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Temat: Jak myślisz, kim jesteś? – Tożsamość 

 
 
Temat tożsamości będzie analizowany w trzech odrębnych częściach. W każdej części rozpatrywany 
jest konkretny aspekt tego zagadnienia, przedstawione są różne punkty widzenia i problemy. 
Źródłem inspiracji proponowanych ćwiczeń z całą klasą lub w grupach jest ekspozycja stała Domu 
Historii Europejskiej. 
 
Część 1   Moja tożsamość – co to jest? 
Część 2  Jak kształtuje się tożsamość i jak ją zachować?  
Część 3   My i inni: jak tożsamość integruje i wyklucza 
 
Na każdą część składają się: 

 wskazówki dla nauczyciela 

 ćwiczenia 

 wizualne i tekstowe materiały pomocnicze 

 proponowane materiały online  
 
Zajęcia mogą obejmować dyskusję pod kierunkiem nauczyciela, pracę w grupach, samodzielną naukę 
oraz korzystanie z pierwotnych i wtórnych historycznych materiałów źródłowych. Do nauczyciela 
należy wybór, które ćwiczenia z całą klasą lub w grupach zostaną przeprowadzone. 
 
 
Ogólny zarys tematu  
 
Tożsamość jest kwestią złożoną, której nauczanie wymaga wielkiego wyczucia.  Każdy z nas wywodzi 
się z innego środowiska, mamy różne doświadczenia, wychowaliśmy się w różnych kulturach i mamy 
różne pochodzenie etniczne – wszystkie te czynniki mogą nas bardzo różnić od otoczenia. To, jak się 
postrzegamy i definiujemy, może być w nas głęboko zakorzenione, podobnie jak powiązania 
rodzinne czy sąsiedzkie. Ponadto ludzie budują swoją tożsamość oraz poczucie, kim są, także w 
oparciu o bliskie, bezpośrednio ich dotyczące aspekty społeczne, takie jak praca, hobby, osoby lub 
grupy, z którymi się identyfikują i z którymi spędzają czas. Kluczowymi wyznacznikami tożsamości są 
pochodzenie etniczne, religia, orientacja seksualna oraz wygląd zewnętrzny – wszystkie te elementy 
zasługują na jednakowy szacunek. Nasze postrzeganie siebie zmienia się z czasem i pod wpływem 
różnych okoliczności. To, jak się widzimy, może nie być tożsame z tym, jak widzą nas inni! W ramach 
tematu „tożsamość” zastanowimy się, jak można uczyć o poszczególnych elementach składających 
się na to pojęcie, korzystając z przykładów historycznych. W kolejnych częściach będziemy dowodzić, 
że pojęcie tożsamości, w tym tożsamości narodowej i historycznej, nigdy nie ma charakteru 
prawdziwie stałego, ale jest raczej pojęciem płynnym, mającym charakter kalejdoskopowy i będącym 
w ciągłym ruchu. 
 
 
Definicje 
 
Tożsamość 
„Tożsamość nigdy nie jest jednolita, a w ostatnich latach ery nowożytnej stała się nawet coraz 
bardziej spękana i rozczłonkowana. Nigdy nie jest pojedyncza, lecz składa się na nią wiele elementów 
reprezentujących różne, niekiedy zazębiające się lub sprzeczne ze sobą dyskursy, praktyki i 
stanowiska. Stale się zmienia i ulega transformacji”.  
Źródło: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 r. 
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Tożsamość etniczna 
„Grupa etniczna to rodzaj zbiorowości kulturowej, dla której ważne są mity o pochodzeniu i pamięć 
historyczna oraz która wyróżnia się konkretnym aspektem kulturowym lub aspektami kulturowymi, 
na przykład religią, obyczajami, językiem lub instytucjami”. 
Źródło: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 r. 
 
Naród 
„Nazwana społeczność posiadająca terytorium historyczne, wspólną mitologię i pamięć, wspólną 
kulturę spraw publicznych oraz wspólne prawa i obyczaje”. 
Źródło: Anthony D Smith, When is a Nation, 2002 r. 
 
Nacjonalizm 
„Ideologiczne dążenie do zdobycia i utrzymania autonomii, jedności i tożsamości przez lud, który 
niektórzy jego członkowie uważają za rzeczywisty lub potencjalny «naród»”. 
Źródło: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 r. 
 
Państwo 
„Można je określić jako zbiór niezależnych instytucji mających monopol na stosowanie przymusu na 
danym terytorium i czerpanie z niego korzyści.” 
Źródło: Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 r. 
 
Narody bez państwa 
„Wspólnoty terytorialne posiadające własną tożsamość i pragnienie samostanowienia, 
zamieszkujące na terenie przynajmniej jednego państwa, z którym się zasadniczo nie identyfikują. U 
narodów bezpaństwowych poczucie tożsamości opiera się w głównej mierze na własnej wspólnej 
kulturze i historii”. 
Źródło: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 r. 
 
Kultura 
„[Kultura] jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i 
wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”. [tłumaczenie 
cytatu za: A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 20-47; E. B. Tylor, Cywilizacja 
pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t. 1, Warszawa 
1896.] 
Źródło: UNESCO 
 
Dziedzictwo kulturowe 
Termin „dziedzictwo kulturowe” obejmuje szereg głównych kategorii dziedzictwa: 

 materialne dziedzictwo kulturowe 
o ruchome dziedzictwo kulturowe (obrazy, rzeźby, monety, rękopisy) 
o nieruchome dziedzictwo kulturowe (pomniki, stanowiska archeologiczne itp.) 
o podwodne dziedzictwo kulturowe (wraki statków, zatopione ruiny i miasta) 

 niematerialne dziedzictwo kulturowe: tradycje ustne, widowiska, rytuały 
 


