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Nacjonizacja, narodyzacja, unarodowienie.
Pedagogika kultury narodowej – terminologia
i definicje.
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Mieszka w Krakowie. 

dr Marek Mariusz Tytko - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

1. Wstęp
Tekst jest artykułem oryginalnym, teoretycznym, koncepcyjnym. Cel badań. Celem 

studium jest przedstawienie kwestii nacjonizacji (narodyzacji) rozumianej jako unarodo-
wienie człowieka. Metoda badania. Tekst powstał przy użyciu historiograficznej metody 
analizy dokumentu i logicznej analizy istoty rzeczy (ujęcie istotnościowe). Stan badań. 
Jak dotąd nie ma jakiejkolwiek literatury przedmiotu dotyczącej nacjonizacji (narodyza-
cji), czyli procesu unarodowienia człowieka w trakcie edukacji. Nikt z badaczy pedagogiki 
nie poruszył także tej kwestii. Jakkolwiek na temat zagadnienia narodu i unarodowienia 
poświęcono uwagę np. w naukach teologicznych (chociażby teologia narodu ks. Czesława 
Stanisława Bartnika1), ale to są wyjątki od reguły. Tu chodzi o proces odwrotny do wyna-
rodowienia, tzn. o tzw. narodyzację, zwaną także nacjonizacją, w specyficznym znaczeniu 
(nie chodzi bynajmniej o tzw. nacjonalizację, czyli ‘upaństwowienie’ człowieka).

Inspiracją do napisania niniejszego tekstu było hasło pt. Socjalizacja, autorstwa             
Miriam Niklovej, ze Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i tera-
peutycznej, t. 4, pod red. Anny Weissbrot-Koziarskiej oraz Iwony Dąbrowskiej-Jabłoń-

1  S. C. Bartnik, Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego, Redakcja Wydawnictw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1982; idem, Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, Odnowa, Londyn 1982, idem, Kiedy myślę: naród, Polwen - Polskie Wydawnictwo En-
cyklopedyczne, Radom 2003; idem, Le phénomène de la nation, Standruk, Lublin 2005; idem, Prawda i wol-
ność, Standruk, Lublin 2005; idem, Teologia narodu, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1999, seria: 
Biblioteka „Niedzieli”, nr 69; J. Buczek, Teologia narodu w ujęciu wybranych polskich teologów, Bonus Liber, 
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2014; Polska teologia narodu, pod red. C. S. Bartnika, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986, seria: Prace Wydziału Teologiczno-
-Kanonicznego - Katolicki Uniwersytet Lubelski, nr 73.
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skiej (Opole 2016)2. Czytelnik, porównując ten tekst M. Niklovej z fragmentami niniej-
szego, dostrzeże pewne podobieństwa elementów struktury. Tam, gdzie autorka napisała o 
socjalizacji, w niniejszym tekście mowa jest o unarodowieniu (narodyzacji, nacjonizacji). 
Dostrzec należy, bowiem, olbrzymią dysproporcję w nauce pomiędzy tym, co w dziełach 
z zakresu nauk społecznych napisano o społeczeństwie, społeczności, uspołecznieniu, 
socjalizacji, procesach społecznych, ze społeczeństwem związanych, a tym, co napisano 
na temat narodu, narodowości, narodyzacji (nacjonizacji), czyli unarodowieniu i proce-
sach narodowych, z narodem związanych. Mało tego, od społeczeństwa (societé) nazwę 
wzięła cała dziedzina wiedzy pt. socjologia, czyli nauka o społeczeństwie, a nie ma dla 
równowagi – tak samo rozwiniętej narodologii, czyli wiedzy o narodzie. Ponadto od po-
nad stu – stu kilkudziesięciu lat istnieją powszechnie używane terminy, które wtłacza się 
propagandowo, jako ‘pozytywne’ poprzez określone mass-media do obiegu masowego, 
a ukute one zostały od rdzenia societé. Chodzi o takie pojęcia, jak: ‘socjalizm’, ‘socjali-
sta’, ‘socjalistyczny’ itd. Tego samego typu mass media jednocześnie starają się wtłoczyć 
masowo propagandę, że wszystko to, co dotyczy ‘narodu’, bytu narodowego, kultury 
narodowej, unarodowienia, narodowości, narodowców – jest negatywne, co oczywiście 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w wielu okolicznościach historycznych, 
politycznych, które tu pominięto. Chodzi tylko o stwierdzenie faktu olbrzymiej nierów-
nowagi terminologicznej: ‘społeczeństwo’ – zamiast ‘narodu’, ‘socjalizacja’ – zamiast 
‘narodyzacji’ (‘nacjonizacji’), ‘uspołecznienie’ – zamiast ‘unarodowienia’, ‘społeczny’ 
– zamiast ‘narodowy’. Mało tego, istnieją formalnie ‘nauki społeczne’, nadaje się stopnie 
‘doktora nauk społecznych’ i ‘doktora habilitowanego nauk społecznych’, tytuł profesora 
nauk społecznych etc. A nie ma w ogóle ‘nauk narodowych’, stopni i tytułów w zakresie 
‘nauk narodowych’. Nauki o narodzie nie istnieją w świadomości naukowej. Dlaczego? 
Skąd to się bierze – to osobne zagadnienie. Naukowcy, uzależnieni od 1) grantów, 2) pro-
jektów, 3) ideologii, 4) koterii, 5) rządów, 6) fundacji, 7) władz uczelni itd., może boją się 
ze względów koniunkturalnych odejść od tego stanu rzeczy i rozwijać samodzielnie myśl 
narodową? Celowo unikam tu jakiegoś predykatu, nie dodaję go dla określenia każdego z 
tych terminów (1-7), bo owe zagadnienia mają charakter uniwersalny.

Ten artykuł powstał, zatem, ‘pod prąd’, przy zachowaniu elementarnych standardów 
badawczych. Tekst Miriam Niklovej był tu tylko pretekstem, mającym zobrazować pew-
ną tendencję. Chodzi o wprowadzenie do tematu, a nie jego wyczerpanie. Pedagogika 
kultury narodowej jest zaniedbana, o czym pisałem wielokrotnie. W miejsce pedagogiki 
kultury narodowej lansuje się od wielu lat projekt ideologicznej pedagogiki multikulturo-
wej, a naród zastępuje się ideologią multi-kulti (multikulturalizmu). Należy przypomnieć, 
że ideologia multi-kulti poniosła całkowicie fiasko na świecie, szczególnie w Europie 
Zachodniej (vide np.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Szwecja itd.).

2  M. Niklová, Socjalizacja, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej 
i terapeutycznej, t. 4, redakcja naukowa A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 125-127, bibliogr.
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2. Terminologia językowa – przykłady użycia
Terminy ‘unarodowić’ lub ‘unarodowienie’ nie są terminami nowymi. Słownik języ-

ka polskiego określa znaczenia słowa: „unarodowić - 1. nadać czemuś cechy narodowe 
(np. Próbowali oni unarodowić literaturę.); 2. rzadziej: uczynić państwowym, znacjo-
nalizować (np. Komuniści unarodowili przemysł i prawie cały handel.); 3. unarodowić 
się - nabrać cech narodowych”3. W pedagogice kultury narodowej, rzecz jasna, nie cho-
dzi o znaczenie 2. „uczynić państwowym, znacjonalizować”. Natomiast ‘unarodowić’ w         
sferze pedagogicznej utożsamia się bardziej ze znaczeniem 1. ‘nadać czemuś [np. proce-
sowi wychowania] cechy narodowe’, a bardziej: ‘nadać komuś [osobie, wychowankowi,         
wychowawcy] cechy narodowe’ albo ze znaczeniem 3. ‘unarodowić się - nabrać cech 
narodowych’, czyli tu: unarodowić siebie [=się], siebie samego, siebie samą – nabrać 
cech narodowych w wyniku samowychowania (wychowania siebie samego / siebie samej 
w duchu narodowym, czyli wychowania się w duchu własnego narodu).

W Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego słowo ‘unarodo-
wienie’ rozumie się jako formę rzeczownikową od czasownika ‘unarodowić’4. Słownik ję-
zyka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego określa wspomniany czasownik (w 
dwóch formach częstotliwościowych) następująco: „unarodowić — unaradawiać [to] 1. 
«uczynić narodowym, uwolnić od wpływów obcych» 2. «uczynić coś państwowym, prze-
jąć coś na rzecz państwa»[;] unarodowić się — unaradawiać się «stać się narodowym»”5.

W pedagogice kultury ‘unaradawiać’ / ‘unarodowić’ oznacza, zatem, odpowiednio: 
„uczynić [wychowanie] narodowym, uwolnić od wpływów obcych”. Natomiast termin 
„unarodowić się — unaradawiać się oznacza „stać się narodowym” [dotyczy wychowa-
nia, wychowanka i wychowawcy]. Tzw. Korpus języka polskiego podaje „Autentyczne 
przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie”, zatem można odwołać się 
do konkretnych przykładów językowego uzusu6.

„[1] [...] wiedzą już, że sowiecka polityka imperialna nie dopuści do unarodowienia 
komunizmu w Polsce. [...]

[2] [...] kierowania nas tylko do Polaków - Dr Jan Witkowski, O unarodowienie życia 
polskiego; 12 stycznia 1939 [...]

[3] [...] zupełnie jakby największą klęską protestantyzmu nie było właśnie unarodowienie.”7. 
[4] „[...] Chcieli »unarodowienia« [...]
[5] [...] aż do ostatecznego zwycięstwa - Platon Łuszpiński w ankiecie O unarodowie-

nie życia polskiego.
[6] 14 stycznia 1939, [...] byłyby przejmowane przez państwo - Inż. J. Holewiński w 

ankiecie O unarodowienie życia polskiego.
[7] »Mały Dziennik«, 25 listopada 1938: [...] Czyżby chodziło nie tylko »o unarodo-

wienie życia polskiego«?
[8] [...] Powstanie Warszawskie stało się na przykład obiektem obowiązkowego kultu, 

3  Hasło „unarodowić” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pl/unarodowi%C4%87 [dostęp 
13.01.2017].

4  Hasło odsyłaczowe ‘unarodowienie’ [w:] URL: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/unarodowienie [dostęp: 13.01.2017].
5  Hasło „unarodowienie” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/slowniki/unarodowienie.

html [dostęp: 13.01.2017].
6  Dla jasności obrazu podano tu dodatkowo (od autora artykułu) liczby w nawiasach kwadratowych oraz wycięto 

powtarzające się fragmenty, co zaznaczono znakiem trzech kropek w nawiasach kwadratowych [...].
7  Hasło „unarodowienie” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/slowniki/unarodowienie.

html [dostęp: 13.01.2017].
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unarodowiona [...] bitwa pod Monte Cassino, w której Polacy [...]”8.
Synonimy do słowa „unarodowienie”, według portalu synonim.net to: 1) kolektywi-

zacja, 2) nacjonalizacja, 3) socjalizacja9. Jak widać tu pojawiają się tylko ujęcia poli-
tologiczne.

3. Zarys teorii nacjonizacji/narodyzacji
Natomiast w ujęciu pedagogiki kultury nie chodzi w ogóle o jakąkolwiek ‘kolektywi-

zację’ czy ‘nacjonalizację’ w sensie ‘upaństwowienia’ (politologicznego rozumienia tego 
terminu). Najbliższym synonimem do terminu ‘unarodowienie’ w pedagogice jest ‘socja-
lizacja’, czyli ‘uspołecznienie’, co oznacza bliskość owych terminów w sensie ścisłym 
(‘unarodowienie’ i ‘uspołecznienie’ / socjalizacja). Czy jednak ‘unarodowienie’ oznacza 
to samo, co ‘socjalizacja’? Moim zdaniem – nie, ponieważ gdyby tak było, to również 
‘socjalizacja’ byłaby tożsama z ‘unarodowieniem’, a przecież tak nie jest, wszak ‘naród’ 
i ‘społeczeństwo’ nie są tym samym, choć czasem stanowią wspólny organizm, wcho-
dząc w skład jednego państwa. Nie każde społeczeństwo jest narodem, choć każdy naród        
tworzy ‘społeczeństwo’ w sensie społeczności, wspólnoty, zbiorowości o danej, jednako-
wej identyfikacji, np. językowej, etnicznej, religijnej, kulturowej itd.

Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie to proces związany z narodem, natomiast 
socjalizacja / uspołecznienie to proces związany ze społeczeństwem, czyli społecznością, 
niekoniecznie narodową, wszak istnieją społeczeństwa, które nie są narodami, chociaż 
mieszkają w jednym państwie, np. w Belgii istnieje społeczeństwo obywateli belgijskich, 
którzy nie tworzą jednego narodu (brak tam narodu dominującego, ‘naród belgijski’ nie 
istnieje), a w skład społeczeństwa Belgii wchodzą 1) Flamandowie (we Flandrii) mówiący 
po flamandzku, który bywa uznawany za odmianę języka holenderskiego lub za osobny 
język (należący tak czy inaczej do grupy języków germańskich), a nadto 2) tzw. ‘Wa-
lonowie’ (by nie powiedzieć ‘Francuzi’ – można użyć terminu: ‘frankofoni’, tworzący 
francuskojęzyczną wspólnotę belgijską), mieszkający w Walonii, mówiący albo po fran-
cusku (belgijski język francuski), albo po walońsku, który jest dialektem języka francu-
skiego, czyli tak czy inaczej należący do grupy językowej zupełnie innej (romańskiej). Te 
dwie odmienne grupy narodowe (i językowe) od XIX wieku tworzą jedno społeczeństwo      
państwa Belgii. Pomijam tu dla jasności obrazu różne mniejszości narodowe w Belgii.

Idąc za Miriam Niklovą w całym tym rozdziale, podmieniam terminologię i wszędzie 
tam, gdzie mowa u niej o socjalizacji etc., wstawiam naród, unarodowienie, narodyza-
cję, nacjonizację. Nie zaznaczając już tego w cudzysłowie, ale wyjaśniam tu ogólnie, 
aby     sprawa była jasna, skąd inspiracja formą, konstrukcją, strukturą wypowiedzi, choć          
całkiem różne treści, tworzone zupełnie samodzielnie, stąd nie jest to plagiat, bo wskazuję 
wprost autorkę strukturalnego pierwowzoru tekstowego. Chodzi tu o syntetyczne zobrazo-
wanie stanu rzeczy, zaprojektowanie nowej dziedziny nauki (dziedziny nauk narodowych, 
nauki o narodzie).

Narodyzacja, nacjonizacja, unarodowienie (ang. nationisation, ethnicitisation), to 
proces unarodowienia człowieka, występujący w czasie włączania się osoby ludzkiej w 
struktury narodu. W procesie owym człowiek przyswaja sobie specyficzne dla danego 

8  Hasło ‘unarodowienie’ [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/korpus/szukaj/unarodowie-
nie.html [dostęp: 13.01.2017]. 

9  Hasło „unarodowienie” na portalu synonim.net, URL: http://synonim.net/synonim/unarodowienie [dostęp: 
17.01.2017]
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narodu sposoby zachowania się, wartości kultury narodowej, normy narodowe, obyczaje 
narodowe, ponadto przyjmuje określone role (funkcje) narodowe. Narodyzacja (unaro-
dowienie, nacjonizacja) dotyczy procesu adaptacji człowieka do wspólnoty narodowej 
oraz jego działania (aktywność, pracę, twórczość itd.) w owej wspólnocie (w ramach 
narodu). Przy pomocy owego procesu adaptacyjnego człowiek przyswaja sobie reguły 
(zasady, prawidłowości) współżycia narodowego oraz antycypowane sposoby (metody) 
zachowań, ról (funkcji) narodowych, kulturę narodu, czyli kulturę narodową.

Termin ‘nacjonizacja’ pochodzi z języka angielskiego (od nation - naród). Termin        
‘narodyzacja; z kolei pochodzi od polskiego słowa ‘naród’. ‘Nacjonizacja’ i ‘narodyza-
cja’ są synonimami, oznaczają to samo. Są takimi samymi synonimami dla siebie, jak 
np. ‘auto’ i ‘samochód’, tylko pochodzą od różnych rdzeni językowych (tu: angielskiego 
- nation lub polskiego - naród).

Narodyzacja, tzn. nacjonizacja, czyli unarodowienie, ściśle wiąże się z wychowaniem, 
a w zasadzie stanowi synonim wychowania, ponieważ wychowanie zawsze (w myśl      
zasady grec. paidei) jest kulturą, a kultura – wychowaniem, nie ma natomiast innej kul-
tury, niż narodowa, etniczna, co wiąże się z językiem narodowym i przekazem tradycji w 
danym języku narodowym, również dotyczy to obszaru religii. Wychowanie jest funkcją 
narodową, która podporządkowuje się celom narodowym, tzn. jest metodyką narodyzacji 
(unarodowienia) młodego pokolenia10. 

W odniesieniu do wychowania oraz narodyzacji (unarodowienia / nacjonizacji),        
można wyróżnić trzy różnego typu prawe koncepcje.

1) koncepcję utożsamiającą ze sobą obydwa ww. procesy, tj. wychowanie i unarodo-
wienie/nacjonizację (stąd wynarodowienie jest zarazem antywychowaniem, zaprzecze-
niem wychowania),

2) koncepcję, która unarodowienie/nacjonizację i wychowanie traktuje inaczej, jako 
dwa odrębne i równie ważne procesy,

3) koncepcję, która unarodowienie/nacjonizację i wychowanie sytuują odmiennie, 
jako dwa różne, jakkolwiek wzajemnie ze sobą powiązane procesy.

Wychowanie należy do jednego z najistotniejszych czynników unaradawiających,    
ponieważ zwiększa a także umożliwia unarodowienie ludzi, w których dzięki procesowi 
wychowania uwewnętrznia się zgeneralizowane (ogólne) doświadczenie narodowe oraz, 
krok po kroku, ludzie ci przyswajają sobie właściwości, cechy, jakości, dobra charaktery-
styczne dla życia narodowego, życia w danym narodzie, życia kulturą narodową swojego 
narodu. Wychowanie zapewnia także ciągłość rozwoju narodu. Przy procesie wchodzenia 
człowieka do sfery kultury narodowej, wprowadzaniu go do wspólnoty narodu istotną 
funkcję pełni także sama osoba ludzka, poprzez własną aktywność i autoregulację. W tym 
sensie osoba stanowi we wspólnocie narodu nie tylko obiekt wychowania, ale również 
podmiot aktywności narodowej.

Narodyzacja (unarodowienie/nacjonizacja) dotyczy procesów wychowawczych, trwa-
jących całe życie (narodyzacja permanentna, unaradawianie permanentne, nacjonizacja 
permanentna, czyli ustawiczna). Można tu wskazać dwie fazy procesu unaradawiania 
(narodyzacji, nacjonizacji): 1) fazę wstępną (fazę przygotowawczą, fazę przygotowania) 
i 2) fazę urzeczywistniającą (fazę realizacji). W pierwszej fazie unaradawiania ma miej-
sce m.in. a) przyswojenie sobie języka narodowego (ojczystego), jako istotnego środka 

10  Parafrazując znane słowa socjologa Emila Durkheima o socjalizacji.
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komunikacji pomiędzy osobami należącymi do tej samej wspólnoty narodowej (etnicz-
nej), b) akceptacja wspólnego dobra narodowego (wspólnych dóbr narodowych/etnicz-
nych) oraz norm zachowania się (obyczajów) przez osobę, w tym – zachodzi w szcze-
gólności uwewnętrznienie zasad postępowania moralnego i życia religijnego  własnej 
wspólnoty rodzinnej, rodowej i narodowej, nadto pojawia się c) uwewnętrznienie kultury 
narodowej. 

Przez proces uwewnętrzniania kultury rozumie się tu przyswajanie sobie narodowe-
go dziedzictwa kulturowego, zarówno duchowego (czynności i wytworów ducha w po-
staci niematerialnej), jak i materialnego (wytworów fizycznych w postaci materialnej). 
W fazie przygotowania ma miejsce także uczenie się funkcji rodzinnych, wspólnoto-
wych,   narodowych, tzn. uczenie się wypełniania ról w rodzinie, wspólnocie lokalnej i 
życiu narodowym. Młody człowiek uczy się stopniowo, jak być w przyszłości dobrym                   
małżonkiem (małżonką), aby małżeństwo trwało nierozerwalne, pozytywnie nastawione 
na przyjęcie dzieci, aby rodzina była trwała i szczęśliwa, pełna miłości oraz twórczo      
nastawiona do służby narodowi (wspólnocie narodowej). 

Występuje uczenie się funkcji w rodzinie: jak być dobrym synem, córką, następnie 
małżonkiem, jak być dobrym rodzicem (matką lub ojcem), babcią lub dziadkiem. Ma 
miejsce uczenie się zawodu i później wykonywania funkcji we wspólnocie zawodowej: 
jak być dobrym pracownikiem, jak być dobrym przedsiębiorcą, jak dobrze wykonywać 
swój zawód i powołanie? Zachodzi uczenie się już za młodu bycia dobrym obywatelem 
własnego państwa i później funkcjonowanie jako aktywny (czynny), pozytywny, dobry 
obywatel w życiu dorosłym we wspólnocie organizacji, jaką jest państwo służące swo-
jemu narodowi. Uczenie się nawiązywania kontaktów interpersonalnych obejmuje tak-
że kontakty z innymi grupami danej społeczności narodowej (zawodowymi, lokalnymi, 
regionalnymi, religijnymi, należącymi do tego samego narodu itd.). Zasadniczo chodzi 
wszak o uczenie się własnego narodu w rozmaitych aspektach, poznawanie i przeży-
wanie oraz uwewnętrznianie dziedzictwa narodowego własnego, a nie cudzego narodu, 
czyli tradycji rodzimej, nie obcej. Tego wszystkiego można się nauczyć w fazie przygoto-
wawczej / fazie przygotowania, za młodu, będąc w trakcie procesu wychowania i kształ-
cenia w kontekście narodowym, w ramach nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia. 

W fazie drugiej procesu nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia, zwanej fazą reali-
zacji lub fazą urzeczywistnienia, która następuje po fazie przygotowawczej, wstępnej, 
ma miejsce stopniowe przejmowanie i wypełniania funkcji wspólnotowych (ról we wła-
snej społeczności narodowej) czy też funkcji narodowych (ról narodowych), oczywiście 
przeważnie w ramach własnego narodu (abstrahuję tu od emigracji i robienia kariery na 
emigracji). Tym samym człowiek osiąga dojrzałość narodową i staje się zdolny do współ-
odpowiedzialności za własny naród, jako jego osobowa, nieodłączna cząstka.

Proces nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia człowieka, nadto charakter (specy-
fika) pełnionych przez niego funkcji narodowych, ról narodowych, czyli funkcji/ról w 
narodzie, mają własne cechy specyficzne. To zależy od poszczególnych okresów życia 
ludzkiego, czyli kategorii wiekowych, np. okres dzieciństwa (do ok. dwunastego roku 
życia), okres dojrzewania, czyli bycia młodocianym (do około siedemnastego roku ży-
cia), okres adolescencji, czyli dorastania (okres młodzieńczości) do około dwudziestego 
pierwszego roku życia, okres dorosłości (do około sześćdziesiątego piątego roku życia), 
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okres wieku podeszłego (powyżej około sześćdziesiątego piątego roku życia).
Nacjonizację / narodyzację można podzielić na 1) pierwotną i 2) wtórną. Nacjonizacja 

pierwotna / narodyzacja pierwotna / unarodowienie pierwotne – dotyczy wszystkich pro-
cesów, jakie zachodzą w rodzinie. Naród to rodzina rodzin, według powszechnie znanego 
ujęcia kard. Stefana Wyszyńskiego, zatem rodzina stanowi podstawę narodu. Rodzina to 
jest miniatura narodu, naród w miniaturze, mikronaród. Tu dziecko uczy się wszystkiego, 
co narodowe, wychowuje się w języku narodowym, poznaje kulturę narodową, zwyczaje 
narodowe, obyczaje narodowe, religię wyznawaną w danym narodzie, dzieje własnego 
narodu, także na przykładzie dziejów własnej rodziny w kontekście narodowym. Zanim 
dziecko pójdzie do szkoły, już jest wstępnie ukształtowaną osobą, świadomą bycia człon-
kiem/członkinią danego narodu, np. Polakiem / Polką, mówienia danym językiem naro-
dowym, np. językiem polskim itd.

Nacjonizacja wtórna / narodyzacja wtórna / unarodowienie wtórne ma miejsce, kiedy 
osoba (dziecko) wychodzi poza rodzinę, zaczyna kontaktować się z rówieśnikami nale-
żącymi do tej samej nacji (tego samego narodu), idzie do szkoły, gdzie uczestniczy w 
życiu narodowym szkoły. W danym kraju nacjonizacja wtórna w szkole ma szczególny 
związek z nauką języka ojczystego (rodzimego, narodowego) w formie pisania i czyta-
nia. Mowa ojczysta (narodowa) poznawana na lekcjach, jej zasady, następnie przyroda 
ojczysta, geografia ojczysta, historia ojczysta, tradycja rodzima, itd. – wszystko to wpły-
wa na nacjonizację / unarodowienie młodego człowieka, ukazując mu rodzime, własne 
dziedzictwo narodowe.

Jeżeli proces nacjonizacji danego człowieka zachodzi bez problemów, bez długotrwa-
jących konfliktów z narodem, reprezentowanym przez inne osoby przynależne do tej sa-
mej wspólnoty narodowej, to ma miejsce proces asocjacji (łac. associatio – połączenie), 
czyli połączenia (osoby ze wspólnotą), inaczej asocjalizacji (dołączenia do społecz-
ności), szczególnie zaś o procesie anacjacji / anacjonizacji, czyli połączenia osoby z 
własnym narodem, niejako samoświadomej, uwewnętrznionej afiliacji do własnego na-
rodu, wewnętrznego unarodowienia, uwewnętrznionej akceptacji własnego narodu, jako 
swojego, pozytywnie przyjmowanego z całym jego dziedzictwem narodową i tradycją 
narodową). 

Jeśli natomiast u danej osoby pojawiają długotrwające konflikty z narodem, osoba-
mi należącymi do danego narodu, albo, jeśli mają miejsce zachowania antynarodowe,        
wymierzone przeciwko osobom z własnego narodu, to wtedy zachodzi proces dysocjacji 
(łac. dissociatio – rozdzielenie), czyli rozdzielenia, oddzielenia, rozłączenia (osoby ze 
wspólnotą), inaczej – dysocjalizacji (odłączenia od społeczności), szczególnie – zaś o 
procesie dysnacjacji / dysnacjonizacji, czyli rozdzielenia, oddzielenia od własnego 
narodu, rozłączenia z własnym narodem, niejako samoświadomej, uwewnętrznionej 
negacji własnego narodu, wewnętrznego wynarodowienia się, wynarodowienia siebie, 
zaprzeczenia własnej narodowości, tzn. uwewnętrznionej negacji rodzimego narodu, nie 
traktowanego już jako swój, lecz jako obcy, negatywnie przyjmowanego wraz z całym 
jego dziedzictwem i tradycją). 

Dysnacjacja, dysnacjonizacja bywa utożsamiana z zaprzaństwem narodowym, bo dana 
osoba zapiera się własnego narodu, zaprzecza własnemu narodowi, walczy z własnym 
narodem, neguje własny naród, choć do niego wszak przynależy nadal obiektywnie, sko-
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ro z niego się wywodzi, mówi danym językiem ojczystym, zna ową kulturę narodową, 
która tę osobę jednakowoż ukształtowała, w której dana osoba wyrosła itd. Zaprzaństwo 
narodowe niewątpliwie stanowi swego rodzaju patologię społeczną (najmocniejsze okre-
ślenie zjawiska), albo aberrację (odchylenie, błąd) lub przynajmniej logiczną niekoheren-
cję (najsłabsze określenie zjawiska), szczególnie z punktu widzenia spójności narodowej.

Należy zaznaczyć, że procesy asocjacji i dysocjacji są wzajemnie odwracalne i zależą 
od edukacji w tym zakresie (wychowania, kształcenia lub samowychowania, samokształ-
cenia). Ponieważ każdy człowiek został obdarzony z natury wolną wolą, przeto ma prawo 
wyboru, póki żyje, także i w zakresie przynależności do danej wspólnoty, także wspól-
noty narodowej. Musi się jednak liczyć z określonymi konsekwencjami owego wyboru.

Nawiązując do niemieckiej socjolożki Gudrun Cyprian, która pojęcie ‘socjalizacji’ 
wyjaśniała w duchu teorii komunikacji, traktując ją sumarycznie, jako wszystkie procesy 
uczenia się, przyjmowania oraz przekazywania informacji warunkujące pełnienie danych 
funkcji w społeczności, według wymagań owych społeczności, można powiedzieć, co 
następuje, na temat nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia w nieco innym aspek-
cie, niż jej redukcyjny socjologizm. Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie stanowi      
sumarycznie wszystkie procesy nauczania, uczenia, uczenia się, samokształcenia, wy-
chowania, samowychowania oraz przekazywania tradycji narodowych dóbr duchowych i 
materialnych, które warunkują pełnienie określonych funkcji w społeczności narodowej, 
według wymogów owej społeczności (wspólnoty narodowej), czyli według wymagań 
tradycji tegoż narodu.

Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie stanowi działanie interaktywne, ponieważ 
ma miejsce pomiędzy osobą a wspólnotą (rodziną, społecznością pozarodzinną, naro-
dem) i zachodzi w ramach trzech płaszczyzn. Płaszczyznami tymi są:

1) płaszczyzna makronarodowa, gdzie zachodzą interakcje pomiędzy narodem (wspól-
notą narodową), jego instytucjami (państwem, samorządem) oraz osobą indywidualną;

2) płaszczyzna mikronarodowa, gdzie mają miejsce oddziaływania narodowe, unara-
dawiające pomiędzy poszczególnymi osobami indywidualnymi;

3) płaszczyzna intrapersonalna, wewnątrz człowieka, gdzie kształtuje się świadomość 
narodową, jako pewną regułę, przejawiającą się w zachowaniu danej osoby.

Nacjonizacja/narodyzacja/unarodowienie stanowi zjawisko narodowe, które staje się 
nadto procesem wspólnoty (społeczności), ukierunkowanym na zachowanie ciągłości w 
kulturowo-narodowym rozwoju narodu. Chodzi o przekazywanie dóbr (duchowych i ma-
terialnych, czyli niematerialnych i fizycznych) z pokolenia na pokolenie, tzw. międzypo-
koleniową transmisję dóbr (przekaz międzygeneracyjny). Chodzi także o wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń i powstania nowych dóbr kulturowych, 
kulturowo-narodowych, tzn. ubogacenia własnej kultury narodowej, kultury swojego    
narodu o nowe dobra.

Proces narodyzacji/nacjonizacji/unarodowienia można by podzielić na trzy fazy         
logiczne, wzorując się na podziale socjalizacji dokonanym przez Petera Ondrejkoviča:

1) faza uwspólnotowienia oraz indywidualizacji osoby (w dzieciństwie),
2) faza indywidualizacji oraz personalizacji (w młodości),
3) faza enkulturacji i socjetyzacji.
Faza enkulturacji to faza przejmowania umiejętności kulturowych, tworzących system 
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dóbr danego narodu, przez udział w jego kulturze narodowej (faza wrastania w kulturę 
narodową). Socjetyzacja to proces wrastania w społeczności, tzn. np. stowarzyszenia, 
towarzystwa, wszelkie organizacje działające na rzecz dobra publicznego, narodowego 
(łac. societas - społeczność).

Proces nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia urzeczywistnia się poprzez czynniki 
nacjonizacyjne / narodyzacyjne / unaradawiające. Nie należy ich mylić z czynnikami 
narodotwórczymi. Do owych czynników należą: 1) rodzina, 2) szkoła narodowa, 3) inne 
narodowe instytucje edukacyjne (wychowawcze, oświatowe, opiekuńcze, resocjalizacyj-
ne), 4) narodowe instytucje kulturalne (muzea narodowe, biblioteki narodowe, archiwa 
narodowe, filharmonie narodowe, opery narodowe, operetki narodowe, teatry narodowe, 
kina narodowe, filmoteki narodowe, narodowe instytuty pamięci, inne miejsca pamięci 
narodowej itd.), 5) wszelkie instytucje narodowe i etniczne działające na rzecz narodu, 
etnosu, 6) rówieśnicy, 7) narodowe organizacje młodzieżowe (np. harcerskie), 8) naro-
dowe dobra kultury, np. książki przynależne do własnej kultury narodowej, 9) narodowe 
mass media (telewizja narodowa, radiofonia narodowa, gazety narodowe, elektroniczne 
portale narodowe, narodowe strony społecznościowe itd.) itp.

Za pomocą procesu nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia osoba przejmuje               
charakterystyczne wzorce osobowego zachowania, myślenia (rozumowania), postrzega-
nia     rzeczywistości i krok po kroku staje się osobą unarodowioną, w pełni identyfikującą 
się z własnym narodem. Pod wpływem nacjonizacji osoba kształtuje się, zaczyna wpły-
wać na swoje środowisko, bierze czynny udział w zdarzeniach wspólnotowych/narodo-
wych i je zmienia do pewnego stopnia, ponadto jednocześnie unowocześnia i wprowadza 
zmiany we własnej wspólnocie (rodzinnej, lokalnej, zawodowej, religijnej, regionalnej,  
narodowej), w zależności od własnego potencjału ludzkiego oraz istniejących możliwo-
ści działania.

Trzeba też dodać trochę nowych terminów dla jasności obrazu związanego z nacjoni-
zacją / narodyzacją / unarodowieniem, któremu jako zjawisku nie można wszak zaprze-
czyć, że zachodzi we wspólnotach narodowych, bo jest to faktem. Poszczególne narody 
samo-odradzają się, samo-powielają się w kolejnych pokoleniach, zatem istnieje proces 
unaradawiania kolejnych generacji osób przynależnych do danego narodu. Gdyby tak 
nie było, narody by zniknęły z powierzchni ziemi w przeciągu jednego pokolenia, a tak 
przecież nie jest.

Proponuję tu (poza ‘narodyzacją’ / ‘nacjonizacją’) także inne, nowe pochodne od nich 
terminy, które krótko definiuję. Być może niektóre z nich okażą się kiedyś użyteczne, 
jako określenia nowe lub na nowo odczytane, we wciąż rozwijającym się języku polskim.

A) Procesy pedagogiczne:
1) nacjonizowanie (analogicznie do terminu ‘socjalizowanie’ w sensie pedagogiczne-

go uspołecznienia) – to pozytywny proces kształtowania w kimś poczucia przynależności 
do danego narodu, do danej kultury narodowej, poddawanie procesowi nacjonizacji, czyli 
uczenia współdziałania z innymi członkami narodu, akceptowania norm narodowych, 
cechujących kulturę danego narodu;

2) nacjonizacja (analogicznie do pedagogicznego terminu ‘socjalizacja’ w sensie 
uspołecznienia) – to pozytywny proces kształtowania w kimś poczucia przynależności 
do danego narodu, do danej kultury narodowej, nadto proces przyjmowania przez jakąś 
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osobę wiedzy o własnej kulturze narodowej, nabywania kompetencji komunikacyjnej w 
jej własnym języku narodowym, zyskiwania potrzebnych umiejętności do życia w swoim 
narodzie, uwewnętrzniania porządku dóbr i systemu wartości, wzorów zachowań i norm 
charakterystycznych dla danego narodu, obowiązujących w tym narodzie, wynikających 
z oddziaływania kulturowego własnego środowiska narodowego; nacjonizacja to zarów-
no opisany tu proces, jak i rezultat tego procesu;

3) narodyzowanie (analogicznie do terminów: ‘wychowanie’, ‘kształtowanie’,           
‘formowanie’) – to pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświado-
mości narodowej i kulturowej w kontekście narodu; 

4) narodyzacja (analogicznie do terminu ‘edukacja’) – to pozytywna edukacja w        
zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;

5) narodowienie / unaradawianie – to (trwający jeszcze, niedokonany, niezakończo-
ny) pozytywny proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w kulturę 
narodową;

6) unarodowienie – to (dokonany, zakończony pozytywnie) proces zbudowania w 
kimś poczucia przynależności narodowej, przynależności do kultury narodowej;

7) znarodowienie – to (dokonany) pozytywny proces trwałego wrośnięcia w naród, w 
daną kulturę narodową;

8) wynaradawianie – to (trwający wciąż, niezakończony jeszcze, niedokonany) nega-
tywny proces niszczenia w kimś poczucia przynależności narodowej;

9) wynarodowienie – to (zakończony już, dokonany) negatywny proces zniszczenia w 
kimś poczucia przynależności narodowej;

10) odnarodowienie – to (zakończony, dokonany) negatywny proces odcięcia kogoś 
od jego własnej kultury narodowej i jego narodu;

11) odnaradawianie – to (niezakończony jeszcze, niedokonany, trwający wciąż)       
negatywny proces odcinania kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego własnego 
narodu.

B) Podmioty uczestniczące w pedagogicznym procesie nacjonizacji/ narodyzacji/
unarodowienia:

12) nacjonizator (per analogiam do terminu ‘edukator’) – to podmiot-mężczyzna 
(wychowawca, nauczyciel, opiekun, resocjalizator) nacjonizujący, prowadzący proces 
nacjonizacji, czyli edukacji w zakresie narodowym; 

13) nacjonizatorka (per analogiam do terminu ‘edukatorka’) – to podmiot-kobieta 
(wychowawczyni, nauczycielka, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces nacjo-
nizacji, czyli edukacji w zakresie narodowym;  

14) narodyzator (per analogiam do terminu ‘edukator’) – to podmiot-mężczyzna   
(wychowawca, nauczyciel, opiekun, resocjalizator) narodyzujący, prowadzący proces 
narodyzacji, czyli edukację w zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;  

15) narodyzatorka (per analogiam do terminu ‘edukatorka’) – to podmiot-kobieta 
(wychowawczyni, nauczycielka, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces naro-
dyzacji, czyli edukacji w zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;  

16) nacjonista – to człowiek-mężczyzna nacjonizujący, czyli prowadzący pozytywny 
proces kształtowania w kimś poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultu-
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ry narodowej; także zwolennik nacjonizmu; 
17) nacjonistka – to człowiek-kobieta nacjonizująca, czyli prowadząca pozytywny 

proces kształtowania w kimś poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultu-
ry narodowej; także zwolenniczka nacjonizmu; 

18) narodysta – to człowiek-mężczyzna narodyzujący (unaradawiający), czyli prowa-
dzący pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświadomości narodo-
wej i kulturowej w kontekście narodu; także zwolennik narodyzmu;

19) narodystka – to człowiek-kobieta narodyzująca (unaradawiająca), czyli prowa-
dząca pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświadomości narodo-
wej i kulturowej w kontekście narodu; także zwolenniczka narodyzmu;

20) unaradawiacz – to człowiek-mężczyzna (edukator, nauczyciel, wychowawca, 
opiekun, resocjalizator) prowadzący proces czyjegoś unaradawiania, czyli pozytywny 
proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w kulturę narodową;

21) unaradawiarka/unaradawiaczka to człowiek-kobieta (edukatorka, nauczyciel-
ka, wychowawczyni, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces unaradawiania, 
czyli pozytywny proces czyjegoś stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia 
w kulturę narodową;

22) nacjonizant (per analogiam do terminu ‘socjalizant’ – osoba socjalizowana, uspo-
łeczniana) – to podmiot rodzaju męskiego (wychowanek, uczeń, podopieczny, resocjali-
zant) nacjonizowany, poddawany procesowi nacjonizacji, czyli pozytywnemu procesowi 
kształtowania poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultury narodowej itd.; 

23) nacjonizantka (per analogiam do terminu ‘socjalizantka’ – osoba socjalizowana, 
uspołeczniana) – to podmiot rodzaju żeńskiego (wychowanka, uczennica, podopieczna, 
resocjalizantka) nacjonizowana, poddawana procesowi nacjonizacji, czyli pozytywnemu 
procesowi kształtowania poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultury 
narodowej itd.; 

25) narodyzant – człowiek płci męskiej (uczeń, wychowanek, podopieczny, resocja-
lizant) narodyzowany, czyli unaradawiany poprzez pozytywną edukację w zakresie naro-
dowym, w zakresie danej kultury narodowej;

26) narodyzantka to człowiek płci żeńskiej (uczennica, wychowanka, podopieczna, 
resocjalizantka) – osoba narodyzowana, czyli unaradawiana poprzez pozytywną eduka-
cję w zakresie narodowym, w zakresie danej kultury narodowej;

27) narodowista – przedstawiciel narodowizmu;
28) narodowistka – przedstawicielka narodowizmu;
29) nacjologista – przedstawiciel nacjologizmu;
30) nacjologistka – przedstawicielka nacjologizmu.

C) Terminologia ogólna w pedagogicznym procesie nacjonizacji/narodyzacji/una-
rodowienia:

31) narodyzm (analogicznie do terminu: ‘socjologizm’) – to sposób formowania       
narodowego, czyli prowadzenia pozytywnego procesu formowania, kształtowania w 
kimś samoświadomości narodowej i kulturowej w kontekście narodu, pozytywna eduka-
cja w zakresie narodowym, tj. w zakresie danej kultury narodowej;

32) nacjonizm analogicznie do terminu: ‘socjologizm’) – to naukowa postawa badaw-
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cza uznająca za pozytywny proces nacjonizowania, czyli kształtowania w kimś poczucia 
przynależności do danego narodu, do danej kultury narodowej, poddawania wychowan-
ków/uczniów/podopiecznych procesowi nacjonizacji, czyli uczenia współdziałania z in-
nymi członkami narodu, akceptowania norm narodowych, cechujących kulturę danego 
narodu; nadto naukowa postawa badawcza uznająca za pozytywny proces nacjonizacji, 
czyli przyjmowania przez jakąś osobę wiedzy o własnej kulturze narodowej, nabywania 
kompetencji komunikacyjnej w jej własnym języku narodowym, zyskiwania potrzeb-
nych umiejętności do życia w swoim narodzie, uwewnętrzniania porządku dóbr i systemu 
wartości, wzorów zachowań i norm charakterystycznych dla danego narodu, obowiązują-
cych w tymże narodzie, a wynikających z oddziaływania kulturowego własnego środowi-
ska narodowego; nacjonizm bada nacjonizowanie, oraz nacjonizację, tę ostatnią zarówno 
jako proces, jak i jako rezultat tego procesu;

33) narodowizm – pogląd przyjmujący za pozytywne zjawisko: A) unaradawianie / 
unarodowienie, czyli proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w 
kulturę narodową; budowania w kimś poczucia przynależności narodowej, przynależno-
ści do kultury narodowej; B) znarodowienie, czyli proces trwałego wrośnięcia w naród, 
w daną kulturę narodową;

34) nacjologizm (per analogiam do ‘socjologizm’) – to 1) nurt teoretyczny i metodo-
logiczny w naukach humanistycznych i społecznych w XXI w. jako reakcja na socjolo-
gizm; 2) kierunek badawczy uznający, że naród jest jednym z najważniejszych czynni-
ków wyznaczających zarówno życie społeczne, jak i kulturalne poszczególnych osób, 3) 
w pedagogice – nacjologizm pedagogiczny – postawa badawcza przyjmująca, że istota 
procesu wychowania zależy od warunków narodowego środowiska kulturowego (rodzi-
mego otoczenia narodowego), w którym zachodzi. 

D) Predykaty (określające przymioty):
35) nacjonistyczny – dotyczący nacjonizmu; 
36) narodystyczny – dotyczący narodyzmu;
37) unaradawiający – dotyczący podmiotu, który unaradawia kogoś innego (np.     

nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, rodzica), lub czynnika występującego w procesie 
unaradawiania;

38) unaradawiany – odnoszący się do podmiotu (wychowanka, ucznia, podopieczne-
go, dziecka), którego dotyczy trwający (jeszcze niedokończony) proces unaradawiania, 
czyli pozytywnego procesu stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w 
kulturę narodową;

39) unarodowiony – odnoszący się do podmiotu (wychowanka, ucznia, podopieczne-
go, dziecka), którego dotyczy (już zakończony pozytywnie, dokonany pomyślnie) proces 
zbudowania w kimś poczucia przynależności narodowej, przynależności do własnej kul-
tury narodowej;

40) nacjonizacyjny – dotyczący procesu nacjonizacji;
41) nacjonizowany – dotyczący podmiotu (wychowanka, ucznia, podopiecznego, 

dziecka) w procesie nacjonizacji;
42) znarodowiony – dotyczący dokonanego, pozytywnego procesu trwałego wrośnię-

cia podmiotu (osoby) w naród, w daną kulturę narodową;
43) wynaradawiany – dotyczący trwającego, niezakończonego jeszcze, niedoko-
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nanego ostatecznie negatywnego procesu niszczenia w kimś poczucia przynależności            
narodowej;

44) wynarodowiony – dotyczący zakończonego, dokonanego, negatywnego procesu 
zniszczenia w kimś poczucia przynależności narodowej;

45) odnaradawiany – dotyczący niezakończonego, niedokonanego, trwającego wciąż 
negatywnego procesu odcinania kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego własne-
go narodu;

46) odnarodowiony – dotyczący zakończonego, dokonanego, negatywnego procesu 
odcięcia kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego narodu;

47) nacjologistyczny – dotyczący nacjologizmu (nurtu, kierunku, postawy nacjologisty);
48) narodowistyczny – dotyczący narodowizmu.

W niniejszym tekście przedstawiono skrótowo zarys koncepcji nacjonizacja, narody-
zacji, unarodowienia w ramach pedagogiki kultury narodowej, ukazując podstawową ter-
minologię i definicje, nie wyczerpując przy tym zagadnienia.

Streszczenie:
1. Rodzaj artykułu. Artykuł oryginalny, koncepcyjny, teoretyczny jest przyczynkiem 

do badań kwestii patriotyzmu i narodu. 2. Cel artykułu. Celem artykułu jest pokazanie 
kwestii nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, w ramach koncepcji pedagogiki kultu-
ry narodowej (pedagogiki narodu, pedagogiki patriotyzmu). 3.  Zastosowana metodolo-
gia badawcza. Tekst powstał przy użyciu historiograficznej metody analizy dokumentu i 
logicznej analizy istoty rzeczy (ujęcie istotnościowe). Autor w artykule użył metodologię 
analizy logicznej i semantycznej pojęć. 4. Główne wyniki analizy. Autor przedstawił 
kwestie nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, jako elementy pedagogiki kultury    
narodowej. Tekst zawiera podstawową terminologię i definicje pojęć w kontekście teo-
rii wychowania patriotycznego/państwowego/narodowego, pedagogiki patriotyzmu oraz 
pedagogiki narodu. Autor przedstawił terminologię językową – przykłady użycia (pod-
stawowe nazewnictwo). Ponadto autor ukazał zarys teorii nacjonizacji/narodyzacji na 
wzór teorii socjalizacji/uspołecznienia. Tekst dotyczy takich pojęć, jak ‘nacjonizacja’, 
‘narodyzacja’, ‘unarodowienie’, które zostały wraz z kilkudziesięcioma innymi termi-
nami edukacyjnymi zanalizowane i zdefiniowane. 5.  Ograniczenia wyników analizy. 
Wyniki analizy są ograniczone do zakresu pedagogiki patriotyzmu (teorii wychowania 
patriotycznego).  6. Implikacje praktyczne artykułu. Wyniki analiz można zastosować 
dla celów dydaktycznych dla studentów, ponadto są tam implikacje teoretyczne – pod-
stawa dla dalszych badań w ramach teorii wychowania patriotycznego. 7. Implikacje 
społeczne artykułu. Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w społeczności pe-
dagogów, socjologów, politologów, kulturoznawców. 8. Oryginalność artykułu. Nowa 
wartość, jaką wnosi dany artykuł w stosunku do dotychczasowych badań, polega na stwo-
rzeniu teorii od podstaw, ustaleniu pojęć nacjonizacji, narodyzacji i unarodowienia oraz 
terminów pokrewnych, ich zdefiniowaniu w kontekście pedagogiki kultury narodowej.

Słowa-klucze: naród, nacjonizacja, unarodowienie, narodyzacja, edukacja, wychowa-
nie, pedagogika, pedagogika kultury, pedagogika kultury narodowej, terminologia peda-
gogiczna, wychowanie patriotyczne, wychowanie narodowe, wychowanie państwowe, 
edukacja narodowa, edukacja państwowa, edukacja patriotyczna, patriotyzm, teoria wy-



ARTICLES

76

chowania, Polska, socjologia narodu, pedagogika narodu, kultura narodu, kultura patrio-
tyzmu, pedagogika patriotyzmu,

Summary:
Nationisation, ethnicitisation (pedagogy of national culture – terminology and definitions)
1. What kind of article. The original, conceptual, theoretical paper is a contribution 

to research question of patriotism and nation (ethnicity). 2. The goal of an article: The 
article aims at presenting question nationisation, ethnicitisation, in the frame of concept 
of national culture pedagogy (pedagogy of nation, pedagogy of patriotism). 3. The re-
search method applied. The text has been written by the using the historiographical 
method of document analysis and logical analysis of thing essence (essential aspect). 
The author of the article used a method of logic and semantic analysis of terms. 4. Main 
results. The author presented questions nationisation, ethnicitisation, as the elements of 
pedagogy of national culture. The text includes the basic terminology and definitions of 
terms in the context of theory of patriotic/state/national upbringing, pedagogy of patrio-
tism and pedagogy of nation. The author presented linguistic terminology, samples of 
the using (basic nomenclature). Additionally, the author presented an outline of theory of 
nationisation/ethnicitisation, following the theory of socialization. The text concerns such 
terms as ‘nationisation’, ‘ethnicitisation’, which were analysed and defined together with 
tens another educational terms. 5. The limits of the results. The results are limited to the 
field of pedagogy of patriotism (theory of patriotic upbringing). 6. Practical implica-
tions of the article. The results of the analysis can be applied for the didactic reasons for 
students, moreover, there are theoretical implications – grounds for further research in the 
frame of patriotic upbringing theory. 7. Social implications of the article. These results 
are socially applicable in society of educators, sociologists, politologists, researchers of 
culture. 8. The novelty of the article. New insights introduced by the article with regards 
to the current literature is that it created theory in the background, creation of terms such 
as ‘nationisation’, ‘ethnicitisation’ and similar terms, their definitions in the context of 
national culture pedagogy. 

Key words: nation, ethnicity, nationisation, ethnicitisation, education, upbringing, 
pedagogy, pedagogy of culture, pedagogy of national culture, pedagogical terminology, 
patriotic upbringing, national upbringing, state upbringing, national education, state edu-
cation, patriotic education, patriotism, theory of education, theory of upbringing, Poland, 
sociology of nation, pedagogy of nation, culture of nation, culture of patriotism, peda-
gogy of patriotism,
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Człowiek bez narodu jest duszą bez treści, obojętną,
niebezpieczną i szkodliwą. 

Stanisław Brzozowski


