
 

 

Wstęp 
 
 

Procesy ewolucji stereotypów zachodzących wśród kolejnych pokoleń osób 
urodzonych po II wojnie światowej, wraz z mającymi na nie wpływ subiektywnymi i 
obiektywnymi uwarunkowaniami, są kwestią niezwykle istotną i wartą zastanowienia. 
Niniejszy tom stawia sobie za cel ich ukazanie, czyniąc tematem przewodnim, 
uwzględniając czynnik czasu, intensyfikację wzajemnych kontaktów, wzajemne 
pogłębianie wiedzy o historii i kulturze obu narodów, nabyte doświadczenia własne 
oraz ocenę procesów, jakie zachodzą we wzajemnym postrzeganiu siebie przez oba 
narody, żydowski i polski. 

Pojęcie „narodu" ma, obok innych, wymiar kulturowy i łączy w sobie treści 
specyficzne dla niego samego, jednocześnie wyznaczając jego tożsamość. Oznacza to, 
że wspólnota narodowa konsoliduje się w swej jedności wokół pewnego rodzaju 
wartości, które wspólnie tworzą swoistą dla grupy duchowość (odczuwanie i 
przeżywanie wartości). Formułują one etos właściwy dla danej społeczności, ze 
względu na który jest ona przez innych rozpoznawalna, ale też we własnym 
przekonaniu odróżnia się od innych. W kształtowaniu się tożsamości narodowej biorą 
udział właściwie wszystkie, stosownie do okoliczności, dziedziny kultury, stwarzając 
tym samym sytuację, w której jedna z owych dziedzin stanowić może ognisko 
konsolidacji w przyjmowanym systemie wartości. Przynależność narodowa 
rozpatrywana w kategoriach subiektywnych może być wyrażana własną wolą, 
wyborem, sympatią itp. do określonego narodu. Pojęcie narodu, a w tym także 
tożsamości narodowej, podlega utrwalonej w zbiorowej pamięci mitologizacji, 
kształtowanej przez wytwory dzieł sztuki, literaturę, publicystykę, a także historię 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wobec procesów globalizacji coraz częściej 
stajemy przed problemem lub oczekujemy od innych odpowiedzi na kwestię: jestem 
Polakiem, ponieważ..., jestem Żydem, ponieważ... Tożsamość poszczególnych 
narodów posiada wymiar zarówno subiektywny jak i obiektywny. Oba te wymiary 
mają istotne znaczenie w kształtowaniu stosunków międzyludzkich, tych 
wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Elementy tradycji, a także przekazywane 
przez pokolenia sądy o ludziach i narodach, które - często nieświadomie - kształtują 
ich aktualne poglądy o sobie, wpływają w sposób znaczący na współpracę pomiędzy 
narodami. 

Tendencja do uproszczonego postrzegania grup ludzkich ma charakter 
uniwersalny, a owo spostrzeżenie jest subiektywnym obrazem rzeczywistości. W 
brzęczącym chaosie zewnętrznego świata wyróżniamy to, co nasza kultura już dla nas 
sformułowała i jesteśmy skłonni odbierać to, co wybraliśmy spośród form przez nią 
ustereotypizowanych. Często wypowiadamy się o świecie, zanim go poznamy. 
Wyobrażamy sobie wiele rzeczy, zanim ich doświadczymy. Stereotyp, jako sąd 
wartościujący, jest obrazem zabarwionym przekonaniami i emocjami, co utrudnia 
kształtowanie zobiektywizowanej oceny rzeczywistości. Prowadzi do wyolbrzymienia 
wad czy zalet innych narodów. Stereotypy przybierać mogą postać sztywnych i 
trwałych schematów poznawczych, szczególnie wówczas, gdy wpajane są jednostkom 
we wczesnym dzieciństwie. 



 

 

Poznanie pozytywnej i negatywnej funkcji stereotypów w życiu społecznym 
może zneutralizować nasze ewentualne uprzedzenia do innych narodów, ale 
równocześnie przyczynić się do zniesienia konfliktów, które często rodzą się w 
naszych umysłach na skutek braku dostatecznej wiedzy o problemie, człowieku czy 
narodzie. 

W poszczególnych częściach książki przedmiotem analizy uczyniono schematy 
wzajemnego postrzegania w świadomości pokoleniowej obu narodów, polskiego i 
żydowskiego, procesy edukacji międzykulturowej w oparciu o poszanowanie 
„inności" oraz elementy wielokulturowości miasta Częstochowy. Ważnym 
komponentem tomu są relacje członków dwóch pokoleń urodzonych po Holocauście, 
obywateli Stanów Zjednoczonych, emocjonalnie związanych z przodkami, Żydami 
Częstochowianami. 

Niniejsza, trzecia już, publikacja poświęcona wielokulturowej Częstochowie, 
jest wynikiem spotkań kilku pokoleń Częstochowian narodowości żydowskiej i 
polskiej, których losy rzuciły w różne części świata. Nie wyczerpując jednak 
bogactwa tej tematyki, z pewnością stanowi ważny element poznawczy, przybliżający 
oba narody i budujący między nimi mosty. 
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