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¯yjemy w czasach ogromnego przyspieszenia. I nie chodzi tutaj
o osza³amiaj¹cy rozwój wiedzy technicznej i biologicznej i nastêp-
stwa tych zjawisk, bo ludzie obdarzeni wyobra�ni¹ przewidywali
taki bieg rzeczy od dawna. Chodzi mi raczej o �rewolucjê kultury�
odk³adaj¹c¹ do lamusa wiele idea³ów i warto�ci, które pokoleniom
wychowanym w minionym wieku wydawa³y siê ustalone raz na za-
wsze. Naród, patriotyzm, ojczyzna, tradycja, pamiêæ zbiorowa � dla
wiêkszo�ci ludzi wychowanych w naszym krêgu kulturowym pojêcia
te jeszcze kilkadziesi¹t lat temu posiada³y warto�æ autoteliczn¹ i nie
wymaga³y nie tylko uzasadnienia, ale nawet nie podlega³y dyskusji.
Dzi� jednym ze skutków integracji europejskiej jest proces erozji
narodowych to¿samo�ci. Jak powsta³y narody, czym s¹ i czy prze-
trwaj¹? Oto pytania, na które próbujê znale�æ odpowied� w tym
artykule.

Ernest Renan narodu nie uto¿samia ani z ras¹, ani z jêzykiem.
Nie mo¿na tak¿e okre�liæ go poprzez religiê czy wspólnotê politycz-
n¹. Renan pisze �Naród jest duchem, zasad¹ duchow¹. Dwa czynni-
ki, prawdê mówi¹c, tworz¹ tê zasadê. Jeden biegnie z przesz³o�ci,
drugi odnosi siê do przysz³o�ci. Pierwszym jest wspólne posiadanie
bogatego dziedzictwa (tradycji); drugim jest rzeczywista zgoda, pra-
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gnienie ¿ycia razem, pragnienie kontynuowania niepodzielnego dzie-
dzictwa. [�] Naród, tak samo jak jednostka, jest zale¿ny od wielo-
wiekowych wysi³ków, od ofiar i po�wiêceñ. Kult przodków jest jak
najbardziej usprawiedliwiony; przodkowie uczynili nas tym, czym
jeste�my teraz. Bohaterska przesz³o�æ, wielcy ludzie, chwa³a (praw-
dziwa) oto kapita³ spo³eczny, na którym oparta jest idea narodowa.
Mieæ wspóln¹ chwa³ê w przesz³o�ci, wspóln¹ wolê w tera�niejszo�ci;
czyniæ razem wielkie rzeczy i chcieæ je czyniæ w przysz³o�ci, oto
istotny warunek bycia narodem. Zwykle docenia siê poniesione ofia-
ry, je�li ponoszono je wspólnie, tak jak kocha siê dom, który siê
zbudowa³o i który przekazuje siê z pokolenia na pokolenie. [�]

Z przesz³o�ci wywodzi siê dziedzictwo chwa³y i �wiadomo�æ
wyrzeczeñ; w przysz³o�ci zarysowuje siê ten sam program do reali-
zacji: cierpieæ, cieszyæ siê, mieæ wspóln¹ nadziejê � to wszystko warte
jest wiêcej ni¿ granice celne czy granice polityczne, nawet najbar-
dziej dogodne militarnie. Oto co tworzy naród mimo ró¿nic ras
i jêzyków. Przed chwil¹ u¿y³em zwrotu: »cierpieæ razem«. Tak, wspólne
cierpienie ³¹czy bardziej ni¿ rado�æ. W istocie, pamiêæ narodowa o
cierpieniach ma o wiele wiêksze znaczenie ni¿ zwyciêstwa, bo cier-
pienia wi¹¿¹ siê z obowi¹zkami, one steruj¹ wszystkimi masowymi
ruchami.

Naród jest wiêc wielk¹ solidarno�ci¹, stanowi¹c¹ rezultat proce-
su po�wiêcenia, a tak¿e rezultat poczuæ zwi¹zanych z gotowo�ci¹ do
po�wiêceñ. Naród wymaga dla swego istnienia tradycji. W tera�niej-
szo�ci jednak zasada narodowa wyra¿a siê w namacalnym fakcie:
dobitnej zgodzie i pragnieniu kontynuowania wspólnego ¿ycia. Ist-
nienie narodu (wybaczcie mi tê metaforê) jest codziennym plebiscy-
tem, tak jak istnienie jednostki jest sta³ym potwierdzeniem ¿ycia�1.
Naród pozostawa³ przez d³ugi czas domen¹ zainteresowañ raczej
historyków i literatów ni¿ socjologów, warto siêwiêc chyba zastano-

1 E. Renan, Co to jest naród, w: Byæ w narodzie. Szkice o idei narodu,
narodowej kulturze i nacjonalizmie, red. L. Zdybel, Lublin 1998, s. 210.
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wiæ na ile ich spojrzenie zawa¿y³o na tym, co siê za naród uwa¿a
dzisiaj. O ile bywaj¹ narody, które nie mog¹ siê cieszyæ takimi po-
tocznie przyznawanymi im atrybutami, jak odrêbny jêzyk, teryto-
rium czy wyznanie, to nie ma narodów bez w³asnej literatury i histo-
rii (przynajmniej w znaczeniu mitów, które maj¹ na celu wyja�nie-
nie ich pochodzenia i sensu istnienia po�ród innych narodów). Jedy-
nym �obiektywnym� kryterium istnienia narodu jest �wiadomo�æ,
rozumiana jako deklarowany przez cz³onków grupy zestaw przeko-
nañ i warto�ci, które nie musz¹ byæ u ka¿dego z nich identyczne
tre�ciowo ani te¿ z identycznym natê¿eniem prze¿ywane, stanowi¹
jednak zbiór maj¹cy wiele cech wspólnych i wewnêtrznie uporz¹d-
kowany. �wiadomo�æ ta powstaje w wyniku d³ugotrwa³ego procesu
i wyra¿a siê przede wszystkim w poczuciu odrêbno�ci kulturowej,
a w ci¹gu ostatnich stuleci tak¿e w d¹¿eniu do w³asnej pañstwowo-
�ci. W odniesieniu do �wiadomo�ci narodowej mo¿na wyró¿niæ jej
indywidualne i zbiorowe formy. Indywidualne postawy czy przeko-
nania cz³onków wspólnoty narodowej maj¹ mniej trwa³y charakter,
natomiast formy �wiadomo�ci zbiorowej � dzie³a sztuki, literatura,
ideologie narodowe, dziêki temu, ¿e s¹ wyra¿one jako struktury
semiotyczne oraz dziêki intersubiektywno�ci swego istnienia s¹ trwa³e
i maj¹ mo¿liwo�æ oddzia³ywania na postêpowanie ludzkie. Powstaj¹
w okre�lonych dla danego spo³eczeñstwa warunkach, lecz s¹ kszta³-
towane przez prawid³owo�ci rz¹dz¹ce rozwojem okre�lonych form,
które s¹ niezale¿ne od warunków ¿ycia danej zbiorowo�ci. Powsta-
nie pewnych dzie³ literackich czy muzycznych, Pana Tadeusza czy
utworów Chopina by³o uwarunkowane zarówno konkretn¹ sytuacj¹
Polski po Powstaniu Listopadowym, osobistymi prze¿yciami ich
twórców, jak i rozwojem okre�lonych form literackich i muzycznych
niezale¿nych od warunków w³a�ciwych spo³eczeñstwu polskiemu tej
epoki. Dzie³a ju¿ powsta³e rozpoczynaj¹ samodzielny byt, rozwijaj¹
siê w my�l w³asnej, wewnêtrznej logiki i mog¹ staæ siê �ród³em
wydarzeñ, których nie sposób wyja�niæ, odwo³uj¹c siê wy³¹cznie do
warunków spo³ecznych, w jakich powstawa³y.
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Wyró¿nienie dwóch form �wiadomo�ci narodowej (indywidualnej
i zbiorowej) nie oznacza oczywi�cie traktowania ich jako przeciw-
stawnych. Wrêcz przeciwnie, je�li rozwa¿aæ je na p³aszczy�nie kul-
tury rozumianej jako system znaków i znacz¹cych przekazów, do
których zaliczyæ mo¿na zbiorowe formy �wiadomo�ci oraz konfigura-
cje wzorów my�lenia i zachowania ludzi, w których mie�ciæ siê bêd¹
indywidualne formy �wiadomo�ci narodowej, to oka¿e siê, ¿e zacho-
dz¹ miêdzy nimi istotne zwi¹zki. Formy �wiadomo�ci zbiorowej
kszta³tuj¹ postawy i orientacje jednostek, lecz oddzia³uj¹ one rów-
nie¿ na tre�ci zbiorowych form �wiadomo�ci, gdy¿ znaki i zbudowa-
ne z nich przekazy zawdziêczaj¹ swoje znaczenie temu, jaki sens
nadaj¹ im pojedynczy ludzie pos³uguj¹cy siê nimi.

�wiadomo�æ narodowa jest samo�wiadomo�ci¹ wspólnoty naro-
dowej, jest wyrazem nie tylko odrêbno�ci narodu, ale tak¿e wyra-
zem traktowania go jako wspólnoty tworz¹cej historiê. Cech¹ wyró¿-
niaj¹c¹ tê �wiadomo�æ jest my�lenie historyczne, ukazuj¹ce �wiat
jako twór dynamiczny, zmieniany przez ludzk¹ dzia³alno�æ. Prze-
sz³o�æ, tera�niejszo�æ i przysz³o�æ traktowane s¹ jako warto�ci. �wia-
domo�æ narodowa, jak napisa³em, wystêpuje zarówno w formie �wia-
domo�ci zbiorowej, jak i w formie indywidualnych postaw i przeko-
nañ. Jednak szczególnie mocno przejawia siê tam, gdzie powstaje
problem dzia³añ zbiorowych, a najlepszymi jej przedstawieniami s¹
ideologie narodowe, historia ojczysta i literatura piêkna.

Je�li mówimy, ¿e nie ma narodów bez w³asnych ksi¹g, to nie ma
te¿ narodów bez historii, bo o niej przede wszystkim ksiêgi te trak-
tuj¹. Nawiasem mówi¹c, nie znaczy to wcale, ¿e naród jest ze swej
istoty wspólnot¹ skierowan¹ wy³¹cznie ku przesz³o�ci, ¿e ma na celu
jedynie utrzymanie pewnego uniwersum kultury. Naród kszta³tuje
siê jako wspólnota posiadaj¹ca zarysowany projekt przysz³o�ci. Z re-
gu³y jest on odpowiedzi¹ na wyzwania wspó³czesno�ci. Projekt ten
mo¿e mieæ charakter modernizacyjny, mo¿e tak¿e mieæ charakter
restauruj¹cy (oparty o idealizacjê retrospektywn¹) zale¿y to od in-
terpretacji przesz³o�ci i wizji przysz³o�ci. Historycy (dziejopisarze)
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i literaci (a poczynaj¹c od epoki o�wiecenia tak¿e tzw. ideologowie)
zaczêli traktowaæ naród jako podstawowy podmiot dziejów, a tym
samym rozpoczêli trwaj¹c¹ do dzi� na polu nauk spo³ecznych dysku-
sjê nad jego charakterem i znaczeniem. Dyskusja ta przybra³a dzi�
formê debaty pomiêdzy tzw. primordialistami i konstruktywistami.
Pierwsi z nich trwaj¹ przy twierdzeniu, ¿e naród jest zjawiskiem w
tym sensie koniecznym, ¿e ukszta³towanym ¿ywio³owo, a wszelka
refleksja naukowa jest zjawiskiem wtórnym. Drudzy stawiaj¹ spra-
wê inaczej, argumentuj¹c, ¿e bez �wiadomego projektu, bez ideologii
narodowej propagowanej przez elity intelektualne narody nie po-
wsta³yby, a podstawowa forma integracji spo³ecznej mog³aby mieæ
inny charakter. Ewentualne rozstrzygniêcie tego sporu mog³oby daæ
odpowied� na inne pytanie � czy naród jest wynikiem ewolucji czy
rewolucji? W odniesieniu do Europy dotyczy to kwestii okresu po-
wstania wspó³czesnych narodów: czy ich pocz¹tków nale¿y doszuki-
waæ siê w epoce pokaroliñskiej2 czy te¿ wi¹zaæ ze zmianami spo³ecz-
nymi i mentalnymi zainspirowanymi przez Wielk¹ Rewolucjê Fran-
cusk¹ i rewolucj¹ przemys³ow¹, do tego ostatniego twierdzenia przy-
chyla siê S. Ossowski.

Je¿eli naród jest form¹ �wiadomo�ci zbiorowej, to nie istnieje
dopóty, dopóki nie zostanie jako� uzewnêtrzniony, czyli nie stanie
siê przedmiotem refleksji. W tym sensie trzeba zgodziæ siê z twier-
dzeniem S. Ossowskiego, ¿e to idea narodowa tworzy naród nie jest
za� odwrotnie. Ossowski pisze: �Ze wzglêdu na olbrzymi¹ ró¿norod-
no�æ grup, które ubiegaj¹ siê oto, by byæ narodem, staje siê oczywi-
ste, ¿e dyskusje o tym, jakie zewnêtrzne w³asno�ci s¹ konieczne
i wystarczaj¹ce do tego, by grupê spo³eczn¹ nazwaæ narodem, s¹
ja³owe. Je¿eli zrezygnujemy z zewnêtrznych i równocze�nie uniwer-
salnych kryteriów, mo¿emy spróbowaæ interpretowaæ pojêcie narodu
jako korelat ideologii narodowej definiuj¹c »naród« przez »ideologiê
narodow¹«, lecz nie vice versa.

2 Zob. B. Zientara, �wit narodów europejskich. Powstawanie �wiadomo�ci
narodowej na obszarze Europy postkaroliñskiej, Warszawa 1985, s. 9�28.
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Aby unikn¹æ nieporozumieñ, wskazane jest ograniczyæ rozwa¿a-
nia przede wszystkim do konkretnej sytuacji historycznej. Nie jest
to trudne, skoro przyzwyczaili�my siê traktowaæ nowoczesne narody
jako produkty historycznego okresu emancypacji zachodniego miesz-
czañstwa, kiedy to zwyciê¿y³a ideologia liberalna i demokratyczna.
W tym to okresie nowe wzory wiêzi spo³ecznej i nowe koncepcje
suwerennej grupy spo³ecznej, narodu, sta³y siê broni¹ idées forces
ruchów spo³ecznych.

W zwi¹zku z tym, z socjologicznego punktu widzenia bêdziemy
nazywaæ narodem grupê spo³eczn¹, która akceptuje te wzory, wsz-
czepia je w �wiadomo�æ swych cz³onków i próbuje odegraæ w struk-
turze �wiata pewn¹ okre�lon¹ rolê: rolê »narodu«. Ta zestandaryzo-
wana rola nie przeszkadza, oczywi�cie, ¿adnemu narodowi aspirowaæ
do pewnej wyj¹tkowej pozycji w strukturze �wiata i jego historii.

Grupa spo³eczna, która uwa¿a siê za naród, musi byæ ju¿ spo-
jona pewnym rodzajem historycznej wiêzi, lecz nie jest wa¿ne, jakie-
go ta wiê� jest pochodzenia, i nie jest wa¿ne, czy to wiê� taka jak
w Anglii, czy w Estonii, Belgii czy Urugwaju. Niemniej jednak, aby
osi¹gn¹æ standard narodu, grupa taka musi spe³niaæ pewne warunki:

1) Narodem jest trwa³a grupa terytorialna takiej wielko�ci, ¿e
jej spójno�æ nie mo¿e opieraæ siê na kontaktach osobistych. Grupa
ta jest terytorialna niekoniecznie w sensie ekologicznym, lecz ko-
niecznie w sensie ideologicznym. Kraj (ojczyzna) i naród s¹ korelata-
mi, nawet, je�li wiêkszo�æ cz³onków narodu nie zamieszkuje w swym
kraju, jak w przypadku narodu irlandzkiego i ¿ydowskiego.

2) Naród jest grup¹ »autoteliczn¹«: jego istnienie i powodzenie
jest celem samym w sobie. Naród do swego istnienia nie potrzebuje
innej sankcji poza w³asn¹ wol¹. Spo³eczno�æ z³o¿ona z wiernych
poddanych króla lub dynastii nie jest jeszcze narodem. Narodu nie
mo¿na traktowaæ tak jak mieszkañców kraju, który jest w³asno�ci¹
króla. Dlatego te¿ po restauracji dynastii Burbonów we Francji nie
by³o bez znaczenia, czy króla tytu³owaæ »królem Francji« jak daw-
niej, czy »królem Francuzów« za przyk³adem Napoleona [...]. Ten
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»autoteliczny« charakter przejawia siê w typowej dla ka¿dego naro-
du tendencji do posiadania narodowej suwerenno�ci. Wyja�nia to
tak¿e, dlaczego powstaniu nowoczesnych narodów towarzyszy³y ru-
chy demokratyczne i rewolucyjne�3.

Naród kszta³towa³ siê i jednocze�nie by³ kszta³towany, co wiêcej,
sta³ siê on w czasach najnowszych form¹ �wiadomo�ci zbiorowej, jak
siê wydaje, wa¿niejsz¹ ni¿ klasa, wyznanie, a nawet rasa. Sta³o siê
tak jednak dopiero w ostatnich dwóch stuleciach, w warunkach
postêpuj¹cej laicyzacji spo³eczeñstw europejskich oraz narastania
kontaktów miêdzy ich przedstawicielami. Przyczyni³y siê do tego
z jednej strony wojny napoleoñskie, z drugiej, w o wiele wiêkszym
stopniu rewolucja przemys³owa. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e przed
koñcem XVIII wieku (oczywi�cie trzeba wzi¹æ pod uwagê umowno�æ
tej daty) wierno�æ monarsze, honor stanowy, postawa wyznaniowa
czy te¿ przekonanie o szczególnych walorach pi�miennictwa danego
jêzyka bywa³y warto�ciami opiewanymi w literaturze ze wzglêdu na
swoj¹ autoteliczn¹ warto�æ, a nie dlatego ¿e stanowi³y jak¹� pozy-
tywn¹ cechê narodu. Autorzy przypisywali im znaczenie, poniewa¿
wynika³o ono z dominuj¹cego w ich czasach systemu warto�ci, a nie
dlatego ¿e umacnia³y wiêzi narodowe, które pojawi³y siê znacznie
pó�niej.

Problematyka narodu i �wiadomo�ci narodowej ma bardzo boga-
t¹ literaturê. Trudno o dok³adne i wyczerpuj¹ce jej omówienie, dla-
tego ograniczê siê do podania kilku najbardziej znanych definicji
polskich socjologów, które wydaj¹ siê najistotniejsze.

F. Znaniecki, wskazuj¹c na wieloznaczno�æ s³owa �naród�
w ró¿nych jêzykach, pisze: �Autor pójdzie za ich przyk³adem (tych
autorów, którzy nie formu³uj¹ definicji narodu � K. Sz.) i w ogóle nie
bêdzie u¿ywa³ tego terminu w tej ksi¹¿ce�4. �Ojciec polskiej socjolo-
gii� analizuj¹c termin �wiê� narodowa�, zdaje siê jednak przyjmo-

3 S. Ossowski, Przemiany wzorów we wspó³czesnej ideologii narodowej, w:
Dzie³a t. III, Warszawa 1967, s. 241�242.

4 F. Znaniecki, Wspó³czesne narody, Warszawa 1990, s. 10.



48 Krzysztof Sztalt

waæ okre�lon¹ definicj¹ narodu: �»Naród«, zgodnie z definicj¹ po-
wszechnie uznawan¹ przez przedstawicieli nauk spo³ecznych, ozna-
cza zbiorowo�æ ludzk¹ o pewnych wspólnych, wyró¿niaj¹cych j¹ ce-
chach kulturowych (jêzyk, zwyczaje, tradycja historyczna etc.), nie-
kiedy tak¿e odmienn¹ »rasowo«, zajmuj¹c¹ okre�lon¹ przestrzeñ
geograficzn¹�5. Mimo ¿e Znaniecki od¿egnuje siê od pos³ugiwania
siê terminem �naród�, mo¿na chyba przyj¹æ, ¿e rozumie go w sensie
historycznym.

Józef Cha³asiñski po�wiêci³ idei narodu rozprawê pt. Idea naro-
du i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej6, staraj¹c siê
udowodniæ, ¿e pojêcie to nale¿y do podstawowych pojêæ historiografii
nowoczesnej i �mimo ¿e pocz¹tki formowania siê narodu siêgaj¹
dawniejszych okresów historii, to jednak na ogó³ panuje zgoda co do
tego, ¿e naród w nowoczesnym rozumieniu wi¹¿e siê z prze³omo-
wym okresem koñca XVIII a pocz¹tków XIX w. Prze³omowym mo-
mentem w rozwoju idei narodowej by³a Wielka Rewolucja Francu-
ska; ta za� wi¹za³a siê z rewolucj¹ przemys³ow¹ i z intelektualnym
uaktywnieniem szerokich sfer spo³eczeñstwa�7.

Zwolennikami podej�cia historycznego s¹ tak¿e Bronis³aw Ma-
linowski i Jan Szczepañski, obaj wi¹¿¹ te¿ idee narodu z pojêciem
kultury. Malinowski uwa¿a, ¿e pojêcie narodu kszta³towa³o siê w okre-
sie spo³eczno�ci plemiennych, gdy tworzy³a siê wiê� oparta o wspól-
notê kultury � �Plemiê � naród jest wiêc prototypem tego co dzisiaj
okre�lamy jako naród, rozumiej¹c przez to wielk¹ grupê zjednoczo-
n¹ przez wspólny jêzyk, wspóln¹ tradycjê i wspóln¹ kulturê. Zasada
narodowa jest wiêc pierwotnym i podstawowym faktem w ludzkiej
ewolucji�8 . Natomiast Jan Szczepañski daje taki oto schemat po-

5 Ibidem.
6 J. Cha³asiñski, Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowocze-

snej, w: Kultura i naród, Warszawa 1968, s. 118�151.
7 Op. cit., s. 120.
8 B. Malinowski, Freedom and Civilisation, London 1947, s. 255 � cyt. za

J. Cha³asiñski, Kultura i naród, Warszawa 1968, s. 23.
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wstania narodu: �Wed³ug uproszczonych wyobra¿eñ ewolucjonistycz-
nych proces ten przechodzi³ od tworzenia siê szerszych zwi¹zków
rodzinnych i zwi¹zków pokrewieñstwa do tworzenia siê klanów, które
³¹czy³y siê w plemiona, z kolei przekszta³caj¹ce siê w ludy, z których
powstawa³y narody�9. Naród charakteryzuje siê kilkoma cechami
z których najwa¿niejsze to: �spo³eczeñstwo globalne�, czyli wielka
zbiorowo�æ o bardzo z³o¿onej strukturze, trwaj¹ca bardzo d³ugo,
wytwarzaj¹ca trwa³e dziedzictwo kulturalne, silne poczucie identy-
fikacji jednostki ze zbiorowo�ci¹ i silne poczucie solidarno�ci miêdzy
cz³onkami oraz antagonizm w stosunku do innych narodów10.

Najistotniejszym czynnikiem konstytuuj¹cym naród jest wiêc
�wiadomo�æ czy samo�wiadomo�æ, nawet je�li pocz¹tkowo jest jedy-
nie cech¹ jego elit, co wiêcej �nie ma na ogó³ jednolitej »�wiadomo�ci
narodowej«, lecz rozszczepia siê ona na swoje rozmaite odmiany,
które ³¹czy jedynie przekonanie, ¿e naród to wielka rzecz i, cokol-
wiek siê robi, wypada mieæ na wzglêdzie jego dobro�11. Naród istnie-
je tylko o tyle, o ile istnieje w �wiadomo�ci jego cz³onków; teoremat
W. I. Thomasa g³osi � sytuacje uwa¿ane przez ludzi za rzeczywiste
maj¹ rzeczywiste konsekwencje. W encyklopedii czytamy: �Naród to
trwa³a wspólnota ludzka utworzona na podstawie wspólnych losów
historycznych, kultury, jêzyka, terytorium, ¿ycia ekonomicznego,
przejawiaj¹ca siê w �wiadomo�ci narodowej tworz¹cych j¹ cz³on-
ków�12. Definicja w pe³ni akceptowalna. Socjolog po³o¿y³by chyba
jednak wiêkszy nacisk na okre�lone sentymenty, postawy, pozytyw-
ne emocje wytworzone w toku wspólnej historii, wspólnego rozwoju.

Te imponderabilia to: patriotyzm, a co za tym idzie gotowo�æ do
po�wiêcania siê dla losów ojczyzny, uczucie duchowej wiêzi z roda-
kami, poszanowanie narodowych bohaterów, miejsc zbiorowego kul-
tu, rocznic, wielkich dla narodowej zbiorowo�ci wydarzeñ. Najcen-

9 J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1970, s. 63.
10 Ibidem.
11 J. Szacki, K³opoty z pojêciem narodu, �Odra� 1999, nr 3,  s. 16.
12 Encyklopedia PWN, Warszawa 1982, s. 504.



50 Krzysztof Sztalt

niejsz¹ warto�ci¹ jest narodowa kultura, rozumiana jako zespó³
najcenniejszych warto�ci uznawanych przez ogó³, do jakich w proce-
sie historycznego rozwoju zdo³a³ naród doj�æ, z wybitnym udzia³em
jego najbardziej utalentowanych jednostek. Warto�ci te nabieraj¹
cech ogólnie przyjêtego kanonu, autonomizuj¹c siê i wykazuj¹c ten-
dencjê do d³ugotrwa³o�ci, niezale¿nie od zmieniaj¹cych siê obiektyw-
nie warunków politycznych, prawnych, historycznych.

Numa Fustel de Coulanges twierdzi³: �Tym co wyró¿nia narody
nie jest ani rasa, ani jêzyk. Ludzie czuj¹ w sercu, ¿e s¹ jednym
narodem, gdy ³¹czy ich wspólnota my�li, interesów, uczuæ, wspo-
mnieñ i nadziei�13. Z punktu widzenia socjologii naród jest szczegól-
nym zbiorem spo³ecznym ze wzglêdu na typ wiêzi. Wiêzi obiektyw-
nej, jak np. jêzyk, lecz przede wszystkim subiektywnej � odczuwa-
nia duchowej blisko�ci z przedstawicielami nacji, do której dana
jednostka nale¿y, pomijaj¹c nawet obiektywne tej przynale¿no�ci
atrybuty.

Narody pocz¹tkowo formowa³y siê na jednym okre�lonym tere-
nie � w skupieniu przestrzennym, pozwala³o to wytworzyæ wspólne
warto�ci kulturowe, wzory postêpowania, jêzyk, zarysowywa³o siê
poczucie odrêbno�ci. Z biegiem czasu migracje, dobrowolne b¹d�
przymusowe, doprowadzi³y niejednokrotnie do rozproszenia siê na-
rodów. Tak wiêc nie zwi¹zanie z okre�lonym obszarem geograficz-
nym, ale wiê� narodowa okazuje siê podstawowym elementem cha-
rakterystyki narodowo�ciowej. To wiêzi z okre�lon¹ ojczyzn¹ ideolo-
giczn¹, obrazem kulturowym w³asnego kraju decyduj¹ o narodowej
przynale¿no�ci. Stanis³aw Ossowski pisa³: �Obszar jaki� staje siê
ojczyzn¹ o tyle tylko, o ile istnieje zespó³ ludzki, który odnosi siê doñ
w pewien sposób i w pewien sposób kszta³tuje jego obraz. Wówczas
dla tego zespo³u ów szmat rzeczywisto�ci zewnêtrznej nabiera swo-
istych warto�ci, które go czyni¹ ojczyzn¹. [...] Ojczyzna istnieje tylko
w rzeczywisto�ci subiektywnej grup spo³ecznych, które s¹ wyposa¿o-

13 Cyt. za A. Finkielkraut, Pora¿ka my�lenia, Warszawa 1992, s. 32.
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ne w pewne elementy kulturowe. Cechy jakiego� terytorium nie
zale¿¹ od tego, co kto o nich my�li. Cechy ojczyzny s¹ zawsze funk-
cj¹ obrazów, które z jej istnieniem ³¹cz¹ cz³onków pewnej zbiorowo-
�ci [...]. Traktujemy ojczyznê jako korelat pewnych postaw psychicz-
nych, wchodz¹cych w sk³ad kulturowego dziedzictwa grupy spo³ecz-
nej�14. Grupy spo³ecznej w pierwszym rzêdzie o charakterze wspól-
notowym, pó�niej dopiero celowym. Choæ nieposiadanie w³asnego
pañstwa sk³ania czasami naród do wytwarzania pewnych zastêp-
czych organizacji s³u¿¹cych realizacji narodowych celów, jak chocia¿-
by quasi-pañstwowe struktury Ko�cio³a katolickiego w okresie stanu
wojennego w Polsce.

Stanis³aw Ossowski jako wska�nik powstania narodu okre�la
pojawienie siê �wiadomo�ci ojczyzny ideologicznej, Antonina K³o-
skowska za� wielkiego zbioru � uniwersum kultury zawartej w po-
�rednicz¹cych �rodkach przekazu: pi�mie, sztuce, filozofii, my�li poli-
tycznej, literaturze w narodowym jêzyku15.

W podobnym duchu rozumowa³ Mieczys³aw Szerer: �Z kwesti¹
jêzyka ³¹czy siê znaczenie literatury dla si³y poczucia ³¹czno�ci
narodowej. Do skarbów pi�miennictwa jedynie jêzyk ojczysty otwie-
ra wrota naj�cie¿aj � czy chodzi o korzystanie z nich, czy ich wzbo-
gacanie�16. Jêzyk u Szerera pe³ni funkcjê u³atwiaj¹c¹ zaistnienie
tego, co nieco wcze�niej Edmund Husserl nazwa³ �wspólnot¹ inter-
subiektywn¹�, nie jest za� czynnikiem naród konstytuuj¹cym.

Na przyk³adzie jêzyka mo¿na zwróciæ uwagê na dwie ró¿ne
koncepcje kszta³towania siê �wiadomo�ci narodowej. Pisze o tym
w Pora¿ce my�lenia Alain Finkielkraut. Pierwsza koncepcja, francu-
ska, w jêzyku upatruje czynnika jednocz¹cego naród. We Francji
ancien regimu francuski by³ jêzykiem elit i pañstwowej administra-

14 S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojêcia ojczyzny, w: Dzie³a, t. III,
Warszawa 1984, s. 203.

15 A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 36
i inne.

16 M. Szerer, Idea narodowa w socjologii i polityce, Kraków 1922, s. 23.
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cji. Po zwyciêstwie rewolucji 1789 roku, uwa¿anej przez Finkiel-
krauta za zwyciêstwo narodu i �rozumu�, jêzyk sta³ siê czynnikiem
spajaj¹cym ró¿ne prowincje kraju, czêsto kosztem ich kultur i lokal-
nych dialektów w jedno narodowe pañstwo. Naród jest tu wiêc pew-
nym projektem politycznym. Pañstwo poprzedza naród, formowany
na prawie ziemi. Jêzyk jest �rodkiem politycznego zjednoczenia, pod
jego wp³ywem zanikaj¹ dawne podzia³y etniczne, wystêpuje spo³ecz-
ne ujednolicenie ludzi z ró¿nych rejonów kraju. Jednak tym, co
decyduje o przynale¿no�ci narodowej, nie jest jêzyk, lecz wola jed-
nostek � mieszkañcy Alzacji i Lotaryngii u¿ywaj¹ na co dzieñ jêzyka
niemieckiego, ¿yj¹ w krêgu niemieckiej kultury, ale ich wol¹ poli-
tyczn¹ jest nale¿eæ do pañstwa francuskiego i to decyduje. S³ynne
twierdzenie Hegla, piewcy rewolucji 1789 we Francji, ¿e �wszystko
co rzeczywiste jest rozumne�, w doskona³y sposób s³u¿y³o uzasadnie-
niu przekonania, ¿e narody s¹ najwa¿niejszym narzêdziem rozumu.
W du¿ej mierze to w³a�nie Heglowi zawdziêczamy rozumienie naro-
du jako kategorii �wiadomo�ci zbiorowej, poprzez któr¹ realizuj¹ siê
dzieje powszechne. Hegel pisze: �Dzieje powszechne, jak to ju¿ za-
znaczyli�my, s¹ obrazem tego, jak duch rozwija �wiadomo�æ swej
wolno�ci i jak wolno�æ przez tê �wiadomo�æ siê urzeczywistnia. Rozwój
ma to do siebie, ¿e jest wznoszeniem siê ze szczebla na szczebel,
³añcuchem coraz to dalszych okre�leñ wolno�ci, które wynikaj¹
z samego jej pojêcia. [...] Ka¿dy szczebel jest ró¿ny od innych, posia-
da sw¹ okre�lon¹, w³a�ciw¹ sobie zasadê. Zasad¹ tak¹ jest w historii
okre�lono�æ ducha � odrêbny duch narodowy.

W okre�lono�ci tej naród wyra¿a w sposób konkretny wszystkie
strony swej �wiadomo�ci i woli, ca³ej swej rzeczywisto�ci; stanowi
ona wspóln¹ cechê jego religii, jego ustroju politycznego, jego ety-
ki, jego systemu prawnego, jego obyczajów, nawet jego nauki, sztu-
ki i umiejêtno�ci technicznych. Te jego specyficzne w³a�ciwo�ci
nale¿y wywodziæ z owej w³a�ciwo�ci ogólnej, z odrêbnej zasady
ka¿dego narodu i na odwrót, w ka¿dym utrwalonym przez histo-
riê fakcie szczegó³owym nale¿y odnale�æ ogóln¹ zasadê owej odrêb-
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no�ci�17. I dalej �[...] duch narodu: jest [...] duchem okre�lonym,
który rozbudowuje siê w pewien konkretny �wiat, istniej¹cy i trwa-
j¹cy w jego religii, w jego obrzêdach i zwyczajach, w jego ustroju
pañstwowym i politycznym ustawodawstwie, we wszystkich urz¹-
dzeniach [instytucjonalnych � K.Sz.] i we wszystkim co siê w nim
dzieje i odbywa. To jest jego dzie³o i tym ów naród jest [...]�18.

Trudno polemizowaæ z Heglem, ciekaw jestem jednak punktu
widzenia filozofa dzisiaj, z perspektywy minionych totalitaryzmów,
bynajmniej nie wynosz¹cych ustroju pañstwowego i politycznego
z �ducha narodu�. Czy by³oby to spojrzenie równie idealistyczne?
W¹tpiê.

Inaczej rzecz siê ma w koncepcji niemieckiej, tu, w odró¿nieniu
od francuskiego narodu � umowy, króluje naród � duch. Niemcami
s¹ wszystkie jednostki u¿ywaj¹ce jêzyka niemieckiego i ¿yj¹ce w nie-
mieckiej kulturze. Naród jest odwieczn¹ wspólnot¹ jêzyka i kultury.
Dla Herdera, Schillera i innych przedstawicieli �Sturm und Drang�
jêzyk nie jest czynnikiem u³atwiaj¹cym osi¹gniêcie narodowej jedno-
�ci, lecz tego narodu esencj¹. Naród zbudowany na zasadzie wspól-
noty mowy i kultury poprzedza pañstwo. Niemiecka kultura oparta
jest na tradycji, na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie kultu-
rowych wzorów, no�nikiem tej kultury jest jêzyk, s³u¿¹cy zdefinio-
waniu narodu i bêd¹cy podstaw¹ d¹¿eñ do zjednoczenia pañstwa.
Naród wykreowany na prawie krwi tworzy pañstwo.

Niemiecka kultura czerpie z ludu, jest ide¹ tradycji, francuska
cywilizacja zbudowana na idei zmiany narzuca mieszczañskie war-
to�ci i normy pozosta³ym warstwom, przekazuj¹c im wyznaczony
przez siebie kulturowy wzorzec.

Paradoksalnie orêdownikiem hase³ okresu �Burzy i Naporu�,
a my�li herderowskiej szczególnie by³ wspó³czesny Herderowi fran-
cuski filozof (autor s³ynnych s³ów �Nie ma ludzi na �wiecie. Widzia-

17 G. W. F. Hegel, Wyk³ady z filozofii dziejów, Warszawa 1958,   t. I, s. 95�96.
18 Op. cit., s. 111�112.
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³em w ¿yciu Francuzów, W³ochów, Rosjan. [...] Wiem nawet dziêki
Monteskiuszowi, ¿e mo¿na byæ Persem. Co do cz³owieka jednak o�wiad-
czam, ¿e nie spotka³em go nigdy; je¿eli istnieje, to ja nic o nim nie
wiem�) Joseph de Maistre: �Narody maj¹ swoj¹ duszê i prawdziw¹
moraln¹ jedno�æ, która czyni je tym, kim s¹. Jedno�æ ta wypowiada
siê w jêzyku�19, Hegel za� optowa³ za koncepcj¹ francusk¹.

W polskiej my�li spo³ecznej przyk³adem podobnego skupienia
siê na jêzyku jest definicja narodu Ignacego Snitki, tworz¹cego na
prze³omie XIX i XX wieku. Snitko pisze: �Narodem jest duchowy
zwi¹zek z sob¹ ludzi, wytworzony dziejow¹ wspólno�ci¹ odrêbnej,
a powsta³ej wskutek szczególnych miejscowych wp³ywów kultury,
opartej na to¿samo�ci u¿ywanego przez nich jêzyka�20. Autor wska-
zuj¹c na rolê jêzyka, uwzglêdnia wp³yw historii w stawaniu siê
narodu.

Choæ polscy socjologowie z regu³y definiuj¹ naród na sposób
niemiecki (podkre�laj¹c rolê kultury), na koncepcjê narodu polskie-
go mo¿emy spojrzeæ tak¿e jako na swoisty amalgamat koncepcji
niemieckiej i francuskiej. Z jednej strony polsko�æ by³a przekazywa-
na poprzez tradycjê, wiarê ojców, poczucie wspólnej przesz³o�ci i pra-
gnienie uzyskania w³asnego pañstwa oraz odzyskania utraconej
suwerenno�ci, z drugiej by³a �codziennym plebiscytem� wobec zabor-
ców, by³a wiêc wynikiem swoistego wyboru.

W procesie formowania siê narodów europejskich, wg B. Zien-
tary, g³ówn¹ rolê odegra³y nie elity intelektualne i w³adcy, ale �red-
nia szlachta, mieszczanie i ni¿sze duchowieñstwo, mniej zwi¹zane
z rzymskim uniwersalizmem21 . Ojczyznê pojmowano raczej jako oj-
cowiznê ni¿ obywatelsk¹ patriê. Choæ parcie na wschód niemieckie-
go mieszczañstwa trwaj¹ce do XIX wieku by³a wa¿nym elementem
cywilizacyjnego postêpu w Polsce, to kanon polsko�ci zasadza³ siê na
elementach rustykalnych, �drobnoszlacheckich�, wzbogaconych

19 Cyt. za A. Finkielkraut, op. cit., s. 21.
20 I. Snitko, Zarys pojêæ o narodzie, Lwów 1901, s. 436.
21 B. Zientara, ibidem.
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o sarmacki mit XVII-wiecznych wielkich dworów magnackich. Kul-
tura dworska schodzi³a pod strzechy, a ludowa stanowi³a kontekst
dla kultury wy¿szej. Mieszczanie � w wiêkszo�ci Niemcy i ¯ydzi
� byli wy³¹czeni z narodu, co nota bene oburza³o o�wieceniowych
reformatorów. Co prawda, polski �naród szlachecki� na d³ugo przed
rewolucj¹ francusk¹ sformu³owa³ (wy³¹cznie dla siebie) trzy �przed-
republikañskie� zasady: z³otej wolno�ci, szlacheckiej równo�ci i sta-
nowego braterstwa, jednak zarazem � pomimo ideologii przedmurza
chrze�cijañstwa � by³ mentalnie i cywilizacyjnie mocno zwi¹zany ze
wschodem Europy i z nieufno�ci¹ patrzy³ na kraje zachodnie.

Zmieni³o siê to stosunkowo niedawno � przesuniêcie granic Polski
na zachód po II wojnie �wiatowej � przemieszczenie setek tysiêcy
ludzi z litewskiego, bia³oruskiego i ukraiñskiego �matecznika� oraz
ulokowanie ich na poniemieckich terenach �l¹ska, Pomorza, Mazur
(1/3 polskiego terytorium) zmieni³o, �uzachodni³o� Polaków. A. K³o-
skowska opisuje g³êbokie zmiany zachodz¹ce w ostatnich latach
w zbiorowej to¿samo�ci Polaków22, ukazuj¹c powojenne polsko-nie-
mieckie, polsko-bia³oruskie i polsko-ukraiñskie konwersje narodowe
oraz zasadnicze zmiany zachodz¹ce w samym centrum polskiej
kultury narodowej.

Klasyczny wzorzec polsko�ci spe³nia³ siê w obrazie Szarych
Szeregów w czasie okupacji niemieckiej, tak jak w wersji popularnej
zosta³y one opisane w Kamieniach na szaniec, a jako wyra�ny kanon
etyczny w pracach J. Strzeleckiego i S. Ossowskiego. By³a to Polska
inteligencko-ziemiañska, wychowana w tradycji mickiewiczowsko-
sienkiewiczowskiej, odwo³uj¹ca siê do idea³ów legionowych, harcer-
skich i pepeesowskich23.

To �centrum polsko�ci� oddzia³ywa³o jeszcze na pierwsze pokole-
nie Solidarno�ci. Po roku 1989 przesta³o jednak byæ wzorotwórcze24,

22 A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 183�296.
23 Op.cit., s. 299�321.
24 Badania przeprowadzono na pokoleniu koñcz¹cym w 1994 roku studia

i wstêpuj¹cym w doros³e ¿ycie.
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poniewa¿ stan wojenny nie by³ traum¹ porównywaln¹ z okupacja
niemieck¹ i radzieck¹, nie wp³yn¹³ po prostu tak silnie na dzisiejsze
pokolenie jak wydarzenia wojny na pokolenie ich dziadków. K³o-
skowska dowodzi, ¿e dla m³odych Polaków okresu demokratycznego
prze³omu otwarcie siê na Europê by³o naczeln¹ warto�ci¹. Tradycyj-
ny kanon narodowy ulega³ os³abieniu tak¿e dlatego, ¿e zosta³ prze-
jêty przez pañstwowe szkolnictwo. Nadal jednak polsko�æ by³a iden-
tyfikowana z bitw¹ pod Grunwaldem w wizji Matejkowskiej,
z Sienkiewiczem i Chopinem, choæ coraz bardziej tak¿e z prze�miew-
cami naszych narodowych przywar � Norwidem i Gombrowiczem.
Upowszechnia³y siê postawy otwarcia, a równocze�nie, po pierw-
szym zach³y�niêciu siê Europ¹, pojawi³ siê wiêkszy krytycyzm
w stosunku do tego co zachodnie. Dla m³odych Polaków � twierdzi
K³oskowska � decyduj¹cym wyznacznikiem polsko�ci jest jêzyk
i znajomo�æ idiomów kultury masowej, odwo³ywanie siê do elemen-
tów historii �mitycznej� i rzeczywistej. W latach dziewiêædziesi¹tych
przekroczony zosta³ kolejny próg masowej inwazji kultury popular-
nej, za pomoc¹ elektronicznych �rodków przekazu. Jej dominacja
nadw¹tli³a wiarê w utrzymanie siê szerszego wp³ywu jakichkolwiek
wzorów literackich25 . W zwi¹zku z tym zanika kanon kultury naro-
dowej, afirmacja polsko�ci przyjmuje najró¿niejsze formy. �Problem
narodu u schy³ku XX wieku [i na pocz¹tku XXI równie¿ � dopisek
mój � K.Sz.] polega na tym, jak wyzwoliæ jednostki i zbiorowo�ci
spo³eczne od gro�by tyranii narodowej, a zarazem zachowaæ dla nich
walory tkwi¹ce w narodowym poczuciu wspólnoty i zakorzenienia
w kulturze. Ta kultura nie musi zamykaæ siê w sobie i ograniczaæ
nikomu szerszych, nawet globalnych perspektyw�26.

Narody rozpoznaj¹ siê poprzez odwo³ania do swej przesz³o�ci,
w której na rzeczywisto�æ nak³adaj¹ siê mity chwa³y i klêsk, sym-
bole � pomniki przesz³o�ci, god³o, hymn, poczucie �naszej� historii

25 Op.cit., s. 322�386.
26 Op. cit., s. 425.
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i roli w dziejowym procesie odró¿niaj¹cym nas od �innych � obcych�.
C. Levi-Strauss podkre�la � �ród³em wspólnoty jest zasada odrêbno-
�ci, kszta³tuje j¹ to, co nas ³¹czy, ale tak¿e to, co nas dzieli27.

Samo pojecie natio � w znaczeniu pochodzenia, rodu � znane
by³o w staro¿ytnym Rzymie, u¿ywano go w opozycji do pojêcia civi-
tas. Pierwsze dotyczy³o ludzi niecywilizowanych, barbarzyñców spo-
za granic Rzymu, drugie obywateli republiki, a potem Cesarstwa
Rzymskiego. Wspólnota pochodzenia to natio, wspólnota prawa to
patria. To pêkniêcie znane do dzi�: z jednej strony patriotyzm kon-
stytucyjny (Habermas), odwo³uj¹cy siê do lojalno�ci wobec wspól-
nych praw, z drugiej patriotyzm etniczny, odwo³uj¹cy siê do wspól-
nego pochodzenia i przeciwstawiaj¹cy swoich obcym (Levi-Strauss).

Europa prze¿y³a ju¿ ró¿ne dominacje � hiszpañsk¹ w XVI wie-
ku, francusk¹ w XVII, po�rednio angielsk¹ w XIX, nieudan¹ nie-
mieck¹ w XX i rosyjsk¹ (radzieck¹), niestety udan¹, w tym samym
czasie na wschodzie kontynentu. Wszystkie one jednak za³ama³y
siê. Europejczykom zawsze ³atwiej przychodzi³o ³¹czyæ siê przeciwko
zagro¿eniom ni¿ pod czyj¹� dominacj¹, czy wokó³ wspólnej idei,
przeciwko Arabom pod Poitiers, Tatarom pod Legnic¹, Turkom pod
Wiedniem, czy komunistycznemu totalitaryzmowi w Budapeszcie
i Gdañsku. Gdy znika³o zagro¿enie, rozpada³a siê te¿ solidarno�æ,
powraca³y egoizmy. Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e idea w pe³ni zjedno-
czonej Europy jest zbyt nieprzejrzysta, niejasna, nazbyt oddalona od
umocowanych historycznie narodów. Równocze�nie naród jawi siê
jako ostatnie spoiwo na zachodzie kontynentu, gdzie w ci¹gu ostat-
nich trzech dziesiêcioleci rozlu�ni³y siê wszystkie wiêzi � rodzina,
ko�ció³ czy nawet armia nie s¹ ju¿ �szko³¹ narodu�. Wygl¹da na to,
¿e g³ównie dziêki zbiorowej pamiêci, a tak¿e instytucji pañstwa naród
jest ostatnim bastionem wspólnej identyfikacji. Paradoksalnie to
zachwianie autorytetów prowadzi do od¿ywania szowinizmu i kse-

27 Zob. C. Levi-Strauss, Rasa i historia, w: L. C. Dunn,  O. Klineberg,
C. Levi-Strauss, Rasa a nauka. Trzy studia, Warszawa 1961, s. 125�180.
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nofobii, by przywo³aæ tylko przyk³ady Haidera czy Le Pena. W kra-
jach, w których pañstwa narodowe trac¹ na znaczeniu, zachwianiu
ulega poczucie w³asnej to¿samo�ci, tote¿ wydaje siê, ¿e pomimo jed-
noczenia siê Europy, pañstwa narodowe nie znikn¹. To one bêd¹
gwarantowa³y spoisto�æ i poczucie bezpieczeñstwa wspólnot etnicz-
nych. Z drugiej strony, gdy narody coraz bardziej siê przenikaj¹,
a homogeniczne pañstwa narodowe s¹ nie do utrzymania, ich kul-
turowa wy³¹czno�æ staje siê czyst¹ fikcj¹.

Narody to fundamentalny sk³adnik tradycji i kultury europej-
skiej. Nale¿y ci¹gle powtarzaæ: Europy nie mo¿na zamkn¹æ w jednej
formule, bo jest na to zbyt ró¿norodna. To¿samo�æ Europy to rdzeñ
narodowy ze �wiadomo�ci¹ otwarto�ci na innych. Europejczyk sza-
nuje w³asn¹ odrêbno�æ narodow¹, ale zarazem nie umniejsza war-
to�ci innych.

Na zakoñczenie, warto wspomnieæ, ¿e w dobie wszechogarniaj¹-
cego relatywizmu, kwestionowania roli religii, ideologii, instytucji
pañstwa czy ma³¿eñstwa narodowo�æ, narodowa to¿samo�æ mog¹
byæ dla wielu ludzi rodzajem �zakotwiczenia� w �wiecie, w którym
�nie istniej¹ fakty, lecz tylko milcz¹ca wielo�æ sensów ka¿dego zda-
rzenia� (J. Derrida).
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NATIONS IN EUROPE IN CONDITIONS
OF INTEGRATION

SUMMARY
The paper presents a thesis that European integration and

globalization are causes of the erosion of national identities. Attributes
which are commonly tied with nation: language, separate territory,
confession become less and less important. People who can in their
everyday activity have profits of unlimited flows of capital, service
and can chose their place of living, lose interest in their identifica-
tion through those factors; they can speak fluently not only in their
native language but in other languages as well; they can leave their
territory without political barriers; their traditional confession is
not as strong as it used to be earlier. Their identity � especially on
higher strata of social stratification � is no more given them, but
rather chosen now.




