foresee the challenges the nation will be facing in the future. 

The final chapter of the paper focuses on the Polish traditions and religion as 
the crucial factors of how this nation has come to be in our days. 

Keywords: identity, nation, society, culture, personalism, history, symbols, 
religion
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