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Przedmowa 
 U schyłku XX w. zagadnienia narodu i narodowości znalazły się w centrum rozważań 
wielu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Zwłaszcza w krajach 
anglosaskich, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych mnożą się badania i 
teoretyczne analizy zjawisk narodowych. W Stanach Zjednoczonych przoduje w tej 
dziedzinie ośrodek Uniwersytetu Princeton. Zainteresowania teoretyków odzwierciedlają 
praktyczne znaczenie problemów narodowych w życiu społeczeństw pięciu kontynentów 
globu. W związku z tą praktyczną stroną zagadnienia można mówić o zjawisku 
paradoksalnym: z jednej strony świat tej epoki dąży do zjednoczenia i jest już faktycznie 
powiązany siecią stosunków politycznych, gospodarczych, informacyjnych. Towarzyszy temu 
jednak odradzanie się starych i rodzenie się nowych tendencji narodowego wyodrębnienia i 
politycznego samopotwierdzenia. 
 To zjawisko obejmuje zarówno Europę jednoczącą się równocześnie na nowych 
zasadach, jak i Afrykę wkraczającą w fazę przekształcania się wspólnot etnicznych w 
nowoczesne państwa narodowe zmagające się z problemami grup plemiennych 
konkurujących o supremację polityczną i kulturową. Krwawe konflikty wewnętrzne Burundi, 
Rwandy, Somalii, dramatyczne procesy rozpadu jugosłowiańskiej federacji i zmagania 
sukcesorów Związku Radzieckiego z dążeniem do suwerenności krajów kaukaskich i 
azjatyckich są przykładami procesów o wiele szerszych, choć nie zawsze tak drastycznych 
pod względem formy. 
 Wobec natężenia i charakteru tych zjawisk można zrozumieć pasję, z jaką wielu 
badaczy różnych orientacji naukowych odnosi się do problemów narodu i nacjonalizmu. W 
tle współczesnych wydarzeń obecna jest wszak pamięć nacjonalizmu niemieckiego, 
włoskiego i japońskiego oraz swoistej odmiany stalinowskiego nacjonalizmu 
komunistycznego. Z obserwacji wydarzeń współczesnych, z pamięci o zagładzie sześciu 
milionów Żydów europejskich i milionów członków innych europejskich i azjatyckich 
narodów lub zbiorowości etnicznych rodzi się tendencja do wykazywania, że naród jest tylko 
krótkotrwałą formą ludzkich stosunków zrodzonych przez „nowoczesność” i zmierzających 
do kresu z nadejściem „postnowoczesności”. Z drugiej strony, tak wyraziste w świecie 
współczesnym tendencje do manifestowania narodowych praw i postulatów skłaniają do 
uznania wagi tych zjawisk w doświadczeniu wielkich i mniejszych ludzkich zbiorowości. 
 Na tym tle toczy się teoretyczny spór dotyczący powstania i perspektywy trwania 
narodów; ich dawności czy też właśnie względnej nowości jako formy ludzkich stosunków; 
ich efemeryczności w skali dziejów czy też długiego trwania głęboko ugruntowanego w 
ludzkich potrzebach. Główne orientacje badań i teorii odniesionych do tych zagadnień będą 
przedstawione w pierwszej części tej książki. Nie one jednak są jej naczelnym tematem. 
Rozważania dotyczące narodu wymagają wyraźnego określenia przedmiotu, wokół którego 
narosło wiele koncepcji, nie pozbawionych pozytywnych lub negatywnych uprzedzeń, i pasji 
ideologicznych, a  wiele także przesądów sięgających odległych wieków i stylów myślenia. 
Dla niezbędnej jasności trzeba więc na początku stwierdzić, że naród jest ujmowany tutaj jako 
duża zbiorowość ludzka połączona pewną wspólnotą kultury, ułatwiającą wzajemne 
porozumienie i pewne zjednoczenie jej członków. Ta definicja pozostawia wiele 
nieuniknionych wątpliwości, do których tekst książki będzie nawiązywał zmierzając do ich 
wyjaśnienia, wystrzegając się jednak upraszczania tego, co jest ze swej natury 
niejednoznaczne. 
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 Istnieje wiele możliwych ujęć zagadnienia narodu. Niektóre z nich zostały 
przedstawione pokrótce w części I i II książki. Zasadnicze przyjęte tu stanowisko jest 
zaprezentowane w czterech częściach opartych na empirycznych materiałach – zastanych, a 
nie wykorzystanych dotąd z przyjętego tu punktu widzenia (cz. III i IV), oraz zebranych w 
badaniach przeprowadzonych specjalnie z punktu widzenia celu tej pracy (cz. IV i V). Celem 
tym zaś jest analiza zjawisk narodowych w świetle przeżyć i doświadczeń jednostek: ludzi, 
którzy tworzą, przetwarzają i przeżywają kulturę swojej narodowej zbiorowości-wspólnoty i 
korzystają z kultur narodowych o szerszym zakresie. Takie indywidualizujące ujęcie, 
określające metodę tego studium, ma pewną podstawę w tradycji socjologii polskiej 
sięgającej do „dokumentów osobistych”, autobiografii prezentujących subiektywną stronę 
zbiorowych doświadczeń i działań ludzkich społeczności. 
 Koncentracja na subiektywnym aspekcie zjawisk narodu w tej książce nie oznacza 
jednak subiektywizmu metody. Głównym przedmiotem badania są tu fakty bez wątpienia 
obiektywne: publikowane życiorysy i dzieła, ale zwłaszcza teksty stanowiące zapis dyskursu, 
czyli obszernych wypowiedzi na temat własnego życia i postaw, uzyskane od kilkudziesięciu 
ludzi przeżywających w XX w. okres brzemienny w historyczne wydarzenia w Polsce i w 
Europie. Ich subiektywne postawy zwrócone są ku faktom zewnętrznym, intersubiektywnie 
kształtowanym i ujmowanym: ku symbolom i wartościom kultury utrwalonym w dziełach i 
wytworach kultur narodowych i wyrażonym w działaniu członków różnych narodowych 
zbiorowości. Nie ma powodu, aby to ujęcie badanego zjawiska uznać za bardziej subiektywne 
niż studia operujące rezultatami szerszych, ale powierzchownych ankiet lub monograficznych 
zapisów obserwacji terenowych. 
 Swoistością zastosowanego tu ujęcia jest tylko sprowadzenie zjawiska, częściej 
badanego na poziomie masowych zachowań i w procesie długotrwałych historycznych 
manifestacji, do jego przejawów indywidualnych. Stosując to ujęcie nie zapomina się jednak 
bynajmniej o rozległych historycznych perspektywach życia narodów i trwania narodowych 
kultur. Przeciwnie, przyjmuje się właśnie za jeden z teoretycznych punktów wyjścia założenie 
o długim trwaniu narodów – jakkolwiek w zmiennych formach. Ale uznaje się w badaniach 
narodu potrzebę metody, którą metaforycznie można określić jako zastosowanie zarówno 
lunety, jak mikroskopu. Luneta daje odległą perspektywę, ale ukazuje badane zjawisko z 
oddali. Mikroskop wydobywa szczegóły i pozwala wniknąć w głąb badanego przedmiotu. 
Poprzez to ujęcie sięgamy do korzeni zjawisk narodowych, które wyrastają z indywidualnych 
przeżyć kultury własnej zbiorowości i kultur w ogóle. Ukorzenienie indywidualne poprzez 
odniesienie do obiektywnych przedmiotów i intersubiektywnych wartości kultury pozwala 
zachować trwanie narodów w ich poczuciu zbiorowej tożsamości mimo historycznej 
zmienności form. 
 „Zbiorową tożsamość” można określić w języku filozoficznym jako hipostazę – twór 
czysto myślowy, dla niektórych wręcz fikcyjny. Badane u korzeni zjawiska kultur 
narodowych mają charakter konkretny, realny, chciałoby się rzec: pulsują często krwią 
żywych ludzkich emocji i działań. Są one najbardziej wyraziste w warunkach ludzkiego życia 
określanych tutaj jako sytuacje pogranicza w szerokim rozumieniu tego pojęcia. W tym ujęciu 
pograniczem jest zetknięcie się odrębnych kultur nad granicą narodowo-państwową. Ale 
także genealogiczne przemieszanie kulturowe, zmiana narodowości, uczestnictwo w kulturze 
mniejszościowej. Koncentrując się na trzech największych grupach mniejszościowych 
współczesnej Polski pominięto autobiografie Żydów polskich i Polaków o żydowskiej 
genealogii. Nie są one wyodrębnionym przedmiotem analiz. Problematyka żydowska jest 
jednak obecna w rozważaniach pod różnymi postaciami jako rama odniesień, nie zawsze 
uwidoczniona w sformułowaniach słownych, ale tkwiąca w świadomości. Społeczna i 
psychiczna kondycja Żydów była bowiem przez tysiąclecia szczególnie dobitnym przykładem 
życia na pograniczu stworzonym przez diasporę. 



 Tak rozumianym sytuacjom pogranicza są głównie poświęcone najobszerniejsze partie 
tej pracy, a zwłaszcza część IV, nasycona przykładami autentycznych wypowiedzi osób, 
których własny głos dostarcza danych i argumentów w sporze teoretyków na temat 
perspektyw i szans narodu w dziejach i we współczesnym świecie. 
 Anonimowych, z konieczności i zgodnie z zasadami badań, autorów tych wypowiedzi 
nazywa się właśnie autorami, nie respondentami, dla podkreślenia ich czynnej i w części 
sprawczej roli wobec tekstu książki, w której celowo są obszernie cytowani. Podziękowanie 
autorki w pierwszym rzędzie im właśnie się należy: kilkudziesięciu starszym i młodym 
Białorusinom, Polakom, Ślązakom – polskim i niemieckim – i Ukraińcom. Przedstawiając, 
często bardzo obszernie, przebieg swojego życia, wyrażając swoje postawy, głębię lub 
powierzchowność swego narodowego zakorzenienia, pozwolili oni lepiej wniknąć w 
charakter zjawisk narodowych, aby nie użyć zbyt ryzykownego pojęcia – w istotę narodu – 
niż szerokie, ale pobieżne badania innego typu. 
 Wdzięczność autorki należy się wielu profesorom humanistom: profesorom 
Aleksandrowi Gieysztorowi za stymulujące i inspirujące uwagi; za zapoznanie się z pracą lub 
jej fragmentami – profesorom Andrzejowi Paczkowskiemu, Andrzejowi Sicińskiemu, 
Januszowi Tazbirowi, z którego wielu prac wiele korzystałam. Szczególnie dziękuję 
profesorowi Jerzemu Jedlickiemu za prawdziwie przyjacielski trud wnikliwej lektury całości 
mojej pracy i dyskusję nad jej fragmentami. Profesorowi Stanisławowi Bylinie zawdzięczam 
cenne informacje z dziedziny bohemistyki. Za ostateczny kształt książki, oczywiście, sama 
wyłącznie ponoszę odpowiedzialność. 
 Bardzo jestem również wdzięczna kierownikom bibliotek dwóch instytutów Polskiej 
Akademii Nauk, pani Barbarze Popławskiej i panu Januszowi Siekowi, oraz bibliotece 
Instytutu Badań Literackich za ułatwienia w korzystaniu z księgozbioru i pomoc w 
uzyskiwaniu poszukiwanych książek. Napisanie tej pracy, a zwłaszcza opracowanie jej 
podstawowej, empirycznej części, byłoby niemożliwe bez finansowej pomocy w postaci 
grantu Komitetu Badań Naukowych, a byłoby też trudne bez organizacyjnego oparcia w 
Instytucie Studiów Politycznych PAN. 
 Dwa rozdziały książki (8 i 14) i kilka małych fragmentów rozdziału 5 oraz części IV i 
V publikowano poprzednio w „Kulturze i Społeczeństwie” oraz wydawnictwie Akademii 
Sztuk Pięknych. 
 Na zakończenie jedna uwaga, która należy się czytelnikom książki poświęconej 
tematowi tak naładowanemu emocjami, jak zagadnienie narodu. Autor hołdujący zasadzie 
wolności od wartościowania ma jednak prawo do zachowania własnych wartościowań, ale ma 
też obowiązek ich powściągnięcia w swojej pracy. Wyrazem takiego stanowiska, które wolno 
tu uznać za bliskie, niech będzie motto do części I tej książki, zaczerpnięte z dzieła Fernanda 
Braudela. 
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