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Od redakcji 


Cdy po upadku mum berliliskiego Francis Fukuyama obwie§ci/ "koniec 
iristorii" - ostateczny triwnj idea/ow " demokratycZ/1ego kapitalizmu" - wielu 
krytyk6w jego koncepcji zwracalo uwagt;;, ie najwazniejszym wyzwaniem dla 
spo/eczelistw liberalnycll stanie sit;; jui wkr6tce problem narodu. Huk wy
strzat6w nod Sarajewem IV dramntyczny sposob potwierdzii s/uszno§c tej 
prognozy. Kwestia narodu jest wszakie przedmiotem dyskusji nie tylko w kra
jach postkomunistycVlYch. Procesy in/egracyjne z jednej SI/-on)" a I'ozwijajqce 
sie I'egiona/izmy z drugiej prolVokujq do pytari 0 Ilarod i nacjonalizm rowniei 
spotcczclistwa Zachodu. 

o nacjonalizmie prz)'wyklo sie mowic jako 0 zagroieniu. I rzeczywi~'cie, 

!anatycmi ort;;downicy idei narodu doslarczyli i dostarczajq - laki e w Polsce 
- ai nadto dllZO pmvodow, by w retoryce nacjonalistycmej widziec zapowiedi 
przdladowGii i odl'zucenia tych, ktorych z jakicM przyczyn wyklucza sir: z.e 
wspolnoty narodowe). Z drugiej stron), przywi(lzanie do tradycji narodowych 
pozostaje, kto wie czy nie najiYlI'szym, idea/em pozwalajqcym jednostce od
naldc swojq toi samosc we wspolnocie kul/urowej i historyczne). Czy wystarczy 
to oslamie zjawisko okrdlic miallem pa/riotyzmu i odroil/ic od nacjonalizmll, 
czy raczej przeciwllie - idqc za propozycjami Jerzego Szackiego, Alldrzeja 
Walickiego i Man'ina Krola - starm: sit;; w obrebie naejonalizmll wyodrebllic' 
/akcljego postac, ktora da sie pogodzic z illsrytucjami demokratycmego panstwa 
i spo/eczer/stwa obywatelskiego? 

To py/anie jest szczeg6lnie aktualne w Polsce. KOl1lunizm zniszczy/ duchowe 
wiezi spajajqce Polakow, skupiajqce nas wok6/ wspolnyclz lVarto§ci. Jest rzeczq 
oczywistq, ie same mechanizmy demokratyczne nie zapelniq tej pustki, Hie 
stworzq millimum aksjologicz/lego niezbr;dllego do zachowania spo/ecznej jed
no§ci. Czy IV tej s)'fuacji w/a§nie tradycji i to:/.samo,\'ci narodowej /lie powinni§
my traktowac jako rezerwuaru warfo§ci, no ktorych. zbudowac moina w Polsce 
etas Ilowoczesllego spo/eczenstwa demokratycZllego ? Polemiki i nieporOZLllllie
Ilia wywo/ane niedawnym o§wiadczeniem Rody SIC/lej Episkopatu najlepiej 
dowodzq, ie problem narodu trzeba przemy§lee od nowo. 

* 

NastepllYI1l nwnerem "Zl1oku" chcielibY§I1lY wlqczyc' sit;; w przyg%wania do 
pielgrZ}'l1lki Jona Pawla /I do krnjll. W kwietniowym zeszycie naszego pisma 
znajdq sie wiec zarowno refleksje Ilod znaczeniem obecnego pOllryjikatu dla 
Ko§cio/a, j{lk i ({Ilalizy kOlldycji, w jakiej z({s/anie swq ojczyzn~ Papiei. 
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o NARODZIE 

I NACJONALIZMIE 


Jerzy Szacki 

No single, universal theory of nationalism is 
possible. As the historical record is diverse, 
so too must be our concepts. 

John A. Hall' 

1. Niedoszty koniec ery narodow 

Wiele juz razy stwierdzano, ze era narod6w zbliza si~ do konca, 
i przedstawiano catk.iem rozsqdne argumenty na poparcie tej tezy. 
Istotnie, mogtoby sie wydawac, iz w $wiecie "odczarowanym" pod 
wptywem nowoczesnej cywilizacji nie rna juz miejsca na emocje, kt6re 
umozliwity dominacj~ idei narodowej w swiadomosci spotecznej i poli 
tyce. 

Na poz6r rozw6j rynku swiatowego, komunikacji i kooperacji 
miedzynarodowej na bezprzyktadnq skale, regionalnych unii i zjed
noczen, organizacji ponadnarodowych, kosmopolitycznej kultury maso
wej itd. wyklucza mozliwosc narodowego odosobnienia i kultywowania 
bez konca jedynej w swoim rodzaju narodowej tolsamosci. 

Nie rna sensu przypominac tu szczeg6towo owych argument6w, Sq 
bowiem dobrze znane. lakiekolwiek wszelako Sq, nie r6wnowazq 
wymowy fakt6w, kt6re swiadczq 0 tym , ze kwestia narodowa bynaj
mOleJ nie utracita aktual nosci, a nawet nierzadko odzyskuje jq tam , 
gdzie dtugo wyglqdata na anachronicznq. Ma ona ciqgle ogromne 

, 1. A . Hal l, N(ltiono/islIJ: C/ossijied olld Explained, ., Daedalus " , I. 122, nr 3 (Summer 1993), 
s. I 
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o NARODZIE 1 NACJONALlZMIE 

znaczenie nie tylko na peryferiach wsp6lczesnego swiata, gdzie ludy 
zapomniane przez Boga j ludzi upominaj'l si~ z op6inieniem 0 swoje 
prawo do samodzielnego bytu, lecz r6wniel. w jego centrum, gdzie 
mogloby si~ wydawac, l.e jul. od dawna pod sztandarem narodowym nie 
rna niczego ani do zdobycia, ani do uratowania. 

Racj~ rna John Dunn, kiedy twierdzi, l.e nacjonalizm (mniejsza na 
razie 0 spos6b rozumienia tego slowa) stal si~ "wsp6lnym idiomem 
wsp6lczesnej wral.liwosci politycznej, w kal.dym razie tej nie na 
pokaz".2 Nie jest to zaiste widmo przeszlosci, pokazuj'lce si~ jedynie 
z rzadka w tym lub innym zascianku. 

Sila uczuc narodowych jest wprawdzie zmienna w czasie i ogrom
nie zr6l.nicowana w przestrzeni, ale nic nie wskazuje na to, bysmy mieli 
gdziekolwiek do czynienia z wyrain'l tendencj'l znil.kow'l. Zmieniaj'l 
si~ tylko (i to nie wsz~dzie) formy przejawiania si~ tych uczuc. Jesli 
nawet przez dlul.szy czas uczucia te mog'l wydawac s i~ uspione, 
niewiele na og61 trzeba, aby je z uspienia wyrwac . Wci'll. mamy jakies 
nowe tego dowody: dawna Jugoslawia bynajmniej nie jest wyj'ltkiem. 

Sprawa geograficznego zasi~gu tych uczuc nie jest wprawdzie 
calkowicie jasna, ale niepodobna zaprzeczyc, ii pr6by ich budzenia 
trwaj'l dzis na wszystkich kontynentach: europejskim pod wzgl~dem 
swej genezy nacjonalizmem "zarazil si ~ " w istocie caly polityczny 
swiat. Jego hasla znane S'l nawet tam, gdzie narody wci'll. S'l bardziej 
ideologicznym postulatem nil. rzeczywistosciq, aibowiem powolywanie 
si~ na ich niezbywalne prawa stanowi niezmiennie pot~l.n'l bran 
moralnq i propagandow'l' z kt6rej malo kto pou'afi na dlul.sz'l met(! 
zrezygnowac. 

MOina wprawdzie dowodzic , choc nie jest to wcale pewne, ii 
nacjonalizm rna dzi s nade wszystko destrukcyjny charakter i nie moina 
na nim niczego zbudowac, ale nie zmienia to faktu, ie era narod6w trwa 
i prawie nic nie zapowiada jej rychlego konca. Ani przyspieszone 
jednoczenie s i~ panstw niekt6rych rejon6w pod takim lub innym 
wzgkdem, ani mieszanie si~ na ich terytoriach populacji r6l.nego 
pochodzenia, ani - wreszcie - wzrost liczby ludzi pozbawionych 
jakiegokolwiek narodowego zakorzenienia. Wprost przeciwnie, zjawis
ka te zdajq si~ wr~cz sprzyjac niejakiemu renesansowi nacjonalizmu, 
w kt6rym znajduj'l ujscie I~ki i frustracje wynikajqce z tych nowych 
sytuacji . 

Jake jedyna z wielkich ideologii, jakie zrodzil XIX wiek, nac
jonalizm nie wykazuje bodaj iadnych oznak kryzysu. Kryzys przeiy
waj'l natomiast od dawna ideologie wobec niego konkurencyjne i wro

, J. Dunn . Wnl erll Po/ili",,1 Th elin' III Ih e Foce of Ih e FUlure, Cam bridge 1993. s. 58. 
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JERZY SZACKI 

gie, a wi~c, z jednej strony, "kosmopolityczny" liberalizm, z drugiej 
zas - "mi~dzynarodowy" socjalizm. Kat.da z nich zdett.yla sobie zresztq 
przyswoic niejedno nacjonalistyczne haslo: mielismy jut. przeciet. (lub 
mamy) i "Iiberalny nacjonalizm", i "narodowy komunizm". Bo tet. 
nacjonalizm jest zapewne czyms wi~cej nil. tylko jednq z wielu 
ideologii. Raz po raz okazuje si~ on niezb~dnq przyprawq do kat.dej 
z nich, albowiem, jak pisal metdrze Isaiah Berlin, "nacjonalizm mot.e 
do tego stopnia zdominowac ostatniq cz~sc naszego stulecia, t.e t.aden 
niemal ruch i zadna rewolucja nie b~det mialy szans na sukces, jesli nie 
sprzymierzet si~ z nacjonalizmem, a tym bardziej jesli wejdq z nim 
w konflikt" J 

To prawda, t.e w najbardziej oswieconych srodowiskach tzw. krajow 
rozwini~tych nacjonalizm cieszy si~ na ogol stosunkowo niewielkq 
popularnosci q. W niejednym "dobrym towarzyslwie" po prostu nie 
przystoi bye nacjonalistq w t.adnym z mot.liwych znaczen tego slowa. 
Nic to dziwnego, gdyt. nie jest to rodzaj poglqd6w, ktary maglby 
odpowiadac bardziej wyrafinowanym wymaganiom intelektualnym. COt. 
z tego jednak, skoro w tej lub innej ze swych licznych postaci nac
jonalizm mot.e niezawodnie liczyc na mocny oddzwi~k wsrod mas pros
tych I udzi i bynajmniej nie traci atrakcyjnosci dla elit krajaw zwanych 
optymistycznie, choc bardzo rzadko trafnie , "rozwijajqcymi si~"? 

Nigdzie nie jest zresztq powiedziane, t.e wlasnie zwiqzany z moder
nizacjq post~p oswiaty oznacza koniecznie nieodwolalny zanik nac
jonalizmu, lub chocby tylko jego najbardziej barbarzynskich odmian. 
Przekonanie, t.e tak jest, okazalo si~ jednym z najwi~kszych zludzen 
nowoczesnej Europy. Prawd~ mowiqc, to wlasnie upowszechnienie 
oswiaty uczynilo ekspansj~ nacjonalizmu mot.liwq: nie byloby jej bez 
szkoly, ksiqt.k.i i gazety, radia, filmu i telewizji. Nie byloby jej rowniez 
bez uniwersytetu, na ktorym uczono narodowej historii, literatury, 
filozofii, ekonomii itd. 

2. Dygresja 0 naukach spotecznych 

Nauki spoleczne zrobily niemalo , by oswietlic rat.ne wymJary 
opisywanego zjawiska, nie docenily wszakt.e jego znaczenia. W szcze
g61nosci nie docenila go socjologia, od poczqtku zafascynowana nade 
wszystko uniwersalnym ex definitione procesem modernizacji i mocno 
na ogol przekonana, it. charakterystyczne dla nowoczesnego spoleczen
stwa wi~zi mi~dzyludzkie coraz mniej majq w sobie z Gemeinschaft, 

1 I. Berlin. N(I(..j (Jl/o/izm: z/ekCCIV({l( ))!(I {J() / ~J.:{/. w: D wie k()lIcep(je wo!Jw,\:ci i iJll/e esej e, 
Warsza wa 19YI, s. 206. 
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o NARODZIE I NACJONAUZMIE 

z kt6rC\ nar6d nieodparcie kojarzy si~ zar6wno nacjonalistom, jak i ich 
krytykom. 

Nowoczesny swiat mial bye swiatem stowarzyszefi, a nie wsp6lnot. 
Wprawdzie wielu socjolog6w bolalo nad schylkiem Gemeinschaft 
i twierdzito, iz bez elementu wsp61notowego spoleczefistwo w og61e 
jest nie do pomyslenia, w centrum uwagi wi~kszosci (zwtaszcza 
zachodnich) socjolog6w znalazl si~ jednak raczej rozktad tradycyjnych 
wsp61not niz proces ich trwania oraz powstawania ich nowoczesnych 
odpowiednik6w. W rezultacie powstato mn6stwo dziet socjologicz
nych, a nawet podr~cznik6w socjologii, w kt6rych w og61e nie wy
st~powato stowo "nar6d". Socjo-logia rzadko byla nacjo--logiC\, co 
zresztC\ przysparzalo jej wrog6w wsr6d nacjonalist6w. 

Podobnie nie brakowalo opracowafi nowoczesnej mysli politycznej, 
w kt6rych na pr6zno szukalibysmy rozdzialu 0 nacjonalizmie. Racj~ 
mial Isaiah Berlin, nazywajqc nacjonalizm "zlekcewazonC\ pot~gq"4. 
Lekcewazyli jq zresztq nie tylko uczeni, lecz r6wniez politycy, nie 
zawsze zdajqc sobie w por~ spraw~, iz najmqdrzejszy nawet projekt 
okazuje sl~ bezwartosciowy, jezeli nie uwzgl~dnia istniejqcych po
dzial6w i konflikt6w mi~dzy narodami oraz tego, co wi~kszose czton
k6w danego narodu uwaza za jego swoiste powolanie. 

Dzisiaj ten stan rzeczy nalezy juz w znacznej mierze do przeszlosci. 
Mozna nawet powiedziec, ze w naukach spotecznych nar6d i nac
jonalizm staty si~ w ciC\gu ostatniej dekady bardzo modne. Nie tu 
miejsce, by zastanawiac si~, jak doszlo do tej zmiany, choc jest to zaiste 
ciekawe pytanie. Tym ciekawsze, ze dotyczy nie tylko nauk spolecz
nych w tych krajach, gdzie, jak na przyklad w Polsce, zainteresowanie 
kwesti q narodowq by to juz kiedys duzo wi~ksze od przeci~tnego, lecz 
r6wniez w tych krajach, gdzie w przeszlosci niemal w og61e nie 
wyst~powalo, jeSli oczywiScie nie liczyc trwalego zainteresowania 
sprawq r6znic i konflikt6w etnicznych. Tak wi~c na przyktad kwesti~ 
narodowq odkryli teraz nieoczekiwanie r6wniez Amerykanie, kt6rzy 
ponoszq najwi~kszq bodaj odpowiedzialnosc za dtugotrwaty rozw6j 
socjologii bez poj~cia narodu. 

Mniejsza jednak 0 te szczeg6ty - tak skqdinqd interesujqce dla 
historyka nauk spotecznych czy socjologa wiedzy. W tym miejscu 
wazne jest to, ze nikt bodaj nie kwestionuje juz dzisiaj waznoSci 
problemu i pisze si~ 0 nim coraz wi~cej i lepiej. Zbiega si~ to zresztq 
z istnq eksplozjq zainteresowafi zagadnieniami indywidualnej i zbioro
wej tozsamoSci, tradycji i pami~ci zbiorowej, mozliwosci odnowy wi~zi 
wsp61notowych itp. Dodajmy, iz wszystkie te zainteresowania nie majq 

I. Berlin . lip. cil. 
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JERZY SZACKI 

czysto akademickiego charakteru, lecz wiqzq si\! z bardzo praktycznym 
pytaniem, kt6re postawil na przyklad Charles Taylor w artykule: 1ak 
wiele wsp61lloty potrzeba w demokracji?5, dowodzqc, iz zdolna do zycia 
demokracja wymaga nie tylko zagwarantowania praw czlowieka i oby
watela, lecz r6wniez istnienia wsp61nych wartosci, umozli wiajqcych 
osiqgni\!cie niezb~dnego minimum spolecznej jednosci. 

Aczkolwiek nie dla wszystkich musi to bye powodem do radosci, 
owe wartosci wsp61ne, b\!dqce podstawq identyfikowania si\! obywateli 
ze zbiorowosciq, do kt6rej nalezq, Sq dzis w pierwszym rz~dzie 

wartosciami n a rod 0 w y m i. Wlasny kraj kocha si\! raczej dlatego, ze 
jest wlasny , niz dlatego , ze rna dobrq konstytucj~. Jest to, bye moze, 
calkowicie irracjonalne, nie wszystko jednak, co rzeczywiste, jest 
rozumne. 

Nowsza literatura naukowa na temat narodu i nacjonalizmu jest 
u nas jeszcze slabo znana, gdyz poza paroma artykulami w tlumaczeniu 
ukazala si\! jedynie ksiC\.zeczka Ernesla Gellnera Narody i nacjonaiizm, 
nie wywolujqc zresztq na razie szerszego oddiwi~ku. Literatura ta r, jest 
wszakZe godna bacznej uwagi, poniewaz przynosi nowe pod wieloma 
wzgJ~dami spojrzenie na kwesti\! narodowq. Zawiera ona bezposredni C\. 
lub posredniC\. negacj~ wielu poglqd6w, kt6re - wtajemniczani w t~ 

kwesti\! gl6wnie w kr\!gu idei romantycznych - sklonni jestesmy 
uwazae za oczywiste. Literatura ta zasluguje na powazne przemyslenie 
i do niego niniejszy artykul zaprasza , nie b~dqc jednak po prostu 
sprawozdaniem z odpowiednich lektur. 

B\!dzie to raczej przegJqd znanych skqdinqd dylemat6w teorii 
narodu, uwzgl~dniajqcy plynqce z niej wnioski i pytania. Inaczej 
m6wi qc, chodzi mi nade wszystko 0 przedstawienie problemowego 
pola, na jakim toczy si\! wsp6lczesna dyskusja 0 kwestii narodowej . 
Dyskusja nabierajC\.ca, jak si\! zdaje, rozp\!du. 

3. Natura i historia 

Pierwszy problem, kt6ry w dyskusji 0 narodach niezmienme si \! 
pojawia, to problem ich poczqtku, istniejq bowiem od dawna dwa 
przeciwstawne stanowiska w tej sprawie. Wedlug pierwszego, narody 
istniejq od niepami\!tnych czas6w, wywodzqc si\! raczej z natury niz 

.1 Polsk i przeklad lego anykulu ukazal s i ~ W lomie pod redakcj'l T. Buksillskiego W.'pri/lll!· 
{()wrd<' IVohec w\"zwwi liheraliz.nur, Poznal1 1995 , s. 51 - 66. 

(, POZL! w~polllnian;" ksi ..rt.kij Gellnen.l man) zwfaSZCZil na rnysli pruce: "n{/~illed Commuuities 
(London 198 ~) B. Andersona, NotiOll{//ism. Five Roads 10 Modemit,· (Cambridge , Mas,"" 1992). 
Nations "lid NwiolLa/i.1"1/l Since 17XO. Pmgmlllme, Myth. Reality (Cambridge 1990) E, J. 
Hobsbawma. Par. lakie przegl~d kOllcepcji w ksi~ice P. Jamesa, Nct/irlll FomL(lIirlll, TOlI'ords 
(I Theon or Ahstroct Comlllwlin', London 1996 , cz, 3. 
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z historii spo1eczenstw ludzkich, wedlug drugiego natomiast Sq one 
formq uspolecznienia, ktora pojawila si~ stosunkowo p6ino i bynaj
mniej nie wsz~dzie, gdziekolwiek zyjq ludzie. 

Pominmy na razie to, z jakim momentem dziej6w i z jakimi 
szczegolnymi okolicznosciami wi'lzq pojawienie si~ narod6w zwolen
nicy drugiego stanowiska. Na razie chodzi wylqcznie 0 odr6znienie 
dw6ch zasadniczych stanowisk, a mianowicie nat u r a lis t y c z neg 0 
i his tor y c z neg o. OkresJenia "naturalistyczne" uzywam tu zresztq 
w znaczeniu luinym, majqc na mysli wszelkie poglqdy, wedlug kt6rych 
podzial ludzkosci na narody jest r6wnie stary lub prawie r6wnie stary 
jak ona sama. 

Bronislaw Malinowski napisat w ksiqzce Freedom and Civilization, 
ze istnienie narod6w jest "pierwotnym i fundamentalnym faktem 
w ewolucji ludzkosci" 7 W poglqdzie tym Malinowski nie byl i nie jest 
odosobniony, przy czym niekiedy nadaje si~ temu poglqdowi sens 
bardziej jednoznacznie naturalistyczny, niz byl to sklonny robic zacy
towany autor. Tak wi~c na przyklad wsp61czesny socjobiolog Robin 
Fox powiada, iz "sercem" kazdego narodu jest - biologicznie uwarun
kowane - poszerzone poczucie solidarnosci krewniaczej, dzi~ki czemu 
uczucia narodowe posiadajq szczeg61nq moc. K Podobny sens mialy tez 
niewqtpliwie wszystkie - tak przeciez liczne, uczone i nieuczone 
- koncepcje narodu, kt6re powolywaly si~ na domniemanq "jednosc 
krwi" . 

Brak tu miejsca, by omawiac rozliczne odmiany pog1<!du 0 "wiecz
nosci" narod6w. Choc pogl'ld ten trzyma si~ mocno w mysleniu 
potocznym, ulegl on we wsp6!czesnych naukach spo1ecznych wyrainej 
marginalizacji i nie warto zajmowac si~ nim zbyt szczeg610wo. 
W swym og61nym sformulowaniu wart jest wszakZe uwzgl~dnienia 
jako polemiczny uklad odniesienia dla tych rozwazan 0 narodzie, 
w kt6rych przyjmuje si~ za oczywistosc , ze historia I udzkosci dziel i si~ 
na bardzo dlugi okres, kiedy narody nie istnialy, oraz stosunkowo kr6tki 
okres ich istnienia . 

Geneza poglqdu, iz podziat ludzkosci na narody nie ma w istocie 
zadnego uchwytnego poczqtku, b~dqc r6wnie stary jak gatunek ludzki, 
nacjonalizm zas jest, w gruncie rzeczy, nie czym innym jak ucywilizo
wanym trybalizmem, wydaje si~ prosta. Bierze si~ on z najzupelniej 
slusznego stwierdzenia, iz ludzkosc byla zawsze podzielona na grupy 
wyrainie od siebie r6zne, kt6rych czlonkowie przejawiali silnq skton

7 Por. B. Malinowski. Plemi{- nartiil i plemif-poriS/Wo, w: Sto /w .l'Ocj%gii p,,"'kie; pod 
rcdJkcj4 J. SZJckiego, Warszuwu 1995, s. 504-509. 

x R. W. Fox. Nationalislil. Hmll '" Ancient alt il Modem. ,.The NUlioflul Interest". nr 35 , 
Spring 1994, s 51-57. 
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nose do dzielenia ludzi na swoieh i obeyeh, uwazajqe przy tym, ze ei 
pierwsi Sq bezwarunkowo lepsi od tyeh drugieh lub nawet ze tylko oni 
Sq naprawd\! ludimi. 

W pewnym sensie, tzw. spofeezenstwa pierwotne byly nawet bar
dziej "nacjonalistyezne" od nowoczesnych, albowiem wyznawaly ety
czny dualizm, nakazujqcy zupelnie inne traktowanie swoich i obcych: 
"narodowy egoizm" byl w nich bezwzgl\!dnie obowiqzujqC(l normq, 
kt6rej dzialanie ograniczyla dopiero z czasem zasada jednosci rodzaju 
ludzkiego. 

Prawie sto lat temu William Graham Sumner wynalazl slowo 
e t n 0 c en try z m, oznaczajqce wlasnie "taki poglqd na sprawy, zgod
nie z kt6rym wlasna grupa stanowi centrum wszystkiego i wszystkie 
inne gromady Sq hierarchizowane i oeeniane w odniesieniu do niej " 9 

Latwo zauwazye, ze tak rozumiany etnocentryzm stanowi wazny sklad
nik nowoczesnych ideologii narodowych.11I Podobnie latwy do zaobser
wowania zwiqzek kazdego narodu z okreslonym terytorium kojarzy si\! 
nieodparcie z opisywanym po wielekroc przez etolog6w terytorializ
mem, jaki wyst\!puje w swiecie zwierz\!cym. 

Fakt6w takich niepodobna, rzecz jasna, zakwestionowac, nie upo
wazniajq one jednak do tego, by wsz\!dzie, gdziekolwiek pojawia si\! 
etnocentryzm ezy terytorializm, widziec narody i m6wie, dajmy na to, 
o "nacjonalizmie" w Starym Testamencie ezy w starozytnej Greeji. Nie 
Sq to wca\e przyklady wymyslone. Mozna je w obfitoSci czerpac nie 
tylko z myslenia potocznego, lecz r6wniez z dziel uczonyeh histo
ryk6w. Gt6z istnienie - nawet najbardziej uderzajqcych - cz\!sciowych 
podobienstw nie stanowi dowodu, iz zjawiska jakos podobne do siebie 
Sq identyczne. Jezeli etnocentryzm istotnie stanowi niezbywalny atrybut 
nowoczesnego nacjonalizmu, nie oznacza to przeeiez, ze ten ostatni jest 
po prostu "nowym trybalizmem", czy tez trybaJizmem po prostu , jak 
utrzymywal, dajmy na to, Popper. 

W gr\! wchodzq takze r6znice i to r6znice doniosle. Nie powinnismy 
ich lekeewazyc, jezeli nawet jestesmy gotowi zgodzic si\!, iz bez 
uznania na przyklad niech\!ci do obcych za ludzkq ceeh\! gatunkowq nie 
da si\! wyjasnic oszalamiajqcej kariery nacjonalistycznych ideologii 
czas6w najnowszych. Co innego jednak "naturalne" podloze psyeho
logiczne reeepcji tyeh ideoJogii, co innego natomiast spoleczne warunki 
ieh powstania, kt6re pojawily si\! dopiero w okreSlonej fazie rozwoju 
hi storyeznego. R6znic tych nie przekresla r6wniez to, ze wielu nac

" w. G. Sumner, Nail/wine sposol)Y POslfPo,,"ani!l IV ;;mm!ldzie, tl. M. Kempny 
i K. Romuniszyn, Wur.;zuwa 1995, s. 16. 

JO Por. 1. Kurczewsku. EIIiOCel1/n'zm !I ide%;; i!l /wrodo,,"!I. "Kulturu i Spoleczensl\vo" , rok 
XXXII . nr 4, 1988, s. 65-87. 
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jonalist6w w swoich reakcjach na swiat nie r6zni si~ niczym od swoich 
domniemanych przodk6w plemiennych. 

o narodach i nacjonalizmie mozna m6wic sensownie dopiero 
wtedy, gdy pierwotny i zywiolowy, by tak rzec, etnocentryzm, wynika
jqcy nade wszystko z totalnej izolacji spoleczenstwa i nieznajomosci 
swiata zewn~trznego, ust~puje miejsca swiadomemu dqzeniu do zapew
nienia grupie wlasnej odpowiedniej pozycji wsr6d innych grup. Grup, 
kt6re Sq wprawdzie obce czy wrogie, ale Sq cz~sciami tej samej 
ludzkosci i grajq role w jednym i tym samym dramacie historii 
powszechnej. ProkJamacja odr~bnosci i wspanialosci grupy wlasnej jest 
tu nie aktem zamkni~cia si~ i wylqczenia, lecz pr6bq jej usytuowania 
w obr~bie szerszej calosci, kt6rej cZ~Sciami Sq inne grupy tego rodzaju . 
Podczas gdy etnocentryczne spoleczenstwo pierwotne bylo zamkni~tq 
w sobie calosci q, przeciwstawiajqcq si~ niezr6:i:nicowanemu swiatu 
zewn~trznemu, nar6d istnieje w s r 6 d innych narod6w, z kt6rymi 
wsp6tpracuje i/lub wsp61zawodniczy czy walczy. Poza tym kontekstem 
poj~cie narodu nie ma, jak sqdz~, zadnego sensu. 

Nawet ialozenie wiecznego i nieusuwalnego antagonizmu mi~dzy 
narodami nie zmienia faktu , ze nar6d ma zawsze globalny uklad 
odniesienia: jest jed n y m z wi e I u, na jakie dziel i si~ ludzkosc . 
W tym sensie poj~cie ludzkosci wydaje si~ pierwotne w stosunku do 
poj~cia narodu: moina powiedziec, iz to ostatnie pojawilo si~ dopiero 
na polu przygotowywanym przez stulecia przez uniwersalistyczne 
chrzescijanstwo. 

Wydaje si~ ponadto, ii nowoczesny nar6d tym takie r6ini si~ od 
pierwotnego "spoleczenstwa zamkni~tego", ze jego etnocentryzm nie 
sluiy po prostu ochronie i utrwaleniu odziedziczonego sposobu zycia, 
lecz jest zawsze cz~sciq skierowanego w przyszlosc projektu. Nie 
wszystkie ideologie narodowe przenikni~te Sq wprawdzie poczuciem 
misji, jakq dany nar6d ma wypelnic w historii, ale wszystk.ie detiniuj& 
jakos jego potrzeby i aspiracje, kt6rych zaspokojenie b~dzie mozliwe 
i konieczne w p r z y s z t 0 sci. W tym sensie, nar6d jest wsp61notq par 
excellence his tor y c z n 'I: jego wyobrazenie sobie wymaga posiadania 
wizji s wi a t a, k t 6 r y s i ~ S t aj e - w przeciwienstwie do wizji swiata 
raz na zawsze danego, charakterystycznej dla spoleczenstw tradycyj
nych. 1nna to sprawa, ze w ideologiach narodowych 6w skierowany 
w przyszlosc projekt jest cz~sto wyrazany w j~zyku wiernosci wzi~tym 
z przeszlosci wzorom. 

Na koniec wypada zwr6cic uwag~ na spraw~ byc moze najwazniej
SZq. W odr6znieniu od pierwotnego etnocentryzmu nacjonalizm od
wotuje si~ do grupy, kt6rej czlonkowie w wi~kszosci si~ nie znajq i nie 
mogq znac: ich bliskosc i podobienstwo jako ludzi "swoich" jest 

11 

http:wszystk.ie


JERZY SZACKI 

spraWq wiary, p!ynqcej nie tyle z osobistego doswiadczenia, ile ze 
ir6de!, by tak rzec , ide 0 log i c z nyc h. Tego, kto jest jego "wsp6t
plemiencem", cz!onek narodu musi si~ dopiero nauczye, przy czym jego 
wiedz~ na ten tern at niekoniecznie potwierdza zachowanie siy og6tu 
zakwalifikowanych w ten spos6b osobnik6w, albowiem dose CZysto 
pojawia siy problem "nieuswiadomionych" cz!onk6w narodu, kt6rzy 
postypujq niezgodnie z oczekiwaniami jego cz!onk6w swiadomych." 

Nar6d jest wiyc poniekqd by tern abstrakcyjnym czy "wyobrazo
nym" (jak m6wi siy od czasu og!oszenia waznej ksiqzki Benedicta 
Andersona), podczas gdy owa hipotetyczna grupa pierwotna byta, jak 
kazda wsp61nota "naturalna" , by tern jak najbardziej konkretnym. Moi
na z pewnoki q powiedziee , iz w swiadomosci spotecznej nar6d upoda
bnia siy z czasem do takiej "naturalnej" wsp61noty, jest to wszakZe 
proces dtugi i skomplikowany, a takze z reguty zaposredniczony przez 
ideologiy. W tym sensie racjy majq ci dose liczni dzisiaj badacze, 
kt6rzy Sq sktonni utrzymywae, ii to nacjonalizm tworzy nar6d, a nie 
odwrotnie. 12 Oczywiscie, " nacjonalizm" w tym kontekScie to znowu 
tyle co ideologia narodowa. Ale 0 tym p6iniej. 

4. Ewolucja i rewolucja 

Zgoda na pogl'ld , it narody Sq "wynalazkiem" i stosunkowo 
p6inym wytworem procesu historycznego, nie stanowi wszelako sarna 
przez si y rozstrzygniycia dw6ch kwestii z tego punktu widzenia kluczo
wych: po pierwsze, kwestii "momentu" dziejowego, od kt6rego mozna 
z sensem m6wie 0 narodach, nie zas plemionach, klanach, grupach 
etnicznych, "etniach" lub populacjach imperi6w, panstw i panstewek; 
po drugie, kwestii czynnik6w decydujqcych 0 powstaniu narod6w czy, 
jak wolq m6wie inni, "nowoczesnych narod6w". Kazda z tych kwestii 
by!a i jest w naukach spotecznych zarzewiem niezgody, kt6rej natura 
wymaga tu przynajmniej pobieznego om6wienia. 

Rozumie siy sarno przez siy, ze kiedy uzywam slowa "moment", 
nie mam na mysli zadnej okreslonej daty, wielkie procesy spoteczne nie 
dajq siy bowiem umiescie na chronologicznej tablicy. Dziejq siy 
w czasie, ale nie podlegajq doktadnemu datowaniu: wszelkie cezury s'l 
tu bardziej lub mniej arbitralne. Co wiycej, 6w hipotetyczny "moment" 
przypada w r6znych krajach i regionach swiata na r6ine epoki histo
ryczne: nier6wnomiernose rozwoju jest tu uderzajqca, choc jUi od 
dawna niweluje jq do pewnego stopnia dyfuzja ideologicznych wzor6w, 

" 	 Por. S. Ossowsk i, 0 o.l'Ohl iwlJ.iciach Iltwk -,poleClnrc". w: Dlielll , 1. 4. Warszawa J 967, 
s. 	 158-162. 

12 Por. E. J. Hobsbawm , op. Cil .. S. 9. 
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zgodnie z ktorymi wlasnie narodom przyslugujq szczegolne prawa, 
a wiec kazda zbiorowose chcqca z tych praw korzystac musi wykazae, 
ze jest narodem. 

lezeli wiec historycy piszq 0 "erze narodow", majq oczywiscie na 
mysli tylko okreslony zbior krajow europejskich, w ktorych odpowied
nie procesy nasilily sie mniej wiecej rownoczesnie. W historii po
wszechnej takiej ery ewidentnie nie bylo, a na przyklad w historii 
Czarnej Afryki taka era bye moze dopiero nadejdzie. 

W kwestii owego "momentu" istniejq, z grubsza rzecz biorqc, dwa 
rozne, choc niekoniecznie sprzeczne ze sobq, stanowiska. ledni badacze 
wskazujq przede wszystkim na dlugotrwale procesy narodotworcze, 
rozciqgaji\ce sie w Europie na cale tysiqclecie. 'J Doskonalym przykladem 
tego punktu widzenia jest w polskiej literaturze piekna ksii\zka Benedyk
ta Zientary SWil narod6w europejskich (1985) dotyczi\ca narodzin swia
domoSci narodowej w Europie pokaroliiiskiej, ktorq wielu badaczy 
kwestii narodowej zaliczyloby do odleglej raczej prehistorii, koncentrujqc 
swe zainteresowania na czasach duzo poiniejszych i twierdzi\c niekiedy 
bardzo stanowczo, iz z narodami w pelnym tego slowa znaczeniu 
zaczynamy miee do czynienia dopiero w dobie wielkich nowozytnych 
rewolucji. W ostatnich czasach jest to zresztq poglqd niemal obiegowy. 

Momentem pod tym wzgledem przelomowym byla ich zdaniem, 
zwlaszcza Wielka Rewolucja Francuska, totez najwiekszi\ wage przy
kladajq do procesow przez niq w Europie zapoczqtkowanych, od
suwaji\c w cieii niemal wszystko, co zdarzylo sie wczesniej. 

lak juz powiedzialem, nie uwazam tych dwoch stanowisk za 
z gruntu niemozliwe do pogodzenia. Do pewnego stopnia Si\ to po 
prostu dwa odmienne kierunki zainteresowaii badawczych, uwarun
kowane, z jednej strony, rodzajem specjalizacji historycznej, z drugiej 
zas - sposobem pojmowania narodu. W jednym wypadku dostatecznym 
warunkiem tego, aby mozna bylo poslugiwac sie tym pojeciem, jest na 
przyklad zachodzenie intensywnych procesow unifikacyjnych w ob
rebie populacji paiistwa dynastycznego, ktore w przyszlosci mialo 
przeobrazie sie w panstwo narodowe, ksztaltowanie sie jezyka narodo
wego oraz stopniowe wypieranie przezeii lokalnych jezykow i dialek
tow, powstawanie odrebnej kultury narodowej czy, wreszcie, wystepo
wanie objawow budzenia sie, chocby ograniczonej zrazu do bardzo 
nielicznej elity, swiadomosci narodowej. 

Niepodobna zaprzeczyc, iz te wszystkie zjawiska pojawily w wielu 
krajach (m.in. w Polsce) bardzo dawno temu, skladaji\c sie na ewolucyj
ny proces ksztaltowania sie narodu. Ze znaczenia tego procesu dosko

1.< Par. np. K . Pamiun. Europa i jej 1I1Irodv, Wurszawa 1992. s. 136 i nast. 
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nate zdajll. sobie sprawe r6wniez ei badaeze, kt6rzy zwykli uwydatniae 
"nowoezesnose" narod6w. Trudno sobie zaiste wyobrazie, by pojawily 
sie one nagle w wyniku rewolueyjnego aktu w rodzaju Wielkiej 
Rewolueji Franeuskiej - tym bardziej, ze takie akty byly w dziejaeh 
raezej wyjll.tkami niz reguill.. Co prawda, wypada r6wniez pamietae, ze 
na przyklad w Ameryee P61noenej (podobnie jak w wielu p6zniejszyeh 
"nowyeh narodaeh") owego historyeznego podloza nie bylo , niemniej 
jednak nar6d zaistnial. 

Doeeniajqe znaezenie ewolueyjnego proeesu ksztaltowania sie na
rodu (ezy tez, jesli przyjqe drugie stanowisko, powstawania niekt6ryeh 
jego historyeznyeh przeslanek), mozna uwazae, jak robi to wielu 
badaezy, iz z narodem w pelnym tego slowa znaezeniu (narodem 
"nowoezesnym") mamy do ezynienia dopiero wtedy, gdy swiadomose 
jego istnienia zaezyna wystepowae w skali masowej, a solidarnose 
narodowa staje sie zdolna zdominowae, jesli nie wreez zniweezye, 
dawne solidarnosei stanowe, wyznaniowe, regionalne ezy plemienne. 
Chodzi przeto nie 0 to, ezy swiadomose narodowa w ogole gdzies sie 
pojawia, leez 0 to , jakie Sq jej zasieg i rola . Z tego punktu widzenia 
narodziny narodu Sq seisle zwiqzane z demokratyzaejq spoleezenstwa 
i uobywatelnieniem og61u mieszkane6w danego kraju bez wzglydu na 
ieh poehodzenie i spoleeznq pozyejy. 

Inaezej m6wiqe, narodziny narodu Sq tu w istoeie tozsame z naro
dzinami now 0 e z e s neg 0 s pol e e zen s twa i z tego powodu stano
will. wydarzenie w najwyzszym stopniu rewolueyjne. W tym sensie 
nowoezesny nar6d franeuski narodzil sie dopiero po 1789 roku, polski 
zas rodzil sie w b6laeh przez ealy XIX wiek i stal sie faktem dopiero 
wraz z "unarodowieniem mas ludowyeh", jak to okreslal 16zef Chala
sinski. We wszystkieh zresztq krajaeh, Iqeznie z najbardziej demo
kratyeznymi, potrzeba bylo dose dlugiego ezasu na to , by spoleezne 
reformy, oswiata i powszechna sluzba wojskowa doprowadzily do 
urzeezywistnienia (nigdy zresztq pelnego) ideologieznego projektu na
rodu jako wsp61noty wszystkieh mieszkane6w kraju, w ktorej obliezu 
przestajq sie Jiezye dawniejsze r6zniee i antagonizmy miedzy nimi. 

Will.ze sie z tym, oezywiScie, radykalna zmiana eharakteru panstwa, 
kt6re z dynastyeznego przeksztatca sie w narodowe i zaezyna ezerpae 
swe uprawomoenienie nie z boskiego prawa kr616w, leez z woli 
wolnyeh i rownyeh wobee prawa obywateli. Nowej formie spoleeznej 
integraeji odpowiada nowa forma legitymizaeji wladzy: zadna z nieh 
nie jest mozliwa bez drugiej.14 

\.\ Por. 1. Habermas. Nim I'oj(lwi si~ IIslfI;j eurol'eiski. "Gazela Wyborcza". 6-7 slycznia 
1996, s. 14-15. 
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Z tego punktu widzenia kwestia narodowa jest wiec nieodlqczna od 
kwestii u 0 by w ate In i en i a. Jak sie wydaje, ten wlasnie proces 
znajduje sie dzisiaj w centrum uwagi znacznej czesci jej wsp6lczesnych 
badaczy. Za takim postawieniem sprawy przemawiajq niew&tpliwie 
bardzo dobre racje, choc trzeba miec na uwadze, iz "przebudzenie sie 
narod6w", zapoczqtkowane przez Rewolucje Francuskq, nie daje sie 
zredukowac do procesu demokratyzacji, choc z pewnosci q musi mu ona 
towarzyszyc nawet tam, gdzie nacjonalizm objawia sie poczqtkowo 
jako ideologia "reakcyjna". Niepodobna uchylic pytania, dlaczego 
zawolaniem demokratycznej i uniwersaJistycznej w swych zasadni
czych postulatach rewolucji stalo sie wlasnie Vive La nation! 
oraz dlaczego, jak sie okazalo. haste to mialo szczeg61nq sile od
dzialywania. 

Jak si\! wydaje, racj\! ma Habermas. kiedy powiada, ie "polityczna mobilizacja 
wymagala idei oddzialujl\cej na przekonania, majncej 0 wiele mocniejszy wplyw na 
sercu i umysly nit kiedykolwiek moglyby uzyskac idee suwerennosci ludu czy praw 
czlowieka. T~ luk\! wypelnila wlasnie idea narodowa. Pozwolila ona mieszkancom 
danego panstwowego terytorium u5wiadomic sobie ll\czl\Cl\ ich wiei. Dopiero 
swiadomosc narodowa ... czyni z poddanych obywateli i tworzy politycznq wsp6lnote, 
w kt6rej czujq siC oni nawzajem za siebie odpowiedzialni.'s 

5. Koniecznosc i przypadek 

Przedmiotem dyskusji jest r6wniez to, jaki charakter rna proces 
powstawania narod6w. Godzqc sie na potraktowanie narodu jako wy
tworu historii, proces ten mozna bowiem pojmowac dwojako: juz to 
jako proces "organiczny", zywiolowy i konieczny, juz to jako dziejowy 
przypadek, kt6ry r6wnie dobrze m6glby sie nie zdarzyc. Oloz za
stanawiajqcq cechq niemal calej nowszej literatury na temat narodu 
i nacjonalizmu jest sklonnosc do przyjmowania tego drugiego punktu 
widzenia. 

Lqczy sie z ni q scisle rezygnacja z pr6b zdefiniowania narodu przez 
wskazanie jakichs jego cech "obiektywnych" czy "zewnetrznych". 
W swietle wczesniejszych doswiadczen proby takie wydajq sie zresztq 
nieuchronnie skazane na porazke, albowiem - jak slusznie napisal Elias 
Canetti - "zawsze wyjqtki okazywaly sie wazniejsze od reguly. Zawsze 
chwytano luzny skrawek przypadkowej szaty, kt6ry sie latwo wymykal 
i zostawalo sie z pustymi rekami." I~ Nie rna i najprawdopodobniej nie 
bedzie takiej definicji narodu, kt6ra pasowalaby do wszystkich grup, 
kt6rych czlonkowie uporczywie uwazajq samych siebie za nalezqcych 

1.\ J. Habelma,. op. Cil., s. 14. 

,6 E. Canen; . Mll.1'lI i IV/w!m, Warszawa 1996, s. 191. 
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do jednego narodu i jako nar6d Sll postrzegani takie przez ludzi 
nalezllcych do innych grup tego rodzaju. 

W ci&gu ostatnich dwustu lat stracono niemato czasu na to, aby !akq 
definicj~ zbudowac, efekt okazat si~ wszakie mizerny, gdyi jedyny 
sensowny wniosek, jaki ptynie z ogromnej li!era!ury na ten tema!, 
sprowadza si~ do stwierdzenia, ie "nar6d jest grupq, kt6ra raczej 
definiuje sama siebie, nii jest definiowana przez innych " 17 

Mozna powiedziec, ze w badaniach nad narodami zatriumfowata 
zasada wsp6tczynnika humanistycznego, zgodnie z kt6rq niepodobna 
adekwatnie przedstawic rzeczywistosci spolecznej bez uwzgl~dnienia 
najpierw punktu widzenia jej uczestnik6w i tw6rc6w. Oczywi scie , nikt 
nie pr6buje przeczyc, it kazdy nar6d posiada jakies cechy obiektywne, 
kt6re dajq si~ "od zewnqtrz" opisac, chodzi wszakze 0 to, ze nie tworzq 
one zadnego koniecznego syndromu i brak tej lub innej sposr6d nich 
nie przesqdza 0 tym, ze dana zbiorowosc nie jest narodem, jezeli tylko 
jej cztonkowie (lub chocby tylko znaczqca ich cz~sc) uwazaj& si~ za 
nar6d i zachowujq si~ zgodnie z tym wyobrazeniem 0 sobie. 

Jak napisat stusznie John Stuart Mill, to "uczucie narodowosci 
z rozmaitych przyczyn powstac moze" IK , to tel. nie ma podstaw, aby 
uwazac, iz wsz~dzie i zawsze wchodzq w gr~ jedne i te same czynniki 
i warunki. Btqd obiektywistycznych definicji narodu pol ega wtasnie na 
tym, ze wychodzq one od takiego deterministycznego zatozenia, kt6re 
jest nie czym innym jak nieuprawnionq ekstrapolacjq wniosk6w wyciq
gni~tych z historii niekt6rych tylko - rzekomo " typowych " w swoim 
rozwoju - narod6w europejskich. 

Prawidtowosci og61nych nalezy bodaj szukac gt6wnie na poziomie 
rozwoju swiadomosci narodowej, wiele bowiem wskazuje na 10, ii 
posiada ona szereg cech rzeczywiscie uniwersalnych , jak chocby t~, ze 
- w odr6i.nieniu od swiadomosci etnicznej - obejmuje z reguty 
wyobrazenie wtasnego - co najmniej wzgl~dnie niezaleznego - pan
stwa, w kt6rym nar6d zyje (ewentualnie tyt kiedys w przesztosci) lub 
powiniem zyc w mozliwie bliskiej przysztosci. 

Tym, co rzeczywiscie si~ liczy zawsze i wsz~dzie, jest wlasnie 
s w i ado m 0 s c bycia narodem. Niekiedy pojawia si~ ona nawet tam, 
gdzie ewidentnie brak wymienianych w "obiektywnych" definicjach 
przestanek. Nie ma powodu, by upierac si~, ze taki nar6d nie iSlnieje. 
Badaczy kwestii narodowej obowiqzuje bezwzgl~dnie zasada W. 1. 
Thomasa, wedtug kt6rej sytuacje uwazane przez ludzi za rzeczywiste , 
majq rzeczywiste konsekwencje. 

" W. Connor. ElilnmUll irJlloli .l'fIl. Th e Que.I·1 j iJr Ullder.lwlldin): , Princeton 1994, s. 94. 

" J. SI. Mill . 0 rzqdzie reprelell l(l/vwIlYIII. Krak6w-W"rsz"w" 1995. s. 245. 


16 



o NARODZIE I NACJONALlZMIE 

Powazny klopot, tak teoretyczny, jak i praktyczny, wiqze siv 
oczywiscie z tym, iz owa swiadomosc bycia narodem z reguly rodzi siv 
jako swiadomosc eli tar n a i jej upowszechnienie w masach wymaga, 
jak juz byla mowa, ogromnego wysilku propagandowego i oswiatowego 
ze strony elit. '9 Niezbvdna jest r6wniez gkboka zmiana stosunk6w 
spolecznych, nazwana wyzej metaforycznie "rewolucjq", tylko ona umo
zliwia bowiem przeksztalcenie siv narodu w podstawowq grupv od
niesienia dla znaczqcej czvsci wchodzqcej w grv populacji. Klopot pol ega 
r6wniez na tym, ze w spoleczenstwach wewnvtrznie zrMnicowanych, 
a takimi Sq z reguly spoleczenstwa nowoczesne, swiadomosc narodowa 
rna zwykJe wiele r6znych artykulacji ideologicznych, a rzecznicy nie
kt6rych z nich sklonni Sq uwaz.ac, iz tylko oni reprezentujq poglqdy 
prawdziwie "narodowe". Mniejsza jednak 0 to, gdyz w sprawie faktu 
istnienia narodu zgadzajq siv juz teraz, praktycznie rzecz biorqc, wszyscy. 

Ten "subiektywny" punkt widzenia nie jest calkowicie nowy (wy
starczy przypomniec w tym kontekscie Ernesta Renana z jego koncep
cjq "codziennego plebiscytu", od kt6rego zalezy istnienie narodu), 
w swej wersji dzisiejszej wnosi jednak sporo nowego, a to z tego 
powodu, ze nie tylko uwydatnia nade wszystko swiadomosciowy 
charakter zjawiska, lecz r6wniez zrywa z przekonaniem, ze pojawienie 
siv narodu jest dziejowq koniecznosciq, kt6ra wczesniej lub p6iniej 
toruje sobie drogv . M6wi siv dzis raczej 0 "przypadkowosci" powstania 
takich, a nie innych narod6w, traktujqc pojawienie siv kazdego z nich 
jako rezultat zbiegu okolicznosci nie powiqzanych ze sobq w zaden 
konieczny spos6b. Ani etniczna, ani polityczna, ani zadna inna mapa 
swiata przednowoczesnego nie pozwaJala przewidziec, ze granice miv
dzy narodami przebiegnq wlasnie tak, jak obecnie przebiegajq. 

W tym to kontekscie podkresla siv tez zwykle, iz narody, podobnie 
jak panstwa, majq w sobie wiele z "artefaktu, wynalazku, inzynierii 
spolecznej"211. Narody nie tyle powstajq, ile Sq two r z 0 n e, i to 
nierzadko calkiem swiadomie wedlug ideologicznego projektu "stania 
siv narodem ". Nie rna wivc narod6w bez ideolog6w i przyw6dc6w, 
kt6rzy taki projekt ukladajq, zabiegajqc nastvpnie 0 to, by zostal 
zaakceptowany przez mozliwie duzq cZvsc populacji zdefiniowanej 
przez nich jako nar6d. Nawet tak zwane czynniki obiektywne Sq 
w jakims stopniu pochodne od ideologicznego projektu, jak 0 tym 
swiadczq na przyklad niezliczone zabiegi swiadome, majqce na celu 
uformowanie i upowszechnienie jvzyka narodowego jako og6lnie obo
wiqzujqcej normy .21 

" Par. F. Znaniecki. W.'p 6Icu,·ne norod)', warszawa 1990, s. 122- 124. 

" E. J. Hobsbawm. "p. cil., s. 10. 

" Par. M. Billig, B{//U/! National ism, London 1995, s. 2. 
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Przyczynq dzisiejszej popularnosci tych skrajnie niekiedy ,,kon
struktywistycznych" uj~e jest, oczywiscie, nie tylko wspomniane nie
powodzenie obiektywistycznych i deterministycznych teorii narodu. 
Warto wspomniee przynajmniej 0 dw6ch innych przyczynach. 

ledna z nich to masowe pojawienie sie, zwlaszcza po II wojnie 
swiatowej, tzw. nowych narod6w, w kt6rych 6w element "wynalazku" 
byl niepor6wnanie lepiej widoczny anizeli w przypadku narod6w 
majqcych za sobq tysiqcletni proces narodotw6rczy. W wielu krajach 
tzw. Trzeciego Swiata nacjonalizm byl ewidentnie produktem pospiesz
nego ideologicznego importu , podejmowanego przez wyksztalcone 
w zachodnich metropoliac h elity bez troski 0 istnienie odpowiedniego 
podloza historycznego. W wielu wypadkach takiego podloza po prostu 
nie bylo . 

Przyczyna druga to, jak sie zdaje, generalny odwr6t wielu przed
stawicieli nauk spolecznych od obiektywizmu, znajdujqcy wyraz 
w przekonaniu , iz - jak pisala wybitna badaczka proces6w narodotw6r
czych, Liah Greenfeld - "kazdy porzqdek spoleczny C.. ) stanowi 
materializacjy czy tez obiektywizacje jego wyobrazenia, podzielanego 
przez tych, kt6rzy w nim uczestniczq"n Ze zrozumialych wzgled6w 
orientacja taka musiala bye szczeg61nie atrakcyjna dla badaczy kwestii 
narodowej, gdzie najpewniejsze jest z reguly istnienie zbiorowych 
wyobrazen. Paradoksalnie, mozna powiedziee , ze jest to jedyny rzeczy
wiscie twardy grunt, po jakim stqpajq. 

Sprawa nie jest wszakze calkiem prosta. lakiekolwiek Sq zalety 
podejscia subiektywistycznego, trzeba uwzglednie to, ze pozostaje ono 
w jaskrawej sprzecznosci z mysleniem potocznym , a wi~c z tresciq tych 
wlasnie wyobrazen, kt6re decydujq 0 istnieniu narod6w. Wedlug nich 
nar6d jest nade wszystko czyms dan y m - "jedynq spolecznosci q 
przyrodzonq", jak pisal Zygmunt Balicki 2J 

, gotOWq substancjq przeka
zanq kazdemu pokoleniu przez pokolenia poprzednie. Na tym zreszt'! 
rna po!egae jego wyzszose nad wszelkimi zbiorowosciami tworzonymi 
w daFlym momencie w takim lub innym dorai.nym celu. To dzieki temu 
jest on wsp6lnotq, a nie stowarzyszeniem. 

Dopuszczalna jest mysl 0 tym, ze jakies inne narody zostaly 
sztucznie "wymyslone", z reguly jest si~ jednak pewnym, ze wlasny 
nar6d jest by tern naturalnym i koniecznym, czy nawet, jak sqdzilo wielu 
ideolog6w, posiadajqcym sankcje nadprzyrodzom\. Nacjonalizm wyras 
ta niewqtpliwie z przekonania 0 istnieniu jakiejs pierwotnej narodowej 
tozsamosci , kt6r,! proces nazywany "tworzeniem" narodu jedynie wy

" L. Greenfeld. 01'. c:il .. s. 1:1 . 

" Z. O<Jlicki. E!;oillic ,,,,rodmvl' wo/)ee efyki. Lw6w 1902. s. :14. 


18 



o NARODZIE I NACJONALlZMIE 

dobywa na jaw i utwierdza. Nar6d to, jak ktos napisal, Spiqca Kr6lew
na, kt6rq pocalunek nacjonalizmu budzi do zycia, nie zas cos, co 
jakakolwiek sila ludzka bylaby zdolna stworzye z niczego. 

To tylko niekt6rzy uczeni m6wiq 0 "tworzeniu" narod6w, przecie
tni natomiast ich czlonkowie Sq sklonni wierzye, iz nar6d to Los 
przeznaczony kazdemu z nich przez Nature, Historie lub Opatrznose 
niezaleznie od jakiegokolwiek aktu ludzkiej woli. 

Mozna, jak czyni to, dajmy na to, Gellner, uznae te osobliwose 
myslenia potocznego (i nacjonalistycznego) za przejaw "falszywej 
swiadomosci "24, wydaje sie jednak, ze taka "falszywa swiadomose" nie 
jest tylko prostq deformacjq rzeczywistosci . W kazdym razie wlasciwe 
jest zapytanie, skqd akurat taka swiadomose sie bierze i czy nie 
wskazuje ona na jakies wazne aspekty rzeczywistosci, kt6re "konstruk
tywisci" sklonni Sq w polemicznym zapale ignorowae. 

Ot6z, doceniajqc mocne strony ich argumentacji, godzi sie zauwa
zye, iz akt stworzenia narodu, 0 kt6rym piszq, nie odbywa sie w spole
cznej pr6zni, lecz odnosi sie na og61 do populacji zespolonej juz 
wczesniej w jakims stopniu bqdi przez fakt podlegania jednej i tej 
samej wladzy panstwowej, bqdi przez fakt nalezenia w wiekszosci do 
tej samej grupy etnicznej, bqdi, co zdarza sie bodaj najczesciej, przez 
jedno i drugie. 

Jest wprawdzie oczywiste, iz zaden z tych fakt6w nie stanowi sam 
przez sie gwarancji przeksztakenia sie takiej populacji w nar6d i wiele 
trzeba uczynie, aby to sie stalo, ale nie ulega tez wqtpliwosci, iz 
niepodobna ich zlekcewazye w6wczas, gdy zastanawiamy sie nad tym, 
dzieki czemu ten proces dochodzi do skutku . Jezeli nawet chodzi tylko 
o surowy material, jak Liah Greenfeld kwalifikuje odrebnose etnicznq 25, 

jego wlasciwosci nie mogq bye bez wplywu na rodzaj i jakose 
powstajqcej budowli. 

To prawda, ze narodowa tradycja jest w niemalym stopniu wynalaz
kiem narodowych ideolog6w 26, niemniej jednak kazdy nar6d ma jakqs 
historie, od kt6rej badacz kwestii narodowej nie moze abstrahowae: 
historie panstwa, historie kultury, na ogol zresztq panstwa i kultury 
zarazem. Inaczej mowiqc, w mysleniu potocznym jest zawarta trafna 
intuicja, ze nie ma narodu bez jakiegos historycznego d z i e d z i c twa, 
kt6re w ideologiach narodowych ulega wprawdzie z reguly znieksztal
ceniu i monstrualnemu nierzadko wyolbrzymieniu, ale na ogol nie jest 
czystym wymyslem. W kazdym razie tam, gdzie nim jest, mozliwose 

,. Gellner. NllTO"." i lI{/ci(llllllizlII. s. 150-151. 
' .< L. Greenfeld. Of'. Cil., s. 13. 
" Por. zwlaszcza Ti,. Illv elliioll ofT","ili!)1l (Cambridge 1983) pod redakcj'l E. J . Hobsbawma 

iT. Ranger. 
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sukcesu ideologii narodowej jest raczej malo prawdopodobna, choe 
z pewnosciq mot.e sie zdarzye, t.e owa zmyslona przez ideolog6w 
tradycja przyczyni sie do powstania fakt6w, kt6re dla danego "nowego 
narodu" stanq sie kiedys jego carkiem realnq historiq. 

W kat.dym razie okreslen narodu jako "wynalazku" czy "artefaktu" 
nie nalet.y brae nazbyt dosrownie, pamietajqc 0 tym, t.e nic nie zaczyna 
sie w historii od punktu zerowego. 

6. Ethnos i demos 

Poszukiwania historycznego poczqtku narod6w nowoczesnych nie 
tylko kierujq sie, jak byla wyt.ej mowa, ku r6t.nym "momentom" 
procesu dziejowego, lecz r6wniet. skupiajq sie na r6t.nych stronach tego 
procesu. Wedlug jednych badaczy powstawanie narodu nalet.y przede 
wszystkim do historii k u I t u r y, wedlug innych - do historii pol i
t y c z n e j. Niekiedy dokonuje sie tet. typologicznego rozr6t.nienia 
miedzy narodami, przyjmujqc nie bez racji , it. jedne z nich pojawialy 
s ie najpierw jako wsp61noty kulturowe, podczas gdy inne formowaly sie 
raczej w sferze polityki. Kiedy indziej m6wi sie 0 narodach "etnicz
nych" i "obywatelskich" . Rozr6t.nienie to wydaje sie tym bardziej 
istotne, t.e obserwacje dotyczqce tych dw6ch mot.liwych dr6g ksztal
towania sie narodu stawaly sie niejednokrotnie punktem wyjscia dla 
dw6ch zgola r6t.nych charakterystyk og61nych narodu jako grupy 
sporecznej. Wedlug jednych badaczy jest on mianowicie nade wszystko 
"grupq kulturowq" Cnp. Znaniecki) 27 , wedlug innych - nade wszystko 
grupq politycznq. 

Przykladem narodu jako grupy kulturowej mialby bye zwlaszcza 
nar6d niemiecki w okresie swego politycznego rozdrobnienia, narodu 
zas jako grupy politycznej - zwlaszcza nar6d francuski. Odwolujqc sie 
do tych paradygmatycznych, by tak rzec , przyklad6w , Seriot zbudowal 
SWq opozycje: ethnos - demos 2R 

, nad kt6rq warto sie zatrzymae, gdyt., 
podobnie jak opozycja Meineckego: Kultumation - Sfaatsnafion, zwra
ca uwage na cos wiecej nit. r6 t.nice zdan miedzy badaczami, a miano
wicie na wystepowanie dw6ch r6t.nych wzor6w ksztahowania sie 
swiadomosci narodowej. 

Jeden z nich zwiqzany jes t zwlaszcza z ideq t r a d y c j i jako 
gl6wnego czynnika narodowej solidarnosci, drugi - zwlaszcza z ideq 
z m ian y, dzieki kt6rej znikajq dawne podzialy i dokonuje sie politycz

" Ostatni o stanowi sko to uzyskalo mocne popa rc ie ze strony A. Kloskowskiej jako autorki 
ksi ~zki Kulturr narodowe u kllrzelli (Wars zawa 1996). 

1!! P. Serioi, EI/w os i demo.\': dyskursywne konstruoW{fI lie zhiormvej lOZ.'mmo,\:ci. "Teksly 
Dru gie ", nr 1 (25 ) 1994. s. 134-1 42. 
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na unifikacja jednostek ze wszystkich warstw. W Niemczech 0 istnieniu 
narodu miata decydowac jego jedyna w swoim rodzaju dusza w owej 
tradycji ucielesniona, we Francji, jak pisze Alain Finkielkraut, "tym, co 
charakteryzowato nowy zbiorowy podmiot, nie byta oryginalnosc jego 
duszy , lecz r6wnosc panujqca miedzy cztonkami tego ciata"29. W pier
wszym przypadku nar6d byt ex definilione "starozytny", w drugim - ex 
definitione "nowy"; w pierwszym - nar6d sie .. budzit ", w drugim - byt 
"tworzony". Kazdy z tych wzor6w byt tel. skojarzony, jak zwracat 
uwage Gellner, z innq wizjq spoteczenstwa30 

Sq, oczywiscie, takze inne r6l.nice, jak chocby ta, ze wedtug paradyg
matu "niemieckiego" przynalel.nosc narodowa jest jednostkom dana na 
mocy samego faktu urodzenia, podczas gdy wed tug paradygmatu ..fran
cuskiego" (i, rzecz jasna, amerykanskiego) stanowi rezultat swiadomej 
akceptacji wsp6lnych wartosci drogq "codziennego plebiscytu ", kt6ry 
staje sie mol.liwy od momentu przemiany poddanych w obywateli. 
Przeciwstawnosc tych dw6ch punkt6w widzenia ujawnita sie bodaj 
najpetniej w dtugotrwatym sporze 0 Alzacje i Lotaryngie, w kt6rym 
kal.da ze stron miata poniekqd racje, wychodzita jednak od rozumienia 
narodu, kt6re dla drugiej strony dtugo by to kompletnie niezrozumiate. 

lakkolwiek daleko siegala przeciwstawnosc owych dw6ch paradyg
mat6w, nie nalel.Y jej wszakZe absolutyzowac zar6wno dlatego, l.e 
w rzeczywistosci nie ma nigdy typ6w absolutnie czystych , jak i dlatego, 
ze owa modelowa opozycja Niemiec i Francji zachowuje w petni SWq 
moc tylko odnosnie do stosunkowo kr6tkiego okresu, po czym ulega 
ztagodzeniu, jesli nie wrecz zatarciu. Francuski demos zaistniat w stanie 
czystym jedynie w rewolucyjnej teorii, w praktyce natomiast jul. 
jakobini kazali wszystkim jego cztonkom m6wie po francusku, a Mar
sylianka nie byta po prostu starszq siostrq Miedzynarod6wki. 

Stajqc sie narodem, demos okazywat sie stopniowo tak samo 
zakorzeniony w historii jak niemiecki elnos. Sama rewolucja rychto 
zaczeta bye postrzegana nie tyle jako radykalne zerwanie ciqgtosci 
i wielki akt zapomnienia, ile jako naturalne przedtul.enie wczesniejszej 
historii Francji. lul. romantyczna historiografia okresu Restauracji od
krywa, il. demos ma swojq wtasnq tradycje, rewolucja zas byta tylko 
jednq z bitew w wielowiekowej wojnie dw6ch "starol.ytnych" naro
d6w: tuby lczego stanu trzeciego, kt6ry od niepamietnych czas6w 
pracowicie tworzyt francusk q kulture, i najeidiczej szlachty. 

Odciecie sie od przesztosci staje sie wiec co najwyzej potowiczne, 
przy czym z czasem ona wtasnie gra we francuskiej swiadomosci 

,., A. Finkie lkraut , Porai iw mrS/enia, s. 16. 
. \ 0 Por. E. Gellner. "Jntroducti~n" do No/ion.\" of NOIiOllllii.l"1I"I pod redukcj'l SukuJnuru Periwala, 

Budupest 1995 . s. 1-4. 

21 



JERZY SZACKI 

narodowej kluczowq rol~ , a integralnq cz~sciq tej przeszlosci staje si~ 
rewolucja . 0 "wielkosci Francuz6w" decyduje w coraz wi~kszym 
stopniu zar6wno to, ze pierwsi oglosili zasady "wolnosci, r6wnoki 
i braterstwa " , jak i to, ze stworzyli wspanialq kultur~, j~zyk, kt6rym 
m6wi caly cywilizowany swiat, majq pelnq chwaly histori~ i swojego 
niepowtarzalnego "ducha". Kontrast mivdzy Francjq i Niemcami ulega 
przeto w znacznej mierze zatarciu. W wielu srodowiskach juz pod 
koniec XIX wieku trwa on gl6wnie na poziomie retoryki niekt6rych 
srodowisk politycznych .31 

GI~bokiej zmianie ulega w tym samym czasie niemiecka wizja 
narodu . W miar~ rozwoju aspiracji politycznych horyzont myslowy 
Herdera okazuje si~ zbyt ograniczony. Aby Niemcy mogli si~ zmobili
zowac do czegos wi~cej nil. trwanie, trzeba bylo spojrzec na swiat 
oczyma Fichtego czy Hegla, odkrywajqc pa n s two, tylko one bowiem 
czyni nar6d narodem " historycznym" . Panstwo, odkryte przez ideo
log6w narodu niemieckiego jako narodu politycznego, bylo na poz6r 
totalnym zaprzeczeniem francuskiego idealu republiki , musialo jednak 
rozwiqzywac ten sam proble m mob iii z a c jim as, kt6re w spole
czenstwie stanowym tylko w niewielkim stopniu byly zdolne do 
myslenia w kategoriach narodu czy panstwa. 

W pewnym sensie kazde panstwo narodowe jest wi~c rewolucyjne , 
nie moze bowiem powstac bez gl~bokich i tak lub inaczej demokratycz
nych zmian w stosunkach spolecznych i mentalnosci . Z tego punktu 
widzenia mozna powiedziec paradoksalnie, ze Bismarck wykonywal 
w Niemczech podobnq prac~, jakq we Francji wykonala wczesniej rewo
lucja . Efekt byl pod wieloma wzgl~dami inny , kierunek jednak ten sam. 

W tej zmianie spolecznej niemaly udzial mial tel., oczywiscie, rozw6j 
gospodarczy, znOSZqcy dawne bariery i podzialy. Marksisci slusznie 
podkreslali zawsze jego rewolucjonizujqcy wplyw, zdecydowanie nie 
doceniajqc wszakze tego, iz byl on nierzadko swiadomie inicjowany 
i przyspieszany przez narodowe panstwo i narodowq ideologi~. Ale to 
inna historia , kt6rej nie zamierzam w tym miejscu rozwazac . 

Wr6cmy do wqtku gl6wnego, czyli pytania, czy nar6d to sprawa 
raczej kultury nil. polityki, czy tel. odwrotnie. Ot62:., moim zdaniem, nie 
jest to dobre pytanie - w kazdym razie, jesli stawia si~ je na gruncie 
og61nej teorii narodu (zakladajqc, ii. cos takiego jest w og61e do 
pomyslenia) , nie zas odnosnie do poszczeg61nych narod6w w r6znych 
fazach ich historii . I wtedy jednak, gdy zakres rozwazan jest dokladnie 
okreslony, twierdzenia stanowcze wydajq si~ niewskazane. Zdarzajq 
si~, rzecz jasna, dlu gie okresy, kiedy ten czy inny nar6d ksztaltuje sie 

.1 1 Nu lemal lej ewolucji POf. A. Fi nk ielkruut. Pomikll mn'{ell/ ll . 
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nade wszystko jako wsp61nota kultury. Tak byto w przypadku Niemiec, 
tak r6wniez bylo w przypadku Polski w6wczas, gdy w nast~pstwie 
rozbior6w stala si~ poniekqd wzorcowym "narodem bez panstwa" . 
Niepodobna wszakZe zlekcewazyc faktu, ze pozycja takich. wsp6lnot 
kultury zalezala zawsze w wielkim stopniu od tego, czy iefi uczest
nikom przyswiecala idea politycznej samodzielnosci i wola zbiorowego 
nie trwania, !ecz dzialania. Wysuwany na przyklad w niekt6rych 
srodowiskach polskich nazajutrz po rozbiorach program samego tylko 
"konserwowania narodowosci" w sferze kultury byl na dluzszq met~ 
calkowicie jalowy. 

Nonsensem jest twierdzenie, ze tam, gdzie nie ma pans twa, tam nie 
ma i narodu, nie ma jednak narodu tam, gdzie nie ma przynajmniej 
my s I i 0 pan s t w i e i dqzenia do jego utworzenia lub odtworzenia. 
Bez tej mysl i iest tylko grupa etniczna czyli niepewny zadatek na nar6d. 
Inna to spra~a, ze zadatek ten miewa ogromne znaczenie, latwiej 
bowiem stworzye wsp61not~ ludzi jakos do siebie podobnych niz 
wielorako od siebie r6Znych. Nic przeto dziwnego, ze w narodach par 
excellence "politycznych" z reguly podejmowano wielorakie wysilki, 
aby wytworzye jakies minimum podobienstwa przez "wynajdowanie" 
wsp6lnych tradycji, unifikacj~ j~zykowq, jednolity system oswiatowy, 
wtajemniczajqcy mozliwie duzy odsetek obywateli w kanon kultury 
uznanej za wlasnq itd. 

W najnowszej literaturze z pewnosci<\ kladzie si~ zbyt mocny nacisk 
na rol~ tych wszystkich swiadomych zabieg6w, lekcewaz<\c przy tym 
cz~sto wczesniejsze od nich dziedzictwo kulturowe danego narodu. 
Paradoksalnie, literatura ta dostarcza wszakze mimochodem potwier
dzenia poglqdu, iz czysto polityczna koncepcja narodu jes{ nie do 
utrzymania, tak samo jak koncepcja czysto kulturowa. Racj~ ma Ernest 
Gellner, utrzymujqc, iz nar6d to zawsze "mariaz kultury i polityki"J2, 
nacjonalizm zas to d<\.zenie, by podzialy kulturowe i polityczne po
krywaly si~ ze sobq. 

7. Osobliwosci ideologii narodowych 

W powyzszym wywodzie wiele razy byla juz mowa 0 swiadomosci 
narodowej i ideologii narodowej jako faktach dla kwestii narodowej 
fundamentalnych . Sprawa ta wymaga wszakze bardziej szczeg610wego 
rozwazenia, kryje si~ w niej bowiem mozliwose powaznych nieporozu
mien. Nieporozumienia Ie mog<\. bye dwojakie, czasem bowiem wyni
kajq z wrzucania do jednego worka wszelkich pogl<\.d6w, wedlug 

" E. Gellner, Co"diliolls of Liberry. Civil Sliciery (/IW Its RivII/s , New York 1994, s. 107. 
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kt6rych nar6d jest najwazniejszq grupq spotecznq, czasem zas, wr~cz 
przeciwnie, st'l.d, ze wznosi si~ nieprzekraczalny mur pomi~dzy dob
rymi i ztymi odmianami tych poglqd6w czyli, jak okresla si~ t~ r6znic~ 
najcz~sciej, pomi~dzy "patriotyzmem" i "nacjonalizmem". 

Nie zamierzam bynajmniej twierdzie, ze ta r6tnica jest bez znacze
nia, chodzi mi wszakZe 0 to, ze polska praktyka j~zykowa uniemozliwia 
w istocie uchwycenie wsp61nych cech og6tu ideologii narodowych, 
" nacjonalizm" traktuje si~ u nas bowiem jako ideologi~ z natury 
skrajnq i paskudnq, "patriotyzm" zas jest formutq na tyle og6lnq, ze 
mozna jq, w gruncie rzeczy , stosowae niemal do wszystkich cztonk6w 
narodu z wyjqtkiem tych stosunkowo nielicznych, kt6rzy otwarcie 
negujq jakiekolwiek znaczenie podziat6w narodowych i wszelkie zobo
wiqzania jednostki wobec wtasnej grupy narodowej. W pewnym sensie 
"patriotkq" ,byta nawet R6Za Luxemburg. Ponadto patriotyzm nie jest 
w zadnym razie postaWq, kt6ra pozostawalaby w koniecznym zwiqzku 
z ide q narodu: r6wnie dobrze odnosi si~ ona do kazdego ojczystego 
kraju lub panstwa bez wzgl~du na to, czy majq one charakter scisle 
narodowy. Trudno tez bytoby powiedziee, iz jest on ide 0 log i q 
por6wnywalnq z nacjonalizmem, kt6ry ideologiq jesli nawet nie jest, to 
stosunkowo cz~sto bywa. 

Przyjmujqc OWq popularnq opozycj~, mamy wi~c, z jednej strony, 
tzw. integralnych nacjonalist6w, z drugiej zas - og6l ludzi poczciwych, 
kt6rych lqczy jedynie to, ze kochajq ojczyzn~. Z tego stanowiska nie 
rozporzqdzamy iadnq mozliwosciq scharakteryzowania ideologii n a
rod 0 w y c h w odr6Znieniu od innych ideologii , kt6rych wyznawcy 
mogq bye wprawdzie dobrymi "patriotami", ale nie podzielajq przeko
nan czyniqcych z narodu rzecz ze wszystkich najswi~tszq. 

Prawd~ m6wi qc, zazdroszcz~ Anglosasom, ze mogq traktowae 
o nacjonalizmie w spos6b szeroki i niewartosciujqcy, zadajqc sobie 
pytanie, czym r6tni si~ on od innych ideologii nawet wtedy, gdy ich 
wyznawcy Sq dobrymi patriotami w owym bardzo szerokim znaczeniu, 
w jakim slowa "patriotyzm" wolno uzywae. W j~zyku polskim po 
prostu brakuje okreslenia wszystkich naraz zapatrywan zesrodkowa
nych na poj~ciu narodu , kt6re nie przesqdzaloby z g6ry, kto dobry, a kto 
zly. Okreslenia, kt6re mialoby zastosowanie do wszelkich poglqd6w 
podobnych do siebie pod wzgl~dem hierarchii spotecznych wartosci, 
choe pod innymi wzgl~dami bardzo od siebie r6znych. OkreSlenia, 
kt6re odnosiloby si~ zar6wno do Mochnackiego czy Mickiewicza, jak 
i do Balickiego i Dmowskiego, zar6wno do Mazziniego, jak i do 
Mussoliniego, zar6wno do Maurrasa, jak i de Gaulle'a. Slowem, 
brakuje nam odpowiednika slowa "nacjonalizm" w tym znaczeniu, 
w jakim uzywa si~ go na og6l, acz tei nie zawsze, w j~zykach 

24 




o NARODZIE I NACJONALlZMJE 

zachodnich. Niepokoi mnie to, ie polskie pojmowanie nacjonalizmu 
czyni zeo fenomen peryferyjny, podczas gdy w rzeczywistosci chodzi 
o spos6b myslenia i odczuwania 0 niezwykle szerokim zasiegu. 33 

Uwazam to za ogromne utrudnienie dyskusji na temat kwestii 
narodowej, rozmyciu ulega bowiem swoistose poglqd6w wainych i sze
roko rozpowszechnionych, kt6re wszakze niekoniecznie majq wiele 
wsp6lnego z nacjonalizmem w jego postaci dzikiej i szalonej. Nac
jonalizm ulegl u nas zdemonizowaniu. To prawda, ii bywa on zlowrogim 
"demonem naszego czasu". Chodzi jednak 0 to, ii w oczach bardzo 
wielu normalnych ludzi nar6d naleiy tak sarno jak w oczach nacjonalis
tycznych ekstremist6w do sfery swego rodzaju sacrum i niepodobna ich 
przekonae, ze moze istniee na tej ziemi cos jeszcze wainiejszego. 
W jakims sensie Sq wiec oni "nacjonalistami", choe w wielu wypadkach 
Sq jak najdalsi od szowinizmu, ksenofobii oraz innych brzydkich (zeczy, 
jakie nawykowo kojarzy sie u nas z nacjonalizmem. 

Po polsku nie rna dla nich nazwy. Pr6bowalem kiedys zastosowae 
nazwe "nacjocentryzm" jako okreslenie szersze nii "nacjonalizm", 
zdaje sobie jednak sprawe ze sztucznosci takiego zabiegu. W kaidym 
razie, stosowane dose powszechnie na Zachodzie, slowo "nacjonal izm" 
potrzebuje jakiegos polskiego odpowiednika. "Idea narodowa"? To 
z kolei jest chyba okresleniem nazbyt szerokim, malo kto bowiem 
zdecydowanie jq odrzuca. 

W literaturze zachodniej (zwlaszcza wsp6kzesnej) "nacjonalizm" 
oznacza przede wszystkim orientacje polityczoq, zgodnie z kt6rq "jed
nostki polityczne powinny pokrywac sie z jednostkami narodowos
ciowymi"34. Inaczej m6wiqc, chodzi w nim 0 to, by uzyskae maksymal
nq odpowiedniose organizacji politycznej i kultury bqdi przez wybicie 
sie na niepodleglose zbiorowosci 0 wyrainie odrebnej kulturze, bqdi 
przez kulturowq uniformizacje populacji podJegajqcej jui jednej i tej 
samej wladzy. lakkolwiek wspomniana alternatywa jest bardzo istotna 
(w jednym wypadku nacjonalizm jest ruchem jednoznacznie wyzwoleo
czym, w drugim - bywa takze narzedziem represji), nie zatrzymuje sie 
nad niq, gdyi w tym miejscu chodzi tylko 0 og6lnq zasade 0(

ganizowania swiata politycznego, kt6ra jest niewqtpJiwie wsp6lna. lest 
to zasada p a 0 s twa n a rod 0 w ego: jej pojawienie sie w dziejach 
z pewnosci q oznaczalo poczqtek nowej ery, w kt6rej ciqgle jeszcze 
iyjemy. 

To najzupelniej trafne okreslenie nacjonalizmu wydaje sie wszakie 
o wiele za szerokie, a to zwlaszcza dlatego, ie zasade paostwa 

." Zaw~zaniu pojycia "nacjonalizm " niezwykle przekonuj,ICO przeciwstawia si~ M. Billig 
w Ballal NatioM/ism, wyd. cyt. , , . 5 i na,t. 

" E. GeJlner, Narodl' i nllcjoMlizm. s. 9. 
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narodowego zaakceptowali w koncu, praktycznie rzecz biorqc, wszys
cy, nie wylqczajqc libera!6w i socjalist6w, kt6rych swiatopoglqdy nie 
zawieraly niczego, co by ich nieuchronnie popychalo w tym kierunku. 
By!a to w ich wypadku sprawa realizmu kazqcego uznae, iz swiat 
poszedl nieodwolalnie w kierunku takiej formy organizacji politycznej 
i na nic zda si\! walka przeciwko "sile rzeczy", jesli nawet niesie ona 
ze sobq takie lub inne zagrozenia i kl\!ski. Nie ma przeto powodu, by 
wszystkich zwolennik6w zasady panstwa narodowego mid eo ipso za 
"nacjonalist6w" , albowiem w ten spos6b kategoria ta stalaby si\! 
niepomiernie szeroka i malo co, w gruncie rzeczy, wyr6zniajqca. Nie 
jest co prawda wykluczone, iz taka definicja nacjonalizmu nabierze 
znowu aktualnosci na przyklad w krajach Unii Europejskiej. 

Znacznie bardziej odpowiadajq mi te definicje nacjonalizmu, kt6re 
zjawisko usilujq zaw\!zie, nie sprowadzajqc go jednak do tego, co 
Francuzi okreslajq jako Ie chauvinisme, Anglicy zas jakojingoism. Takq 
definicjq jest na przyklad definicja Petera Altera: 

Nacjonaiizm istnieje wsz(:dzie tam, gdzie jednostki czujq si (: przynalezne nade 
wszystko do narodu i gdzie uczuciowe przywiqzanie i iojainosc w stosunku do niego 
przewazajq nad wszelkimi innymi przywiqzaniami i iojainosciami 35 

Definicja ta nie jest, oczywiscie, sprzeczna z Gel! nerowskq, stanowi 
jednak jej wazne uzupdnienie. W pewnych szczeg61nych okolicznos
ciach stosuje si\! zapewne r6wniez do wietu liberal6w czy socjatist6w, 
"nacjonalistami" Sq wszakze jedynie ci ludzie, dla kt6rych emocjonalne 
przywiqzanie i lojalnose w stosunku do swojego narodu nie stanowiq 
nigdy zadnego problemu, b\!dqc po prostu moralnym imperatywem, 
kt6ry nie podlega dyskusji zgodnie z brytyjskim porzekadlem, iz trzeba 
bye ze swoim narodem bez wzgl\!du na to. czy jest right or wrong , 
poniewaz jest on nieodwo!alnie m 6 j, co wynosi go ponad wszystkie 
inne, jezeli nawet zYCz\! im jak najlepiej . 

Na poz6r Sq to formuty niezwykle proste, do kt6rych nie wal10 
stosowac slow a "ideologia", kryjqcego sugesti\! zwiqzku z jak'ls, bar
dziej lub mniej rozbudowan'l, do k try n 'I. Istotnie. wielu nacjonalist6w 
pozostaje bez w'ltpienia na poziomie samych tylko emocji i odruch6w, 
ale nie znaczy to wcale. ze ich postawa nie moze bye kojarzona 
z szeregiem twierdzen, z kt6rych daje si\! zbudowac ca!kiem sp6jn'l 
doktryn\!. Teza ta wydaje si\! najzupelniej bezdyskusyjna, gdyz takie 
nacjonalistyczne doktryny rzeczywiscie zbudowano. choc, jak wspomi
nalem, nie znajduj'l na og6! uznania w oczach teoretyk6w polityki 
i historyk6w mysli politycznej . 

." P. Aller. NlIlillllllli .IW, London 1989, s. 9. 
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Istniejq w literaturze udane rekonstrukcje tego sposobu myslenia, do 
kt6rych nalezy m.in. cytowany tu wczesniej artykul Berlina. 

Wszelka rekonstrukcja nacjonalizmu jako ideoJogii musi, jak siy 
zdaje, uwzglydniae przynajmniej kilka wlasciwych mu zalozen pod
stawowych czy, jesli ktos woli, aksjomat6w. Pierwsze z nich m6wi 
o tym, ze nar6d nie jest po prostu jednq ze zbiorowoSci ludzkich, lecz 
jest zbiorowosciq bezwzglydnie najwazniejszq, kt6ra, jak powiadal 
Balicki, "obejmuje ... calose wszechstronnego zycia czlowieka i w nor
malnych warunkach sama sobie wystarczae moze" 36. Drugie z nich 
powiada, iz jest to zbiorowose "przyrodzona", a wiyc taka, kt6ra nie 
jest niczyim tworem czy wynalazkiem, lecz, wprost przeciwnie, sama 
stanowi ir6dlo wszystkiego, co rzeczywiscie wazne w zyciu jedno
stkowym i zbiorowym; emanacjq narodu jest zar6wno kultura, jak 
i prawowita wladza, a jednostka wyiqczona z narodu staje siy nikim. 
Trzecie zalozenie m6wi, iz nar6d jest ze swej istoty jednolity i wewnyt
rznie sp6jny, wszelkie zas zasadnicze podzialy wewnqtrz niego Sq 
rezultatem intruzji obcych wplyw6w, jeSli nie wrycz spisku jego 
wrog6w; interesom narodu jako calosci winny bye podporzqdkowane 
wszelkie interesy partykularne, tak indywidualne, jak i grupowe. We
dlug czwartego zalozenia, kazdy nar6d posiada niepowtarzalnq in
dywidualnose, kt6rq za wszelkq ceny nalezy utrzymywae i pieJygnowae, 
nie ulegajqc pokusom cudzoziemszczyzny i kosmopolityzmu. 

Kazde z tych zalozen mozna rozwinqe na sto r6znych sposob6w, 
istotne jest wszakze to, ze przy kazdej ich wykladni tworzq one swoistq 
calose, kt6ra co najwyzej fragmentarycznie daje siy lqczye z innymi 
systemami poglqd6w na swiat spoleczny. Rozumie siy samo przez siy, 
iz takie polqczenia okazujq siy moiliwe zwlaszcza tam, gdzie nac
jonalizm wystypuje jako ideologia emancypacji, tam natomiast, gdzie 
przeobraia siy ona w narzydzie zwalczania emancypacyjnych dqien 
jednostek i grup lub w uprawomocnienie imperialistycznej ekspansji, 
trudno jq kojarzye z innymi ideologiami: nacjonal izm staje siy wtedy 
zamkniyty i samowystarczaJny. 

Historycznie rzecz biorqc, nacjonalizm wystypowal i wystypuje 
w obu tych sprzecznych roJach, a wiyc nie wydaje siy sluszne, by 
wzorem na przyklad polskiej praktyki jyzykowej l'lczye go gl6wnie 
z drugq z nich. Problem polega natomiast na tym, w jakiej mierze 
owe dwie role Sq zwiqzane z dwiema r6inymi fazami rozwoju idei 
narodu, tworzqc, jak pisal Stanislaw Ossowski, jej "Stary i Nowy 
Testament,, 37. 

«. Z. Balicki. ()p. cit .. s. 34. 
17 Por. SI. Ossowski . PrzemioHY H1ZO'rJW we \VSp(jfclesnej ideo{();.:ii f/(lrodowej. w: Dzidu, 

l. 3. War.,zawa 1967, s.24:\-244, 
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Kiedy zajmujemy si~ krajami zachodniej Europy, wiele zaiste 
przemawia za takim postawieniem sprawy, przy czym ewidentnq cezurq 
jest w tym wypadku Wiosna Lud6w, oddzielajqca pore nacjonalizm6w 
o obliczu, og61nie rzecz biorqc, wyzwolenczym od okresu, w kt6rym 
coraz bardziej dominuje nacjonalizm antydemokratyczny i antyliberal
ny, a takze pretendujqcy do tego, by stac si~ ideologiq absolutnie 
samowystarczalnq i konkurencyjnq wobec wszystkich innych. Mowa, 
oczywiscie, 0 narodzinach nacjonalizmu , kt6ry za Charles'em Maurras 
jest zwykle nazywany in t e g r a I n y m, w wielu zas krajach, tak jak 
w Polsce, nacjonaJizmem po prostu. 

Podzielajqc wspomniane powyzej zatozenia wszellOego nacjonaliz
mu, ma on takze szereg cech swoistych, przede wszystlOm zas przy
jmuje - wbrew tzw. nacjonalizmowi Risorgimento - iz stosunki pomi~
dzy r6znymi narodami polegajq z samej swej istoty na bezlitosnej walce 
o byt; iz do zapewnienia jednolitosci etnicznej ludnosci panstwa 
narodowego mozna i bezwzglednie nalezy dqzyc wszystkimi moz
Iiwymi srodkami z wymuszonq asymilacjq i "czystkami etnicznymi" 
wtqcznie ; iz bezwzglydnie trzeba zwalczac wszelkie kierunki politycz
ne, kt6re podwazajq dogmaty tak rozumianego nacjonalizmu i sprzyjajq 
zatruwaniu narodu miazmatami obcych - zwtaszcza liberalnych i soc
jalistycznych, "zydowskich" i "masonskich" - ideologii itd. Ale czy 
taka jest istota w s z elk i ego nacjonalizmu? To wtasnie tu kwes
tionuj~. 

Cokolwiek stato si~ z nacjonalizmem w krajach, w kt6rych rozwinqt 
sk najwczesniej, a takze odstonit w petni swe mroczne strony, nie 
stanowi to wystarczajqcego powodu do stwierdzenia, ze jest on tylko 
czarnym charakterem dziej6w najnowszych. Jestem sktonny sqdzic, iz 
grat on i nadal gra w wielu sytuacjach pozytywnq role, stUZqC budzeniu 
ludzkiej godnosci i zaspokajajqc potrzeb~ wsp6lnoty, kt6rej nie jest 
w stanie zaspokoic ani wzrost gospodarczy, ani demokracja, ani zadne 
inne - skqdinqd wielkie - osiqgniecie nowoczesnego spoteczenstwa. 
Tym bardziej, ze takze te osiqgni~cia zalezq niejednokrotnie od tego , 
czy mieszkancy danego kraju chcq bye n a rod e m. Nie twierdz~, ze 
nacjonalizm jest nie zty , lecz dobry; twierdz~ jedynie, iz bywa i taki, 
i taki . Bytoby zapewne lepiej, gdyby ludzkimi zachowaniami powodo
waty sity bardziej przewidywalne i w wi~kszym stopniu poddajqce si~ 
kontroli rozumu niz uwielbienie wtasnego narodu, nie mamy jednak na 
razie zbyt wielkiego wyboru . Nacjonalizm trzeba wi~c raczej oswajae 
i cywilizowac, niz ignorowac lub totalnie zwalczac. 
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8. Narod i nowoczesnosc 

Ostatni temat, kt6ry wypada tutaj poruszyc, gdyz zajmuje mn6stwo 
miejsca we wszystkich obecnych dyskusjach, to nar6d i nowoczesnosc. 
Jak juz byla mowa, niezwykle silna jest tendencja do zerwania z mitem 
"wiecznosci" lub co najmniej "starozytnosci" narod6w, kt6remu prze
ciwstawia sir: tezr:, iz stanowi'l. one nade wszystko ..wynalazek" paru 
ostatnich stuleci, w niekt6rych zas regionach - dopiero ostatnich dekad. 

Zakladaj'l.c zbieznosc w czasie procesu powstawania nowoczesnego 
narodu i modernizacji spoleczenstwa, mozna jednak interpretowac tr: 
zbieznosc dwojako - b'l.dz utrzymuj'l.c, iz nacjonaJizm jest reakcj'l. na 
modernizacjr:, b'l.dz wykazuj'l.c, iz stanowi on nie skutek, lecz jedn'l. 
z przyczyn modernizacji. Tak czy inaczej. anachronizmem stal sir: 
pogl'l.d, iz nar6d to cos staroswieckiego, modernizacja zas to m.in. 
zdecydowane odchodzenie od myslenia w kategoriach narodowych. 

Pierwsze stanowisko znalazlo najbardziej wymownego obroncr: 
w Ernescie Gellnerze, kt6ry dowodzil, iz 

lym, co wyr6znia obszary, na kl6rych nacjonalizm stal si~ kluczowq zasadq politycz
nq, jest to, ie miala tam miejsce gl~boka i trwala zmiana organizacji spolecznej 
czyniqca jedynymi prawomocnymi ir6dlami wladzy politycznej zbiorowosci anoni
mowe, plynne, dose niezr6inicowane i kulturowo homogeniczne 3R 

Dopiero powstanie now ego spoleczenstwa - zasadniczo odmiennego od 
tradycyjnego - moglo i musialo doprowadzic do intronizacji idei 
narodowej jako fundamentalnej formy soIidarnosci ludzkiej. 

Musialo. poniewaz dawne wir:zi ulegly oslabieniu lub rozkladowi: 
zatomizowane spoleczenstwo nowoczesne rozpaczliwie szukalo adek
watnej formuly swojej zbiorowej tozsamoSci. 

W nowoczesnym swiecie, jak pisze Manning Nash. braku korzeni, wykorzenienia 
i alienacji, r6wnoczesnego szukania sensu i zwiqzku z przeszlosciq, idea dajqcej si~ 
odkrye, ustalonej, pasujqcej do nas i trwalej toisamoSci jest pelna psychicznych 
wyg6d i powab6w. Jain rna wreszcie sw6j dom. swojq przeszlosc, terainiejszosc 
i przyszlosc wykracajqce poza jej wqlle biologiczne siediisk03Y 

W pewnym sensie, nacjonalizm jest wir:c pochodn'l. skrajnego ujednos
tkowienia, co zreszt'l. jest powiedziane expressis verbis w wielu nac
jonalistycznych tekstach, bior'l.cych za punkt wyjscia radykaln'l. krytykr: 
nowoczesnego indywidualizmu i przeciwstawiaj'l.cych mu utracone 
uroki zycia w gromadzie. St'l.d rozpowszechnione, jak widzielismy, 
zludzenie .. wiecznosci" nacjonalistycznych emocji . 

.IM E. Gellner. Culture. Identirr, alld Politics. Cambridge 1987, s. 9 . 


." M. Nash. The Cauldron of Ethnicit" ill the Modem World. Chicago 1989. s. 4. 
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Niekiedy zwraca siv tet; uwagv na to, it; nacjonalizm mogi bye 
rekompensatq traconej w miarv postvp6w modernizacji wiary religijnej, 
ktora w tradycyjnym spoleczenstwie przyczyniaia siv do zapewnienia 
jednostce poczucia bezpieczenstwa. 

Niema!o da si;e zaiste powiedziec, pisal Hugh Seton-Watson, na korzysc poglqdu. ii. 
rOsnqcy fanatyzm nacjonalist6w wiqi,e sic:: przyczynowo z upadkiem wiary religijnej. 
Nacjonalizm stal si;e zast;ePCZq religiq. Nar6d w rozumieniu nacjonalist6w jest jak 
gdyby namias{kq Boga; {ego rodzaju nacjonalizm mozna okreslic jako e t n 0 I a t
r i ~.40 

Wszystkie podobne koncepcje wychodzq, oczywiscie, od stwierdzenia, 
it; dokonaly siv jut; doniosle zmiany w stosunkach spotecznych i men
talnosci, ktorych sku t k i e m jest nacjonalizm. 

Drugie ze wspomnianych stanowisk polega na odwroceniu tej 
zalet;nosci przyczynowej przez twierdzenie, it; to wlasnie dzivki nac
jonalizmowi modernizacja dochodzi przewat;nie do skutku. Szczegolnie 
stanowcza jest w tej sprawie L. Greenfeld, ktora zdaje siv utrzymywae, 
it; bez rozbudzenia uczuc narodowych bylaby ona w ogole niemot;
Iiwa.4I Zwolennicy takiego stanowiska majq na jego poparcie doskonate 
argumenty, czerpane z historii tych narodow, ktorych cywilizacyjny 
awans byl ewidentnie zwiqzany z ambicjq dogonienia kraj6w najbar
dziej rozwinivtych, albowiem zacofanie wlasnego narodu wydawalo sie 
politycznym eli tom nie do zniesienia jako irodlo zalet;nosci i ponit;enia. 
Istotnie, nie brak przykiadow inicjowanej od gory modernizacji, ktorej 
silq napVdowq jest wlasnie nacjonalizm. Rozbudzona swiadomosc na
rodowa staje siv przyczynq staran 0 powivkszenie sily wlasnego narodu 
drogq nasladowania narodow najbardziej rozwinivtych. Jest to wzor 
stale obecny w dziejach narodow nowoczesnych. Wydaje siv nawet, it; 
z biegiem czasu zyskuje on na znaczeniu, aspiracje "nowych narodow" 
zwiqzane Sq bowiem nierozdzielnie z chvciq jesJi nie upodobnienia sie 
do krajow zachodnich, to, w katdym razie, pozyskania wivkszosci dobr, 
jakie te kraje posiadajq. 

Ow spor 0 to, co jest przyczynq, a co skutkiem, jest w dut;ym 
stopniu podobny do przyslowiowego sporu 0 to, co bylo wczesniej: 
kura czy jajo, niemniej jednak nie jestem sklonny go lekcewazye, 
albowiem pomaga on uswiadomic sobie fundamentalnq rot;nice pomi v
dzy narodami "starymi" i "nowymi": tymi, ktorych rozwoj odbywal 
siv, by tak rzec, zywiolowo, i tymi, ktore w obliczu narodow silniej
szych podejmowa/y i podejmujq swiadome proby wyjscia z zacofania 

40 H. Seton-Watson . Notiolls (lnJ StMes. An Inquin into the Ori!;ill.l· of N(I/ ion.l· nnJ th" 
Politics oJ N(I/ionali.lm . Boulder. Colorado. s. 465 . 

41 L. Greenfeld . of'. ci/., s. 18-21. 
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i dostosowania rzeezywistosei do wlasnej dumy narodowej. Z jednej 
strony mamy wiee na przyklad Brytyjezyk6w ezy Franeuz6w, z drugiej 
natomiast - Japonezyk6w i Turk6w, ezy tez Nieme6w z epoki panst
wowego zjednoczenia Oraz Polak6w. Oezywiscie, okreslenia "starose" 
i "nowosC" Sq w tym wypadku wzgledne, odnoszq sie bowiem nie tyle 
do tego, kiedy pojawily sie narodowe aspiraeje, ile do tego, kiedy 
doehodzilo do ich reaJizaeji. 

Mozna zresztq powiedziee, iz przeciwstawnose dw6ch wspomnia
nych stanowisk bierze sie stqd, ze zwolenniey kazdego z nieh od
powiadajq w istocie na inne pytanie. W pierwszym wypadku pytanie 
dotyczy nade wszystko tego, jakie potrzeby psyehologiczne ezlonk6w 
nowoczesnego spoleczenstwa zaspakaja naejonalizm, w drugim - tego, 
jakie mogq bye polityczne, gospodarcze i spoleczne skutki jego poja
wienia sie jako wplywowej w skali masowej ideoJogii. W tym sensie 
odpowiedzi nie mUSZq bye sprzeczne. Chodzi 0 to, ze dotyezq one 
r6znych narod6w i r6znych sytuaeji historyeznych. W obu wszakZe 
wypadkaeh gra idzie 0 przystosowanie sie do nowoczesnego swiata, 
w kt6rym tradycyjny porzqdek rzeczy przestaje istniee. 

9. Zakonczenie 

Powazny artykul powinien konezye sie powaznymi konkluzjami. 
W tym wypadku konkluzji jednak nie bedzie nie tylko dlatego, ze 
najwazniejsze z nich zostaly juz wyzej sfomulowane, leez r6wniez, 
a nawet przede wszystkim dlatego, ze jest za wezesnie, aby cokolwiek 
ostateeznie podsumowywae. Mamy do czynienia z dziedzinq, w kt6rej 
zasadnieza dyskusja dopiero sie - wbrew pozorom - zaczyna i trzeba 
najpierw zdae sobie sprawe, 0 co w niej chodzi. 0 tym gl6wnie byl ten 
artykul. 

JERZY SZACKl, ur. 1929, socjolog, historyk idei, profesor UW i PAN, wyk!adowca 
licznych uniwersytet6w zagranicznych, od 1974 redaktor naczelny ..Polish Sociolo
gical Bulletin". Swiatowq renom~ zyskala jego History of Sociological Thought 
(1979. wyd. polskie 1981). Inne wazniejsze publikacje: Konrrrewolucyjne paradoksy 
(1965), Tradyeja. Przeglqd problemalyki (1971), Sporkania l. L/Iopiq (1980), Znnllie
cki (1986), ostatnio wydal Liberalizm po komulliZlIlie (1994). Mieszka w Warszawie. 
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Andrzej Walicki 

1. Dwa poj~cia nacjonalizmu 

Ogromnq zaletq artykulu Jerzego Szackiego jest zwr6cenie uwagi 
na istotny mankament polskiej praktyki j~zykowej : brak poj~cia aks
jologicznie neutralnego, kt6re obejmowaloby wszystkie ideologie ze
srodkowane na poj~ciu narodu, promujqce wi~z narodowq, tozsamosc 
narodowq, swiadomosc narodowq i pans two narodowe. W krajach 
angloj~zycznych poj~ciem takim jest "nacjonalizm" . Literatura nauko
wa tych kraj6w moze wi~c uzywac tego terminu w znaczeniu szerokim 
i niewartosciujqcym; moze m6wic 0 r6znych typach nacjonalizmu, 
r6Znych jego stadiach i odmianach geograficznych, bez przes'ldzania 
z g6ry, co dobre, a co zle. W Polsce natomiast - mimo znacznych 
osiqgni~ nauki polskiej w badaniach nad procesami narodotw6rczymi 
i towarzyszqcymi im ideologiami - obowi'lzuje j~zyk antynacjonalis
tycznej publicystyki, narzucajqcej uzywanie terminu "nacjonalizm" 
w znaczeniu sztucznie zaw~zonym i zabarwionym pejoratywnie. Nac
jonalizm tak poj~ty przeciwstawiany jest oczywiscie patriotyzmowi. 
Czy mozna wi~c m6wic 0 nacjonalizmie Adama Mickiewicza? Z pun
ktu widzenia konwencjonalnego poglqdU na nacjonalizm jest to niedo
puszczalne: Mickiewicz glosil przeciez braterstwo lud6w i uetycznienie 
polityki . Co jednak zrobic z faktem, ze podobne czy wr~cz takie same 
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idee gtosit Mazzini, uznawany dose powszechnie (i to nie tylko 
w krajach angloj~zycznych) za paradygmatycznego przedstawiciela 
romantycznego nacjonalizmu? Liberalnie myslqcy inteligent polski 
zgodzi si~ bez trudu na uznanie obu myslicieli za reprezentant6w (na 
przyktad) "romantycznej ide ina rod u", nie zaakceptuje jednak 
uznania Mickiewicza za klasyka romantycznego n a c jon a liz m u 
w skali europejskiej. Uzycie slowa "nacjonalizm" (kojarzonego, jak 
zauwazyl Szacki, z "ideologiq z natury skrajnq i paskudnq") odebrane 
byloby przezen jako degradacja wielkiego dziedzictwa polskiego ro
mantyzmu. 

Szacki zgodzi si~ z pewnosci q, ze uzywanie terminu "nacjonaJizm" 
w znaczeniu zaw~zonym i pejoratywnym nie jest zjawiskiem wylqcznie 
polskim. Dominuje one w Niemczech (co latwo wyjasnie ich histori q), 
silne jest we Francji i we Wtoszech, coraz cz~sciej pojawia si~ r6wniez 
w literaturze angloj~zycznej, zwlaszcza w publicystyce pot~piajqcej 

czystki etniczne typu batkanskiego. Nigdzie jednak nie jest one jedy
nym; wsz~dzie, w tej czy w innej mierze, utorowato sobie drog~ 

uzywanie slowa "nacjonalizm" w sensie szerokim i neutralnym. Walnie 
przyczynita si~ do tego nie tylko tradycja nauki anglosaskiej, lecz 
r6wniez olbrzymia mi~dzynarodowa literatura na temat ruch6w narodo
wo-wyzwolenczych w krajach kolonialnych i zaleznych; w wielu 
ksiqzkach "nacjonalizm" traktowany jest przede wszystkim jako prze
jaw procesu dekolonizacji, a wi~c zjawisko zaslugujqce a priori na 
ocen~ dodatniq. W ostatnich zas latach coraz wyrainiej wyst~puje 

tendencja do rna ks y m aJ n ego rozs ze rza n i a poj~cia "nacjona
lizm" - do obejmowania tym mianem wszystkich zwoJennik6w panst
wa narodowego, przeciwstawianych zwolennikom ponadnarodowego 
liberalizmu i programowej globalizacji. 

Nie mam zadnych ztudzen co do mozliwosci ustalenia jakiegos 
jednego, "wlasciwego" znaczenia stowa "nacjonalizm". Niezaleznie od 
wszystkich dyskusji termin ten uzywany b~dzie w znaczeniach r6znych, 
zideologizowanych, okreslanych arbitralnie i podporzqdkowanych ce
lom politycznym. Nie musi to jednak oznaczae akceptowania sytuacji, 
w kt6rej stowo "nacjonalizm" uzywane jest niemal wylqcznie w zna
czeniu zaw~zonym i pejoratywnym (nazwijmy to "nacjonalizmem B") 
i w kt6rej praktyka ta wspierana jest dodatkowo argumentacjq z ar
senatu "pol itycznej stusznosci". Wprost przeciwnie: nalezy przyzwy
czajae czytelnik6w polskich, ze istnieje r6wniez szersze, aksjologicznie 
neutralne, rodzajowe poj~cie nacjonalizmu (nazwijmy je "nacjonaliz
mem A") i ze one wlasnie powinno dominowac w nauce i w powaz
nych dyskusjach publicystycznych. W tej kwestii podtrzymuj~ stanow
czo stanowisko Szackiego. Ale zgadzam si~ r6wniez z jego poglqdem, 
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ze centralnym elementem rozszerzonego pojecia "nacjonalizm" powi
nien bye nar6d (wiei narodowa, lojalnose narodowa), a nie po prostu 
panstwo narodowe: "nacjonalizm A" jest pojeciem 0 wiele szerszym 
niz "nacjonalizm B", ale jednak wyrainie wezszym zakresowo - i bo
gatszym tresciowo - od pojecia "og6lu zwolennik6w panstwa narodo
wego" . 

Przeciwnicy rozszerzenia i neutralizacji pojecia nacjonalizmu ope
ruj'!. zwykle argumentem, ze pozytywne przejawy uczue narodowych 
mog'!. bye okreslone slowem "patriotyzm", mocniej zakorzenionym 
w polszczyinie i adekwatnie wyrazaj'!.cym aspiracje niepodleglosciowe. 
Przy blizszym wejrzeniu okazuje sie zwykle, ze kryje sie za tym chee 
oddzielenia "dobra" od "zla" na poziomie jezykowym, wynikaj'!.ca 
z obawy, iz uzywanie terminu "nacjonalizm" w znaczeniu neutralnym 
moze przyczynie sie do uprawomocnienia nacjonalistycznych skrajno
sci. Daleki jestem od lekcewazenia tej obawy, zwlaszcza w warunkach 
polskich. Mimo to s'!.dze, ze zastepowanie "nacjonalizmu" (w sensie A) 
"patriotyzmem" nie jest ani merytorycznie sluszne, ani politycznie 
skuteczne. Przed rzeczywistymi niebezpieczenstwami nie zabezpiecz'!. 
nas przeciez zadne manipulacje slowne. 

Siowo "patriotyzm" pochodzi od slowa "patria", ojczyzna, a wiec, 
jak stwierdza Szacki, nie wyraza postawy, kt6ra "pozostawalaby w ko
niecznym zwiqzku z ideq narodu". Wydaje sie to oczywiste, a jednak 
tak nie jest: Marek Walden berg, wybitny znawca kwestii narodowej, nie 
podziela tego poglqdu, twierdzqc, ze patriotyzm to wlasnie "mocne 
uczucie wiezi z narodem " '. Sprawa wymaga wiec wyjasnienia. 

Patriotyzm jest pojeciem terytorialnym, mogqcym abstrahowae od 
narodowoSci. Litwin w sensie terytorialnym, jako mieszkaniec teryto
rium zwanego niegdys Wielkim Ksiestwem Litewskim, moze bye 
wielkim patriotq swego kraju, nie uwazajqc sie za Litwina lub Polaka 
w sensie narodowym. Pojecie "Francuza" (w odrMnieniu np. od 
pojecia "Niemca") uksztaltowalo sie pod wplywem przynaleznosci 
terytorialncrpanstwowej, ale mimo to uksztaltowanie nowoczesnego 
narodu francuskiego w wyni ku Rewolucji Francuskiej uczynilo konie
cznym zastqpienie terytorialnego pojecia "kr61a Francji" narodowym 
pojeciem "kr6la Francuz6w". Przesiedlenia ludnosci wedle kryterium 
narodowosciowego Sq zjawiskiem tragicznym, a stosowanie w tym 
przymusu godne jest najwyzszego potepienia; nie zmienia to jednak 
faktu, ze miliony ludzi wolalo opuszczenie wlasnego kraju niz separacje 
od wlasnego narodu . Byl niegdys okres, w kt6rym arystokraci czescy 

I Burdl.O SlallOWCZO broni tego pogl'ldu w ksi'li.ce Klves,ie lIl/rodowe w Eumpie .,'rod· 
kOlvo-wsciwdlliej. PWN. Warsz"wu 1992. s. 18-24. 
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i niemieccy uwazali si~ za patriot6w wsp61nego kraju pod naZWq 
Bohemia; w naszym stuleciu jednak panstwo czechoslowackie, dalekie 
przeciez od nacjonalistycznego ekstremizmu, uwazalo si~ oficjalnie za 
slowianskie panstwo dwunarodowe, panstwo Czech6w i Slowak6w, 
z wyh\czeniem Niemc6w (liczniejszych niz Slowak6w), nie m6wiqc jui 
o Rusinach zakarpackich. Dowodzi to wyrainej, czasem jaskrawej 
wr~cz r6znicy mi~dzy wi~ziami i lojalnosciami narodowymi (nac
jonalizm A) a patriotyzmem panstwowo-terytorialnym. 

Patriotyzm - wedle konwencjonalnego poglqdu inteligencji polskiej 
- wyraza milosc ojczyzny i wlasnego narodu bez narodowego egoizmu, 
ekspansjonizmu i ksenofobii. Brzmi to ladnie, ale jest w istocie nader 
wqtpliwe. Egoizm grupowy, w szczeg6lnosci egoizm panstwowy, od
mowa stosowania w polityce uniwersalnych standard6w etycznych 
("my COttlltry, right or wrong" ), ekspansjonizm i ksenofobia Sq przeciez 
zjawiskami 0 wiele starszymi niz nacjonalizm, a wi~c nie mogq bye 
jego wyr6Znikiem; mogq natomiast bez logicznej sprzecznosci Iqczye 
si~ z wszelkiego rodzaju patriotyzmami . Romantycy polityczni, 
w szczeg6lnosci romantycy polscy, pot~piali polityczny immoralizm 
i egoizm panstwowy z pozycji n a c jon a liz m u wlasnie ; nacjonalizmu 
ro man t y c z neg 0, wierzqcego w narody jako " kreacje Boze", zbun
towanego przeciw egoizmowi i immoralizmowi ponadnarodowych, 
a wi~c "sztucznych", monarchii legitymistycznych . MesjaniSci polscy 
definiowali nar6d jako "gromad~ duch6w 0 wsp6Jnym przeznaczeniu" . 
Mickiewicz podkreslal niezaleznose tak poj~tego narodu od ojczyzny 
jako "kawalu ziemi opisanego granicami " ; Slowacki dowodzil, ze 
"duchy polskie" wcielily si~ w republikan6w Nowogrodu i Pskowa, 
o narodowosci bowiem stanowi misja, a nie geografia. Bylo to skrajnq 
"deterytorializacjq" poj~cia narodu, majqcq uzasadnie poglqd, ze Pola
kiem, i to Polakiem w najwyzszym stopniu, mozna bye r6wniez po 
utracie wlasnego bytu panstwowego i po wygnaniu z ojczyzny. OkreS
lanie tych idei og61nikowym mianem "patriotyzmu" jest wi~c bardzo 
nieadekwatne i mylqce. 

Jeszcze jednym powodem opcji na rzecz przyswojenia j~zykowi 
polskiemu szerokiego rodzajowego poj~cia nacjonalizmu (tj. nacjonali
zmu A) jest bogaty dorobek nauki polskiej w zakresie badan nad 
kwestiq narodowq oraz wyjqtkowe wr~cz bogactwo i r6znorodnosc 
problematyki narodu w polskiej mysli spoleczno-politycznej, poczyna
jqC od wieku Oswiecenia. Unikanie terminu " nacjonalizm", uzywanie 
go w sensie zaw~zonym j negatywnie wartosciujqcym, prowadzqce 
w praktyce do utozsamienia tradycji nacjonalizmu polskiego z tradycjq 
endecji, pomniejsza t~ spuScizn~ i utrudnia wykorzystanie jej w mi~
dzynarodowych badaniach por6wnawczych. Zast~powanie slowa "nac

35 



ANDRZEJ W ALlCKI 

jonalizm" slowem "patriotyzm" sprawia ponadto wrazenie (skqdinqd 
najzupetniej mylne!), ze uczeni polscy nie zdajq sobie sprawy z jakos
ciowej r6i:nicy miedzy nowoczesnymi ideologiami narodowymi a tra
dycyjnym patriotyzmem. 

Argumentacja polityczna na rzecz zawezania nacjonalizmu do nac
jonalizmu B jest r6wniez bardzo wqtpliwa. Zapewne ulatwia to moralnq 
izolacje skrajnej prawicy nacjonalistycznej, ale cenq tego bywa zwykle 
zanik krytycyzmu wobec negatywnych przejaw6w myslenia nacjonalis
tycznego w srodowiskach odcinajqcych sie od szowinizmu i ksenofobii. 
Wei my na przyktad odmawianie wszelkiego zrozumienia dla lojalnosci 
podzielonych, wystepujqce nagminnie w publicystyce "antykomunis
tycznej"2: czy nie jest ono przejawem nacjonalistycznej ciasnoty? ezy 
nie bytoby lepsze i uczciwsze opowiadac sie za lojalnosciq narodowq 
bez traktowania jej jako czegos absolutnego, wytqcznego, wymagajqce
go bezwzglednych, moralistycznych potepien tych wszystkich , kt6rzy 
z jakichs wzgled6w i w jakims okresie nie zechcieli uznae jej wytqcz
nOSci? Albo przypisywanie wlasnej grupie, bqdi formacji , faktycznego 
monopolu na interpretacje i reprezentacje interesu narodowego i naro
dowych imponderabili6w? Albo wreszcie, aby postuzye sie przyktadem 
o wiele bardziej jaskrawym, potepianie aborcji jako "zabijania najmtod
szych Polak6w"? To ostatnie jest przeciez skrajnym nacjonalizmem 
- nacjonalizmem B - az z dw6ch powodow: jako zastqpienie argumen
tacji chrzeScijansko-uniwersalistycznej ("dzieci poczete jako istoty 
ludzkie") argumentacjq narodowq ("embriony jako Polacy") oraz jako 
drastycznie biologiczne rozumienie polskosci, sprzeczne ze wszystkim, 
co wiemy 0 narodzie w odr6i:nieniu od biologicznej rasy. 

Propozycja wprowadzenia do polskiej praktyki jezykowej pojecia 
nacjonalizmu w sensie A nie jest r6wnoznaczna z akceptacjq zamazy
wania r6znic. Wprost przeciwnie: wprowadzenie w obieg szerokiego, 
rodzajowego pojecia nacjonalizmu sktonie powinno do unikania bez
przymiotnikowych uzye tego terminu. Jesli bowiem nacjonalizm jest 
pojeciem szerokim, jesli nacjonalizmow jest wiele, a nie tylko jeden, 
jesli istniejq r6i:ne, wzajemnie opozycyjne typy myslenia nacjonalis
tycznego, to nie wolno zapominae 0 zasadniczych rozr6znieniach: 
o tym, ze przed "nacjonalizmem integralnym" istnial nacjonalizm 
romantyczny, a jeszcze przedtem oswieceniowy, 0 tym, ze obok 
nacjonalizmu etniczno-kulturowego istniee moze nacjonalizm politycz
ny lub "obywatelski" (civic nationalism)3, i 0 tym wreszcie, ze nac

, Ujmuje to slowo w cudzyslow w celu uwydatnienia r6i.nicy Illiedzy antykolllunizmem 
klasycznym. przec iwstawiaj'lcym sie komunizmowi jako wojuj'lcej i wierz'lcej w siebie ideologii , 
a .,antykomunizmem" polilyk6w ulOZsallliaj'lcych kOIllUOlZIll L odideologicznion'l. schylkow'l 
rorm'l realnego socjalizlllu. 

POjecie .,nacjonalizmu obywalelskiego" rozwiniele zos lalo OSlalnio przez L. Greenfeld , 
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jonalizm czysto etniczny, redukujqcy programy polityczne do zapew
nienia "etnicznej czystosci", nie jest prototypem nacjonalizmu, lecz co 
najwyzej jednq z najbardziej skrajnych i prymitywnych jego form, 
znanq w literaturze przedmiotu pod naZWq e t non a c jon a liz m u. 
Nalezy 0 tym pami~tac, aby nie pope!niac zasadniczych bl~d6w, tak 
jak, na przyk!ad, wymienianie jednym tchem czystek etnicznych w Bo
sni i pafistwowego nacjonalizmu polityk6w rosyjskich, nawet tak 
skrajnych jak Zyrynowski: nacjonalizm rosyjski (z bardzo ma!ymi 
wyjqtkami) jest przeciez nacjonalizmem politycznym, wieloetnicznym, 
swiadomym, ze nacjonalizm etniczny (np. czeczefiski) jest smiertelnym 
zagrozeniem postimperialnego pafistwa rosy jskiego, i dlatego powtarza
jqcym az do znudzenia, ze narodowi rosyjskiemu ekskluzywizm etnicz
ny by! ponoe zawsze obcy. Dowodzi to, ze nawet w obr~bie nacjonaliz
mu B - czyli nacjonalizmu skrajnego, zaslugujqcego na ocen~ 

jednoznacznie negatywnq - mozemy miee do czynienia z roznymi 
modelami narodu i r6znymi typami nacjonalistycznej agresji . 

2. Nar6d i spoteczeristwo obywatelskie 
w koncepcji Ernesta Gellnera 

Szacki slusznie stwierdza, ze nowsza , gl6wnie angloj~zyczna litera
tura naukowa na temat nacjonalizmu jest u nas malo znana i prawie 
zupelnie nie przemyslana. Wyroznia w niej modne na Zachodzie 
(aczkolwiek, jak zobaczymy, r6wniez tam niedostatecznie przemyslane) 
prace uczonego angielskiego Ernesta Gellnera oraz zaprasza do dys
kusji nad nimi. 

GI6wnq przyczynq olbrzymiej popularnosci koncepcji Gellnera jest 
jego teza, ze narody Sq tworem nacjonal izmu, a nie odwrotnie. Jest to 
zgodne z bardzo modnym obecnie kierunkiem "konstruktywistycz
nym", gloszqcym, ze narody nie Sq czyms realnym, obiektywnym 
i koniecznym; Sq to jedynie "konstrukty", byty przygodne i sztuczne, 
swiadomie tworzone przez r6Znego rodzaju elity. Nie mozna wi~c 

mowie 0 procesie "budzenia" narodow do swiadomego zycia: stanowi
sko takie okreslane jest jako "prekonstruktywistyczna nai wnose", za
kladajqca, ze narody istnialy obiektywnie i czekaly jedynie na "przebu
dzenie" . 

Przeciwnik6w "konstruktywizmu" nazywa si~ zwykle "prymor
dialistami" lub "esencjalistami". Rzuca si~ jednak w oczy, ze jest to 

uwazaj'lC4 StullY ~jednoczone za modelowy przyklad tak pojetego nacjonalizmu. (Patrz 
L. Greenfeld, Nationalism. Five Roads III Modemit)', Harvard Univ. Pres> , Cambridge, Mass. 
1992.) Konkluzja ta wydaJe mi sie bardzo kontrowersyjna. Stanom Zjednoczonym brakuie 
bowiem zywej swiadomosci historycznej. bcd'lcej koniecznym skladnikiem modelowego nac
jonalizmu w kazdym z mozliwych znaczen lego slowa. 
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okreslenie ulatwiajqce wprawdzie polemik~, ale grubo znieksztatcajqce 
istot~ sporu. Aby zwalczac "konstruktywizm", nie trzeba przeciez 
glosie tezy, ze narody istniejq "odwiecznie" i majq jakqs "niezmiennq 
istot~"; wystarczy uznae, ze posiadaj<l socjologiczml real nose, jako 
trwaly produkt obiektywnych i samorzutnych procesow dziejowych. 
Trudno wi~c zgodzie mi si~ z twierdzeniem Szackiego, ze wspotczesnq 
(angloj~zycznq) literatur~ naukowq na temat narodu i nacjonalizmu 
charakteryzuje przede wszystkim spor mi~dzy stanowiskiem naturalis
tycznym i historycznym. W rzeczywistosci gl6wny spor toczy si~ 

mi~dzy "konstruktywistami" i "antykonstruktywistami", wsrod tych 
ostatnich zas dominuj'l oczywiscie antynaturalisci, czyli uczeni pod
kreslajqcy his tor y c z n q genez~ narodow. 

Aby zrozumiee specyfik~ poglqdow Gellnera, a takZe klimat in
telektualny, w jakim dokonuje si~ recepcja tych poglqdow, warto 
przyjrzee si~ konstruktywizmowi w postaci konsekwentnej i skrajnej. 
Posluz~ si~ w tym celu artykulem uczonego amerykanskiego Rogersa 
Brubakera pt. Nar6d jako zinstytucjonaliz.owana forma, Iwtegoria prak
/yki i przypadkowe wydarzenie4. 

Narody, dowodzi Brubaker, nie Sq bynajmniej "trwalymi kom
ponentami struktury spotecznej"; Sq one czyms skonstruowanym, przy
padkowym i zmiennym, wspolnotami "podrobionymi, iluzorycznymi", 
"ideologicznq zaslonq dymnq". Samo pytanie "czym jest nar6d?" nie 
jest niewinne, zaklada bowiem, najzupetniej bl~dnie, "substancjalis
tycznq wiar~" w istnienie narodu. Czyms realnym jest natomiast 
nacjonalizm, ale nie jest on wytworem czy funkcjq narodow. Jesli 
okazal si~ silq w okresie upadku ZSRR, to wcale nie dlatego, ze 
przetrwaly tam narody. Stalo si~ tak dlatego, ze rezim komunistyczny 
stworzyl dla nacjonalizmu gotowe formy, dzielqc pans two na republiki 
narodowe i wprowadzajqc kategori~ narodowosci do dowod6w osobis
tych obywateli. 

Nie chcialbym lwierdzie, ze wyraina wrogose Brubakera do samego 
poj~cia narodu jest czyms typowym dla literatury "konstruktywistycz
nej". Typowe jest co innego: gkboki sceptycyzm wobec mocnych 
tozsamosci narodowych oraz I~k przed nimi. Swobodna forma publicys
tyczna niniejszego artykulu pozwala mi, jak sqdz~, na sformulowanie 
osobistego poglqdu na t~ spraw~. 

Sceptycyzm "konstruktywistow" wobec wyrainie okreslonych 
bezrefleksyjnie akceptowanych tozsamoSci narodowych bierze si~ 

glownie stqd, ze opisujq to zjawisko z zewnqtrz, nie znajqc go z wtas
nego doswiadczenia wewn~trznego. Najwybitniejsi konstruktywisci 

·1 Palrz R. Brubaker, N({/i()11 as in.willtliO/w/ized Form. Pr{fclic(I/ C{lfe(.:ory. C()nfill (.:eTl1 Evenl, 
,.Contention". I. 4, Nr. 1.1994. 
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(w tym rowniez urodzony w Czechoslowacji Gellner) Sq przewaznie 
albo migrantami, wiedzqcymi wi~cej 0 zmianach tozsamosci niz 0 toz
samosci odziedziczonej, albo Amerykanami, czyli czlonkami narodu 
zlozonego z migrant6w i latwo rezygnujqcego z okreslonej tozsamosci 
narodowo-kulturalnej (czego dowodem stala si~ w USA oficjalna 
akceptacja filozofii "multikulturalizmu"). Doswiadczenie takich ludzi 
jest pod pewnymi wzgl~dami bogatsze, a pod innymi ubozsze od 
doswiadczenia "naiwnych nacjonalist6w" z zacofanej cz~sci Europy. 
Nic wi~c dziwnego, ze widzqc na przyklad Polaka, mocno przekonane
go, iz podzial na narody jest czyms oczywistym i naturalnym, ludzie 
tacy zadajq sobie pytanie 0 to, komu czego brakuje: czy im samym 
brakuje doswiadczenia jakiegos istotnego wymiaru ludzkiej egzysten
cji, czy tez owemu Polakowi brakuje krytycyzmu, refleksji i znajomosci 
rzeczy') Jest rzeCZq ludzkq (aczkolwiek godnq ubolewania), ze wy
bierajq w takiej sytuacji odpowiedz jednostronnq, korzystnq dla 
siebie, nie wdajqc si~ w pr6by empatycznego rozumienia i wywazania 
racji . 

L~k przed tozsamosciq narodowq jako czyms "danym", okres
lajqcym jednostk~ bez udzialu jej woli, charakteryzuje z kolei tzw. 
umyslowosc postmodernistyczoq, wlasci Wq sporej cZ~Sci intelektual is
tow wysoko rozwini~tego swiata zachodniego. Umyslowosc taka ceni 
przede wszystkim autonomi~ jednostki i wielosc wyborow, a wi~c musi 
I~kac si~ tozsamosci gl~boko zakorzenionej, dajqcej wprawdzie po
czucie pewnosci, ale nie pozostawiajqcej miejsca na swobodne samo
okreSlenie. Preferuje tozsamosc "konstruowanq", "wymyslanq", "przy
padkowq" I "chwiejnq", tozsamosc, kt6rq mozna swiadomie 
ksztaltowac i zmieniac, a wi~c nie dajqq si~ pogodzic z poj~ciem 
narodujako nieuniknionej "wsp6lnoty losu". 

Wrocmy jednakZe do Gellnera. Pojmuje on nacjonalizm jako "za
sad~ politycznq, ktora glosi, ze jednostki polityczne powinny pokrywac 
si~ z jednostkami narodowosciowymi"5, ale glosi jednoczesnie, ze 
nacjonalizm jest czynnikiem pierwotnym i sprawczym, ze to on wlasnie 
tworzy narody, a nie na odwrot. Narody Sq czyms "przygodnym", 
poniewaz zaden konkretny nar6d nie moze wylegitymowac si~ wewn~
trznq, obiektywnq koniecznosciq istnienia; nacjonal izm natomiast jest , 
w skali cywilizacyjnej, zjawiskiem obiektywnie koniecznym i w pelni 
prawomocnym. Zr6dlem nacjonalizmu, pokresla Gellner, nie jest ideo
logiczna aberracja, ale szczeg61ne wymogi struktural ne spoleczenstwa 
przemyslowego. Zwyci~ski marsz nacjonalizmu jest wyrazem "nie
uchronnego procesu dopasowywania si~ panstwa i kultury"f>. 

, E. Gellner, Narodr i Iwcj(l/w/izlIl, PIW, Warszawa 1991, s. 9. 
o Tami.e. s . 48. 
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Konkretne, te a nie inne narody S<\ wi~c czyms "wymyslonym" 
i przypadkowym, ale nacjonalizm jest czyms nieuchronnym . Innymi 
stowy, teoria Gellnera podwai.a przekonanie 0 obiektywnej i wyt<\cznej 
prawomocnosci istnienia takich a nie innych narod6w, na przyktad 
Polak6w, Czech6w lub Ukrainc6w, ale legitymizuje nacjonalizm jako 
proces tworzenia panstw 0 homogenicznej, og61nospotecznej kulturze, 
eliminujqcej chaotyczny pluralizm kulturowy preindustrialnych spole
czenstw agrarnych. Gellnera oburza fakt, i.e czeski uczony, Mirostaw 
Hroch, smie traktowac p6znofeudaln<\ narodowosc czesk<\ jako obiek
tywn<\ real nose spoteczn<\ oraz podpisywae si~ pod interpretacj<\ czes
kiego nacjonalizmu jako rezultatu "narodowego przebudzenia" Cze
ch6w.? Z filozoficznym spokojem, bez oburzenia, pisze natomiast 
o takich skutkach d<\zenia do narodowej homogenizacji kultury jak, na 
przyktad, czystki etniczne. Zacytujmy: 

P~d do osiqgniec ia owej zbieinosci miedzy pnnslwem n kulturq, kt6rn stn nowi istote 
nncjonalizmu, bywn tnk przemoiny, ze w wielu przypadkach doch odzi do repatriacji 
i wyw6zek, przymusowego nsy milownni n, n nawet fizycznej likwidacji . Te przykre 
posunieci a nie wynikajn bynajmniej z niezwyklej brutalnosci nacjonali st6w (ani 
gorszych , ani lepszych od reszty ludzi). S" po prostu konsekwencjn logiki sytuacji .' 

Przy zatoi.eniu "obiektywnej potrzeby homogenicznosci"~ nie jest 
to konkluzja optymistyczna. Koncepcja Gellnera uzasadnia kulturow<\ 
jednorodnosc panstw, a wi~c podwai.a w spos6b zasadniczy mozliwosc 
utrzymania panstw wielokulturowych, w rodzaju Bosni ; kwestionuje 
r6wniei. sensownose idealu multikulturalizmu, tak modnego w USA 
i w innych anglojezycznych krajach pozaeuropejskich. Jest rzecz<\ 
dziwn<\, ze nie zauwai.a tego ogromna wiekszose amerykanskich entuz
jast6w Gellnerowskiego "konstruktywizmu" : wyczytuj<\ oni w jego 
ksi<\i.kach to tylko, co potwierdza ich pogl<\dy, nie zwracaj<\c uwagi na 
cat<\ reszte . Miatem kiedys okazje spytae Gellnera, co 0 tym sqdzi: 
odpowiedziat z usmiechem, i.e nie odpowiada za recepcj~ swoich 
pogl<\d6w. 

Dlaczego jednak traktowae mamy homogenicznosc kulturow<\ jako 
obiektywn<\ potrzeb~ rozwoju , swego rodzaju koniecznose historycznq? 
Gellner odpowiada na to pytanie, charakteryzuj<\c r6i.nice mi~dzy 

tradycyjnym spoteczenstwem agrarnym a nowoczesnym spoleczen
stwem przemystowym. W spoleczenstwie agrarnym Judzie przypisani 
Sq do okresJonych r6l spotecznych i okreslonych spotecznosci lokal
nych; jest to wi~c spoteczenstwo podzielone na segmenty, r6zni<\ce sie 

1 Palrl E. Gellner, En c(IIlIJ ters With NCltiOlUI/ism, Blackwell. Oxford 1994, s. 182-200. 
Ksi'lika Hroch a nos i tyl ut Soci,,1 Preconditions of NlI/ion,,1 Revival in Eu rope. Cambrid ge 1990. 

: E. Gellner. N"rodr i IU/(jIll W liz ll1. s. 123. 
Tamze , s. 61. 
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pod wzgl~dem j~zyka i kultury, nie odczuwajqce potrzeby intensywnej 
komunikacji ogolnospolecznej. Spoleczenstwo przemyslowe wymaga 
natomiast populacji mobilnej, pismiennej, kulturowo zestandaryzowa
nej, wewn~trznie wymienialnej. Koniecznym tego warunkiem jest 
rowny dost~p calej populacji do ujednoliconej kultury wyzszej, przeka
zywanej przez szkoly, i ogolnonarodowy j~zyk pisany, umozliwiajqcy 
precyzj~ wypowiedzi i rozumienie ich poza konkretnym kontekstem 
sytuacyjnym. Ale kazda kultura wyzsza, przenikajqca calq populacj~, 
potrzebuje politycznego wsparcia i utwierdzenia. Zdaniem Gellnera, tu 
wlasnie widziee nalezy irodlo nacjonalizmu i jego historycznq prawo
mocnose: "Kiedy ogolne warunki spoleczne usposobiajq do standar
dowych, homogenicznych, centralnie sterowanych kultur wyzszych, 
przenikajqcych cale populacje (a nie tylko mniejszosciowe elity), 
powstaje sytuacja , w ktorej takie jasno okreslone, jednolite kultury, 
uswi~cone przez system oswiaty, Sq jedynymi zbiorowosciami, z jakimi 
dobrowolnie (a nawet zywiolowo) si~ utozsamiamy ." 10 

Rozwijajqc t~ koncepcj~, Gellner sformulowal tez~, ze powstawanie 
homogenicznych spoleczenstw narodowych pokrywa si~ w zasadzie 
z procesem ksztaltowania nowoczesnego spoleczenstwa obywatelskie
go. Jest to razqco sprzeczne z poglqdem (rozpowszechnionym zwlasz
cza w Niemczech i w Polsce), wedle ktorego ideal spoleczenstwa 
obywatelskiego wyklucza wszelkie postacie nacjonalizmu ; Gellner 
twierdzi jednak, z duzq dozq swiadomej przekory, ze czlonkowie 
spoleczenstwa obywateJskiego mUSZq bye w jakiejs mierze nacjonalis
tami.11 Rownose obywatelska wymaga bowiem row nos c i k u I t u [0

wej, a wi~c zlikwidowania dzielqcych spoleczenstwo r6Znic j~zyko
wych i kulturowo-obyczajowych. lezeli chcemy rownosci szans, 
rownego dost~pu do stanowisk pracy i wyzwolenia si~ w ten sposob od 
przytwierdzenia na cale zycie do okreslonych r6l spotecznych, to 
musimy zaakceptowae sytuacj~, w kt6rej ludnosc panstwa sklada si~ 
z anonimowych obywateli, por6wnywalnych ze sobq pod wzgl~dem 
podstawowego wyposazenia kulturowego, a nie z odr~bnych kulturowo 
grup spolecznych i statyczoych spolecznosci lokalnych.12 

Wszechstronna analiza i ocena tej koncepcji nie jest mozliwa 
w ramach kr6tkiego artykulu. Ogranicz~ si~ przeto do trzech uwag 
o charakterze najbardziej og6lnym. 

Po pierwsze, pami~tac nalezy, ze Gellner jest antropologiem, so
cjologiem j filozofem , zainteresowanym og6lnq interpretacjq szeroko 

III Tamie, s . 71 
" Puln E Gellner, CllndilillllS IIf Lihem', Civil Socie/)' {l1I(1 its Rivals. Penguin Press . New 

York 1994, rozdz. 13, 
" T"mi.e, s. 104-1 0:1, 
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pojetej "nowoczesnosci", a nie konkretnymi procesami narodotw6r
czymi . Operuje wiec kategoriami nazbyt szerokimi z punktu widzenia 
historyka. M6wiqc 0 przejsciu od spoleczenstwa agrarnego do przemys
lowego, nie zatrzymuje uwagi na emancypacji i uwlaszczeniu ch!op6w 
- fakcie 0 kluczowym znaczeniu dl a ksztattowania nowoczesnych 
narod6w, a nigdzie niemal nie bedqcym prostq funkcjq industrializacji. 
Wyr6zniajqc w Europie r6zne "zony czasu" , traktuje wszystkie kraje 
Europy srodkowo-wschodniej jako pozbawione wlasnych "wyzszych 
kultur" i tradycji panstwowych 13; tym samym zdradza zupelnq nie
znajomosc dziej6w Polski oraz calkowicie ignoruje tradycyjny podzial 
narod6w tego regionu na " historyczne" (czyli rna j q c e wlasne "wyz
sze klasy" , uksztattowany jezyk literacki i zywe tradycje panstwowe) 
i "niehistoryczne" (czyli atut6w tych po z b a w ion e). Obiekcji tego 
rodzaju mozna wysunqc znacznie wiecej. 

Po drugie, koncepcja Gellnera nie rna wartosci normatywnej, nie 
daje bowiem zadnych kryteri6w uzasadniajqcych prawo narod6w do 
samostanowienia. Przeciwnie: podkresla wlasnie, ze nie mozna uwazac 
narod6w za "naturalne", preegzystujqce podmioty uprawnien. Jedno
czesnie Gellner dystansuje sie od moralistyki w traktowaniu istniejq
cych juz panstw narodowych: uznaje za naturalne, ze dqzq one do 
"zbieznosci miedzy panstwem a kulturq" przez ekspansje terytorialnq 
i asymilowanie mniejszosci. Ma to wprawdzie zalety, ale rozmija sie 
z coraz ostrzej odczuwanq potrzebq uzasadnienia elementarnych norm 
politycznej moralnosci . 

Po trzecie wreszcie, Gellner nie docenia ciqglosci miedzy nowo
czesnym nacjonalizmem a patriotyzmem terytorialnym i swiadomosciq 
historycznq spoleczenstw agrarnych, a przynajmniej ich elit. Nie tluma
czy wiec sytuacji, w kt6rych 0 przynaleznosc i do okreslonego narodu 
decyduje nie wsp6lna "wyzsza kultura" i jezyk lite racki , lecz wlasnie 
wsp61na tradycja historyczno-panstwowa - tak, jak bylo to w klasycz
nym wypadku Alzacji, m6wi qcej w dialekcie niemieckim, ale uwazaj C\
cej sie za integralnq czesc Francji. 

Istotna wartosc koncepcji Gellnera polega, moim zdaniem, na 
ukazaniu niezamierzonych i nieprzewidzianych skutk6w szeroko poje
tego nacjonalizmu oraz na zdecydowanym odrzuceniu stereotypu utoz
samiajqcego nacjonalizm z ideologi q "spoleczenstwa zamknietego", 
nie dajqcq sie pogodzic z liberalnym "spoleczenstwem otwartym" . 
Gellner dowodzi bowiem, ze konsekwencjq uruchomionych przez nac
jonalist6w proces6w narodotw6rczych jest stworzenie warunk6w libe
ralnego spo{eczenstwa obywatelskiego, spoleczenstwa typu Cesell

1.1 E. Gellner. Encounters With NCi/ionnlism, s. 30. 
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schafl, i ze jest tak nawet wtedy, gdy pierwotnq intencjq ideolog6w bylo 
stworzenie organicznej wsp61noty ludowej (GemeinschaJt), a wi~c 

czegos zupelnie innego. 14 Ukazuje nacjonalizm w szerokiej perspek
tywie historycznej, nie zdominowanej przez ponure doswiadczenia XX 
wieku: nie jako zniewalajqcq sil~ zorganizowanego kolektywizmu, lecz 
jako wyzwolenie jednostki od ciasnych wi~zi lokalno-wsp6lnotowych 
korporacyjnego i "posegmentowanego" spoleczenstwa agrarnego. Uza
sadnia to mozliwose nacjonalizmu swiadomie i programowo liberal
nego, wyrainie odgradzajqcego si~ od antyliberalnych wersji nacjona
lizmu . 

3. Nacjonalizm Iiberalny 

Z mozliwosci tej pragn~ skorzystac, uwazam bowiem, ze udane 
polqczenie wartoSci narodowych (tj . nacjonalizmu A) z wartosciami 
liberalno-demokratycznymi mogloby bye Polsce bardzo potrzebne. 
Propozycja, kt6rq zamierzam tu naszkicowac, odrzuca jednak Gell
nerowski konstruktywizm : za punkt wyjscia bierze nie swiadome 
i arbitralne "konstruowanie" narodu , ale nar6d jako historycznie 
uksztaltowanq realnose spolecznq, funkcjonujqcq na zasadzie "Iadu 
spontanicznego" w rozumieniu Fryderyka Hayeka. 

Koncepcja ta przyjmuje tez~ Gellnera (i nie tylko jego), iz nie rna 
sprzecznosci mi~dzy wi~ziq narodowq a spoleczenstwem obywatelskim. 
Nar6d nie jest organicznq wsp61notq typu GemeinschaJt , wykluczajqC<[ 
pluralizm i ujednostkowienie. Wprost przeciwnie: jest on formq uspo
lecznienia odpowiadajqcq procesowi indywidualizacji, "wsp6lnotq ludzi 
uwazajqcych si~ za jednostki"15. Nie znaczy to jednak (i tutaj zaczyna 
si~ moja niezgoda z Gellnerem), ze narody Sq czyms "wymyslonym", 
skonstruowanym odg6rnie pod wplywem przypadkowych okolicznoSci 
i ze przynaleznose do nich mozna "wybrac", tak jak wybiera si~ 

przynaleznosc do r6znych stowarzyszen. Fakt, ze idee cz~sto wy
przedzajq rzeczywistosc i wywierajq wplyw na jej ksztaltowanie, jest 
zjawiskiem od dawna znanym, obserwowalnym nie tylko w procesach 
narodotw6rczych. ezy mozna jednak wnioskowae na tej podstawie, ze 
narody Sq konstruktem ideologicznym, a nie tworem obiektywnej 
ewolucji spolecznej? Bylismy swiadkami r6znych pr6b ideologicznego 
konstruowania narod6w - czy to w Afryce, gdzie podzialy wytyczone 
sztucznie przez kolonizator6w wypelniane byly r6znymi "nacjonaliz
mami bez narod6w", czy to na przyklad w bylym Zwiqzku Radzieckim, 

" E. Gellner. Conditioll.'· oI Lil,ern', s. 107. 
l ~ Louis Dum ont, Ex.mix sur' 'hulivitiuo/isme. Un e perspective wllhrop% gique Jur l'ide% gie 

modeme. Paris 1983, s. 20-21 . 
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gdzie usitowano skonstruowac "nar6d radziecki" jako "nOWq wsp6lno
t~ ludzi ". Los tych pr6b jest, moim zdaniem, mocnym argumentem na 
rzecz tezy, i.e autentyczne procesy narodotw6rcze nie dajq si~ wyjasnic 
na gruncie teorii "konstruktywistycznej " , nawet wspartej twierdzeniem 
o obiektywnej potfzebie kulturowej homogenizacji. 

Weimy dla przyktadu proces tworzenia nowoczesnego narodu 
czeskiego. W koncu XVIII wieku Czesi pozbawieni byli nie tylko 
wtasnego panstwa, lecz r6wniei. wtasnej "warstwy historycznej " i wtas
nej "wyi.szej kultury". W tej sytuacji by to rzeCZq naturalnq, i.e reformy 
oswieconego absolutyzmu zmierzaty do uczynienia j~zyka niemiec
kiego jedynym j~zykjem administracji panstwowej oraz do homo
genizacji szkolnictwa na gruncie niemczyzny, przynajmniej na szczeblu 
ponadlokalnym. Przy zatoi.eniu, ze narody Sq czyms "przygodnym" 
i wymyslonym, nie mozna wyjasnic , dlaczego podkreslana przez Gell 
nera nieuchronnosc kulturowej homogenizacji nie pociqgn~ta za sobq 
catkowitej germanizacji ziem czeskich. Mozna to uczynic natomiast 
przy zatozeniu , ze istniat obiektywnie Iud czeski, nie b~dqcy jeszcze 
narodem, ale posiadajqcy jednak pewnq form~ toi.samoki zbiorowej, 
a wi~c zdolny do stawienia oporu germanizacji. Mimo olbrzymiej roli 
fikcji historycznej w procesie ksztahowania czeskiej swiadomosci 
narodowej powstanie narodu czeskiego by to imponujqcym procesem 
oddolnej ewolucji spotecznej (vide Hroch), a nie jedynie rezultatem 
ideologicznych manipulacji garstki wptywowych filolog6w, historyk6w 
i literat6w. Teoretycy i publicysei niemieccy (tqcznie z Marksem 
i Engelsem) bardzo dtugo negowali 6w proces , dowodzqc, ze nar6d 
czeski jest wymystem ekscentrycznych slawist6w i ze tak ezy inaczej 
nie rna dla niego miejsea we wsp6tczesnym swiecie. Los tyeh teorii 
gtoszonych ze zdumiewajqcq pewnosciq siebie jeszcze w okresie Wios
ny Lud6w powinien bye przestrogq przed traktowaniem narod6w jako 
ideologicznych "konstrukt6w" pozbawionyeh socjologicznej realnosci 
i wtaseiwej jej wewn~trznej dynamiki rozwoju. 

Na gruncie proponowanej tutaj koncepcji istnieje, jak wspomnia
tern , pewne podobienstwo mi~dzy nowoczesnym narodem a Hayekows
kim rynkiem jako formami tworzonego ewolucyjnie "tadu spontanicz
nego". Na pierwszy rzut oka wydaje si~ to dziwaczne, ale wynika 
w istocie ze wsp61nej genezy wi~zi rynkowych i wi~zi narodowych, 
podkreslanej przez wielu teoretyk6w, w tym takZe przez Gellnera. 
W obu wypadkach chodzi 0 wi~zi ponadlokalne, tqezqce jednostki 
spoteeznie mobilne i nie znajqce sir: nawzajem. W obu wypadkaeh 
mamy do ezynienia ze wsp6tdziataniem spontanicznym, pluralistyez
nym i kontliktowym, koordynujqeym dziatania ludzkie w ramae h 
"wielkiego spoteczenstwa", wykluczajqcego zbieznosc cel6w i jed no
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myslnose swych cz!onk6w, a wir:c nie podporzqdkowanego teleokra
tycznym koncepcjom calosciowego planowania bqdi (w wypadku 
narodu) swiadomego realizowania takiej czy innej wizji jednakowo 
pojr:tego wsp61nego Dobra. W obu wypadkach wreszcie istnieje zjawis
ko "wiedzy milczqcej" ("tacit knowledge" Hayeka), powstalej w wy
niku ponadjednostkowych, przystosowawczo-selektywnych proces6w 
ewolucji spotecznej, ograniczajqcych dowolnose dzialalnosci jednostek 
i zdolnych (choe nie zawsze!) korygowae ich b!~dy . 

Zasadnicza r6znica polega na tym. ze nar6d, w przeciwienstwie do 
spoleczenstwa czysto rynkowego (Sq to, rzecz jasna, jedynie typy 
idealne, nie rna bowiem spo!eczenstw rynkowych w postaci czystej), 
posiada mocnq, historycznie uksztaltowanq tozsamose zbiorowq, ogar
niajqcq pokolenia przesz!e i przysz!e, utrwalanq nawet wtedy. gdy si~ 
jq kontestuje, wyrazanq w poczuciu wsp61noty losu. odpowiedzialnosci 
za przesz!ose i przyszlose. Jest strukturq mniej otwartq niz spo!eczen
stwo rynkowe. przyznajqcq czlonkostwo przede wszystkim (choe nie 
wylqcznie) na zasadzie dziedziczenia I", w oparciu 0 ius soli (miejsce 
urodzenia) lub ius sanguinis. prawo krwi (zasada przyznawania obywa
telstwa w ustawodawstwie niemieckim) . Cz~sto wi~c spotyka si~ twier
dzenie. ze nar6d !qczy cechy kontraktualnego stowarzyszenia jednostek. 
GesellsclUlfi. z cechami tradycyjnej wsp6lnoty. Gemeinschaft. Wydaje 
sir: jednak, ze lepiej byloby m6wie 0 wsp61nocie narodowej jako 
jakoSciowo r6znej od Gemeinschaft w rozumieniu Tonniesa: jest to 
bowiem wsp61nota ujednostkowiona, pluralistyczna, maksymalnie poje
mna, mieszcz<lca w sobie r6Zne tozsamosci, r6zne tradycje, r6zne 
rodzaje pami~ci i r6Zne systemy wartosci. Jest to nie wsp6lnota 
jednorodna, akceptowana bezrefleksyjnie i wymuszajqca pos!uszenstwo 
dla wlasciwego sobie "Iadu przedstawien zbiorowych", ale wsp61nota 
wewn~trznie zr6znicowanej swiadomosci historycznej i wewn~trznie 
zr6Znicowanej kultury. 

Wynikajq stqd wnioski dose oczywiste, ale cz~sto. niestety, ig
norowane, lub wr~cz odrzucane, w Trzeciej Rzeczypospolitej. 

Po pierwsze, kwestia zakresu tozsamosci. Panstwo narodowe nie 
jest jedynie "republikq proceduralnq" w rozumieniu Johna Rawlsa 
i wsp6lczesnych liberal6w amerykanskich 17, ale czy usprawiedliwia to 
oficjalne okreslanie sk!adnik6w tozsamoSci narodowej w dokumentach 
panstwowych, a w szczeg6lnosci w konstytucji? Liberalno-demokraty
czna koncepcja narodu mozliwose takq, moim zdaniem, wyklucza. 
Wszelk.ie zaw~zanie poj~cia tozsamoSci narodowej - nawet wtedy gdy 

" Pisze 0 tym bardzo przekonuj~co badaczka izraelska Yael Tamir, uczennica Isaiaha Berlina. 
Patr2 Y. Tamir, Liheral N{{fiof/a/i.l'IIl, Princeton. N.J. 199:1, s. 118- 1)9. 

17 Parol John Rawls, Po/itiw/ Lihemli.l'm, Columbia Univ . Press , New York 1993. 
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dokonywane jest w imie idei uniwersalistycznych - oznacza bowiem 
krok od pluralistycznego "nacjonalizmu A" ku monistycznemu i nieto
lerancyjnemu "nacjonalizmowi B". Dotyczy to r6wniez pojecia "Pola
ka-katolika" . 

Po drugie, kwestia reprezentacji. Wydaje mi sie rzeCZq oczywistq, 
ze zadna grupa wewnqtrz narodu nie powinna dqzye do monopolizacji 
wartosci narodowych, arbitralnie wyrokowae 0 tym, jaka czese ludnosci 
nalezy do "prawdzi wych Polak6w", formutowae nazbyt tatwo zarzuty 
zdrady i temu podobne. Zakwestionowatbym r6wniez prawo do oslra
cyzmu (kt6re nalezatoby stosowae tylko w wypadkach zupetnie wyjqt
kowych), a takze stosowanie "moralnej tyranii" (wyrazenie Dmows
kiego)IH jako srodka wymuszania konformizmu na inaczej myslqcej 
czesci spoteczenstwa. Liberalna koncepcja narodu wymaga bowiem 
respektu dla jednostki, umiejetnosci rozumienia innych i relatywizowa
nia wtasnych racji, zachowania pewnego dystansu w stosunkach mie
dzyjednostkowych oraz programowej rezygnacji z wymuszania moral
nej jednomyslnosci . 

Po trzecie, problem pamieci. Jezeli tozsamose narodu nie jest 
arbitralnym konstruktem, narzuconym przez ideolog6w, to nie moze 
bye nim r6wniez narodowa pamiee. Jezeli nar6d posiada pewnq, 
ewolucyjnie nabytq "milczqcq wiedze" uog61niaj qcq i selekcjonujqcq 
jego zbiorowe doswiadczenia, to przejawia sie ona przede wszystkim 
w narodowej pamieci. Wiedza ta sktada sie nie tylko z tego, co 
pamietane, !ecz r6wniez z tego, co zapomniane - nie w sensie dostow
nym, zawsze istnieje bowiem mozliwose przypomnienia, ale w sensie 
zepchniecia z powierzchni swiadomosci. Ernest Renan w klasycznym 
eseju Czym jest narod? (1882) rozwinqt mysl, ie warunkiem narodu 
jest nie tylko pamiec, lecz r6wniez zapomnienie - bez zapomnienia 
bowiem Francuzi pozostawaliby pernamentnie w stanie zimnej wojny 
domowej i nie mogliby istniee jako nar6d. Podjqt te mysl Paul Ricoeur 
dowodzqc, ze jesli Zach6d cierpi dzis na niedostatek pamieci , to 
w krajach Europy postkomunistycznej mamy do czynienia z jej nad

" Patrz programowy artykul Dmowskicgo pI. Prj/-po/uCY. 1902 (w: R. Dmowski, O:ie/o. 
I. 3. Cz~stochowa 1938). "P61-Polacy ". dowodzil Dmowski, to jednostki . kt6re "zalracily 
zwi'lzek z aspiracjami narodu": "Trzymane S'l one na wodz)' dzicki fizycznej i moralnej Iyra nii, 
wywieranej na nie przez zdrow'l, lllorainym duchem ozywioll'l wiekszosc. Gdy tego przymusu 
nie ma, rozwijaj'l one SW'l dzialalnos6" (s. 105 i III ). 

Roman Dmowski byl POSiUci'l zloion'l. wieloaspeklow,t , nie zasluguj'lC'l na 10. aby przcd
stuwiae j'l w wyl'lcznie czamych barwach. W danym kOlltekscie waine jesl jcdnak odnotowanie 
fuktu, ie uznawanie jednej partii Za wyl'lcznego przedstawiciela aspiracji narodu, id ea slosowani" 
"lIzycznej i moralnej Iyranii " wobec jednoslek niedostalecznie podporz'ldkowuj'lcych si~ Uej 
zdaniem) owym aspiracjom, a takte koncepcja .. politycznego zorganizowania narodu" S'I 
Iypowymi cechami nacjonalizmu intcgralnego, nie daj'lcego si~ pogoMiC z nacjonalizmem 
Iiberalnym. Nar6d nie moie bye jednomyslny, nie jesl bowiem plemieniem ani sekl'l. Jako forma 
ewolucyjnie kszlaltowanego ladu spontanic2nego, nie daje sic r6wniei wcisn'lc w ramy slut'lcej 
okreslonym celom organizacji polilycznej . 
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miarem. 'Y Jaskrawym przykladem tego nadmiaru pamieci Sq strony 
wa!cZqCe w BoSni. 

Nieustanne "bitwy 0 pamiec", potqczone z zalamywaniem rqk nad 
niedojrzalosciq, czy wreCZ gtupotq, wiekszosci Polak6w, Sq wiec zjawi
skiem gorszqcym i ile swiadczqcym 0 dojrzalosci klasy politycznej. 
Autentyczna akceptacja nowoczesnej idei narodu, jak r6wniez demo
kracji, niemozliwa jest przy zalozeniu, ze milczqca wiekszosc jest tylko 
biernym materialem, a mqdrosc politycznq reprezentujq tylko te lub 
inne elity. 

Nalezy przy tym podkreslic, ze liberalny nacjonalizm - calkowicie 
zgodoy w tej kwestii z og61nym doswiadczeniem liberalnej demokracji 
- nie szuka mqdrosci politycznej w masach poddanych procesowi 
ideologicznej mobilizacji. Milczqca mqdrosc wiekszosci krystalizuje sie 
najlepiej w okresach wzglednego spokoju, umozliwiajqcego pewne 
zdystansowanie czlowieka z ulicy od polityki biezqcej. W okresach 
politycznej mobilizacji mas szczeg61nie potrzebne jest wlasnie kont
rolowanie nastroj6w przez elity - oczywiscie elity racjonalne, zdolne 
przeciwstawic sie emocjom kolektywizmu. DJatego wlasnie rozwiniete 
demokracje swiata nie pozwalajq eJitom na okazywanie braku szacunku 
wobec glosu wiekszosci, a jednoczesnie dbajq 0 to, aby srodki maso
wego przekazu nie rozbudzaly emocji mogqcych prowadzic do nad
miernej ideologizacji i politycyzacji mas. (Rzuca sie to w oczy przy 
por6wnaniu telewizji polskiej z amerykafiskq.) Owocuje to pewnq nudq, 
ale jest z pewnosci q pol itycznie oplacalne. 

Praktyka polityczna liberalnego nacjonalizmu nie powinna wiec 
odbiegac od normalnych regui polityki liberalnej demokracji. Na ptasz
czyinie swiatopoglqdowej r6znice Sq jednak dostatecznie wyraine. 
Spr6buje je sformuiowac w zwieziej refleksji nad relacjq miedzy 
proponowanym tutaj liberalizmem "narodowym" a dwoma wpiywowy
mi nurtami wsp6tczesnego liberalizmu zachodniego: amerykafiskim 
"Jiberalizmem neutralnoSci", reprezentowanym najpetniej przez Rawl
sa oraz Iiberalizmem "postmodernistycznym", bardzo popularnym 
wsr6d inteligencji akademickiej, zwiaszcza w krajach anglojezycznych. 

Obie te odmiany mysli liberalnej dajq pewnq odpowiedi na pytanie 
o tozsamosc, a wivc r6wniez 0 wolnoSc. Liberalizm Rawlsa zaklada 
istnienie wielu system6w wartosci konstytuujqcych tozsamosc obywa
teli oraz niemozliwosc rozstrzygoivcia konflikt6w miedzy nimi srod
kami politycznymi; proponuje wivc catkowitq neutralnosc panstwa 
w kwestiach "tozsamosciowych", koncentrujqc siv jedynie na prob
lemie, j a k w s P 6l z yew warunkach nieuchronnego napivcia miedzy 

" P. Ricoeur. P{/l1Iir( - W{J{/mnienie - hi.,'!ori{/. w: K. Michalski (red.). To i .wmo.f( w cw.wch 
Zillion.". Rozmow\ w Coste! C{/Ildo/!o, Warszawa - Krak6w 1995. s . 22. 
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r6znymi wartosciami, doktrynami i tozsamoSciami. Prowadzi to do 
uznania prymatu Prawa (Right) nad Dobrem i do odrzucenia Arys
totelesowskiej idei dobra wsp61nego jako nie dajqcej siv pogodzic ze 
ztozonosci q i nieuniknionym pluralizmem wsp6lczesnego "wielkiego 
spoteczenstwa"20. 

Innymi stowy, Rawls zdecydowanie odcina swoj "Iiberalizm poli
tyczny" od spor6w swiatopoglqdowych i "tozsamosciowych", ktore 
uwaza za nierozstrzygalne. Koncepcji tej nie nalety lekcewazyc - zwla
szcza w Polsce, gdzie "polityka tozsamosci" rzutuje bezposrednio na 
wszystkie niemal sprawy panstwowe. Przyktad naszego kraju ukazuje 
bardzo wyraziscie, do czego prowadzi sytuacja, w ktorej dzialacze 
polityczni dobierajq siv wedlug totsamosci, a nie wedlug programow 
mogqcych jednoczyc ludzi 0 rotnych tozsamosciach i swiatopoglqdach: 
przesztosc dominuje wtedy nad terainiejszoSciq, pluralizm wydaje siv 
podejrzanie bliski nihilistycznemu relatywizmowi, fundamentalizm ja
wi siv jako szlachetna pryncypialnosc, a kompromisy polityczne stajq 
siv niestychanie trudne, niemal niemozliwe. Czynnikiem lagodzqcym 
jest polska kultura polityczna, cofajqca siv w praktyce przed roz
wiqzaniami ekstremalnymi. Mimo to jednak warto zdawac sobie spra
wv, ze opisane wyzej mechanizmy "polityki tozsamosci" przeszkadzajq 
normalnemu funkcjonowaniu demokracji, a ich wewnvtrzna logika 
bliska jest temu, co obserwujemy w Bosni. 

Wynika stqd, ze Polacy powinni czytac Rawlsa i ze mogq siv od 
niego wiele nauczyc. Nie wynika stqd jednak, te mielibysmy zgodzic 
siv na rezygnacjv z pojvcia wspolnego dobra oraz odseparowac wspol
notv politycznq od tozsamosci narodowej, czyli tozsamoSci ex definitio
ne pluralistycznej, okreslonej przez wspolnq histori v i kulturv. Amery
kanscy zwoJennicy "Iiberalizmu neutralnosci" mogq spokojnie 
rezygnowac z og61noamerykanskiej tozsamosci kulturowej na rzecz 
programowego multikulturalizmu; nie przeszkadza im rowniet, te za 
lat kilkadziesiqt sklad etniczny USA zmieni siv zasadniczo, czyniqc 
dzisiejszq wivkszosc mniejszosciq i radykalnie zmieniajqc historycz
no-kulturowq totsamosc kraju. Dla wivkszosci Polak6w jednakze za
chowanie, w przewidywalnej przyszloSci, podstawowych element6w 
totsamosci narodowej jest sprawq pierwszej wagi. W tym sensie 
wivkszosc Polak6w jest nacjonalistami. 

Liberalowie "postmodernistyczni" przenoszq sp6r z plaszczyzny 
czysto politycznej na teren swiatopoglqdowy, angatujqc siv w dyskusjv 
na temat wolnosci jako sposobu samorealizacji ; interesuje ich wi~c 

tozsamosc jako taka, a nie tylko unikanie konflikt6w mi~dzy tozsamos

~) J. Rawls, Politicol LiberaliJIIl, pp. XVI-XXVIII. 
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ciami. Nie akceptujq jednak tozsamosci odziedziczonych, percypowa
nych jako "dane", determinujqcych nas od wewnqtrz w spos6b koniecz
ny, nie pozostawiajqcy miejsca na wyb6r. Idealem ich jest tozsamosc 
"przygodna", swobodnie kreowana i zmienna, realizowana przez wolny 
wybor i nie zamykajqca drog do innych opcji . Nie mogq wiec zgodzic 
sie nie tylko na etniczne pojecie narodu, jako uzalezniajqce jednostke 
od wskainikow obiektywnych i zewnetrznych, ale r6wniez na pojecie 
historyczne, pojecie historycznej wspolnoty losu, od kt6rej (w wiekszo
sci wypadk6w) takZe nie rna ucieczki. Jesli wiec dostrzegajq waznosc 
przynaleznosci narodowej, to starajq sie zinterpretowae jq jako przyna
leznosc dobrowolnq, przygodnq, swobodnie wybieranq i kreowanq. Dla 
przybysza z Europy Srodkowo-Wschodniej brzmi to czasami jak zart 
lub szyderstwo. Czy istotnie bowiem przynaleznosc narodowa (pomija
jqC klasyczne sytuacje pogranicza) moze bye przedmiotem swobodnego 
wyboru? Czy latwo jest uwolnic sie od narodowej wsp6lnoty losu? Czy 
od woh jednostki zalezy przeksztalcenie Polaka lub Czecha we Fran
cuza alba Anglika? 

Z bardziej filozoficznego punktu widzenia powiedziec mozna, ze 
tozsamose dowolnie i swobodnie konstruowana nie bywa zwykle 
tozsamosciq mocnq; ze mocna tozsamosc musi miec ir6dlo w wew
netrznej koniecznosci bycia tym, czym sie jest, co Marcin Luter wyrazil 
w slowach : "Tu stoje, nie moge inaczej"; ze dla wolnosci jako 
samorealizacji wazniejsza bywa pew nos e wyboru niz wielosc wybo
r6w i ze poczucie przypadkowosci rzadko bywa czyms konstruktyw
nym dla osobowosci. Amerykanscy i kanadyjscy komunitarianie majq 
racje dowodzqc, w sporze z liberalami, ze poczucie wolnosci zalezne 
jest od poczucia sensu, kt6re dae moze przynaleznosc do wsp6lnoty 
- pod warunkiem. dodam. ze jest to wsp61nota pluralistyczna, pojemna 
i ujednostkowiona. Takq wlasnie wsp6lnotq jest nar6d. We wsp6lczes
nym swiecie nie rna wsp6lnoty szerszej. a jednoczesnie r6wnie sp6jnej, 
umiejscowiajqcej jednostke w r6wnie dlugim historycznym czasie 
i w r6wnie szerokiej kulturowej przestrzeni. Jdli nacjonalizm, rzecz 
jasna tyl ko w szerokim sensie. stal sie jedynym spadkobiercq uni
wersalistycznych utopii, to jest tak dlatego. ze tylko on umozliwia 
dzis odnajdywanie sensu w horyzontalnej, historycznej plaszczyinie 
bytu. 

Nie jest to jednak wartosc niekwestionowana i niezagrozona. Za
grozona jest wielostronnie, ale najbardziej od wewnqtrz, przez swe 
wlasne karykatury. upodobniajqce nar6d - czyli wsp61note ujednost
kowionq, pluralistycznq - do jednomyslnej wsp6lnoty plemiennej . 
Nosicielami tych zagrozen nie sqjedynie nacjonalisci jawnie ksenofobi
czni, czyli nacjonalisci w sensie B; wystepujq one r6wniez w srodowis
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kach naiwnie nieswiadomych wtasnego nacjonalizmu lub nawet uwaza
jllcych si(: za zdecydowanie antynacjonalistyczne. 

W intencji pisz;Wego te stowa koncepcja "nacjonalizmu liberal
nego" (a nawet sarna mozliwosc takiej koncepcji) spetniac powinna 
podw6jnq funkcj(:: (J) wskazywac, ze nie rna sprzecznosci mi(:dzy 
wartosciami liberalno-<:.lemokratycznymi a opcjq na rzecz szeroko po
j(:tego nacjonalizmu , jednoczesnie zas (2) przypominac 0 tym, ze 
liberalizm nie jest tylko kwesti q ekonomiki i zewn(:trznego mechaniz
mu politycznego, a wi(:c, ze zasady Iiberalne obejmujC\ r6wniez sprawy 
narodowej tozsamosci i narodowej pami(:Ci. Tendencje do identyfiko
wania tozsamosci narodowej z tozsamosciC\ tej czy innej formacji Sq, 
moim zdaniem, dogt(:bnie antyliberalne, trudne do pogodzenia z nor
malnym funkcjonowaniem wi(:zi narodowej w nowoczesnych spote
czenstwach demokratycznych. 

ANDRZEJ WALICKI , hi storyk idei , obecnie profesor Uniwersytetu Notre Dame. 
cz!onek koresp. PAN . Opublikowa! m.in .: rnonografi~ 0 polskich ideologiach naro
dowych epoki romantyzmu (Philosophy and Romantic Nationalism : The Case of 
Poland, Oxford 1982). Ostatnio wydal: Marksizm i skok do krrJle.Hwa wolno.(c;. 
Dziej e konwnisrycZllej w op;i (PWN 1995 ). 
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lerzy ledlicki 

I. Jerzy Szacki ma bez wqtpienia racj~, gdy zauwaza, iz socjologo
wie nader dlugo nie zdawali sobie sprawy z sily i znaczenia wi~zi 
narodowej, choc m6g1 byl dodac, ze od tego zaniedbania wolna byla 
polska socjologia, kt6ra od Boleslawa Limanowskiego do dzisiaj po
swj~cila wiele uwagi problematyce narodu i moze nawet byla w tej 
dziedzinie pionierska, co nie znaczy, ze zostalo to na swiecie do
strzezone. 

Historyk nie moze w tym mleJscu nie zadumac si~ nad tym, jak 
osobnymi drogami chadza/y do niedawna pooddzielane od siebie 
dyscypliny akademickie. Historia bowiem byla przeciez od poczqtku 
narodowa, i to w trojakim sensie. Po pierwsze, dzieje narod6w 
(w tradycyjnym sensie tego poj~cia) byly jej najcz~stszym przed
miotem. Po drugie, opowiadajqc te dzieje mniej czy bardziej krytycznie 
i heroizujqc je wedle potrzeby, historycy kreowali bohater6w, sceny 
godne pami~ci, uswi~cone miejsca j daty, tworzqc tym sposobem 
skarbiec symboli ogniskujqcych narodowe sentymenta. Po trzecie wre
szcie, i nieco p6iniej, sam 6w proces rozwoju narodowej swiadomosci 
i wlasnq w nim rol~ (scislej: rol~ swych poprzednik6w) historycy wzi~li 
pod obserwacj~, i to nierzadko w skali por6wnawczej. 
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Historyey zgromadzili wi~ olbrzymi, ehoc oezywiseie nier6wnej 
wartosei , kapitat wiedzy i doswiadezenia badawezego w materii naro
dowej. Ale historyey, jak wiadomo, nie Sq skorzy do szlifowania 
definieji i tworzenia modeli teoretyeznyeh . Kiedy wi~e nauki spokczne, 
w szezeg6lnosei ieh mutaeje anglosaskie, oekn~ty si~ i zabraly na dobre 
do praey nad teoriq narodu i naejonalizmu, rozpoez~ty prae~ od 
abeeadta. I wtedy si~ okazato, ze nie ma zgody w kwestiaeh najbardziej 
elementarnyeh: co to takiego nar6d? jakie swoiste znamiona odr6zniajq 
go od innyeh wsp6lnot? a kiedy wlaseiwie powstaty europejskie narody 
i dlaezego? ezy to ezyjs zamysl ideowy tworzy narody, ezy, przeeiwnie, 
narody wytwarzajq swojq ideoJogi~ i ideoJog6w? ezy to zjawisko 
eharakterystyezne dla pewnego tylko szezebla rozwoju eywilizaeji, ezy 
trwale i majqee przed sobq przyszlosc? I wreszeie: ezy same tylko 
nieszez~seia wyplywajq z narodowyeh przywiqzan, ezy takze jakies 
wartosei, kt6re ostac sk mogq przed trybunatem liberalnego rozumu') 

W elementarzu panuje wi~e niezle zamieszanie i uezyc si~ z niego 
trudno. Ostatnie dwie dekady, jakby eheialy nadrobic wezesniejsze 
zaniedbania, przynOSZq wulkanieznq wr~ez erupej~ por6wnawezo-teo
retyeznyeh rozpraw 0 problemaeh narodu i naejonalizmu , a wsr6d nieh 
co rok lub co par~ lat ukazuje si~ eienka ksiqzeezka albo grubszy huch, 
pr6bujqey zaprowadzic jaki taki porzqdek w tym poj~eiowym zam~eie. 
Nazwiska i odkryeia, albo tylko j~zykowe koneepty tyeh smialk6w, Sq 
nast~pnie eytowane przez tysiqee komentator6w, polemist6w i mono
grafist6w, rueh wydawniezy i konfereneyjny jest w tej dziedzinie 
olbrzymi, trudno tylko orzee, ezy posuwamy si~ do przodu, ezy kr~eimy 
w k6tko. Ostatnio seeptyeyzm zaezql jakby przewazac. Zmady niedaw
no znakomity filozof i antropolog ezesko-brytyjski, profesor Ernest 
Gellner, ezolowy autorytet w interesujqeej nas tu strefie, napisal w jed
nym ze swych ostatnich tekst6w, ze "teoretyezne rozumienie naejonaliz
mu jest to pole otwarte i sporne, na kt6rym malo co jest na dobre 
ustalone" I. Coraz cz~seiej m6wi si~ tez, w liezbie mnogiej , 0 naejonaliz
mach (podobnie zresztt jak 0 liberalizmaeh ezy socjalizmach), a to 
w przekonaniu, iz po prostu jednolitej teorii naejonalizmu , w szerokim, 
angloamerykanskim znaczeniu slow a, zbudowac si~ nie da 2 

Sprawajest wazna i ktopotliwa nie tylko z przyezyn ezysto poznaw
ezyeh. Zainteresowanie badaniami fenomenu narodowego i, co za tym 
idzie, szczodre ich finansowanie, jest oezywiseie pobudzane obawami 

I E. Gellner. In/mdlletion , w: Notions of Nationlllism, ed. S. Periwal. Budapest: CEU Press, 
1995, s. 7. 

, Poza Johnem A. Hullem, Z kt6rego Szacki zaczerpnijl motto do swego artykulu , lOb. tei 
opini~ Anthony Smitha, Memory and modernit)': refleCtion.l· on Ern es/ Gellner's theoll' 11 
nationalism, "Nations and Nationalism" 2 (3), 1996, s. 386. 
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politycznymi. Mozna wyrMnie kilka ir6del tych obaw. Jednym z nich 
jest nasilenie ruch6w separatystycznych, nieraz uciekajqcych si~ do 
terroryzmu, w lonie zamoznych panstw Zachodu: dose przypomniee 
Irlandi~ P61nocnq, Bask6w, Korsyk~, Quebec czy konflikt wewn~trzny 
w Belgii. Zr6dlo drugie to zaniepokojenie zuchwatosciq i rosnqCq 
popularnoSciq narodowej i rasistowskiej prawicy w Austrii, Francji 
i innych krajach. Zr6dlo trzecie, moze najwazniejsze, to przerazenie 
wojnq w Bosni i w Czeczenii, a szerzej - dqzeniami secesyjnymi 
w panstwach federacyjnych. 

Wszystko to razem zmusza do zastanowienia si~ nad tym, czy 
liberalna demokracja rzeczywiscie tak nieodwolalnie zwyci~zyla w roz
wini~tym swiecie, jakby si~ zdawalo, i czy przypadkiem jednoczqcej si~ 
pomalu Europie nie grozq - od wewnqtrz i z zewnqtrz - wstrzqsy, kt6re 
mogtyby zakl6cie jej spok6j i dobrobyl. A wszystkie te zjawiska 
i dqznosci, choe tak r6zne w objawach, zdajq si~ miee jednq przyczyn~ 
generalnq, mianowicie przerost narodowych kompleks6w i aspiracji 
niezdolnych do politycznego kompromisu i przystosowania do lagod
nych obyczaj6w ponowoczesnego swiata. 

Wi~c krwawy wiek dwudziesty wcale si~ nie rna ku koncowi? Grozi 
jakis renesans mrocznych, pop~dowych sil etnicznego nacjonalizmu? 
Pytania te, kt6re i nam w srodkowej Europie nie dajq przeciez spokoju, 
pchajq do gt~bszego rozpoznania sytuacj i, do penetrowania historii 
r6znych region6w swiata w poszukiwaniu wiedzy og61nej 0 dynamice 
proces6w narodowych. Wiedzy, kt6ra by miala walory prognostyczne 
i profilaktyczne. Z czysto poznawczego punktu widzenia taka aktualiza
cja problemu jest nie calkiem korzystna. Choe bowiem ulatwia dost~p 
do kas wielkich fundacji panstwowych i prywatnych, narzuca z g6ry 
przekonanie 0 katastrofalnych z samej swej natury skutkach narodo
wych przywiqzan. Zaklada si~ wi~c poniekqd to, co rna bye dopiero 
sprawdzone. Jakkolwiek wi~c Jerzy Szacki zazdrosci Anglosasom, ze 
majqc w swym stowniku termin rozlegly a neutral ny, "mogq traktowae 
o nacjonalizmie w spos6b szeroki i nie wartosciujqcy", sprawa nie 
przedstawia si~, jak smiem sqdzie, tak eiegancko. Wlasnie dlatego 
bowiem, ze poj~cie nacjonalizmu w mi~dzynarodowej angielszczyinie 
bywa tak pojemne logicznie i historycznie, latwo zabarwia si~ on~, 

w catej swej rozciqglosci, tq ujemnq charakterystykq, jakq dyktuje 
obserwacja dwudziestowiecznych wyczyn6w nacjonalizmu agTesywnego. 
Takq swiadomq czy bezwiednq manipulacj~ j~zykowq latwo zauwazyc 
zwlaszcza wtedy, gdy ten i 6w brytyjski albo amerykanski autor zabiera 
si~ do ustalania genotypu nacjonalizmu wschodnioeuropejskiego.3 

Przyklad6w moina przylOczyc bez liku , poczynaj4c od klasycznych jui prac Hansa Kohna ; 
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Nie widz~ zatem bynajmniej powod6w do zmartwienia z tej racji, 
it "w j~zyku polskim ( ... ) brakuje okreSlenia wszystkich naraz zapat
rywan zosrodkowanych na poj~ciu narodu". Nie tal mi wcale, przeciw
nie nit Szackiemu, te w naszej mowie ojczystej brak okreslenia, kt6re 
by pasowalo r6wnie dobrze do Mickiewicza jak do Dmowskiego, czy 
r6wnie dobrze do Mazziniego jak do Mussoliniego. (Analogicznie nie 
czuj~ potrzeby, aby miec wsp61nq nazw~ dla pog\qd6w, dajmy na to, 
Worcella i Lenina, chocby jakis zarodek by! im wsp6Iny.) 

Moze przemawia przeze mnie sita j~zykowego przyzwyczajenia, 
kt6re mi Mickiewicza, nawet jako autora Ksiqg pielgrzymstwa, nie 
pozwoli nazwac nacjonalistq, choc dla amerykanskiego badacza byloby 
to zupelnie naturalne. Sq jednak racje dodatkowe. Poj~cie nacjonalizmu 
pojawilo si~ przeciet dopiero pod koniec XIX wieku, a historyk 
z reguly nie lubi stosowac nazw i kategorii do czas6w, kt6re ich jeszcze 
nie zna!y i znac nie mogly. Poj~cie to po to zostato ukute, aby nazwac 
zjawisko w6wczas jakosciowo nowe, mianowicie bezwzgl~dnq etyk~ 
"egoizmu narodowego" i na niej opartq polityk~ mobilizacji mas. 

Terminologiczne odr6Znienie tej formacji od innych zgo!a ucieleS
nien najog61niej poj~tej idei narodowej nie jest zadnym utrudnieniem 
dla analizy historycznej ani, jak mniemam, teoretycznej. Przeciwnie, 
stanowi raczej zabezpieczenie przed mimowolnym nawet przenosze
niem znaczen i wartosciowan z opisu jednego nurtu ideowego do 
innego, bardzo odmiennego. Ograniczenie pola semantycznego "nac
jonalizmu" nie przeszkodzito jakos Andrzejowi Walickiemu ani lanowi 
16zefowi Lipskiemu precyzyjnie rozr6Zniac historyczne polskie wzorce 
narodu i patriotyzmu, a 16zefowi Chlebowczykowi - r6i.ne fazy roz
woju swiadomosci narodowej.4 

lesli co , to wtasnie patriotyzm - poj~cie od nacjonalizmu 0 wiek 
caly starsze i nie nacechowane zwiqzkiem z jednq ideologiq - moze 
slutyc za nazw~ bardziej og6lnq. Zwyklo si~ wprawdzie uwatac, ze 
patriotyzm to uczucie, zas nacjonalizm to doktryna, ale nawet jesli tak, 
to przeciez przedmiot afektu jest ksztaltowany przez ideologi~. R6Znica 
istotna i zgodna z potocznym odczuciem polega na tym, ze slowo 
"patriotyzm" sluzy zwykle do opisania uczuc afiliacyjnych, zesrod
kowanych na wyobrazeniu ojczyzny i moich wobec niej obowiqzk6w, 

Z nowszej literutury zob . np. J. Plamenatz, TIVO r,pes of nlll irillalis/ll , in. E. Kamenka (ed.), 
Narirlllali.ml: ,iI" nature (/lld evolUlirm oj all idea, London: E. Arnold. 1976. s . 23-36. 

A. Walicki, TrlY f'(l(riorYl IllY: Irzy IF(ulyeje Iwlskie;,{o {Jalriolyzlll.U j ich lJUlCz.fllie wSjJ(J!
CleSlie. Re.' Publica , Warszawa 1991 , J.J . Lipski , Dwie o;czrVlr, dlV(( {,llIl'ior."Ull.". w: TlflIika 
Nes .Hls(} : szkice () l i rem/lfrze i Ii IlIIcjollali zmie, Wyd. PEN. Warszawa 1992, s. 139-164 : 
J. Chlebowczyk. Prohlcmy ll(/rodol\ ...'(lrClC we wxcJlOdfl;ej Europie ,vrodk()wej w Jo/J ie k({{Ji
ra/izl11u. PWN. Warszawa- Krak6w 1975. 
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podezas gdy naejonalizm kojarzy si~ raezej z syndromem nieuehronnej 
i wrogiej rywalizaeji narod6w. Jedno z drugim, jak wiadomo, lqezyc si~ 
moze, leez nie musi. Rozr6znianie poj~eiowe tego, co si~ faktyeznie od 
siebie r6zni, i to bardzo, wydaje si~ pozyteezne tak ze wzgl~d6w 
emoejonalnyeh, jak analityeznyeh, i nie widac dobryeh raeji, dlaezego 
mialoby one - jak uwaza Szaeki - wznosic az "nieprzekraezal ny mur" 
mi~dzy dobrymi i zlymi odmianami idei narodowej. 

Warto zresztq zwr6eic uwag~, ze badaezom brytyjskim takze zdarza 
si~ si~gac do tego rozr6zruenia w takieh kontekstaeh, w jakieh poj~cie 
naejonalizmu, z uwagi na swe obei'lzenia wlasnie, mogloby si~ ile 
kojarzyc. Trzytomowe dzielo 0 patriotyzmie brytyjskim moze tu po
stuzyc za przyktad. 5 Mozna tez wskazac powazne publikaeje angielskie, 
w kt6ryeh naejonalizm jest otwareie eharakteryzowany jako zwyrodniata 
forma poezueia narodowego (national identity), wr~ez przeeiwstawna 
jego wezesniejszym liberalnym weieieniom." Slowem, anglosaskie prak
tyki terminologiczne (m6wi~ 0 nieh swiadomie w liezbie mnogiej) nie SiJ. 

tak zasadniezo odmienne od naszyeh praktyk, jak Szaeki sugeruje. 

2. Powt6rzmy wi~c: zas6b wiedzy historyeznej 0 formowaniu si~ 
nowoezesnyeh narod6w i 0 ich konfliktaeh jest nieprzebrany, natomiast 
pr6by jej uteoretyzowania, pomimo albo wlasnie wskutek ich obfitosci, 
nawraeaj'l wei'lz do elementarnyeh kwestii slownika, definicji, chrono
logii i do pytania 0 samll natur~ wi~zi narodowej. 

Jerzy Szacki, niezaleznie od wlltpliwosci, jakie budz'l niekt6re 
z jego uj~c, z wtasciwq mu zwi~zlosciq i precyzj'l przedstawil te 
podstawowe ptaszczyzny spor6w. Jesli jednak mamy si~ wdawac 
w prognostyki, do czego nas pytaniami swymi zagrzewa Redaktor 
"Znaku", to trzeba wprz6d wspomniec 0 jeszcze jednej osi sporu, kt6rej 
Szacki nie poswi~cit nalezytej uwagi. Mam na mysli sp6r 0 kulturalis
tycznll teori~ narodu. 

Wi~kszosc autor6w rozpraw 0 historii i rodzajach idei narodowej 
przyjmuje, iz nar6d powstaje i zyje albo dzi~ki scalaj'lcej dziatalnosci 
pans twa, albo dzi~ki scalajllcej go kulturze. W Polsce zwykto si~ na 
og6t przyjmowac, ze nasz nar6d zacz'll si~ formowac w Rzeczypos
politej jako nar6d panstwowy, polityczny, obywatelski, choc zrazu 
tylko szlachecki, natomiast po rozbiorach jego spoiwem stala si~ 

kultura, stopniowo udzielana wszystkim klasom spo!eczenstwa przynaj
mniej w granicach jego etnicznej osiadloSci. 

, {"lIrillliIm: The moki,,!! ond """U1king (~r [Jrili .llI l/a/i(lIIat ielenlin·. R. Sumllel (ed.). 3 vols .. 
London und New York : Routledge, 1989. 

, Np. J. Keune. Nolion.\', Nmi",w/i.l'1II find E"ropeall Cilizen.I·, w: S. Periwal (ed.). op. cil .• 
s. 182-207. 
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lakoi przekonanie, ii nar6d bezpanstwowy moie przetrwac tylko 
dzi~ki wlasnej swoistej kulturze, by!o pospolite od schytku Oswiecenia: 
stqd tak charakterystyczne dla wielu kraj6w i literatur narodowych 
pi~tnowanie nasladownictwa obcych wzor6w, cudzoziemszczyzny 
w obyczajach i w sztuce, obcych wyraz6w i poj~, obcej duchowi narodu 
filozofii i innych nauk, stqd nieustanne szukanie formu!y rodzimosci 
i rdzennosci kultury, w r6inych jej przejawach i dziedzinach.7 

Taka autarkiczna strategia obrony twierdzy narodowosci byla jednak 
skazana na niepowodzenie. Elity spcleczne, nie bez racji oskariane raz 
po raz 0 kosmopolityzm, zawsze przeciei uczestniczy!y w ponadnarodo
wym obiegu tresci kulturowych: arystokracja nasiqka!a europejskq kul
turq dworskq, duchowienstwo mog!o si~ wprawdzie poddawac wplywom 
miejscowego folkloru, niemniej katolicyzm by! kanonem wiary i praktyk 
z samej swojej nazwy powszechnym i w sakramentalnych formach kultu 
uiywajqcym j~zyka obcego 0 pretensjach uniwersalnych. 

Instytucjq w zasadzie nie narodowq by!y uniwersytety , tworzqce 
europejskq siee porozumien, kanon6w metodologicznych i rytua!6w. 
Style myslenia i style sztuki takie nie zna!y granic: sam nawet 
romantyzm, tak silnie akcentujqcy odr~bnosc kultur narodowych, by! 
przeciei ponadnarodowym ir6d!em inspiracji filozoficznych, konwen
cji estetycznych i pewnego typu wrailiwosci. 

Ale na tym nie koniec. Bo przeciei pog!~bienie swiadomosci 
narodowej dokonywalo si~ r6wnoczesnie z wszechstronnq moderniza
cjq iycia europejskiego, w toku kt6rej powstawaly coraz to nowe 
ponadgraniczne systemy komunikacji spolecznej i obiegi kultury . Mi~
dzynarodowa byla wszak cywilizacja przemys!owa z obs!ugujqcymi jq 
instytucjami finansowymi, srodkami !qcznosci, reiimem fabryki, uk!a
dem stosunk6w mi~dzyludzkich . Kultura mieszczanska, z jej dose 
ujednoliconym systemem norm etycznych i obyczajowych, z w!asciwq 
jej architekturq, estetykq wn~trz, gustami malarskimi, muzycznymi 
i Iiterackimi, by!a formacjq ponadnarodowq i takii zasi~g mialy bunty 
przeciwko niej, objawiajqce si~ czy to w formach w!asciwych awangar
dom artystycznym, czy to pod postaciq r6tnych nurt6w socjalizmu. 
Moina by dalej wyliczac wyspecjalizowane obiegi kultury filozoficz
nej, naukowej, technicznej, prawniczej , wojskowej, a nawet sportowej : 
kaidy z nich wytwarzal wlasnq siec porozumien i wsp6lnot~ wartosci, 
dla kt6rych granice j~zyk6w narodowych nie stanowily przeszkody. 
Wszystko to Sq spostrzeienia banalne, ale przeciez sprawiajqce, ze 
sarno poj~cie kultury narodowej wymaga wyrainiejszego okreslenia. H 

7 Zob . J. Jedlicki , Jakie} cywiliz(l cji Polncy pOIrzehu}l{ , PWN , Warszawa 1988, rozdzial I. 
• Szerzej 0 tym pisalem w eseju 0 narodowo.,'ci kul/un, "Res Publica" 2/1987 , s. 46-55. 
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Tymczasem jednak teoretyczne rozwaiania 0 narodzie zdaj'l si\! 
w jednym ze swych nurt6w zmierzac w przeciwnym kierunku, jakby 
ignoruj'lc te oczywistosci. Zrezygnowano jui wprawdzie z czynniko
wych definicji narodu - jako wsp61noty j\!zyka, albo terytorium, albo 
p3Jlstwa, alisci nar6d jako "wsp6lnota kultury" jest wci'li wyobraie
niem obiegowym. Now'l teoretyczn'l podbudow\! daty tej koncepcji 
sugestywne rozwaiania wspomnianego jui Ernesta Gellnera, autora 
najcz\!sciej cytowanego przez badaczy proces6w narodotw6rczych. Nie 
tu miejsce, aby jego koncepcj\! szerzej omawiac, jest zreszt'l w Polsce 
nieile jUi znana,9 Tu interesuje mnie tylko jej centralne ogniwo 
w postaci tezy 0 homogenicznosci kultur kandyduj'lcych do miana 
narodowych. Gellnerowi ta teza zdawata si\! na tyle oczywista, ie nie 
zadal sobie trudu, aby doktadniej wyjasnic, w czym si\! owa homo
genicznosc ma wyraiac. Od oczywistosci jestesmy tu jednak daleko, 
Przeciwnie: moina dosc tatwo wykazac, ie kaidy bodaj cztowiek, kt6ry 
spod wtadzy norm kultury lokalno-s'lsiedzkiej wyrwat si\! w swiat 
szeroki - czy byt robotnikiem, studentem, kupcem czy ksi\!dzem 
- wchodzilod razu w siec stosunk6w i poj\!C, kt6rych cechy narodowe 
byty zazwyczaj zupetnie drugorz\!dne. Silnie r6inicuj'lce byty natomiast 
cechy srodowiskowe, zawodowe i klasowe, jesli te ostatnie uwaiac za 
korelat wyksztakenia i dochodu. 

Zadne potrzeby organizacji gospodarczej ani komunikacji spotecz
nej nie narzucaty takiego funkcjonalnego wymogu, iiby wszystlOe 
warstwy spoteczne w granicach etnicznej osiadtosci trzeba by to i moi
na byto wyuczyc tego samego zasobu poj\!C, wyobraien i wartosci, co 
zreszt'l w krajach podleglych i podzielonych trudno by sobie by to 
wyobrazic, Iluzoryczna byta nawet wsp61nota j\!zyka, skoro miejsce 
zanikaj'lcych w miastach dialekt6w regionalnych zajmowaty nie mniej 
zr6inicowane idiolekty srodowiskowych subkultur i przepastne r6inice 
zdolnosci wystowienia , Zreszt'l jednolity system edukacji, upowszech
niaj'lcy (niezbyt na og6t skutecznie) j\!zykow'l norm\! i wsp61ny ele
mentarny kanon kulturowy, w naszej cZ\!Sci Europy byt dopiero p6i
nym owocem politycznych zwyci\!stw ruch6w narodowych, a nie, jak 
u GeJlnera, przes!ank'l ich powstania. 

o wiele bardziej subtelne jest w tej mierze uj\!cie Antoniny Ktos
kowskiej, kt6rej ostatnia ksi'lika godna jest, aby zaj'lc miejsce w czo
t6wce swiatowej literatury na temat narod6w i kultur narodowych,IO 
Ktoskowska takie przyjmuje, i to zdecydowanie, kulturalistyczn'l teori\! 
narodu , ale sposr6d wieloSci funkcji antropologicznie zdefiniowanej 

, E. Gellner, N(lwdy i nllcjlJlw/izm, przel. T. Hol6wka, PIW, Warszawa 1991. 
10 A. Kloskowska, KulrUTY nawdowe U k()Tzeni , Wydawnic lwo Naukowe PWN, Warszawa 

i996 . 
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kultury wyr6znia najpierw "uniwersum kultury symbolicznej " , a w nim 
dopiero t\! szczeg61nq cz\!se, kt6rq nazywa "syntagmq kultury narodo
wej", to jest ten zbi6r albo system powiqzanych ze sobq tekst6w, 
znak6w i wzor6w zachowan, kt6ry stanowi podstaw\! porozumienia 
o narodowej wsp6lnocie. J\!zyk etniczny, jak z licznych przyklad6w 
wiadomo, CZ\!sto bywa, ale bye nie musi spoiwem tej syntagmy; 
jednakze nawet wtedy, gdy nie jest praktycznie instrumentem porozu
mienia narodowego (bo jego zasi\!g jest za wqski albo za szeroki, 
albo jest j\!zykiem obumarlym , albo jeszcze wcale nie powstal), to 
z reguty jego zachowanie bqdi odrodzenie staje si\! postulatem ideo
logicznym, wartosciq u5wi\!conq, i w tym charakterze cz\!sciq narodo
wej kultury." 

Takie pojmowanie rzeczy pozwala godzic wyobrazenie kultury 
narodowej z wiedzq 0 tych wszystkich ponadnarodowych obiegach 
kultury, 0 krqzeniu wiar, idei, informacji, wynalazk6w i wzor6w 
zachowania, bez ktorych nowoczesny swiat bylby nie do wyobrazenia. 
Tak ograniczona kultura symboliczna, obejmujqca przede wszystkim 
dziela sztuki i wyobrazenia historyczne, bywa bardzo pojemna, zwlasz
cza od czas6w romantyzmu, kt6ry owe sanktuaria europejskich naro
d6w ogromnie wzbogacil; one to stajq si\! przedmiotem kultu ognis
kujqcym uczucia patriotyczne. A jednak nawet w takim uj\!ciu 
przyswojenie sobie tej lub innej kultury narodowej i uznanie jej za 
wlasnq moze si\! rozmijac z poczuciem przynaleznosci, na co wlasnie 
badania Kloskowskiej nad ludimi pogranicza dostarczyly szeregu nader 
inspirujqcych przyklad6w. Kt6z zresztq nie zna takich przypadkow 
z wlasnego doswiadczenia i z literatury? 

Znakomita ksiqzka Kloskowskiej pokazala cos jeszcze: ze mianowi
cie znajomosc u5wi\!conego kanonu narodowej kultury i zrozumienie 
znaczen jego symboliki Sq zenujqco slabe nawet wsr6d polskiej in
teligencji niehumanistycznej. C6z dopiero m6wic 0 kulturowej kom
petencji warstw nisko wyksztalconych, nienawyklych do czytania i nie
zdolnych do rozumienia bardziej zlozonych kod6w symbolicznych! 

Tu nasuwa si\! pytanie zasadnicze: czy mianowicie poczucie naro
dowe ludzi, kt6rzy malo co pami\!tajq z Pan a Tadeusza, nic nie 
rozumiejq z Wesela, a powstanie warszawskie mylq ze styczniowym, 
czy ich poczucie polskosci i przywiqzanie do ojczyzny jest slabsze niz 
u straznik6w skarbca? Nic mi nie pozwala odpowiedziec na to pytanie 
potwierdzajqco. Ostatecznie wielu ludziom dla cel6w ich duchowej 
samoidentyfikacji wystarcza bardzo ubogie instrumentarium symbolicz
ne: nazwa, sztandar, okrzyk, hymn (zwykle niemilosiernie falszowany) 

II Tamze. s. J2-4 I i in. 
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- i ktos obcy dJa kontrastu. Niewiele wiecej nizeli trzeba, zeby czue sie 
patriotq klubu sportowego. Rzecz upraszczajqc i pogrubiajqc z braku 
miejsca na finezje, powiedzialbym, ze kulturalistyczna koncepcja naro
du wydaje mi sie pieknym mitem intelektualist6w. 

3. To nie Sq rozwazania czysto akademickie. Od tego, jak ujmiemy 
stosunek miedzy inicjacjq kulturowq a swiadomosciq narodowq, zalezee 
moze trafnose lub mylnose przewidywan co do kierunku przeksztalcen 
naszej cywilizacji. Osmoza kulturowa w jej obrebie jest dzisiaj szybsza 
i intensywniejsza niz kiedykolwiek w przeszlosci. Zwyciestwo jezyka 
angielskiego jako swiatowego medium porozumienia we wszystkich 
dziedzinach od kosmologii po dyskoteke zdaje sie nieodwolalne i nieza
grozone, podobnie jak nieodparta inwazja jego slownictwa i neologiz
m6w na rewiry jezyk6w narodowych. Po raz pierwszy w dziejach jezyk 
swiatowy, znacznie uproszczony, stal sie demokratycznym srodkiem 
kontaktu i ekspresji, a nie oznakq elitarnego statusu. Niepowstrzymany 
rozw6j technik komunikacyjnych przekracza wszelkie kulturowe barie
ry, pokoni.Jjqc bez wysilku zachowawcze opory przed nadmiernym 
potokiem innowacji, jak r6wniez wszelkie pomysly ochrony narodo
wych rezerwat6w i tradycyjnych sposob6w zycia. Scislej m6wi qc, 
niekt6re elementy tradycji majq szanse przetrwac oderwane od lokal
nego kontekstu i dostepne kazdemu bez r6i:nicy jak wloska pizzeria, 
francuskie sery alba brazyl ijska samba. 

Swiat stal sie bardziej niz kiedykolwiek pluralistyczny 0 tyle, ze 
jego karta dan jest przeogromna i kazdy moze z niej do woh czerpae, 
moze kosztowae wszelkq egzotyke, nawet nie ruszajqc sie z miejsca 
i nie znajqc jezyk6w. Taki jest paradoks globalizacji kultury na bazie 
naj nowszej techniki. 

Swiat jest takze pluralistyczny w tym sensie, ze zwycieska cywiliza
cja sklada sie juz z tysiecy wyspecjalizowanych miedzynarodowych 
kreg6w zawodowych i amatorskich, w kt6rych zn6w kazdy specjalista, 
milosnik i maniak moze znaleic, czego pragnie. Siee internetowa stata 
sie w ten spos6b nie tylko nowym medium, ale tez figurq cywilizacji, 
w kt6rej dziedzictwo kulturowe gra coraz mniejszq, a wyb6r wedle 
upodobania coraz wiekszq role. 

W tej sytuacji wydaje sie nieuchronne, iz rola tradycyjnych in
stytucji socjalizujqcych, ze szkolq na pierwszym miejscu, bedzie sie 
zmieniac: coraz gorzej sobie radzqc z podstawowq do niedawna funk
cjq, jakq jest przekazanie dziedzictwa, wtajemniczenie obojetnych 
wychowank6w w podniosle sprawy narodowego sanktuarium, bedq one 
poswiecae coraz wiecej uwagi cwiczeniu umiejetnoSci niezbednych do 
poruszania sie w labiryntach wsp6lczesnego swiata. 
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Wivc rzeczywiScie koniec ery narod6w? Alez nie, nic, jak dotqd, nie 
uprawnia do takiego wniosku . Jest tylko prawdopodobne, ze nar6d 
bvdzie w malej'lcym stopniu organizacj'l kultury, niemniej pozostanie 
organizacjq uczuc. Czyz nie jest wymowny fakt, ze ostrosc konflikt6w 
etnicznych i narodowych we wsp6kzesnym rozwinivtym swiecie nie 
jest bynajmniej wykladnikiem kulturalnej obcosci? Nie dlatego przeciez 
nienawidz'l siv Serbowie z Chorwatami, ze uzywaj'l innego alfabetu . 
Nacjonalizmy antysemickie czy antyimigracyjne poslugujq siv chvtnie 
retoryk'l rasowej bqdi kulturowej niechvci i obcosci, ale nie stvpiaj'l 
z reguly ostrza w stosunku do tych odstvpc6w z atakowanych przez 
siebie spolecznosci, kt6rzy siv doskonale zasymilowali. 

W swiecie tak synkretycznym jak nasz kulturowe r6znice mivdzy 
s'lsiadami, jesli w og61e dadz'l siv wykryc i opisac, Sq jedynie preteks
tem antagonizm6w. Pogl'ld taki znajduje potwierdzenie weksperymen
tach psycholog6w spolecznych, kt6rzy umiej'l sztucznie wywolywac 
negatywne stereotypy i intensywnq niechvc posuwajqcq siv az do 
brutalnej agresywnosci mivdzy grupami dobranymi losowo z tej samej 
populacji , gdy tylko kazano im ze sobq rywalizowac albo, co gorsza, 
gdy jednq grupv podporzqdkowano drugiej . 

Inny jvzyk albo inny alfabet, inne nabozenstwo albo inna dieta, 
pamivc innych bitew i innych piesni - to wszystko Sq tylko znaki 
rozpoznawcze wsp6lnot: wlasnej i obcych. Znaki nieprzypadkowe, 
zgoda, majqce czvsto bardzo dawnq genezv: podzielam stanowisko tych 
uczonych, kt6rzy nie godzq siv na modne dzis odrywanie procesu 
kreacji nowoczesnych narod6w od ich etnicznych i historycznych 
korzeni. Znakj tozsamosci Sq, rzecz jasna, cZqstkq symbolicznego 
sanktuarium narodu, ale latwo siv usamodzielniajq i nie kazdy , kto 
spiewa Jeszcze Polska ... albo Rot~, musi pamivtac 0 legionach Dqbrow
skiego czy 0 Hakacie. 

Przywiqzanie do tych znak6w i poprzez nie - do wyobrazonej 
wsp61noty narodu jest zapewne ubozsze w tresc w por6wnaniu z prze
zyciami tych, kt6rzy ogarniajq wielkosc kulturowego dziedzictwa wraz 
z calym bogactwem naroslych wok61 niego skojarzen i wzruszen . 
Niemniej trudno przesqdzac, iz to przywiqzanie jest slabsze, tak jak 
niepodobna stwierdzic, ze religijne przezycia prostych ludzi Sq mniej 
wazkie od przezyc glvbokiego znawcy catego depozytu wiary . 

Ludzka potrzeba przynaleznosci do rozpoznawalnej dtugowiecznej 
wsp6lnoty , kt6ra nie rodzi s iv i nie umiera wraz ze mnq, i mocno z niq 
zwiqzana potrzeba uznania alba szacunku, dumy i godnosci zdajq siv 
niezbywalnym atrybutem naszej spotecznej natury . I tak juz jest, ze 
w czasach rosnqcej ruchliwosci ludzi porzucajqcych rodzinnq wies 
i mieszania siv sp6jnych kiedys spolecznosci etnicznych afiliacja naro
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dowa stala sit: w naszej cywilizacji najskuteczniejszq, choc przeciez nie 
jedynq formq zaspokojenia tych potrzeb. Sq bez wqtpienia ludzie, 
kt6rzy odczuwajq je slabo, Sq inni, dla kt6rych identyfikacja narodowa 
staje sit: rdzeniem poczucia tozsamosci j gl6wnym zr6dlem sensu zycia 
i sensu ofiary z zycia. Sib tych przezyc zdaje sit: w niklym stopniu 
zalezec od kulturowej kompetencji, to jest od rozeznania w historii 
wlasnego narodu, znajomosci jego pismiennictwa i sztuki alba od 
poprawnosci jt:zykowej. 

Nie widac zatem powodu, aby niepowstrzymany swiatowy poch6d 
ponowoczesnej cywilizacji, kt6ry bez wqtpienia oslabia i niweluje 
kulturowq indywidualnosc narod6w, mial tym samym niszczyc emoc
jonalnq wit:z narodowq. Moze nawet, zda sit:, zachodzic zaleznosc 
pozytywna: tak jak w wieku dziewit:tnastym rozw6j integracji narodo
wej w Europie postt:powal r6wnolegle z rozwojem powiqzan ponad
narodowych, tak i dzis potrzeba narodowego domu moze przybierac na 
sile wraz z sukcesami europejskiej integracji i z ogluszajqcym zgiel
kiem globalnej wioski . Polska zmierza ku zjednoczonej Europie z po
zycji peryferyjnej i-po c6z sit: oszukiwac - z nienajlepszq lokatq na 
rnit:dzynarodowej gieldzie opinii. 1m blizej celu bt:dziemy, tym bardziej 
dadzq nam to odczuc i nie bt:dzie, obawiam sit:, ucieczki przed por6w
nywaniem naszych i cudzych osiqgnit:c i prestizu. Bt:dzie przeto nie 
mniej, lecz wit:Cej okazji do odmieniania zaimka "my" . 1ntelektualisci, 
politycy i wychowawcy, kt6rzy 0 tym nie myslq, bo problematykt: 
narodowq uznali za staroswieckq, mogq si~ srogo rozczarowac. 

Pytanie, kt6re mnie trapi, dotyczy tego, jak potrafimy uformowac, 
zwlaszcza w mlodych se(cach i umyslach, tt: niezbywalnq potrzeb~ 
zbiorowego samookreslenia. Czy z fermentu dzisiejszego czasu wy
chynie poczwara nacjonalizmu zakislego w kompleksach, wietrzqcego 
ze wszystkich stron spiski i napasci, nienawidzqcego obcych, plujqcego 
na Europt: i czczqcego ojczyznt: podkutym butem, wrzaskiem i takim 
wyrzucaniem rt:ki w prz6d, jakie kiedys bylo znakiem tozsamosci 
najstraszniejszego z najeidic6w polskiej ziemi? Czy, przeciwnie, os a
dzi sit: krysztal patriotyzmu dojrzalego, wzbogacajqcego zycie duchowe 
czlowieka, pobudzajqcego indywidualnq ambicjt: i narodowq dumt: do 
sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym i do tworzenia nowych wartosci 
kulturalnych? 

Najpewniej bt:dziemy mieli i jedno, i drugie. Dobrze przynajmniej, 
ze mamy dwa r6zne slow a na okreslenie tak sprzecznych uczuc i tak 
r6znych zachowan. 

JERZY JEDLICKI, ur . 1930. prof. dr hab ., historyk idei, kieruje pracowniq dziej6w 
inteligencji w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. 
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ALBO LIBERALNY? 


Marcin Kr61 


W powszechnym mniemaniu tendencje liberalne i nacjonalistyczne 
Sq w nieustajqcym starciu od ponad stu lat. Pojawiajq sie jednak pr6by 
znalezienia wyjscia z tego dylematu. Interesujqca jest praca Yael Tamir 
Liberal Nationalism, w kt6rej autorka, uczennica Isaiaha Berlina idqca 
sladami Johna Stuarta Milia, pr6buje pokazac, ze nie kazdy nacjonalizm 
wyklucza liberalizm. Poglqdy MilIa na temat nacjonalizmu Sq po
wszechnie znane i nie warto ich przypominac, warto jednak przytoczyc 
jeden istotny fakt, kt6ry umyka czesto wsp6kzesnym krytykom lub 
apologetom nacjonalizmu. Ot6z zar6wno John Stuart Mill, jak na 
przyklad Mazzini, przeciez nie nacjonalista we wsp6lczesnym, twar
dym rozumieniu slowa, a niewqtpliwie liberal, podobnie jak wielu 
innych dziewietnastowiecznych myslicieli i polityk6w, uwazali , ze na 
miano i na range narodu zaslugujq tylko spolecznosci, m6wiqc w upro
szczeniu, powazne. Mazzini widzial w Europie dwanascie takich naro
d6w, inni szydzili z pretensji narodowych Irlandczyk6w lub Bask6w 
czy Bretonczyk6w, poniewaz uwazali, ze kraje takie z czysto praktycz
nych wzgled6w nie mogq i nie powinny stanowic odrebnych panstw 
narodowych . Nie chodzilo przeciez liberalom i takie konserwatystom 
stosujqcym takie kryteria 0 to, czy dane spoleczenstwo rna kulture 
i tradycje narodowq, lecz 0 proste racje praktyczne dotyczqce zar6wno 
polityki wewnetrznej, jak i miedzynarodowej , a takZe takich prob
lem6w, jak klopoty jezykowe z krajami niewielkimi, ale twardo stojq
cymi przy zachowaniu wlasnego, powszechnie nie znanego jezyka, czy 
tei ewentual ne klopoty paszportowo-celne. Takimi tei argumentami 
liberalni politycy austro-wegierscy bronili istnienia monarchii. Wegry 
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zostaly - jak z nazwy wynika - uznane za nar6d godny istnienia 
panstwowego, a Polska nie, a to tylko dlatego, ze trializm musialby 
spowodowae konflikty z innymi panstwami, kt6re panowaly nad zie
miami porozbiorowymi. 

Liberalowie, a w kazdym razie niekt6rzy liberalowie, tacy jak Mill 
czy Guizot, wcale nie byli przeciwni tendencjom umiarkowanie nac
jonalistycznym, czyli tendencjom zmierzajqcym do tworzenia panstw 
narodowyeh, w kt6ryeh nar6d stanowi rzeczywistq - ehociaz nie 
agresywnq - wsp6lnote kulturalnq i duehowq, a takZe organizaeyjnq. 
W gruneie rzeezy dose bliski takiemu stanowisku byl Hegel, kt6ry 
narobil nam sporo klopotow jedynie dlatego, ze w jego ezasaeh nie 
widae bylo szans na sprawne zorganizowanie narodowego panstwa 
niemieckiego. Innymi slowy, liberalowie uwazali panstwo narodowe 
i sam nar6d za naturalny element uniwersalnego planu, natorniast 
obawiali sie partykularyzm6w jako wlasnie antyuniwersalnyeh. Pamie
tajqe 0 tym powszeehnym w srodku XIX wieku stanowisku , przyjrzyj
my sie wydarzeniom po I wojnie swiatowej. 

Ot6z inny liberal, a mianowieie prezydent Wilson, przeforsowal 
(wiemy, ze nie w pelni konsekwentnie) w Wersalu zasade samo
stanowienia narod6w. Przy stosowaniu tej zasady starano sie do pew
nego stopnia uwzglednie argumenty dziewietnastowieeznyeh liberal6w 
i stqd miedzy innymi takie twory jak Czeehoslowaeja lub Jugoslawia. 
Niepodlegla Slowaeja niemal nikomu poza nieJieznymi Siowakami nie 
przyehodzila nawet do glowy, podobnie jak niepodlegla Siowenia. 
Jednak, z innyeh powod6w, nie powstala r6wniez niepodJegla Ukraina. 
Wilson dalej myslal w kategoriaeh uniwersalistyeznyeh, a Liga Naro
d6w miala stanowic nie tyle przeeiwwage dla tendeneji naejonalistyez
nyeh, ile forum , na kt6rym samo sie stanowiqee panstwa bedq dys
kutowaly i rozstrzygaly wszelkie problemy. Zamysl ten sie nie powi6dl 
z wieJu powod6w, dla nas jednak interesujqey jest problem podwazenia 
ezy tez wreez upadku uni wersalistyeznyeh idei w trakeie Jat dwudzies
tyeh i przede wszystkim trzydziestyeh. To dopiero wtedy niewielkie 
stosunkowo panstwa narodowe w blyskawieznym tempie zrodzily agre
sywne ruehy narodowe Jub wreez faszyzujqee , jak w Rumunii (od 
niedawna pojawiajq sie bardzo eiekawe pubJikaeje na temat faszyzujq
eych mlodzienezyeh faseynaeji tak wybitnyeh ludzi jak Mireea Eliade 
ezy E.M. Cioran) ezy na Slowaeji i Wegrzeeh, a w mniejszym stopniu 
w ealej Europie i nawet w Wielkiej Brytanii. I to dopiero wtedy pojawil 
sie problem, z kt6rym nie umiala sobie poradzie na przyklad Polska, 
a mianowieie problem mniejszosei narodowyeh. Moze nie tyle pojawil 
sie, ile zostal powaznie potraktowany przez liberalnq opinie miedzy
narodowq. 
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Przedtem bowiem dla liberat6w by to oczywiste, i.e mniejszosci 
narodowe powinny same sit; ograniczae i nie zmierzae do tworzenia 
osobnych panstw, a r6wnoczesnie panstwa narodowe naprawdt; powai.
ne nie miaty i.adnego powodu, teby nie pozwalae owym mniejszosciom 
na znaczne swobody administracyjne, kulturalne, edukacyjne czy reli
gijne. Problem zaistniat z dwu powod6w, Raz, poniewat pojawita sit; 
ideologia twardego nacjonalizmu, i dwa, poniewat w mniejszym lub 
wit;kszym stopniu, ale wszt;dzie w istotnym (takte wbrew pozorom 
w mit;dzywojennej Czechostowacji) wywierata ona wptyw w panst
wach niewielkich lub siebie samych niepewnych z racji slaboSci 
demokratycznej, ale niesprawnej machiny panstwowej (na przyktad 
republika weimarska) . Kr6tko m6wiqc, teza historyczna brzmi na
stt;pujqco: to sami liberalowie na skutek ile pojmowanego uniwersaliz
mu doprowadzili do okolicznoSci politycznych i spolecznych, w kt6
rych agresywny nacjonalizm znalazt pole do popisu . W tej kwestii , 
podobnie jak wieJu innych przypadkach, Iiberalizm wieku XX wyrzekt 
sit; mocnego i jasnego stanowiska klasycznych liberat6w, Takie tet 
by to dziedzictwo liberalizmu, kiedy sprawt; postanowiono rozwiqzae na 
nowo, czyli po II wojnie swiatowej , jut w momencie powstawania 
Organizacji Narod6w Zjednoczonych. Dodajmy, i.e CZt;sto zapomina
my, i.e taka wtasnie jest nazwa tego molocha, nie panstw, ale naro
d 6 w, i i.e to wcale nie jest przypadek. 

Dzit;ki tej liberaJnej tendencji - oczywiscie nie cata wina spada tu 
na doktrynt; liberalnq - i r6wniei. na skutek splotu innych okolicznosci 
historycznych , jak przede wszystkim zimna wojna i dekolonizacja, idea 
samostanowienia narod6w stata sit; de facto elementem prawa mit;dzy
narodowego, a taki.e sktadnikiem praw czlowieka i obywateJa. Zimna 
wojna, a przedtem decyzje jattanskie, zwr6cily powszechnq uwagt; na 
to, i.e prawo narod6w do samostanowienia nie mote bye naruszane 
przez wielkie mocarstwa. Te same zresztq kraje, kt6re prawo to 
naruszyly, wkr6tce po wojnie staty sit; jego ort;downikami , obojt;tne, 
czy uczciwie, czy tylko dlatego, i.e slui.yto to gnt;bieniu przeciwnika, 
czyli ZSRR , Dekolonizacja natomiast, w szczeg6Jnosci dekolonizacja 
w stylu anglosaskim , przebiegala tak, jakby Brytyjczycy nauki Milla 
zapomnieli calkowicie , Tworzono pans twa rzekomo narodowe, kt6re, 
jak dzisiaj wiemy ai. nazbyt dotkliwie, nie mialy i.adnych szans, i to 
tworzono je w wielkim pospiechu, Oczywiscie dekolonizacja odbywala 
sit; nie dlatego, te Brytyjczycy i inne kraje koloni alne tak bardzo 
przejt;Ji sit; prawem narod6w do samostanowienia, ale prawo to mimo 
wszystko stosowali i do niego tet odwolywal sit; Zwiqzek Radziecki , 
kiedy na odmiant; popieral tak zwane ruchy narodowo-wyzwolencze, 
Wszystko to razem doprowadzilo do niemal uswit;cenia zasady, i.e 
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nar6d rna prawo do wlasnego panstwa, bez wzgl~du na to , jak jest duzy, 
gdzie jest polozony geopolitycznie i czy w og61e na pewno jest 
nm-odem. 

Dzisiaj z zasadq tq juz musimy zye. Nie jest ona zresztq koniecznie 
zgubna, chociaz powoduje male i duze perturbacje, takze dla liberal6w, 
autor6w tej jej zdeformowanej i uskrajnionej wersji. Przykladem malych 
perturbacji, chociaz calkiem irytujqcych, Sq bardzo czeste wypowiedzi 
wysokich ur~dnik6w Unii Europejskiej, kt6rzy zwracajq uwage na blahy 
przeciez, ale niewqtpliwie klopotliwy fakt, jak mozna b~dzie sobie 
poradzie - w przypadku przyjecia wszystkich europejskich pretendent6w 
- z symultanicznym tlumaczeniem na dwadziescia szese j~zyk6w , bo 
wszyscy politycy przemawiajq w Unii w swoich j~zykach ojczystych. 
Znacznie bardziej powazne problemy powstajq, kiedy pojawia sie nagle 
na mapie politycznej i wojennej swiata taki kraj jak Czeczenia, kt6remu 
nikt, kto akceptuje powszechnie przyj~te zasady, nie moze odm6wie 
prawa do samodzielnosci panstwowej , a zarazem wszyscy wiedzq, jakie 
problemy izagrozenia pociqga to za sobq nie tylko dla Rosji. 

Odpowiedzi, nie tyle politycznej, bo ta nas malo tutaj interesuje, ile 
intelektualnej oraz moralnej poszukuje sie na bardzo odmienne sposo
by . Pierwsza pr6ba - podejmowana mi~dzy innymi przez komunitaria
n6w, jak Michael Walzer - pol ega na odejsciu od terminu "nac
jonalizm" i wprowadzeniu slowa "nowy trybalizm" czy tez "nowa 
plemiennose" , jak to niewiele lepiej brzmi w polskim tlumaczeniu. 
Nar6d bqdi tez cwo plemie mialyby bye pewnq formq wsp6lnoty, 
a skoro wsp61noty Sq dla komunitarian6w cenne, to i ta wsp61nota moze 
bye do przyj~cia, a nawet wysoko ceniona, pod pewnymi warunkami . 
Mianowicie nie moze oczywiScie naruszae uprawnien innych podob
nych wsp6lnot (bagatela!) oraz nie moze bye jedynq, a lepiej nawet nie 
jednq z nielicznych wsp6lnot, do kt6rych czlowiek nalezy, lecz jednq 
z wielu i znajdujqcq si~ na tym samym poziomie co inne wsp6lnoty. 
Komunitarianie bowiem, nie bez racji, argumentujq, ze skoro nalezymy 
do wielu wsp6lnot, to nie mozemy stawiae sie nieustannie w sytuacji 
wewnetrznego konfliktu, a zatem wsp61nota przyjacielska nie moze bye 
dla nas walniejsza niz narodowa lub vice versa. To brzmi dobrze, ale 
raezej jako postulat lub apel moralny niz opis rzeczywistosei lub 
ehoeby spos6b na jej pozqdanq zmiane. 

Drugim pomyslem jest takie tr6jstopniowe skonstruowanie swiata, 
ezy przynajmniej swiata zachodniego, kiedy to nar6d i panstwo naro
dowe zostanq wzi~te w kleszeze mi~dzy stukturami ponadnarodowymi 
a lokalnymi ezy regionaJnymi. Widae to doskonale w praeaeh za
wzi~tyeh ideolog6w jednosci europejskiej wyrazanej przez Uni~, kt6rzy 
forsujq Jokalnq samorzqdowose, a i sarna Komisja Europejska nie 
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szczr:-dzi pieni~zy na ten cel. Idzie tu 0 to , zeby wzmacniajqc lokalne 
samorzqdy oslabic centralnq wladzr:- panstwa narodowego. · Niewqt
pliwie rozw6j samorzqdnoSci ma jedynie pozytywne konsekwencje, 
wszelako taka motywacja nie jest najbardziej szczr:-sliwa i w niekt6rych 
przypadkach moze wrr:-cz prowadzic do zahamowania tego rozwoju. 
Politycy kierllj <lCY panstwem narodowym mogq - aczkolwiek w Euro
pie kontynentalnej, z wyjqtkiem Niemiec i Szwajcarii, zazwyczaj 
niechr:-tnie - godzic sir:- na wi~ksze uprawnienia samorzqd6w lokalnych , 
ale na pewno nie br:-dq tego robili, jezeli stracq wladzr:- na rzecz 
biurokracji europejskiej. 

Natomiast idea globalizacji czy chocby wladzy ponadnarodowej 
zostala juz wielokrotnie poddana krytyce. Czym innym bowiem jest 
zarzqdzanie na takim poziomie wieloma wsp61nymi sprawami, a czym 
innym przeniesienie na ten poziom decyzji prawdziwie politycznych. 
Sprawie tej wiele uwagi poswir:-cono we Francji , kt6ra - jak pisze na 
ten temat czesto Paul Thibaud - jest jednosciq politycznq przede 
wszystkim jako republika , czyli jako panstwo, a nie jako nar6d. Tak jest 
od ponad dwustu lat i wielu Francuz6w sqdzi, ze zmiana tego stanu 
rzeczy mogtaby prowadzic do fatalnych konsekwencji dla spoleczen
stwa francuskiego . 

Nieco inaczej, ale r6wnie powaznie, sprawy wyglqdajq w Polsce. 
Do znudzenia powtarzamy stowa Norwida, ze Polska jest wielka jako 
nar6d i jest niczym jako spokczenstwo. Miejmy nadzieje, ze nieco sie 
pod tym wzgledem zmienia, ale jezeli tak, to tylko nieco. Nigdy mi 
nawet przez moment nie powstata w glowie mysl, ze w ideach 
nacjonalistycznych jest cokolwiek slusznego, ale nie zmienia to faktu , 
ze zanik Polski jako narodu moze prowadzic do zaniku polskosci 
w og6le. Proces ten juz sie rozpoczqt i mozna jedynie zastanawiac sie, 
czy polskosc, czymkolwiek ona jest, stanowi rzeczywiscie wartosc na 
tyle istotnq, by zazarcie jej bronic. Pytanie to jednak musi zostac bez 
odpowiedzi , bowiem jest one w istocie tylko pytaniem podrzednym 
w stosunku do kwestii bardziej zasadniczej. Gdzie w dzisiejszym 
swiecie sytuuje sie to, co polityczne? 

lezeli bowiem uwazamy, a sam sktonny jestem sie do tej opinii 
przychyl ac, ze wci'lz politycznosc jest domenq panstwa narodowego, to 
powinnismy bardziej zdecydowanie i bez obaw wyci'lgac z tego 
wnioski. Politycznosc przeciez - tak naprawde z jedynym wyjqtkiem 
Stan6w Zjednoczonych, 0 czym zadecydowata ich zupetnie odmienna 
hi storia - nie przeniosta sie w swiecie zachodnim na zaden z poziom6w 
samorzqdu lokal nego i r6wniez ciqgle jeszcze nie znalazla sie na 
poziomie Unii Europejskiej , co wiecej , obecnie perspektywa ta wydaje 
sie raczej bardziej odlegla niz przed kilkoma bodaj laty. 
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Nie mam zamiaru rozwazae bardziej szezeg6lowo samego pojeeia 
polityeznoSci, bo nie rna tu na to miejsea. Wystarezy uznae, ze to, co 
polityezne, wyznaeza te sfere zyeia spoleeznego, w kt6rej zapadaj'l 
deeyzje podstawowe dla danej spoteeznoSci, jak i do jej rel aeji z innymi 
spoteeznoseiami. Dop6ki takie rzeezy, jak podatki, waluta. znaezki 
poeztowe ezy, m6wi'le powazniej , deeyzje na tema! istnienia lub 
nieistnienia armii wylqeznie zawodowej lub dotyez'lee zasad nadawania 
obywatelstwa, otM dop6ki takie deeyzje S'l suwerenne i nie podlegajq 
miedzynarodowym ustaleniom. dop6ty PaIlstwo narodowe i jego or
ganizaeja, czyli instytucje eentralne, stanowiq sfere polityeznosei. Nie 
przypadkiem wsp61na waluta jest celem, 0 kt6ry Unia Europejska tak 
zawzieeie i na razie bez wiekszego powodzenia walezy. Idzie tu 
oezywiScie 0 wzgledy ezysto ekonomiezne, ale takie 0 symboliezny 
gest przekazania tego, co polityezne, na poziom deeyzji Unii. I nie 
przypadkiem, wlasnie z tego powodu, a nie tylko z powod6w ekonomi
eznyeb, wazniejsi ezlonkowie Unii maj'l tyle w'ltpliwosci i wahan . 
Jeszeze bardziej mgliScie przedstawia sie sprawa ewentualnego obywa
telstwa europejskiego. Zostala wprawdzie juz powolana komisja, kt6ra 
nad tym praeuje, ale do weielenia wynik6w jej prae w zycie droga jest 
jeszeze nieslychanie dluga . 

Skoro panstwo narodowe odgrywa wei'lz tak istotn'l role w pode
jmowaniu deeyzji politycznyeh , to wqtpliwosei, jakie mial John Stuart 
Mill i inni liberalowie w XIX wieku, r6wniez i dzisiaj S'l aktualne. 
Przypomnijmy przypadek Lotwy i surowyeh przepis6w dotyezqeyeh 
uzyskania tam obywatelstwa. Latwo poj'le, na czym polega problem 
Lotysz6w, i nie rna powodu miee do nieh specjalnych pretensji , nie 
mam zamiaru takie domagae sie od nich, zeby zrezygnowali ze 
swojego panstwa narodowego, jednak na skutek tego. ze tak nie
wielkie panstwo w og61e istnieje, a nie jest na przyklad ezesei q 
skladow'l federaeji battyekiej (wiem. ze snuje ezcze marzenia) , nie 
tylko Lotysze, ale i cala Europa zajmuje sie kwestiq mniejszosei 
(wiekszosci?) nie dopuszezanej w pelni do zyeia publieznego, a co 
wiecej sprawa ta potenejalnie moze stanowie - uehowaj Boze - casus 
belli . 

Jezeli zatem ograniczye wsp6tczesne pojmowanie naejonalizmu , 
pominqe dla eel6w tych rozwazan naejonalizm twardy i agresywny 
i poprzestae na tej formie naejonalizmu (I ub tez patriotyzmu , ale to nie 
jest jednak w petni odpowiednie w tym przypadku pojecie). jaka wyraza 
sie w trwalym i uporezywym istnieniu panstwa narodowego jako 
podstawowej jednostki polityeznej , to wnioski bedq nieco zaskakujqce, 
a w kazdym razie zaskakujqce z punktu widzenia nieco zbanalizowanej , 
!eez tez bardzo rozpowszechnionej liberalnej perspektywy. 
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Znikn~ly imperia, ale pozostaly panstwa narodowe i to one powin
ny, z zachowaniem swojego politycznego charakteru, stanowie sit~ 

organizujqGq porzqdek globalny lub chociazby porzqdek w obr~bie 

wsp61noty swiata zachodniego. lednak jezeli ma to bye naprawd~ 

porzqdek, to powinno ich bye najwyzej dwanascie, jak chciat Mazzini. 
Z tego punktu widzenia absurdalna jest obecna tendencja do lqczenia 
si~ wielkich i duzych panstw narodowych we wsp61ny organizm 
polityczny, a pozostawiania na boku i na swobodzie panstw malych. 
Powinno bye dokladnie odwrotnie. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
Wlochy czy Hiszpania (dodam bezczelnie, takZe Polska) powinny 
pelnoprawnie uczestniczye w tym koncercie panstw narodowych, inne 
zas kraje - nie b~d~ ich wyliczal - powinny jednoczye si~ w organizmy 
wsp6lne, kt6rych rozmiar i sila pozwoli na r6wnoprawne stosunki ze 
wspomnianymi "mocarstwami". Tylko w ten spos6b mozna pohamo
wac nieuchronne tendencje nacjonalistyczne. Siabe panstwo - nie wiem 
jak kontrolowane przez spolecznosc mi~dzynarodowq - b~dzie jawnie 
lub po cichu zawsze gn~bilo istotne mniejszosci etniczne, Jakie miesz
kajq na jego terytorium. 

Innymi slowy, jezeli liberalizm ma zachowae uniwersalistyczne 
ambicje, a bez tych ambicji liberalizm wydaje mi si~ skazany na 
porazk~, to musi, nie ma w tym zadnego paradoksu, zaakceptowae 
i wykorzystae w pozytywny spos6b fakt istnienia i sily duzych panstw 
narodowych. Uniwersalizm bowiem, jak przekonalismy si~ w XX 
wieku wiele razy, ma sens tylko wtedy, kiedy miedzy rozmaitymi 
partnerami istniejq relacje wsp61mierne. Ani kolonizator i kolonizowa
ny, ani starszy i mlodszy brat, ani centrum i prowincja relacji takich nie 
zapewniq, co nieuchronnie stawia uniwersalizm liberalizmu pod zna
kiem zapytania. Zresztq w trakcie ostatnich kilku lat coraz czesciej 
wielcy zachodni mysliciele liberalni, od 10hna Rawlsa po 10hna Gray'a, 
uniwersalizm ten kwestionujcl. Oni jednak rozumujq, w przypadku 
Rawlsa, w kategoriach kultury zachodniej w tradycyjnym sensie tego 
slowa, zas w przypadku Gray' a - w kategoriach globalnych, kiedy to 
specyfika swiata zachodniego ulega rozmyciu. la wole inne rozumowa
nie, takie, kt6re akceptuje istniejqcy stan rzeczy, real nose panstwa 
narodowego i pr6buje do tego stanu rzeczy dostosowae myslenie 
liberalne. Fakt, ze bylo to mozliwe w XIX wieku, nie oznacza natural
nie, ze jest to praktycznie mozli we obecnie, ale dowodzi choeby 
mozliwosci intelektualnej. 

MARCIN KROL, profesor hislorii idei na Uniwersylecie Warszawskim, redaklor 
naczelny miesiccznika "Res Publica Nowa". OSlalnio wydal: Liberalizm slrachll ezy 
liberalizin odwagi (1996). 
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Pytanie zawarte w tytule tego szkicu mozna sformulowac innymi 
slowy jako problem pochodzenia i funkcji narodu. 1 Okreslenie narodu 
jest przedmiotem spor6w we wsp6kzesnych teoriach. Teoretyczne 
dyskusje inspirowane S'l ogromn'l praktyczn'l donioslosci 'l zagadnienia. 
Wi'lz'l sit;: z napit;:ciem pomi~dzy d'lzeniami wsp6kzesnego swiata do 
integracji regionalnej, a nawet globainej, a silnymi d'lzeniami nowych 
i wyzwolonych dawnych narod6w do suwerennosci lub co najmniej 
autonomii. Tendencjom tym towarzyszy wzrost nacjonalizm6w i rodze
nie si~ fundamentalizm6w narodowych. 

Te praktyczne problemy 0 wielkiej donioslosci znajduj'l odbicie 
w stanowiskach teoretycznych, a czt;:sto ci'lz'l nad teoriami w spos6b 
niekorzystny. Wyzwoienie sit;: od emocji jest w tej dziedzinie szczeg61
nie trudne . Z tego wzgJ~du potrzebne jest tutaj wyraine okreslenie 
uzywanych poj~c i przyjmowanych zalozen. Pojt;:cie narodu jest pierw
szym z uzywanych poj~c wymagajqcych porozumienia w gronie uczes
tnik6w dyskusji. 

Odrzucenie twierdzen 0 jakichkolwiek naturalnych uwarunkowa
niach czyli genetycznych ir6dlach cech narodowych zdecydowanie 
dominuje we wsp6lczesnej nauce. Nieporozumienia dotyczq natomiast 
rozr6znienia poj~c narodu, spoleczenstwa i pans twa. WzgJ~dnie latwo 
jest wyodr~bnic pans two jako aparat wladzy z podlegl'l mu sieci 'l 
instytucji i przysluguj'lcym mu monopoiem iegalnego uzycia sily 

Szkic niniejszy jest opany na materialach zawaflych w ksiijice: Antonina Kloskowsku. 
Ku/rury IlIlrmlowe" Konelli , PWN . War~zawa 1996. Tami.e pelniejsza bibliografia przedmiotu . 
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- zgodnie z koncepcjq Maksa Webera. Poj~ia narodu i spoleczenstwa 
bywajq natomiast czr:sto mieszane ze sob,!. 

Przyjmujr: tutaj, wraz z wieloma autorami, ze nar6d jest wsp61notq 
kultury. Jego wir:i nosi charakter emocjonalny. Wielu pisarzy, poet6w, 
myslicieli deklarowalo swojq mdosc do narodu, jak na przyklad Mic
kiewicz w Wielkiej Improwizacji, a niedawno - wybitny historyk 
dziej6w trzeiwej, racjonalistycznej Francji Fernand Braudel ' . Emocje 
nierzadko rodzq niebezpieczenstwa. Z pewnosci q odr6zniajq stosunek 
do narodu od stosunku do spo1eczenstwa, kt6rego wir:i ma cechy 
instrumentalne, praktyczne, rzeczowe. Nie wymaga wewnr:trznej wir:zi 
- jednosci kulturowej - w innych sferach ani emocjonalnych postaw. 
Bywajq spo1eczenstwa wielonarodowe, niejednolite pod wzglr:dem na
rodowej kultury . Bywajq tez narody podzielone pomir:dzy r6Zne spole
czenstwa i panstwa, jak nar6d polski okresu zabor6w. 

Niekt6rzy autorzy anglosascy utozsamiajq nar6d ze spoleczenstwem 
demokratycznym, obywatelsk1m. TwierdzC\ w zwiqzku z tym, ze narody 
powstawaly dopiero u schylku XVIII wieku i w poczqtkach XIX. Liah 
Greenfeld czyni wyjqtek tylko dJa narodu angielskiego, gdyz juz 
w Anglii XVI wieku widzi wyraine cechy spoleczenstwa obywatel
skiego. Ernest Gellner za gl6wny czynnik narodowotw6rczy uwaza 
zjawiska z dziedziny techniki i organizacji. OkresJa wir:c nar6d nowo
czesny jako wytw6r nowoczesnosci J To niewqtpliwie prawdziwe twier
dzenie stanowi jednak tautologir:, w potocznym rozumieniu. Powtarza 
w predykacie (orzeczniku) to, co byto powiedziane w podmiocie. 

Jak kazde zjawisko kuJtury nar6d rna jednak historir:, jest wir:c 
zjawisk1em zmiennym, a jego ir6dla sir:gajq daleko w przeszlosc. 
Przyjr:cie kulturowej koncepcji narodu wynika z bogatego materialu 
historiogratii i antropologii kultury. Dyscypliny te opisujq poprzedzaj,!ce 
nar6d formy wsp6lnot etnicznych i wczesne, zaczqtkowe postacie naro
d6w. Etniczne pochodzenie narod6w dokumentowalo w ostatnich latach 
wielu anglosaskich historyk6w, socjolog6w i historyk6w kultury 4 Bada
nia antropolog6w kuItury najdobitniej przedstawiaj'! funkcjonowanie 
malych wsp61not spolecznych zjednoczonych scislym podobienstwem 
wzor6w dzialania, myslenia i wartosciowania. TakZe pierwotne spole
czenstwo nie niweluje calkowicie indywidualnych r6Znic mir:dzy ludimi. 
W ich obrr:bie najdalej jest jednak posunir:ta jednolitosc bytu i uznawa

, Fernand Braudel , L " dellli lt! de 10 Frolla , Anaud-Flammarion , Paris 1986. 
, Ernest Gellner. Nomd." i l1ocjollaliZIll , PIW, Warszawa 1991. Liah Greenfeld , NnliOlwli.\'II/. 

Five Roods 10 Modemit\' , Harvard University Press, Cambridge Mass. 1992. 
, John Armstrong. NOliol1.' l"fiJfe NOli{))w lislII , NOl1h Carolina Press . 1982; Anthony 

D. Smith . Th" Elhnic Ori!!ill of NOlions, Blackwell, Oxford 1986: tenie. Nnlioll({1 'd""lin', 
Penguin Books, London 1991. 
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oych wartosci. To zas jest ir6dkm poczucia silnego zespolenia w obr~bie 
kultury wlasnej i poczucia obcosci innych kultur. 

Ernest Gellner, a za nim francuska autorka Dominique Schnapper 
nie uznajq etnicznej genezy narod6w, gdyz nacjonalizm i wlasciwe mu 
postulaty suwerennosci narodu poprzedzajq powstanie narod6w.5 Stano
wisko Gellnera oie jest i nie moze bye w tej kwestii calkowicie 
konsekwentne, zaklada bowiem oddzialywanie narodu, kt6rego jeszcze 
nie ma. Sensowne jest nalomiast twierdzenie 0 roli panstwa i grup 
ideolog6w narodowosci w przeksztalcaniu sir: wczesniejszych zaczqt
kowych form narodu w bardziej dojrzale. Nie neguje sir: wagi tego 
zjawiska. Podstawq jego stwierdzenia mUSZq bye jednak nie heurystycz
ne fikcje, ale kompetenlne badania mediewistyczne i szerokie studia 
por6wnawcze. Te pierwsze prowadzil w Polsce Benedykl Zientara 6, te 
drugie w Stanach Zjednoczonych - zwlaszcza Charles Tilly. 

W rozwazaniach humanistycznych, psychologicznych i socjologicz
nych modne jest od pewnego czasu poj~cie tozsamoSci. Wprowadzajqc 
do dyskusji 0 narodzie koncepcj~ tozsamosci zbiorowej jako kolektyw
nej, samozwrotnej swiadomosci, naleiy przede wszystkim pami~tae 

o historycznym charakterze narodu, 0 jego dlugim stawaniu sk w pro
cesie dziejowym, nie zas pojawieniu si~ jak deus ex machina pod 
wplywem industrializacji na przelomie XVIII i XIX wieku. Nar6d 
wyrastajqcy w toku dziej6w na bazie jakiejs kultury etnicznej stop
niowo rozszerza swoje wplywy pod wodzq panslwa lub zmierza do 
uzyskania panstwowosci (Tilly). 

Swiadomose narodowa nie ogarnia od razu calego spo1eczeostwa 
panstwowego 0 podobnej kulturze zachowan i bytu majqcego etniczne 
podstawy. Z lego wzgl~du Anthony D. Smith zaproponowal wprowadze
nie do dyskusji 0 narodzie pojr:cia "etnia", okresJajqcego stan posredni 
pomir:dzy grup'l, etnicznq a rozwini~tym narodem . Nar6d szlachecki 
Pierwszej Rzeczypospolitej dobrze odpowiada jego okresleniu "etni 
poziomej", nie obejmujqcej wszyslkich klas czy stan6w pod wzgl~dem 
poczucia tozsamosci zbiorowej, ale juz znacznie ujednoliconej i zmierza
jqcej do upodobnienia pod wzgl~dem jr:zyka, religii , obyczaj6w. 

Trafne okreslenie r6i.nicy mir:dzy bardziej pierwotnq etnicznosci'l, 
a narodem zaproponowal Benedict Anderson, nazywaj'l,c nar6d "wsp61
notil wyobrazonq" 7 Nie oznacza to bynajmniej falszywej, wymyslonej 

S Dom iniq ue Schnapper. Lo commuIlllul/! des cilO,·ens. SlIr I'idee moderne de I/(l/ioll . 1994. 
Cy\. za Jean-R ene TreanlOn . .. Revue fran~aise de sociologie". \. XXXVI . J995, nr 3. 

(, Benedykt Ziemara, S\vil narod6w euro/Jejskich. PowsllUlie .\'Hli(ldonw.rci lIarvdm\lej 11(1 
(jhswrach Eamp.> pflsl-kllmliJiskiej, PIW, Warszawa 1985 . 

., Benedici Anderson, Im{/~ined Communities. Rejleclio/L,\' Oil fhe Ori~in and Spread of 
NlIli()fwliSIII , Verso, London 1985. 
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wsp6lnoty, ale wsp61nosc wymagaj'lCCl posrednictwa znaczeii i symboli 
wykraczajqcych poza bezposrednie kontakty ludzkie, poza wivi "soli 
darnosci mechanicznej", jak to okreslal Emil Durkheim. 

Id'lc sladem podobnych rozr6znien, ale opieraj'lc siv przede wszyst
kim na koncepcjach Stanislawa Ossowskiego, jako wskainik powstania 
narodu okreslam pojawienie siv swiadomosci ojczyzny ideologicznej~ , 
wielkiego zbioru - uniwersum kultury zawartej w posredniczqcych 
srodkach przekazu: pismie, sztukach, filozofii, mysli politycznej, 
literaturze w narodowym jvzyku. Ta granica oddziela folklorystycznq 
kulturv bezposredniego przekazu od kultury szeroko i bez koniecznosci 
bezposrednich kontakt6w rozpowszechnionej, ale uznanej za wlasnq 
i wsp6lnq; kultury, kt6rej zasivg okreSla obszar wyobrazonej wsp6lnoty. 
Uznana za wlasnq i wsp6lnq, kultura ta jest szeroko rozpowszechniona 
i w calosci swej bogata, ale przez to wielowariantowa. 

Calosc, czyli uniwersum tak rozumianej kultury, obejmuje zwlasz
cza symbolicznie konstruowany obraz ziemi ojczystej. Stanowi on 
wlasnie ideologiczn'l wyobrazon'l ojczyznv, wskainik pojawienia siv 
narodu. We Francji XVI wieku tak rozumiany termin "ojczyzna" 
nalei.al do repertuaru najpopularniejszych pojvc literatury 9 W Polsce 
w tym samym okresie mozna sledzic ksztaltowanie siv i rozszerzanie 
takiego pojvcia ojczyzny. Wazne oparcie stanowil dla niego lacinski 
termin "patria". Ale jego utwierdzanie siv w jvzyku lokalnym i wypie
ranie laciiiskiego terminu, kt6rego byl kalkq, jest wskainikiem rosnqcej 
samowiedzy, zbiorowej narodowej tozsamosci. Zbiorowej - nie znaczy 
tu jednak, ze powszechnej juz w6wczas w obrvbie calej populacji 
polskiego jvzyka i obyczaju. 

Aby syndrom kultury narodowej byl zywy, musz'l mu towarzyszyc 
ludzkie postawy, faktyczne przezywanie wartosci. Bez tego zbiorowa 
tozsamosc jest fikcjq pojvciowq, hipostazq. Realna tozsamosc zbiorowa 
nie jest w istocie nigdy calkowicie jednolita w swietle przezyc konkret
nych czlonk6w wsp61noty narodowej . Ponadto rna ona charakter okaz
jonalny: jej przejawy zalezq od sytuacji . Nasila siv w momentach 
zagrozenia zbiorowego, w chwilach celebracji narodowych swiqt, cere
monialnych pogrzeb6w wladc6w lub bohater6w narodowych. Sytuacyj
na zmiennosc nie jest tylko sprawq przeszlosci. Wsp6lczesnie dla 
pewnych kategorii wieku i grup spolecznych bodicem dJa manifestacji 
poczucia zbiorowej tozsamoSci Sq mivdzynarodowe mecze pilki noznej 
i inne okazje agonistycznej konfrontacji mivdzynarodowej. Poczucie 

, Stanislaw Ossowski , DZid !l , t. III , Z zog(j Jnieli psychu/OKii spu leczn~j, PWN, Warszawa 
1967. 

'J Jeun Leslocqu oy. L'His/oire du {Jllfrio(i.m u:: elL Fr(l flCe des ori).; ill t:!s /{ flO .\' j Olin , Albin 
Michel. Paris 1968 
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narodowe wzmacnie si~ zwykle w sytuacjach pogranicza, w zetkni~ciu 
z ludimi innej narodowosci. 

Tylko tak rozumianej kulturze narodowej i zbiorowej tozsamosci, 
a wi~c narodowi, mozna przypisac dlugie trwanie w historii . To 
stwierdzenie jest odpowiedzi'l dla tych filozof6w i historyk6w, kt6rzy 
- jak Gellner, Eric Hobsbawm i inni - starali si~ wyegzorcyzmowac 
niebezpieczenstwa nacjonalizmu za pomoc'l koncepcji p6inych naro
dzin i bliskiego kresu narod6w. Wlasnie z powodu dlugiego trwania 
narod6w w przeszlosci ich formy S'l zmienne, a ich kres trudno 
przewidywalny . 

Niedawne doswiadczenia historii Polski wskazuj'l, ze wartosci 
narodowe bywaj'l wykorzystywane dla praktycznych cel6w politycz
nych takze przez reprezentant6w ideologii calkowicie przeciwstawnych 
w zasadzie idei narodu . We wszystkich fazach realnego socjalizmu 
w Polsce - nawet w okresie walki z tzw . "odchyJeniem nacjonalistycz
nym" - odwolywano si~ do pewnych nurt6w narodowej tradycji, 
dokonuj'lc zreszt'l swoistego ich wyboru i interpretacji . Wartosci naro
dowe wykorzystywano dla legitymizacji ustroju, uzywaj'lc ich jako 
swego rodzaju przyn~ty. Przyn~ta to metaforyczne okreslenie 
proponowanej przeze mnie koncepcji , zgodnie z ktor'l pewne hasla, 
wartosci, dobra maj'lce dla ludzi znaczenie same przez s i~ mog'l 
sklaniac do dzialan i uznawania spraw , ktore same w sobie nie S'l 
akceptowane ani pociqgaj'lce. WartoSci znaCZ'lce i cenne same w sobie, 
bezinteresowne, Stanislaw Ossowski nazywal wartosciami autotelicz
nymi. 

Nar6d przez swoj'l kultur~ jest zbiorowosci'l autoteliczn'l. Na tym 
polega jego charakter jako wsp61noty i to rozni go od instrumentalnego 
spoleczenstwa. Nie jest to jednak wsp6lnota tak pelna, jednolita i nie
ustanna, jak to utrzymuj'l nacjonalistyczne ideologie. Aby uroszczenia 
i zludzenia nacjonalistycznych teorii narodu poddac kontroli, nalezy 
przejsc od kolektywnego uj~cia narodu i jego tozsamosci zbiorowej do 
empirycznych badan czlonk6w narodu , realnych ludzkich jednostek, ich 
postaw ksztahowanych przez wartosci i wartosci konstytuuj'lcych. 

Masowe badania statystyczne dotycz'lce wyobrazen i postaw nie 
najlepiej spelniaj'l to zadanie, uzyskuj'l bowiem cz~sto odpowiedzi 
sugerowane przez wlasne pytania. Bardziej uzyteczna jest obserwacja 
dzialania i analiza biografii i autobiografii umozliwiaj'lca wnikni~cie 
w tozsamosc indywidualn'l. Takie wlasnie badania S'l podstaw'l wnios
kow prezentowaoych w dalszym Ci'lgu tego artykulu, obszerniej zas 
przedstawionych w wydaoej oiedawoo ksi'lzce. 'o 

10 Por. Antonina Klo skowska , dz. cyl. 
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Wychodzqc od koncepcji tozsamosci Williama Jamesa, Erica Erik
son a i Paula Ricoeura, odrzuea si~ przede wszystkim poj~cie in
dywidualnej narodowej tozsamosci, podobnie jak poj~cie tozsamosci 
zawodowej, politycznej ezy artystycznej odniesione do jednostki. Toz
samosc czlowieka stanowi jednosc trwajqcq w czasie mimo swej 
zlozonoSci i mimo przemian. Poczueie narodowe i narodowa kultura 
okreslaj'l jeden z aspekt6w tozsamoSci. Bywa to aspekt bardzo wazny, 
o rozleglym zasi~gu, ale nigdy tozsamosci indywidualnej nie wyczer
puje. Sam r6wniez jest zlozony. Wyr6zniam w nim dwa czynniki: 
1. identyfikacj~ narodowq i 2. narodowq walencj~. 

Rozr6znienie tych dw6ch czynnik6w narodowego aspektu tozsamo
sci ulatwia badania, poniewaz stosunkowo latwo mozna znaleic ich 
wskainiki, czyli je zoperacjonalizowac. 

J. Identyfikacja narodowa wyraza si~ w narodowym samookresleniu 
jednostki, kt6ra albo spontanicznie w pewnych sytuacjach, albo w od
powiedzi na pytania deklaruje swojq narodow'l przynaleznosc. M6wi na 
przyklad: ,.Iestem Polakiem, Niemcem" itp. Czasem identyfikaeja 
wyrazona jest nie bezposrednio, ale zawarta implicite w innych okres
leniach lub w uzyciu narodowego "my": My, Polacy, Niemcy itp. 
Deklaracje narodowosci nie manifestujq si~ stale, nie Sq aktem codzien
nego plebiscytu, jak chcial Ernest Renan. Nasi lajq si~ w szczeg61nych 
sytuacjach. 

2. Walencja narodowa natomiast trwale przysluguje jednostee. Jest 
to opanowanie wielu dziedzin kultury narodowej, w tym zwykle cz~sci 
element6w kanonicznych tej kultury. To szczeg6lna latwoscposlugiwa
nia si~ tymi elementami i zwiqzane z tym poczucie swobody, zadomo
wienia , doznanie ich bliskosci i poslugiwanie si~ w komunikowaniu si~ 
z innymi czlonkami spoleeznosci 0 tej samej kulturze dostarczaj'lce 
poczucia wsp61noty, przynaleznosci; si~ganie do tyeh element6w, na 
przyklad do j~zyka, zwlaszcza w chwilach silnych przezyc, w potrzebie 
ekspresji. Wymienione cechy walencji r6zni q jq od zwyklej kompeten
cji kulturowej, kt6ra nie wymaga emocjonalnego czynnika wlasciwego 
walencji, nie jest tez tak wielostronna. 

W statystycznym uj~ciu stwierdza si~ znacznq zgodnosc narodowej 
identyfikacji i walencji. Nie jest to jednak regulq w sytuacji pogranicza. 
Walencja jest zjawiskiem stopniowalnym, co zrozumiale wobee jej 
zlozonosci . W pogl~bionych badaniach indywidualnych przypadk6w 
odkrywa si~ takze stopniowalnosc i zlozonosc identyfikaeji. Na to 
pierwsze zjawisko zwr6cil uwag~ Stanislaw Ossowski, prowadzqc 
przed laty badania na Slqsku Opolskim. 

W pi~cdziesiqt lat p6iniej analiza material6w z tego samego terenu 
oraz autobiografii ludzi pogranicza etnicznego (czlonk6w mniejszosci 
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narodowych, rodzin mieszanych etnicznie, dokonujqcych narodowej 
konwersji) odkrywa nowe komplikacje i zloionosc narodowych zja
wisk. Przynaleinosc narodowa bywa ir6dlem dumy i poczucia god no
sci, dostarcza przezyc wsp61noty w kontakcie z ludimi dzielqcymi 
ojczyzny. Dane empiryczne kaiq wnioskowac 0 iywotnosci i trwalosci 
narodu jako formy wiyzi spolecznej. 

Stosowana metoda nie pozwala jednak okreslic zasiygu takich 
postaw w calej populacji. 

Por6wnanie dw6ch kategorii mlodych Polak6w z wyiszym wy
ksztalceniem sugeruje istnienie granicy miydzy pokoleniem, kt6re 
przeiywalo heroiczne doswiadczenia "Solidarnosci" z lat osiemdziesi q
tych, a pokoleniem zbyt mlodym na takie przeiycia. Ta druga kategoria 
deklaruje CZysto obojytnosc wobec ojczyzny. Oceniajqc ty r6inicy 
stanowisk, trzeba jednak uwzglydnic odmiennosc sytuacji mlodych 
ludzi zyjqcych obecnie bez poczucia militarnego i politycznego za
groienia, w intensywnych kontaktach z kulturq globalnq dzialajqcq 
poprzez dobra konsumpcyjne i media, majqcych znacznq latwosc 
zagranicznych podr6iy i chytnie szukajqcych pracy w zagranicznych 
firmach. 

W tym samym pokoleniu , ale na niskim poziomie wyksztalcenia 
i statusu spoleczno-ekonomicznego, wystypujq przejawy ksenofobii 
manifestujqce siy g16wnie symbolicznie: przez napisy na murach, 
czasem jednak siygajq one akt6w przemocy. Te objawy majq cechy 
nacjonalizmu, ale nie Sq rezultatem narodowych postaw godnoscio
wych, nie towarzyszy im zwlaszcza silna i bogata walencja kulturowa. 
Majq ir6dla raczej w iyciowej frustracji wykorzystywanej przez pode
jrzane inspiracje. Przejawiajq siy podobnie jak wzajemne antagonizmy 
kibic6w r6inych klub6w pilkarskich. Cechy nacjonalizmu moina nato
miast zauwaiyc w wypowiedziach niekt6rych przedstawicieli partii 
politycznych 0 prawicowej orientacji. Te wypowiedzi niekorzystnie 
wplywajq na obraz Polski u partner6w europejskiej i globalnej integ
racji. Ksenofobia prowadzi wiyc do rozbieinosci intencji i praktycz
nych skutk6w dzialania, a skqdinqd stanowi tei dysonans w stosunku 
do wartosci etycznych deklarowanych przez te partie. 

Rozbieinosci czysto w og61e cechujq postawy wystypujqce w dzie
dzinach budzqcych emocje. Stanislaw Ossowski pisal w zwiqzku z tym 
o niewsp61miernosci skal wartosci uznawanych, odczuwanych i reali
zowanych. Podobnie jak w sledzeniu dziej6w 0 dlugim trwaniu przeja
wia siy cala r6inorodnosc form narodu, tak w analizie indywidualnych 
przypadk6w znaleic moina rozmaitosc niewsp61miernych ze sobq form 
identyfikacji i walencji, calq skaly niejednoznacznosci bycia czlonkiem 
okreslonego narodu. Na ten stan wplywa wiele warunk6w : pokolenie, 
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klasa spoleczna, tradycja rodzinna, poziom i charakter wyksztalcenia. 
Narodowosc nie jest sprawq tak jednoznacznq, jak sqdzq zwblennicy 
fundamentalistycznego nacjonalizmu . Zlozonose tego zjawiska uwida
cznia si(: zwlaszcza w sytuacjach etnicznego pogranicza, choc na tych 
sytuacjach si(: nie konczy. Niejednoznacznosc moze przejawiae si(: 
w r6znorodnych formach . Stwierdzono w badaniach, ze prowadzi 
czasem do reakcji kosmopolityzmu . Bywa, ze perspektywy globalnej 
integracji spoleczenstw i kultur sklaniajq do odwracania si(: od par
tykuJarnej kultury wlasnej, ale mogq tez pociqgac do szerokiego 
otwarcia si(: na inne kultury przy zachowaniu pierwotnych narodowych 
zwi qzk6w. 

Kosmopolityzm zrodzil si(: jako stan i jako idea u schylku klasycz
nego swiata starozytnej Europy. Wsp6lczesnie stoicki spok6j kosmo
polityzmu nie jest jednak powszechny jako ludzka reakcja psychicz
nych pogranicz etnicznych i epoki szybkich kulturowych przemian. Tu 
raczej albo zaostrza si(: narodowa identyfikacja, albo pojawia si(: 
ambiwalencja wyrazana pelnym niepokoju pytaniem: kim jestem? 
Traktujqc to pytanie jako kwesti(: egzystencjalnq, nalezaloby odpowie
dziec pytajqcemu: ,,Iestes sobq; jestes swoisty, samosw6j i jedynow{as
ny w swoim poczuciu siebie, we wszystkich lqcznie swoich atrybutach. 
To jest twoja, przez ciebie tyl ko tworzona wewn(:trznie, zmieniajqca 
si(:, ale trwajqca tozsamose. " Nie znaczy to jednak, ze nawet tak 
rozumiana tozsamosc w swojej calosci jest oderwana od innych, 
niczego nikomu nie zawdzit;;cza i nie jest winna. Powstaje przez 
rozliczne identyfikacje, jest budowana przez przyswajanie element6w 
wiqzqcych si(: ze zbiorowosciami innych ludzi, ich kuJtur. Rozpoznaje 
si(: w Innym i karmi sit;; przeszlosciq plynqcq z wielu ir6dd.' , 

Pytanie: "Kim jestem?" stawiane w sytuacjach pogranicza etnicz
nego i narodowego nie jest jednak zwykle pytaniem egzystencjalnym. 
Co nie znaczy, ze jest pytaniem ma{o waznym. Gdy m{ody student 
z Kazachstanu majqcy polskq genealogit;; prosil swego koJeg(:-Slqzaka: 
" Powiedz mi, kim ja jestem?", nie chodzilo mu 0 pelnq wlasnq 
tozsamosc. Dr(:czy{ go problem wlasnego miejsca w swiecie wciqz 
podzielonym i dzielqcym sit;; od nowa na wsp6lnoty narodowe dostar
czajqce wsparcia, ale tez broniqce do siebie dost(:pu , stawiajqce warunki 
przyj(:cia. Chodzilo mu 0 uporanie sit;; z niejasnoSci q wlasnej tradycji 
i wlasnego doswiadczenia, kt6re mia{y bye ir6dlem jego ostatecznej 
identyfikacji narodowej , a wp{ywaly na ograniczenie jego walencj i. 

Odpowiedi na podobne problemy jest przede wszystkim zadaniem 

" Por. Paul Ricoeu r, Sui-Illime ClJ1ILme 11/1 (lUlre , Editions du Seuil, Paris 1990; Charl es 
Taylor, Sources of Ih e Self The Making oj Mode m JdeIJrit)" Univ ers ity of Camblidge, Cambridge 
[989. 

76 



SKAD I PO CO NARDO? 

poznawczym. Pod warunk.iem spelnienia tego zadania moze ona takZe 
pomagae w rozwiklaniu osobistej sytuacji pogranicznej odziedziczonej 
przez genealogie, wynikajqcej z mniejszosciowej sytuacji, z emigracji 
i narodowej konwersji. Zakres takich sytuacji bedzie sie rozszerzal we 
wsp6lczesnym swiecie wielkiej ruchliwosci przestrzennej i informaty
cznych nacisk6w, oslabienia wylqcznosci dawnych wiezi, powstawania 
nowych alians6w. Poznawcza penelracja sytuacji pogranicza wskazuje 
mozliwosc wlqczenia jednostki nie w jednq tylko wsp6lnote i kulture 
narodowq. Realnosc podw6jnych, a nawet wielorakich identyfikacji 
narodowych oraz analogicznych do dwujezycznosci (bilingualizmu), 
ale szerszych biwalencji i poliwalencji kulturowych potwierdzajq liczne 
badania. 12 Podstawa dla poliwalencji tkwi w kazdej rozwinietej kulturze 
narodowej, gdyz zadna nie ksztaltowala sie w oderwaniu do zewnetrz
nych kontakt6w i wplyw6w sqsiedztwa przestrzennego i "sqsiedztwa 
z wyboru". Kultura uznawana za rdzennie polskq obficie czerpala ze 
:tr6del greckich i lacinskich, hebrajskich i niemieckich, ruskich i czes
kich, francuskich i wloskich. 

Przeksztalcenie ambiwalencji, kt6ra jest dotkliwym stanem niepew
nosci, w pozytywne otwarcie na wszystko, co chce sie uznae za bliskie, 
jest mozliwym srodkiem nie odrzucenia, ale rozszerzenia wsp6lnoty. 
Wymaga wewnetrznej akceptacji wlasnej zlozonosci, ale takze toleran
cji dla tej zlozonosci ze strony narodowych wsp6lnot, z kultur kt6rych 
sie czerpie. Przy bardzo rozleglym obszarze poliwalencji wyb6r doko
nywany z poszczeg6lnych kultur narodowych musi bye bardziej selek
tywny. Wydaje sie, ze trudno przyjqe mozliwosc posiadania wiecej niz 
dw6ch ojczyzn ideologicznych przy zachowaniu dose scislego pojecia 
ojczyzny skorelowanego z pojeciem narodu. Jednak w badaniach 
Jerzego Smolicza oraz moich wlasnych i innych badaniach na G6rnym 
Slqsku wystepujq potr6jne identyfikacje narodowo-etniczne. 

W obliczu tendencji rozwojowych wsp6lczesnego swiata nie jest 
latwo 0 hipotezy co do trwania i przeksztalcen wsp61not narodowych. 
Wiadomo, ze proces przeksztalcen jest nier6wnomierny. Na kontynen
tach Azji, a zwlaszcza Afryki rodzq sie w przewleklych i dotkliwych 
cierpieniach nowe narody panstwowe. Towarzyszy temu nasilenie 
nacjonalizm6w i fundamentalizm6w. Stare panstwa narodowe zaczyna
jq zas niwelowac swoje granice. 

Warunkiem prawdziwie liberalnej demokracji jest zgoda zar6wno 
na przyjmowanie do wlasnej wsp61noty prozelit6w narodowych, jak na 
odchodzenie od tej wsp61noty bez pietna apostazji. Wsp6lnota ideo

" Jerzy Smolicz, War/lI.iei rwenlle II loislllno.{( k"llurowII, .,Kultura i Spoleczenslwo" 1987, 
nr I : {enze. KIIIluru j n(lu(7.anie HI spo/eczenslwie wie/oe/Iliczflym, P\VN, Warszu.wa 1990 
(Cu/lUre lind Edumlilln in II Pluml Socielr. Curriculum Development Centre. Canberra 1979). 
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logieznej ojezyzny ugruntowana w kulturze i historii dlugiego trwania 
byla przez kilka wiek6w potrzebna wielu, choc nigdy nie wszystkim, 
ludziom z kraj6w eywilizacji zachodniej. Nie wiadomo jeszcze, ezy 
trzeba jq b~dzie czyms zastqpic i co moze jq zastqpic. Wielu teoretyk6w 
krytycznie odnosi si~ do koncepcji kultury globalnej. Aktualnie, poza 
sferq instrumentalnych powiqzari, zarysowuje si~ kultura globalna jako 
wsp61nota sieci informatycznych i standaryzowanej kultury medi6w. 
Nie nalezy z tego wyciqgac ostateeznyeh wniosk6w. 

Ale trzeba dopuseic mysl, ze utrata ideologicznej ojczyzny narodo
wej wyrastajqcej z kanonu wiekowych tradycji moie pozostawic w iy
ciu wielu ludzi "miejsce jakies wielkie, proine". 

ANTONINA KI:..OSKOWSKA , ur. 1919, prof., socjolog, od 1983 redaktor naczelny 
kWaItalnika "Kultura i Spoleczenstwo". Wydala m.in. : Kultura /Ilaso wa (1964), 
Spolecme ralllY kullLlry (1972), SOGjologia kullury (1981). Kullury Ilarodowe u ko
rz.en; (1996). 

KOMUNIKAT: 

Drugie wydanie Listy strat ziemianstwa polskiego 1939-1956 

Zostaty podkte prace nad drugim wydaniem Lisry slra! ziemiwislwG 
polskiego 1939-1956 (wyd. I pod auspicjami Archiwum Wschodniego, 
Instytutu Historii PAN i Instytutu Studi6w Politycznych PAN ukazalo si~ 
w maju 1996). Prosz~ 0 przeslanie nast~pujqcych danych Ofiar: nazwis
ko, wszystkie imiona, ew. przydomek, herb i pseudonimy, . imiona 
rodzic6w , nazwisko rodowe matki , data i miejsce urodzenia, nazwa 
maj<'ltku i powiat przedwojenny, od kiedy w r~kach rodziny, stosunek do 
tytulu wlasnosci (wlascicie1, syn wlaSciciela itd.), wyksztalcenie (podac 
nazwy szk61 i uczelni), zaw6d wykonywany, stopien naukowy, stopien 
wojskowy i ostatni przydzial mobilizacyjny, odznaczenia, przynaleznosc 
do organizacji spoJecznych, politycznych, gospodarczych i konspiracyj
nych w calym okresie zycia i pelnione w nich funkcje, data, miejsce, 
okolicznoSci aresztowania, smierci (zaginiecia), miejsce spoczynku, rodzi
na Ofiary (wsp6Imalzonek, dzieci, rodzenstwo - ich daty zycia, miejsca 
urodzenia, zgonu, spoczynku , wyksztatcenie, zawarte malzenstwa, kr6tki 
opis los6w), nazwisko osoby zglaszajqcej i ew. stopicn pokrewienstwa 
z Ofiarq. Wollec raktu wymarcia lub wymordowania calych rodzin 
ziemianskich prosz~ nie ograniczac si~ tylko do swoich najbliiszych, 
dane szczl\tkowe b~dl\ rowniei bardzo pomocne. 

Materialy prosz~ przesylae: 
K17SS'Zloj jasiewic'Z, 1nstytut Studi6w Po/itycznych PAN 


ul. Polna 18/20, 00-625 Wars'Zawa 

'Z dopiskiem " Usla strat" 
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Renanowskie pytanie "Qu ' est-ce qu 'une nation?" jest wci'lz od 
dwustu lat zadawane przez ludzi nauki i publicyst6w. historyk6w. 
filozof6w i socjolog6w. Formutowane niekiedy wizje kofka epoki 
narod6w przypominaj'l nieco proroctwa Francisa Fukuyamy gtosz'lcego 
koniec historii . 0 trwaniu wi(:zi narodowych przekonujemy si(: obser
wuj'lC rozpad ZSRR. walki w bytej Jugostawii i protesty przeciwko 
naptywowi imigrant6w w Europie Zachodniej . Sita tych wi(:zi jest 
stabsza niz niegdys - widoczne jest to zwtaszcza w zachodniej cz(:sci 
kontynentu. Inaczej jest w krajach niegdysiejszego Trzeciego Swiata. 
wielu spoteczenstwach Azji. Afryki. Ameryki Lacinskiej. pr6buj'lcych 
powielae europejski model rozwoju. alfabetyzuj'lcych Iud nose. unifor
mizuj'lcych j'l j(:zykowo. dostrzegaj'lcych w politycznym. kulturowym. 
narodowym ujednoliceniu kraju szanse na jego modernizacj(:. nadziej(: 
na sprostanie konfrontacji z bogat'l Europq i Ameryk'l pmnocn'l. Na 
naszych oczach tworzy si(: - postuguj'lcy si(: wieloma niezrozumi3tymi 
dla siebie "dialektami " - nowoczesny nar6d chinski. w kt6rym wi(:zi 
lokalne (partykularyzmy krajowe) nierzadko silniejsze S'l od poczucia 
przynaleznosci do og6lnochinskiej wsp6lnoty . Bye moze poza Europ'l 
przysztose dopiero rysuje si(: przed narodami, choe z pewnosci 'l ich 
natura r6znie si(: b(:dzie od ich europejskich pierwowzor6w. 

Ponizsze rozwazania dotycz'l wyt'lcznie naszego kontynentu. Po
swi(:cone S'l odpowiedzi na pytania: czym S'l narody. jak powstaty 
i jakie S'l skutki ich zaistnienia? 
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Czym jest narod? 

Latwiej zrozumiec nar6d - nowq wsp6lnot~ powstalq w swym 
nowoczesnym ksztakie w ciqgu ostatnich dwustu lat - przeciwstawia
jqC go grupie etnicznej rozumianej jako przedindustrialna spolecznosc 
ludowa (plebejska), g!6wnie chtopska, stanowiqca przyttaczajqcq wi~k
szosc mieszkanc6w feudalnej Europy. Przyjmujqc powyt.sze zatot.enie, 
mot.na stwierdzic, t.e grupa etniczna jest spolecznosciq 0 duzym stopniu 
kulturowo-przestrzennej zamknic;tosci, spajanq wi~ziami nawykowymi, 
poczuciem swojskosci !qczqcej jq kultury, silnie odwo!ujqcq si~ do 
tradycji i nastawionq na trwanie w formie w miar~ niezmiennej (t.yjqCq 
dniem dzisiejszym jako odtwarzaniem przeszlosci). Jest ona niezor
ganizowana etnicznie, stosunkowo jednorodna kulturowo (j~zykowo) 
i klasowo, charakteryzuje si~ przet.ywaniem kategorii "my" w obr~bie 
tylko bezposrednich doswiadczen osobniczych w skali wsi, parafii , 
okolicy. Nie posiada wyrai nie wyksztakonej swiadomoSci swojej gru
powej odr~bnoSci, natomiast na poziomie jednostek charakteryzuje si~ 
tot.samosci q etnicznq (kulturowq) 0 niskim poziomie autorefleksji . 
Poczucie etnicznoSci miesci si~ w granicach ukutego przez Stanislawa 
Ossowskiego poj~cia "ojczyzny prywatnej" I, obejmuje na og6! przed
pismienny Iud i w przyj~tym tutaj rozumieniu jest wlasciwe okresowi 
feudalizmu i poczqtkom kapitalizmu, gdy formalnie (w feudalizmie) 
i faktycznie (w poczqtkach kapitalizmu) bariery spoleczne uniemot.
liwiajqce szersze kontakty nie zostaly jeszcze obalone. 

Natomiast nar6d mot.na zdefiniowac jako wsp6lnot~ charakteryzu
jqCq si~ maksymalnym zasi~giem spotecznym wi~zi oraz jej maksymal
nym - w stosunku do innych wsp61not makrostruktury spolecznej 
- nat~t.eniem . Wi~i narodowa oparta jest na swiadomoSci narodowej 
- znajdujqcej sw6j wyraz w narodowej ideologii - w kt6rej nar6d , 
b~dqcy wsp61notq kulturowq, traktowany jest historycznie, zar6wno 
w wymiarze przeszlym, jak i - postulatywnie - w przysz!ym, uwazany 
za godny realizacji cel dzialan s~olecznych i opatrzony silnq, pozytyw
nq ocenq moralnq. W Europie Srodkowo-Wschodniej istotnym sk!ad
nikiem owej wi~zi jest j~zyk jako element konstytuujqcy narody 
i zarazem rozgraniczajqcy je. Istnienie narodu przejawia si~ w sk!onno
sci do instytucjonalizacji t.ycia narodowego, at. do powolania w!asnych 
struktur panstwowych wlqcznie. 

Nar6d rozumiany jest tu w znaczeniu tzw . " narodu nowoczesnego", 

Ossowski posluguje sie dwoma pojeciami ojczyzny: plywaln'l i ideol ogiczn'l , wi'li'IC je 
od powiednio z dwoma Iypami wiezi : nawykow'l i ideologiczn'l: S . Ossowski . Dzie/II. I. 1 . 
Warszawa 1967. s . 210-211. 
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kt6rego powstanie w wielu przypadkach przyspieszone zostalo przez 
wydarzenia rewolucji francuskiej i jej spcleczne nastypstwa. Ksztal
towal siy on w warunkach rozpadu wiyzi i struktur charakteryzujqcych 
spoleczenstwa przedindustrialne. Przejkie od spoleczenstwa przednaro
dowego (feudalnego) do narodowego bylo przejsciem od spoleczenstwa 
jako zbioru spolecznosci lokalnych, a wiyc 0 silnie wyksztakonych 
partykularyzmach, do spcleczenstwa masowego. Procesowi formowa
nia siy narodu towarzyszylo obalanie prawnie usankcjonowanych barier 
spolecznych, wzrost poziomej i pionowej ruchliwosci spclecznej, upo
wszechnianie oswiaty - a wiyc znaczne zwiykszenie przeplywu infor
macji i idei spolecznych. Wiyzi stanowe zastypowane by!)' przez 
slabsze - klasowe. 

Czynnikiem konstytutywnym narodu stala siy kultura (nar6d uksztal
towal siy jako wsp61nota kulturocentryczna) . Powstal nie tylko (nie tyle) 
dziyki temu, ze poszczeg61ne spoleczenstwa r6znily siy od siebie swymi 
kulturami - tak bylo przez tysiqclecia - ale przede wszystkim dziyki 
nadaniu kulturze znaczenia nadrzydnego w procesie budowania wlasnej 
wsp61notowosci ponadlokalnej, ponadnawykowej, ideologicznej . Kul
tura stala siy wartosciq samq w sobie w stopniu nigdy dotychczas nie 
spotykanym. Formowaniu siy proces6w narodotw6rczych towarzyszyl 
wzrost znaczenia tozsamosci kulturowej oraz rozw6j silnie zarysowanej 
ideologicznie wizji kulturowej wsp61noty. 

Narody r6Zni q siy od siebie ksztahujqcymi je czynnikami, tworzq
cymi ich wsp61notowosc skladnikami, nie tylko postawami, ale i wy
plywajqcymi z nich zachowaniami, natyzeniem wiyzi narodowej w ca
lym spoleczenstwie, a takZe w jego poszczeg61nych klasach 
i warstwach. Elementy kultury narodowej Sq w rozmaitych spoleczens
twach odmiennie ze sobq powiqzane, zhierarchizowane, r6zne z nich 
petniq roly wartosci rdzennych . Zawartosc tresciowa pojycia narodu 
ulega ciqglym, acz powolnym, zmianom. 

W Europie Srodkowo-Wschodniej narody powstawaly poprzez 
odwolywanie siy do wlasnej etnicznosci. Podstawowym wyr6znikiem 
podzial6w etnicznych i zarazem gl6wnym elementem kultury konstytu
ujqcym swiadomosc narodowq, a zatem i sam nar6d, byl jyzyk. 
W procesie formowania siy narodu jyzyk ulegal ideologizacji, wy
kraczal poza roly, jakq posiadal bydqc elementem wiyzi nawykowej, 
srodkiem porozumiewania siy, stawal siy wartosciq samq w sobie, 
czysto gl6wnym elementem ideoJogii narodowej. 

Wsp61nota narodowa od poczqtku swego formowania siy pod
porzqdkowywala sobie religi y - w jej wymiarze spolecznym (swiec
kim), ziemskim, a nie transcendentnym. Silne emocje wyzwalane 
niegdys przez religie w Europie ulegaly na przestrzeni ostatnich stuleci 
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wyrainemu oslabieniu, CZeSClOwO na rzecz identyfikacji z narodem. 
Inaczej procesy te przebiegaly na poziomie zbiorowosci, gdzie w sferze 
spotecznej, swieckiej, wyrainie odczuwany jest pry mat narodu, a ina
czej na poziomie jednostek, do kt6rego to poziomu religia byla coraz 
bardziej sprowadzana. Przez znacznq czese ostatnich dw6ch stuleci 
- wydaje sie, iz przelomem byta tu I wojna swiatowa - konkurencyjna 
wobec wiezi narodowej byla wciqz wiei klasowa. Z czasem okazalo 
sie, iz ponadreligijny i ponadklasowy solidaryzm narodowy zdecydo
wanie zdominowal pozos tale wiezi . 

"Intelektualisci - pisze J6zef Chalasinski - tworzq historie swoich 
grup spolecznych. ( ... ) Spoleczenstwa pierwotne nie majq historii, gdyz 
nie majq intelektualist6w . One po prostu trwajq. Tutaj tkwi istotna 
r6znica miedzy socjologicznym pojeciem ludu w przeciwienstwie do 
narodu. Nar6d jest nie tyl ko tworem historycznym, lecz w istocie swej 
jest historyczny; do samowiedzy narodowej nalezy historyczna swiado
mose i dqzenia rozwojowe. Tak pojety nar6d jest nie do pomyslenia bez 
intelektualist6w, bez »inteligencji «. "c 0 ile w kulturze etnicznej prze
szlose zawarta jest w przekazywanych ustnie legendach, jest nieuporzqd
kowana czasowo, a przyszlose jest powieleniem terainiejszosci, to 
w zyciu narodu czas historyczny ma wymiar liniowy, swiadomosc 
historyczna jest uporzqdkowanym, zideologizowanym (odniesionym do 
sfery wartosci narodowych) i przekazywanym na og6l poprzez pismo 
obrazem wlasnych dziej6w, w kt6rym przyszlose jest wizjq wlasnego 
narodu jako wsp61noty rozwijajqcej (samoprzeksztalcajqcej) sie. SWia
domose historyczna rozumiana jako skladnik swiadomosci narodowej 
jest nierzadko zbiorem element6w, kt6re ujete synchronicznie, bez 
kazdorazowego odniesienia ich do minionych reali6w, Sq wzgledem 
siebie niesp6jne, dajq r6znorodnq mozliwose interpretacji zasiegu tery
torialnego i spoleczno-kulturowego wlasnego narodu, poczucia tego, co 
jest wlasne narodowo. Prowadzi to do kontlikt6w z innymi narodami. 
Nar6d nie jest wsp61notq pozahistorycznq. Jest wynikiem okreslonego 
- powstalego pierwotnie w Europie - ukladu spoleczno-kulturowego 
i ludzkich potrzeb spolecznej afiliacji. 

Narodowy separatyzm znajduje czesto wyraz w zglaszaniu roszczen 
wylqcznosci do narodowego terytorium, a poprzez traktowanie narodu 
jako podmiotu dziejow objawia sie w dqznosci do posiadania narodowej 
suwerennosci. Rozumienie narodu jako wsp61noty autotelicznej i suwe
rennej r6Zni go wyrainie od grupy etnicznej, podobnie jak silna 
sklonnose do instytucjonalizacji zycia narodowego. Narody jako wieJ
kie, zideologizowane grupy spoleczne nie mogq istniee wylqcznie 

1. Chalasinski, Prze.l'z{o.\'r.' i przr.l'z/o.'" ill/eli!:ellcji p(){.I'kiej. Warszawa 1958, s. 121 - 122. 
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w oparciu 0 stycznosci bezposrednie charakteryzujqCe na przyklad 
grupl; etnicznq. SpajajqCe je wil;Zi ideologiczne mozliwe Sq wylqcznie 
w spoleczenstwach pismiennych. Proces narodowej socjalizacji doko
nuje sil; za posrednictwem slowa pisanego i instytucji umozliwiajqcych 
uwewnl;trznienie sfery wartosci narodowych powstalych najczl;sciej 
poza srodowiskiem codziennych, bezposrednich kontakt6w, organizujq
cych byt narodu jako zlozonej, aktywistycznej wsp61noty spolecznej. 

Nar6d opatrywany jest silnq, pozytywnq ocenq moralnq, czym 
wyr6znia sil; - obok wsp61noty religijnej - sposr6d inn,Ych zbiorowosci 
tworzqcych makrostrukturl; spolecznq. Zbiorowosci regionalne, zawo
dowe, klasowe nie posiadajq wymiaru moralnego - lub posiadajq 
w stopniu znacznie mniejszym niz nar6d. Zdrada wlasnego narodu 
pil;tnowana jest szczeg61nie mocno. 

Nar6d jest daleko bardziej niz grupa etniczna wsp61notq otwartq na 
wplywy zewnl;trzne; jest zdolny do stopniowej asymilacji wartosci 
i wzor6w zachowan pochodzqcych z innych ku]tur - swiadomie w okre
slonym zakresie to akceptuje; jest tez bardziej ekspansywny i aktywis
tyczny, a takze zr6znicowany spolecznie (np. klasowo) i do pewnego 
stopnia kulturowo (np. regionalnie). Jest on wsp61notq powstalq w spo
leczenstwie nowoczesnym, industrialnym, masowym, jest rezultatem 
zmian spolecznych, jakie zaszly w Europie w ciqgu ostatnich ponad 
dwustu lat, a r6wnoczesnie sam modernizuje swoje otoczenie. 

Swiadomosc czlonk6w wsp61noty narodowej wyposazona zostala 
w tresci 0 charakterze silnie zideologizowanym, etosowym . "Swiado
mosc narodowa - pisze Wlodzimierz Pawluczuk - jest samoswiadomo
sciq, samodefinicjq, samookresleniem, jest swiadomosciq istnienia od
rl;bnych narodowych wartosci, symboli grupowej jednosci , narodowych 
swil;tosci, kt6re kultywuje sie z checi czy potrzeby »bycia narodem «. "3 

Nar6d r6zni sie od grupy etnicznej nie tylko wyraznie uformowanq 
i silnie uwewnetrznionq wizjq swojej grupowej odrl;bnosci, lecz takze 
znacznie wil;kszym stopniem wyksztalcenia tozsamosci skladajqcych 
sil; nan jednostek. Ulegala ona wzmocnieniu w warunkach rozpadu 
struktur feudalnych, slabniecia mental nosci kolektywistycznej, upo
wszechniania sil; idei personalistycznych. Proces wzrastajqcego upod
miotowienia jednostki powodowal rozbudowywanie sfery jej samo
swiadomosci. Innq przyczynq wzmacniania sil; sfery tozsamosciowej 
byla ideologizacja kategorii rozpoznania otoczenia spolecznego, po
rZqdkujqcych jednostce coraz szerzej otwierajqcy sil; swiat i nasycajq
cych go emocjami. PrzejScie od etnicznej nawykowosci do narodowej 

.\ w. Puwlucwk. SlVilllopoghld j edlUwki IV wOfunkflch fOlf'odu .l'po/ecZIIo.I'c i Imdrc,jne( 
Warszawu 1972, , . 31. 
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ideologicznosci bylo - upraszczajqC - ewolucjq od biernej, bezreflek
syjnej rutyny do zideologizowanego aktywizmu jako pochodnej reflek
sji nad obrazem siebie i grupy, kt6rej jest si~ uczestnikiem. 

Wi~z narodowa jest dla przytlaczajqcej wi~kszosci czlonk6w wy
ksztakonego juz narodu wi~ziq przypisanq, wynikajqcq z urodzenia 
w okreSlonej rodzinie, wychowania (socjalizacji) w narodowym otocze
niu i tradycji . Swiadome konwersje narodowe majq na og6l charakter 
jednostkowy, a nie masowy; dokonujq sie bowiem wsr6d jednostek 
doroslych, kt6re uwewn~trznily jut. narodowy system wartosci. Sila 
emocjonalnego z nimi zwi<tzku powoduje, it. Sq to decyzje trudne, 
o donioslych konsekwencjach psychospolecznych. Daleko latwiejsze 
jest przejmowanie innej kultury na poziomie etnicznym bqdi podczas 
unarodawiania si~. 

Wobec ciqglosci charakteryzujqcych nar6d cech - zwlaszcza moz
liwosci r6t.nej sily nat~t.enia wi~zi narodowej - mozna powiedziec, it. 
spoleczenstwa mogq byc narodami w mniejszym lub wi~kszym stopniu. 
Bycie narodem jest zatem stopniowalne. Takie rozumienie narodu 
pozwala cz~sto unikn<tc koniecznosci rozstrzygni~c zbyt kategorycz
nych (chociazby w przypadku wsp6kzesnych Bialorusin6w) . 

Jak powstawaly narody? 

Formowanie si~ narod6w nie mialo z reguly charakteru liniowego, 
jednoznacznie narastajqcego. Mimo iz badacze doszukujq si~ pierwocin 
dzisiejszych narod6w w odleglych stuleciach, r6t.nice mi~dzy dawnymi 
a wsp6kzesnymi nam wsp61notami Sq ogromne - zar6wno co do tresci 
spajajqcych je wi~zi, ich spolecznego zasi~gu, jak i sily ich nat~t.enia. 
Ksztaltujqca si~ - zdaniem Benedykta Zientary - jut. od sredniowiecza 
swiadomosc narodowa charakteryzowala poczqtkowo bardzo wqskie 
eJity 6wczesnych panstw, z czasem stopniowo si~ poszerzajqce4 Lud 
nie byl na og6l obejmowany tymi procesami. Skutki spoleczne zaist
nienia tego typu srodowisk (np. w Rzeczypospolitej stosunkowo licz
nego "narodu szlacheckiego") byly inne nit. te , jakie Sq nast~pstwem 
istnienia dzisiejszych wielkich wsp61not narodowych. Inne bylo usytu
owanie 6wczesnych srodowisk narodowych w hierarchii wsp61not 
tamtejszych spoleczenstw. Czynniki, kt6re umozliwily powstanie no
woczesnych narod6w, cechy kultury, kt6re z czasem staly si~ ich 
skladnikami, pojawialy si~ w spoleczenstwach Europy stopniowo, 
w kolejnych stuleciach jej historycznego rozwoju. Odwolujqc si~ do 

<\ Zob. B. Zientara . SWil JUirodrhv europejskicil. p()Wsl(l w(l1lie .'~wind()m() .\:ci IUtrodmvej lUI 

obSl.I lrZ.e £/lro{J." {Jok:amliliskiej. WJrszawJ 1985. 
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analogii ze swiata fizyki, mozna stwierdzic, iz pod koniec Oswiecenia 
ich nagromadzenie bylo dostatecznie duze, by w sytuacji gwattownego 
wzrostu oswiaty ludu pojawila si(: ich "masa krytyczna". Skutkiem 
spolecznej eksplozji byl wiek XIX - stulecie narod6w. 1ak omawiane 
procesy przebiegaly w stuleciach poprzedzajqcych bliskq nam narodo
Wq wsp6lczesnosc? 

Sredniowieczne kategorie postrzegania swiata spolecznego r6Znily 
si(: zasadniczo od tych, jakie towarzyszyiy formowaniu si(: nowoczes
nych narod6w i przyczynily si(: do ich powstania. Owczesna swiado
mosc spoieczna - wyraznie r6zni qca si(: zakresem i tresciami od jej 
dzisiejszego odpowiednika - byla pod pewnym wzgl(:dem wyraznie 
ahistoryczna: odbierala przeszlosc w tych samych kategoriach co 
i terazniejszosc. W ostatnich wiekach Sredniowiecza unowoczesnieniu 
ulega poj(:cie instytucji, w tym tak wazne dla narodu poj(:cie pans twa. 
W Renesansie rozumienie przestrzeni - elementu p6zniejszej wizji 
narodu w jego aspekcie terytorialnym - wykracza poza bliski Srednio
wieczu wymiar realny - wyznaczony doswiadczeniem (choc zarazem 
cz(:sto nasycony symbolikq) - zyskuiqc na abstrakcyjnosci. Czas ulega 
Jaicyzacji, jego wymiar linearny (tak charakterystyczny dla myslenia 
narodowego) zostaje uwypuklony - jest pojmowany nie tylko jako 
zmierzanie ku Bogu, ale i ku swieckiemu celowi , wzmocniony zostaje 
jego wymiar historyczny, ulega on dynamizacji, racjonalizacji. Zmianie 
perspektywy przestrzennej i czasowej towarzyszylo postrzeganie jedno
stki w wielowymiarowym swiecie ku]tury, wzmacnianie si(: jej toz
samosci wraz ze siabni(:ciem barier spoiecznych, pogl(:bianiem si(: 
proces6w laicyzacji, wzrostem ruchliwosci spolecznej i - znacznie 
p6Zniej - wystqpieniem proces6w spolecznej atomizacji. Powstawaly 
warunki do formowania si(: narodu nowoczesnego. 

Renesans stal sie prqdem umyslowym eksponujqcym prawo do 
wolnosci indywidualnej i godnosci ludzkiej; oslabil kolektywistyczny 
wymiar spolecznosci sredniowiecznych (praktycznie gl6wnie na pozio
mie elit). 0 ile Odrodzenie odwolywalo si(: do przesziosci, to Oswiece
nie zapatrzone bylo w przyszlosc i ide(: postepu, tworzyio pojecie 
narodu jako wsp61noty panstwowo--politycznej obejmujqcej wszystkie 
warstwy spoleczne. 

Ernest Gellner pisze 0 spoleczenstwie przedindustrialnym, agrar
nym: "R6znorodnosc kultur nikomu nie wydaje sie czyms obrazliwym, 
a jej manifestowanie i akcentowanie uchodzi za rzecz jak najbardziej 
stosownq. Szacunek dla odrebnosci kulturowej stanowi wrecz jeden 
z gl6wnych punkt6w etykiety."5 Przeswiadczenie 0 nieuchronnosci 

, E. Gellner. Narour i "{/ cj()l /{/li l lll, WUfSZUWU 1991. s. 81. 
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istniejqcych podzial6w stanowych i kulturowych stabilizowalo uklad 
spoleczny, oslabialo procesy kulturowej uniformizacji bqdi wreCZ za
pobiegalo im. W spoleczenstwie silnych dystans6w i barier spolecznych 
lojalnosci mialy przede wszystkim charakter grupowy (stanowy), co 
utrudnialo upowszechnianie sie nadrzednej wobec tych podzial6w 
solidarystycznej i egalitarystycznej idei narodu. 

Nowoczesny nar6d powstal w wyniku rozpadu struktur stanowych 
i rozwoju autonomicznosci jednostki mogqcej decydowae 0 swojej 
przynaleznosci grupowej i opowiadae sie za wybranym systemem 
wartosci. Dezintegracji dotychczasowego ukladu spolecznego, wzros
towi ruchliwosci spolecznej i oswiaty, towarzyszyl rozpad dawnego 
systemu wartosci sankcjonujqcych istniejqce wczesniej podzialy. Lud 
stopniowo poczql odnosie sie do kultury warstw wyzszych jako zbioru 
wartosci i zachowan godnych przyjecia (szybciej na industrializujqcym 
sie zachodzie, znacznie wolniej na wschodzie Europy). Tendencje te 
staly sie zauwatalne zwtaszcza w czasach Oswiecenia, kiedy panstwo 
poczelo dqtye do kulturowej uniformizacji spoleczenstwa, niekiedy 
dose energicznie tepiqc regionalizmy, promujqc jezyk stolicy. Kulturo
Wq innose zaczeto postrzegae nierzadko jako gorszose lub zacofanie, 
a takte przejaw spolecznej niesprawiedliwosci. 

Spadlo znaczenie honoru, elementu integrujqcego rycerskie, a na
stepnie szlacheckie elity w ich dystansowaniu sie od plebejskich mas 
niezdolnych do "dawania satysfakcji". Wraz ze wzmacnianiem sie 
odniesien tozsamosciowych zyskalo natomiast na znaczeniu w spoleczen
stwie ludzi coraz bardziej wolnych i r6wnych pojecie godnosci, narodo
wej dumy, Iqczqce jednostki we wsp61note ponad podzialami kJasowymi, 
dystansami grupowymi. Idea narodu nabrala wyrainego charakteru mo
ralnego, zwiqzala sie z haslami rewolucji, "ideq czlowieka". 

Romantyzm glosil potrzebe r6tnorodnosci, pluralizmu kultur naro
dowych , odwolywal sie do tresci folklorystycznych, poglebil rozwijane 
juz w Odrodzeniu zainteresowanie przeszlosciq i szacunek dla niej. 
"Zwr6cony ku przeszlosci - zdaniem Marcelego Handelsmana - bedzie 
on idealizacjq Sredniowiecza, monarchii, prerogatyw Kosciola i szlach
ty ( ... ), skierowany ku przyszlosci bedzie glosicielem wolnosci in
dywidualnej, wolnosci narod6w i swobody po!itycznej najszerzej poje
tej . "~ Byl epokq, kt6ra w znacznym stopniu wplyne1a na wyksztalcenie 
sie dw6ch odrebnych typ6w narod6w europejskich. 

Etniczno-jezykowy (zwany kulturowym) typ narodu powstal 
w oparciu 0 nadanie cechom etnicznym, zwlaszcza zas jezykowi , 

f, M. Handelsman, Roz w(ij ll({rOdOlV().Yci 1l0W{)Clesllej. opruc. I wstep T . lepkowski , Warszuwa 
1973 (wyd. 1 - 1924). s. :n 
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znaczenia konstytuujqCego wsp6lnote. Natomiast narody polityczne 
powstaly W oparciu 0 silne poczucie przynaleznosci panstwowej tam, 
gdzie trwalosci struktur panstwowych towarzyszylo poczucie nadrzed
nosci wartosci politycznych - na przyklad w rewolucyjnej Francji 
konca XVIII wieku - nad etnicznymi partykularyzmami. Europa po
dzielila sie narodowo na dwie czesci mniej wiecej wzdluz poludnika 
przecinajqcego Niemcy (w przyblizeniu wzdluz taby, po wschodniej 
stronie kt6rej feudalizm trwal znacznie dluzej) i p61nocne Wlochy, Na 
zach6d od niego narody uksztaltowaly sie wedlug wyznacznik6w 
polityczno-panstwowych, na wsch6d - etniczno-j~zykowych. W przy
padku Niemiec i Wloch ich zachodnie i wschodnie granice uksztal
towaly sie w oparciu 0 r6Zne rozumienie narodu, zgodnie z dominujq
cymi w poszczeg61nych cz~sciach kontynentu typami wsp61noty 
narodowej . We Francji pojawili sie niemiecko- i wloskojezyczni Fran
cuzi. Odpowiednika tego pojecia na wschodzie brak. 

M6wi qc kr6tko, przyczynq powstania odmiennego typu narodu 
w Europie Srodkowo--Wschodniej (do Oswiecenia wlqcznie budujqcej 
politycznewsp61noty narodowe) byto, po pierwsze, zaj~cie tego ob
szaru przez Rosjan i Niemc6w (Austriak6w) , zatem zniszczenie dotych
czasowych struktur panstwowych, uswieconych tradycjq mechanizm6w 
polityczno-narodowej uniformizacji elit bez wzgledu na jej etniczne 
pochodzenie. Zar6wno Rosjanie (na obszarze bytej Rzeczypospol itej), 
jak i Niemcy austriaccy (na obszarze Korony sw, Stefana) nie byli 
w stanie w stosunkowo kr6tkim czasie - w okresie szybkiego rozwoju 
proces6w narodotw6rczych, a takZe przy obecnosci dawnych elit naro
dowych i pozostaloSci tradycji - zbudowac takiego systemu relacji 
miedzy poszczeg6lnymi segmentami zhierarchizowanej struktury spo
lecznej a panstwem, kt6ra bylaby w stanie wyzwolic masowe procesy 
budowy politycznej wsp61noty narodowej. Po drugie, powolny w tej 
czesci kontynentu rozw6j gospodarki kapitalistycznej (co wynikato 
z pozostalosci ukladu feudalnego) powodowal slabosc sil spotecznych, 
kt6re bylyby w stanie powielic rewolucyjno- demokratycznq (francus
kq) droge budowania narodu 7 W tej cZvSci Europy nie byla mozliwa 
angielska (brytyjska) droga formowania wsp61noty (wymagala czasu 
i stosunkowo wczesnej rewolucji burzuazyjnej). Hiszpanska wymagala 
przynajmniej nieprzerwanej tradycji posiadania wlasnego panstwa. 
Zniewolone narody, buntujqc siv przeciw zaborcom, przeksztalcily 
dotychczasowy typ narodu i w znacznym stopniu wplynvly na ewolucje 
pojvcia narodu rosyjskiego j niemieckiego. W sytuacji konfliktu miedzy 

1 Szerzej pi~ze 0 tym w: FormOWlillie sil;1 TUlrod(iw HI Europie Srodkowo-W.\·c!wdniej. 
"KullUra I Spoleczelistwo" 1993, nr 4. 
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$clerajqcymi sie ze sobq narodami, z jednej strony Rosjanami i Niem
cami, z drugiej - Polakami i Wegrami , powstaly warunki do narodowe
go zaistnienia plebejskich spotecznosci etnicznych. 

Trudno przecenic zwlaszcza wplyw rozbicia Rzeczypospolitej na 
zanik pojecia narodu politycznego zar6wno w Europie Srodkowo-
-Wschodniej, jak i w samej Rosji. Pod koniec XVIII wieku elity 
rosyjskie upowszechnialy - ulegajqc zachodnioeuropejskim prqdom 
oswieceniowym - politycznq idee narodu. Kolejne polskie powstania 
wplywaly na zabarwienie pojecia rosyjskosci cechami etnicznymi. Do 
rangi symbolu urasta fakt sformulowania w 1832 roku przez wiceminis
tra (a od 1833 ministra) oswiaty Rosji Sergiusza Uwarowa doktryny 
oficjalnej narodowosci, tzw. tr6jjedynej formuly eksponujqcej "prawo
slawie, samowladztwo, ludowosc"R. 

Skutki powstania narodow 

W XIX i XX wieku, epoce narastajqcej komunikacji symbolicznej 
miedzy jednostkami i grupami, sytuacji "egalitarnych oczekiwan, nie
egalitarnej rzeczywistosci "~, powstawaly warunki do powt6rnej integ
racji spoleczenstwa w oparciu 0 szeroko pojetq kulture: jej elementy 
polityczne lub etniczno--jezykowe. Nar6d umot.liwil otwierajqcym sie 
na swiat spolecznosciom lokalnym, atomizujqcym sie i alfabetyzujq
cym, przejscie od spajajqcych je dotqd - lecz slabnqcych - wiezi 
nawykowych do wiezi ideologicznych pozwalajqcych ogarnqc im nOWq 
rzeczywistosc, odnaleic sie w niej. Zapewnil im poczucie bezpieczen
stwa w nowym dla nich otoczeniu, wyposat.yl masy spoleczne w wiezi 
Iqczqce je ze wsp6lnotq okreslanq w stosunkowo prostych dla nich 
kategoriach, opisal nowy otaczajqcy je swiat. 

Liah Greenfeld uwat.a, it. nar6d jest "konstytutywnym elementem 
modernizacji", zatem modernizacja jako przejscie od spoleczenstw 
tradycyjnych do przemyslowych dokonuje sie poprzez nacjonalizm 
(w anglosaskim, szerokim, nie wartosciujqcym rozumieniu tego poje
cia) jako nosnik nowoczesnoSci. 'o Nar6d mot.na tet. traktowac jako 
wytw6r proces6w modernizacji i zarazem jako skladnik tego procesu 
w dw6ch ostatnich stuleciach historii Europy. Nar6d byl rezultatem 
rozpadu spo!eczenstw agrarnych, ale i sam przyspieszal ten rozpad: 
niszczyl dawne struktury i konstruowal nowe. Jako nowa, dynamiczna 

K L. Bazylow, Spoleczetis/lvo ro.njskie IV pierwszej pO/lllvie XIX IVieku. Wroclaw 1971, 
, 352-353. 

Y E. Gellner, "I'. cit. . ,. 93 . 
"' L. Greenfeld. N!IIiolllllisl/1. Five ROllds /0 Modemi/y, Harvard Univ . Press, CUlllbridge, 

Mass. - London 1992, , . 18. 
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wsp61nota mobilizowal swych czlonk6w do modernizacyjnego wysilku 
w oparciu 0 okreslajqcq go struktur(: wartoSci, w tym takze ciqglq 
potrzeb(: odnoszenia si(: do innych (w tej skali wczesniej raczej nie 
spotykanq). Zatem nar6d - w przeciwienstwie do grupy etnicznej 
- formowal si(: w procesie ideologicznej konfrontacji z innymi wsp61
notami. Jego sila modernizacyjna wynikala mi(:dzy innymi z ch(:ci 
dor6wnania innym bqdi przescigni(:cia ich, co aktywizowalo spoleczen
stwo i sklanialo je do poswi(:cen . 

D. Lerner, badajqc zwiqzki mi~dzy procesami modernizacji a rucha
mi nacjonalistycznymi (narodowymi) na Bliskim i Srodkowym Wscho
dzie, wskazywal na fatalizm, paternalizm, statycznosc, charakteryzujq
ce osobowosc jednostki nalezqcej do wsp6lnoty tradycyjnej . Jej rozbicie 
lqczy Lerner z formowaniem si~ ruch6w narodowych - ideologii, na 
kt6re podatne Sq spolecznosci okresu przejsciowego. Oto jak rekon
struje mysl Lernera Bozena Domagala: 

Czlowiek epoki przejsciowej od spoleczenstwa tradycyjnego ku zmodernizowanemu 
jest osobowo$ci'l w ruchu, otwarl'l na swim, poszukujqC<j nowych wartoSci i nowych 
sposob6w zycia. Jest czlowiekiem mobilnym wewn~trznie i zewn~trznie. Tradycyjne 
zwyczaje i wierzenia traq SW'l moc, nowe idee poddaje si~ testow i rowmu 
i obserwacji. To wymaga od czlowieka nawyku krytycznego mys lenia , technicznej 
skutecznoSci, profesjonalizacji i specjalizacji. Lqczy s i~ z Iym nastawienie na sukces, 
innowacjt;:, przedsi~biorczosc, kt6re Lerner uznaje za podSlawy rewolucji " moder
nizacyjnej". Zdaniem Lernera iSlotq lej rewolucji jest proces dynamizacji osobowo
:lei, kt6ra odchodzi od nawyku postrzegania swiata jako danego, zaprogramowanego, 
w kt6rym czlowiek rna przypisany status i tozsamosc w kierunku racjonalnej 
celowosci. Los jednostki jawi sit;: odtqd jako poddaj'lcy si~ kontroli i manipulacji, 
naczelnym zas kryterium oceny jest sukces mierzony kategoriami socjo-ekonomicz
nymi . Nie jest to tylko zmiana sposobu poslrzegania swiata w skali wartosci, ale 
i zmiana mechanizmu adaplacji w swiecie." 

Formowaniu si~ narod6w towarzyszyl proces spotecznej moder
nizacji, lecz zarazem takte silna ideologizacja poj~cia "obcego", 
ewolucja ksenofobii w kierunku nacjonalizmu jako reakcja na za
grozenie wlasnej tozsamoSci w warunkach rozpadu otaczajqcego jedno
stki swiata. Uprzemyslawiajqce si~ i zarazem laicyzujqce spoleczenstwa 
organizowaly si~ wok6l dw6ch - zyskujqcych wymiar autoteliczny 
- cel6w: produkcji d6br materialnych i narodu . Spadek znaczenia religii 
umozliwil ekspansj~ idei proproduktywnosci. Nar6d wyposazyl elity 
w ide~ solidaryzmu spolecznego, umozliwiajqc im poszerzenie (i mody
fikacj~) dotychczasowych kategorii myslenia. 

" B. Dom"g"'" . Ni/cionaliz", i problem modemiweji w £ umpi. Srodlwwo-Wschodniei, 
"Ob6z" nr 27. '"to 1993, s. 73 (lOb. D. Lemer. The PI/s.I·i,,!! of Trodilioni/I SocielY. New York 
1964) 

89 



RYSZARD RADZIK 

W Europie Zachodniej narody powstawaly w drodze wewnetrznej 
integracji wspolnot panstwowych. Natomiast w naszej czesci kontynen
tu ksztaltowaly sie w procesie dezintegracji pierwotnego ukladu naro
dowego, rozpadu struktur panstwowych. Procesy spolecznej dezinteg
racji, permanentnej konfrontacji, angazowaly silnie sfere emocji . Fakty 
te towarzyszyly formowaniu sie nowoczesnej swiadomosci narodowej 
spoleczenstw Europy Srodkow~Wschodniej ; staly sie istotnymi sklad
nikami ich kultury, mentalnoSci, wci'lz okreslaj'l postawy narodowe. 
Mechanizmy rozwoju spolecznego spowodowaly, iz w naszej czeSci 
Europy narody posiadaj'l silniej wyksztalconq swiadomosc historyczn'l 
(poczucie poniesionych klesk i zwyciestw - dzieki kt6rym zaistnialy 
w obecnym ksztalcie), pozwa\ajqce im latwiej - niz jest to na Za
chodzie - aktualizowac wzajemne animozje. Mimo iz w ostatecznym 
ksztalcie powstaly jako wsp61noty jezykow~tniczne, te z nich, kt6re 
dysponowaly niegdys wlasnymi panstwami, wci'lz odwolujq sie do 
faktu ich posiadania: dawnych granic, uprzywilejowanej pozycji, pod
leglosci innych. Swiadomosc dzisiejszych narod6w Europy Srodko
wo-Wschodniej okreslana jest przez elementy wyznaczaj'lce jednoczes
nie r6zne granice zasiegu tej samej wsp61nocie (zar6wno w jej ukladzie 
przestrzennym, jak i pod wzgJedem samych tresci). Powoduje to 
wieksz'l konfliktogennosc ukladu narodowego w naszej czesci kon
tynentu w por6wnaniu z uksztaltowanym na Zachodzie politycz
n~panstwowym typem narodu (takze z tej racji, ze okreslaj'lce go 
cechy ograniczajq wystepowanie tam mniejszosci narodowych). 

W Europie Srodkow~Wschodniej zar6wno inteligencja, jak i bu
dowane przez ni q wsp61 noty narodowe stawialy interes og6lnospolecz
ny ponad interesem jednostki, idee ponad dobrami materialnymi. Na 
Zachodzie stan trzeci - tworca narodu - przeksztalcil sie z czasem 
w klase sredni q, a nar6d zacz'll zyskiwac wymiar spoleczenstwa 
obywatelskiego. Klasa srednia tym sie r6Zni od inteligencji, ze skupia 
sie na wlasnych , partykularnie rozumianych interesach - w znacznym 
stopniu pojmowanych w kategoriach d6br materialnych . Budowane 
przez ni'l spoleczenstwo obywatelslUe zapewnia mozliwosc realizacji 
tych interes6w, wyposaza jednostke w szeroki zakres praw i gwarantuje 
ich przestrzeganie. Okresla lad prawny, polityczny i gospodarczy , 
w kt6rym jednostka - we wsp61dzialaniu z innymi - moze sie samore
alizowac. Ten model spoleczenstwa stopniowo przenoszony jest po 
1989 roku na kraje Europy Srodkow~Wschodniej . Po doswiadczeniach 
komunizmu i faszyzmu oznacza to probe rezygnacji z prymatu idei nad 
codziennym materialnym wymiarem zycia ludzkiego, odejscia od kole
ktywnie, nadrzednie pojmowanego - i niekiedy bezwzglednie realizo
wanego - interesu og61nospolecznego na rzecz pierwszenstwa praw 
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przypisanych jednostce. Jest to wizja spoleczenstwa ludzi zamoznych, 
zadowolonych z siebie i widziana od tej strony jest atrakcyj na dla 
kraj6w dawnego "bloku wschodniego". Brak realizacji tej wizji, jej 
zalamanie si\!, powoduje, iz frustracje obj\!tych tym procesem srodo
wisk, nie mogqc znaleic ujscia w odwolaniu si\! do slabnqcych sys
tem6w ideowych, narodu i religii, sprawiajq, ze jednostki i grupy 
spoleczne odnajdujq si\! w nacjonalizmie i sektach. M6wiqc inaczej, 
znaczna redukcja mozliwosci odwolywania si\! sfrustrowanych srodo
wisk do znaczqcych - co do sily swego oddzialywania - zideologizo
wanych wsp61not 0 "nieekstremalnym" charakterze rodzi niebezpie
czenstwo ksztaltowania si\! postaw skrajnych. 

Innq przyczynq nacjonalizmu jest zachwianie tradycyjnej - po
wstalej w wieku XX - hierarchii wsp6lnot. Slabni\!cie poczucia toz
samosci narodowej nie jest rekompensowane w stopniu wystarczajqcym 
przez wzmacnianie si\! wi\!zi innych (np. regionalnych czy ponad
narodowych). Poczucie zagrozenia wlasnej tozsamosci, powoduje agre
sj\! ukierunkowanq na grupy mniejszosciowe, na przyklad imigranckie. 
Proste etykietowanie tego typu zachowan razi niekiedy SWq powierz
chownoSciq, pot\!guje agresj\!. Brak poszukiwania gl\!bszych przyczyn 
spolecznych tych zjawisk moze byc groiny w swych nast\!pstwach. 

RYSZARD RADZIK, ur. 1951, socjolog, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, 
zaJmuje siv socjologiq narodu, procesami narodowotw6rczymi w Europie Srodkowej, 
szczeg61nie na kresach wschodnich dawnej RP. Publikowal m.in. w "KullUI'Ze 
i Spoleczenstwie" i "Wiezi'·. 
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Pod gl6wnymi tezami sformulowanymi przez Jerzego Szackiego 
w znakomitym artykule 0 narodzie i nacjonalizmie moi.na siy bez 
wahania podpisac. Nie ma tei. sensu polemizowae z drobnymi , mar
ginalnymi uwagami, do czego sktanialby nieco odmienny od warsztatu 
historyka warsztat socjologa. Zatem podzielajqc koncepcje autora , 
chcialbym jedynie zglosic pary uwag na marginesie jego rozwai.an. 

Sprawa pierwsza dotyczy podkresJanej przez autora nieostrosci 
definicji narodu . Sluszna jest - jak sqdzy - teza 0 bycie "wyob
ra:ionym" narodu , odmiennym w przypadku badanych r6:inych grup 
spo!ecznych. To my sami decydujemy 0 istnieniu wlasnego narodu, 
niekiedy wypowiadajqc siy kategorycznie w imieniu innych wsp61not, 
kwaJifikujqc "tutejszych" do tej czy innej wsp61noty narodowej, dajqc 
lub odbierajqc prawo bycia narodem Lemkom czy Macedonczykom. 
Dodatkowo utrudniajq dyskusj(! r6:ine pola znaczeniowe okresJen r6i.
nojyzycznych. Nie tylko opozycja etnos - demos dzieli czy dzieJila 
narody francuski i niemiecki. W j(!zyku francuskim "nation" nie mo:ie 
bye ttumaczone na "Volk", rosyjski termin "narod" nie jest r6wno
znaczny z naszym - "nar6d". Nie wchodzirny tu jU:i w zbyt odlegte od 
naszej wiedzy sprawy "narodu chinskiego" (oznaczajqcego podobnie 
jak we francuskim obywateli pans twa) zr6:inicowanego etnicznie, czy 
te:i sprawy " nowych" narod6w - jak je Szacki nazywa - na przyklad 
amerykanskiego. Te r6i.ne, trudno przetlumaczalne pojycia utrudniajq 
dyskusjy 0 nacjonaiizmie i tej wiyzi grupowej, kt6rq nazywamy naro
demo Bowiem w znaczeniu tradycyjnym "nacjonaJizm amerykanski" 
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(to znaczy mieszkanc6w Stan6w Zjednoczonych) jest stawianiem inte
res6w panstwa ponad interesami grup etnicznych czy kulturowych. 

Wszystkie te mniej lub bardziej odmienne poj~cia maj<t jednak 
wsp61ny mianownik, a mianowicie okreslajq wsp6Inot~, kt6rej interesy 
traktowane Sq przez jej swiadomych czlonk6w jako podstawowe. 
Wsp6Inot~, kt6ra za podstaw~ swojej odr~bnosci bierze r6t.ne czynniki: 
na og61 wsp61ny j~zyk (z wyjqtkami wyst~pujqcymi na wszystkich 
kontynentach), zawsze wsp61ny obyczaj prawny (ale nie wsp61ny 
folkJor), wsp61ne terytorium (z nielicznymi wyjqtkami), niekiedy wsp61
nq wiar~, zawsze wsp61nq przeszlose. Cechq charakterystycznq tej wsp61
noty wydaje si~ jej usytuowanie mi~dzy szerSZq - na przyklad religijnq 
- i w~t.SZq - regionalnq czy lokalnq. Czlowiek nie rna bowiem jednego 
znaku rozpoznawczego swej przynalet.noSci grupowej. Mot.e bye czlon
kiem rodziny (rodu), plemienia, grupy prawnej, narodu (w dzisiejszym, 
polskim rozumieniu tego okreslenia), wsp61noty religijnej czy szerzej 
- ideologicznej, wsp61noty j~zykowej, panstwowej ... Czy istnieje mot.
liwose ulot.enia tych wsp61not w jednolity szereg ustawiony wedlug 
uznawanych wartosci? Oczywiscie - z trudnoSciami, ale jest to mot.liwe 
dla kat.dorazowego, indywidualnego przypadku. Co wi~cej - na pewno 
ten ranking b~dzie inaczej wyglqdal dla kat.dej epoki . Na dworze 
Mieszka I za najwat.niejszq uwat.ano zapewne wi~i z ksi~ciem, miejsce 
w hierarchii ur~dnik6w panstwowych, udzial we wsp61nocie religijnej, 
z pewnosciq pochodzenie plemienne. Czy byli ludzie uwai.ajqcy s i~ nie 
za Polan, a za Polak6w? Bye mot.e, ale na pew no nie bylo ich wielu 
i mot.na sqdzie, t.e ta forma wsp6lnoty nie odgrywala w X wieku 
istotnej roli. W XVI wieku okreslenie "natione Polonus" mialo jut. 
dut.e znaczenie, ale zupelnie inne w wielonarodowoSciowej Rzeczypos
politej nit. p6iniej w XIX wieku. Mot.na sqdzie, t.e w czasach Od
rodzenia w polskiej spolecznosci obywatelskiej na pierwszym miejscu 
hierarchii znajdowala si~ wsp61nota prawna. "Polonus" oznaczal szla
chcica korzystajqcego z przynalet.nego mu prawa. 

Dochodzimy tu do wnikliwie omawianej przez Szackiego sprawy 
patriotyzmu. Nalet.ee do wsp61noty oznacza miee ojczyzn~ - "patri~", 
ojcowizn~, w znaczeniu staropolskim "dziedzictwo", spadek po dziadach 
okreslajqcy sytuacj~ majqtkowq czlowieka, a takt.e jego status spoleczny, 
a wi~ i prawny. "Moje dziedzictwo swiadczy 0 mnie", mot.na by 
powiedziee, a co wi~cej - daje mi miejsce w spoleczenstwie, w kt6rym 
t.yj~. Dodac trzeba, t.e to dziedzictwo okreSla nie tylko wartosci materialne, 
lecz takt.e to wszystko, co let.y w sferze duchowej: kultur~, obyczaj, j~zyk. 

Czy czlowiek rna jednak tylko jednq wsp6lnot~ okreslajqcq jego 
miejsce'7 Na pewno nie. Potrzebne mu Sq ojczyzny male, nie okreslane 
symbol ami, poj~ciami abstrakcyjnymi, lecz konkretami: domem rodzin
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nym, bliskim krajobrazem, najbardziej zrozumialym jezykiem. Potrzeb
ne S'l i wielkie, ponadnarodowe ojczyzny: wsp61noty wiary, cywilizacji 
technicznej, nauki C"republique des lettl-es", jak kiedys m6wiono), 
praw czlowieka. Jak wykazuj'l dzieje, od czas6w starozytnego Rzymu 
do wsp6tczesnosci, Unii Europejskiej, istnialy tendencje zmierzaj'lce do 
stworzenia wsp61noty uniwersalistycznej. Istnialy tez zawsze ruchy 
zmierzajqce do obrony tych mniejszych wsp61not, kt6rych istnienie 
decydowalo 0 miejscu czlowieka, wartosci dorobku kultury jego i jego 
przodk6w. Ruchy tym silniejsze, im wieksza byla groiba likwidacji 
"malych ojczyzn". Nie bez przyczyny pierwsze znane wystqpienia 
Polak6w swiadomych swej odrebnosci mialy miejsce w czasach za
grozenia germanizacjq miejscowych instytucji w XIII-XIV wieku i lek
cewazenia przez przybysz6w z Niemiec rodzimych norm zycia . 

Moze zbyt malo miejsca poswiecali historycy sprawom psychologii 
zbiorowej, zagadnieniom, kt6re wi'lzaly sie i wi'lz'l nadal z zapew
nianiem grupom ludzkim niezbednego komfortu psychicznego. Slusznie 
pisze Szacki 0 lekach i frustracjach spolecznych jako przyczynach 
sprawczych nacjonalizm6w. Jesli 0 miejscu czlowieka w swiecie swiad
czy jego dziedzictwo, jego rola odgrywana we wlasnej wsp6lnocie, to 
znaczenie tej ostatniej staje sie dla niego wartosciq podstawowq. 

Najczesciej przeciwstawiane S'l sobie postawy rozmaicie nazywane, 
ale dotycz'lce obrony interes6w r6znych - wiekszych i mniejszych 
- wsp6lnot. Patriotyzm jest przeciwstawiany kosmopolityzmowi, inter
nacjonalizm - szowinizmowi. Nie zawsze bierze sie pod uwage to, ze 
istnienie r6znych wsp6lnot, wielkich, srednich i malych, jest potrzebne 
dla r6wnowagi psychicznej jednostki. Przykladowo - bycie chrzes
cijaninem, Europejczykiem, Polakiem, g6ralem podhalanskim, kibicem 
klubu sportowego, czlonkiem rodziny - zapewne zaspokaja w spos6b 
najpelniejszy r6zne potrzeby ludzkie. Zgodzic sie wiec wypada z Szac
kim, ze "nar6d" stanowi jeden z wielu uklad6w odniesienia, na Jakie 
dzieli sie ludzkosc, i ze nalezy go "cywilizowaC", a nie zwalczac, czyli 
ze obrona wartoSci, kt6re reprezentuje, nie moze wiqzac sie z tworze
niem zagrozen dla wsp61not innych . 

Czy nar6d bedzie istnial w przyszlosci? S'ldzic mozna, ze nie tylko 
bedzie istnial, lecz takze poprzez sw6j oryginalny wklad do kultury 
swiata bedzie jq wzbogacat. Czy zawsze jego oddzialywanie bedzie 
korzystne? Odpowiedi na to pytanie w duzej mierze zalezy od nas 
samych. 

HENRYK SAMSONOWICZ. ur. 1930, prof. dr hab .. historyk. Wydal m.in . Zlota 
jesien po/skiego .frednillwieczo (1971 l. Historio Polski do roku 1795 (1967. wyd . 
5 - 1990), Ddeje miast i mieszczwlstwa w Polsce prz.edrtJzbiortJwej (1986. wsp6lau
tor). 
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EUROPEJSKA WIELOKULTUROWOSC A KWESTIA NARODOWA 

Urs Altermatt 

Groiba ideologicznej wojny swiatowej pomiedzy blokiem komunis
tycznym i "wolnym swiatem" zostala zazegnana, ale znaleilismy sie 
w epoce jawnych czy skrytych wojen domowych 0 etnonacjonalistycz
nym charakterze. Na tym pol ega paradoks dziej6w powszechnych po 
zakonczeniu wielkiego konfliktu miedzy Wschodem i Zachodem. ' 

Czy nar6d jest jedynie myslowym konstruktem, czy tez rzeczywis
tym bytem? Pytanie to nadal pozostaje jednym z zasadniczych prob
lem6w. Stwierdzajqc, ze nar6d to byt natural ny, albo Ze konstrukt 
spoleczny, alba wrecz ze zwykly wymysl teoretyk6w, niewiele sie 
m6wi 0 wadze zjawisk narodowych - wszak r6wniez ludzkie konstruk
ty Sq realnosciami, kt6re nierzadko cechuje znaczna trwalosc. lakkol
wiek by definiowac nar6d, jedno jest pewne: narody istniejq. Oczywis
cie, nie mozna wykluczyc, ze kiedys stanq sie przezytkiem i zostanq 
zastqpione przez inne konstrukty zbiorowej tozsamosci. Teza, kt6ra 
glosi, ze nar6d jest sztucznym tworem, szeroko sie upowszechnila 
w Europie Zachodniej, natomiast w Europie Wschodniej znajduje 
niewielu zwolennik6w. Czy mozna z tego wyciqgac wniosek, ze na 
Zachodzie nacjonalizm zostal przezwyciezony, a na Wschodzie stanowi 

I Pierwsz'l wersj~ zawartych w tym rozdziule wywo,d6w przedstawilem podczas kolokwium 
"Panstwo, kultum narodowa i etnicznosc w Europie Srodkowej", kt6re odbylo si~ z okazji 
otwarcia krakowskiego osrodka Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej "Pro Helvetia" 25 marca 
1994 roku. Teksty ukazuly si~ w: Urs Alterman (red.), Nation, Elhniziriit und Swal ill 
Mille/europa, Bbhluu Velug, Wien-Kbln-Weimar 1996. 
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bezposredniq grozb~? Nie bardzo. Wyjasnienie jest proste: Europa 
Zachodnia i Europa Wschodnia po prostu lezq w innych strefach czasu 
historycznego - ilustratywny przyklad asynchronicznej synchronii. 

Bezlik pytan , na ktore brak powszechnie akceptowanej odpowiedzi. 
Rowniez ponizsze tezy majq jedynie charakter myslowych impulsow. 

I. Zroznicowany stan nacjonalizacji panstwa w Eu
ropie Zachodniej i w Europie Wschodniej Iqczy si~ 

z odmiennymi strefami czasu historycznego, ktore 
wykazujq zroznicowane zaawansowanie nowoczes
nych przeobrazen i swiadomosci zbiorowej. 

W pierwszej fazie dzi~ki rewolucjom i transformacjom wewn~trz
nym doszlo do powstania nowoczesnych panstw narodowych w Anglii, 
we Francji, w Skandynawii i w Szwajcarii. 

Drugi okres przyniosl zjednoczenie polityczne obszarow stanowi q
cych dotychczas osobne panstwa, ale zamieszkiwanych przez jeden 
narod, m6wiqcy tym samym j~zykiem. Jako znane przyklady mozna 
wymienic Wlochy i Niemcy. R6wnolegle do tych przeobrazen w Polsce 
i Norwegii rozwijal si~ narodowy ruch zjednoczeniowy. 

Trzecia faza, po rozpadzie wielonarodowych imperi6w dynastii 
Romanowych, Osman6w i Habsburg6w, doprowadzila w Europie Srod
kowo-Wschodniej, Wschodniej i Poludniowo-Wschodniej do ukon
stytuowania si~ nowych panstw, kt6re powstaly na drodze secesji. 
Pojawil si~ pas nowych panstw narodowych, si~gajqcy od Grecji przez 
Bulgari~, Serbi~, Rumuni~, Czechoslowacj~ po Finlandi~. 

Upadek imperium sowieckiego na poczqtku lat 90. zapocz'ltkowal 
now'l faz~, w kt6rej suwerennosc uzyskaly kolejne panstwa narodowe, 
takie jak Estonia, Lotwa, Litwa, Ukraina, Bialorus czy Gruzja. W Jugo
slawii i w niekt6rych cz~sciach bylego Zwi'lzku Radzieckiego konflikty 
narodowosciowe doprowadzily do wojen domowych. 

2. W pol i t y c e e u r 0 p e j ski e j u k 0 n c a X X wi e k u po 
fazie internacjonalistycznej , kt6ra przypadla na lata 
1945 - 1989, nast'lpil okres 0 wyrainiejszym zabar
wieniu nacjonalistycznym. 

Koniec XX wieku przyni6s1 w Europie kres ostatniemu wielkiemu 
imperium. Trudno nie odniesc wrazenia, iz po zakonczeniu zimnej 
wojny na arenie polityki mi~dzynarodowej zn6w wi~kszq wag~ zdobyly 
panstwa narodowe 2 Choc Unia Europejska zaczyna przybierac realne 
ksztalty w takich dziedzinach, jak gospodarka, komunikacja i trans
port, to jednak panstwa narodowe nadal odgrywaj'l gl6wnq rol~ w poli
tyce mi~dzynarodowej. Jak stwierdza francuski socjolog Alain Tou

, Por. na przyklad Alain Minc. Die Wiedergehurl de.l· Nalionil/imlll.l· ill EUTOl'iI . Hamburg 
1992. 
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raine J 
, w krajach zachodnich po rozwiqzaniu kwestii spolecznej ponow

nie zyskuje na znaczeniu kwestia narodowa. PaJlstwo dobrobytu, po
jmowane na zachodniq modl~\ usmierzylo walki klasowe i doprowadzi
10 do ich czesciowego zaniku. Wyksztakila sie szeroka wars twa 
srednia, nie wykazujqca juz solidarnosci klasowej . Dop6ki jednak 
w Europie Wschodniej istnial system komunistyczny, dop6ty socjalizm 
pozostawal w Europie Zachodniej realnq utopi q. W miare jak tracila na 
znaczeniu kwestia spofeczna, kwestia narodowa zaczela powracac, 
przyjmuj<\c forme dyskusji nad tozsamosciq. Gdy amalgam at anty
komunizmu odszedf do lamusa historii, w Europie Zachodniej wy
tworzyfa sie duchowa pustka. W Europie Wschodniej nacjonalizm sfllzy 
obecnie jako pseudoreligijne opium dla zdezorientowanego ludu, kt6ry 
cierpi w warunkach gwahownej transformacji postkoinunistycznej . 

Po internacjonalistycznej fazie dziej6w swiata, kt6ra przypadala na 
lata 1945-1990, nastala faza nacjonalistyczna. W czasach zimnej wojny 
zar6wno Zach6d, jak i Wsch6d wierzyfy, ze mi~dzynarodowy rozw6j 
gospodarczy doprowadzi do zaniku panstwa narodowego, a tym samym 
do wyparcia nacjonalizmll. RZltdy zar6wno kapitalistycznego Zachodu, 
jak i komunistycznego Wschodu zakladaly, ze rynek zapanuje nad 
polityklt. Jak stwierdza Alain Minc, przyw6dcy polityczni Zachodu 
wierzyli w sile wolnorynkowego internacjonalizmu, pojmowanego jako 
niemal perwersyjne odwr6cenie uksztaltowanego przez Moskwe inter
nacjonalizmu proJetariackiego. R6wniez europejska lewica socjalistycz
na nie bardzo wiedziala, jak sobie poradzic z kwesti q narodowq. 

3. W krajach dawnego bloku wschodniego obserwu
jemy powr6t sil etnonacjonalistycznych, niejako za
mrozonych w okresie panowania so wieckiego komu
ni zmu. 

Implozja komunizmu w Europie Srodkowo-Wchodniej i Wschod
niej dowodzi, ze filozofie polityczne i systemy rzqd6w ponOSZq krach 
latwiej i szybciej niz tozsamosc etniczna i swiadomosc narodowa. Po 
rozpadzie wielonarodowego imperium sowiecko-rosyjskiego narody 
dawnego bloku wschodniego - Ukraincy, Gruzini, Litwini, Lotysze, 
Estonczycy i inni - odrabiajq zaleglosci na pfaszczyinie panstwa 
narodowego, przechodzltc ewolucj~, kt6rq Europa Zachodnia, Wlochy 
i Niemcy juz dawno majq za soba. 

Gdy imperia zaczynaja si~ rozpadac, ludzie szukaja oparcia 
w mniejszych wsp61notach - w narodzie i etni, w jezyku i religii - bo 
tylko one mogq im zapewnic wzgl~dne poczucie bezpieczenstwa w wa
runkach nadci&gajqcego chaosu . Narody Europy Wschodniej odwoluja 

) Alilin Touruine. eyroWilne w: Mine. Die Wieder!!e"url de.> N(lli(I/i.(lIi.<llIu.I' ill Europa. s. 19. 
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sie do etnonacjonalizmu. Podobnie jak ich zachodni poprzednicy, 
siegajq po zasade kulturowo-narodowq, oglaszajqc jezyk i etnie fun
damentem nowych panstw narodowych. Uzyskujqc mozliwosc artyku
lacji politycznej , dotychczas uciskane narody wyrazajq swe dqzenia we 
wlasnym jezyku, kt6ry proklamujq j~zykiem panstwowym. 

Zjawiska, kt6re jeszcze przed kilku laty uwazano w Europie za 
niemozliwe, staly sie rzeczywistosci q. W dawnej Jugoslawii Serbowie, 
Chorwaci i Bosniacy - prawoslawni, katolicy i muzulmanie - prowadzq 
morderczCl wojne domowq, kt6rej towarzysZ"l masowe wypedzenia, "czys
tki etniczne" i zbrodnie ludob6jstwa. W niekt6rych czesciach Europy wraz 
z nacjonalizmem powr6cilo barbarzynstwo. Historyk Eric Hobsbawn 
slusznie konstatuje, ze od 1914 roku obserwuje sie w Europie, po stu 
pi~dziesi~ciu latach post~pu, coraz wyrazniejszy nawr6t barbarzynstwa.4 

4. W Europie Zachodniej proces jezykowo-narodo
wego roznicowania po 1945 roku przyczynil sie 
w panstwach narodowych do wzrostu znaczenia jezy
k6w i kultur regionalnych. 

Po drugiej wojnie swiatowej kontlikt miedzy Wschodem i Za
chodem zepchnql w zachodniej czesci Europy kwestie jezyka na daleki 
plan. Najpierw z wojennej katastrofy musialy sie podnieSc gospodarki 
narodowe. 

W latach szescdziesilltych w polityce zachodnioeuropejskiej zaob
serwowano powr6t wCltk6w narodowych. Na przyklad prezydent Fran
cji, Charles de Gaulle, podkreslil narodowe interesy V Republiki, kt6re 
przeciwstawil ponadnarodowym instytucjom Brukseli. W tym samym 
czasie w Tyrolu Poludniowym, w Kraju Bask6w, w bernenskiej Jurze 
(Szwajcaria), na Korsyce, w Szkocji, w Alzacji i wielu innych miejs
cach doszedl do glosu ruch autonomii regionalnej, kt6ry sprzeciwial sie 
centralistycznemu pallstwu i wyst~powal w obronie zaniedbywanej 
regionalnej etnii, jej kultury i j~zyka. 

W bernellskiej Jurze ruchy separatystyczne pojawily si~ juz w latach 
pi~cdziesiqtych5 POCZllWSZY od roku 1974, w Szwajcarii odbylo sie 
kilka referend6w, kt6re w 1978 roku doprowadzily do utworzenia 
nowego kantonu szwajcarskiego - kantonu Jura. Po raz pierwszy doszlo 
tym samym do zmiany struktury wewnetrznej szwajcarskiego panstwa 
zwillzkowego, kt6re powstalo w 1848 roku. W niemieckojezycznym 

, Eric Hobsbawn. Zur okluellell Verlllisichallllg EllfII/){/S: Die Wiederkehr der Krise. w: 
Hilmar Hoffmann, Dieter Kramer (red.), Dus verullsicherte Europa, Fn.mlduJ1 1..1 . M . 1992. 
s.20--31 . 

.' Na lemal problemu Jury palrl na przyklad Hans Peter Henecka. Diejllm.nischell Sel'aHlli.l'
len. Eille Sruriie LUI' SozioLo;,:ie des erllll;schclI KOJl/likI.'lIlIlJ der soz.io/ell BeweKwIJ,: . Meise nheim 
a. Glan 1972. Na IClllal czynnika rcligijnego w kwestii Jury: Urs Alterman. Kawlin'?nr 
a Nowocze.l'll\· Swial. Ilulll. Grzcgorz Sowinski , Krakow 1995 . s. 117-1 22. 
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Tyrolu Poludniowym, kt6ry po pierwszej wojnie swiatowej zostal 
przylqczony do Wloch, napi~cia zalagodzil przyznany temu regionowi 
w 1969 roku status autonomii . Mimo to glosy nawolujqce do secesji nie 
zamilkly. Najwi~ksze sukcesy regionalizm zanotowal w Hiszpanii , 
gdzie po smierci dyktatora Franco w 1975 roku j~zyki baskijski, 
katalonski i galicyjski zostaly uznane za j~zyki panstwowe. Hiszpanski 
pozos tal j~zykiem urz~dowym i j~zykiem komunikacji w calym kraju. 
Pozos tale j~zyki osiqgn~ly jednak na obszarze odpowiednich region6w 
r6wnorz~dny z nim status. 

5. W Europie nie wyst~puje jedno poj~cie narodo
wosci . Wyksztalcily si~ tu jego dwa warianty: poli
tyczny i etniczno-kulturowy. 

Gdzie swiadomose narodowa mogla si~ formowae w juz istniejqcym 
panstwie, tam poj~cie narodu mialo charakter polityczny.6 Narodowose 
byla tozsama z obywatelstwem danego panstwa. W Stanach Zjednoczo
nych, we Francji i w Szwajcarii obywatele panstwa wyrainie - z wlasnej 
woli - opowiedzieli si~ za wsp61nym organizmem politycznym. 

Zgodnie z zachodnim modelem panstwo narodowe rna swe irodlo 
w subiektywnym akcie woli swych mieszkancow, na przyklad w ame
rykanskiej Deklaracji Niepodleglosci z 1776 roku . W pismach po1itycz
nych Szwajcarow cz~sto pojawia si~ poj~cie "nar6d z woli". Ma ono 
wyrazae fakt, ze r6Znorakie grupy j~zykowe i wyznaniowe chq zye we 
wspolnym panstwie. Gdzie natomiast przebudzona swiadomose narodo
wa nie mogla si~ odniese do istniejqcego panstwa, tam poszczegolne 
narody odwolywaly si~ do kryteriow pozapanstwowych - wspo1nego 
pochodzenia, wspolnego j~zyka, wsp61nej kultury - i jako fundament 
panstwa narodowego konstruowaly wsp6lnot~ pochodzenia i kUltury. 
Tak rozumiane poj~cie narodu kieruje sie na pozor obiektywnymi, to 
znaczy etniczno-ku Iturowymi, kryteriami. 

W okresie pomi~dzy Kongresem Wiedenskim w 1815 a Paryskq 
Konferencjq Pokojowq w 1919 roku koncepcja ta doprowadzila do 
przebudzenia - "risorgimento" - narodow, co zasadniczo odmienilo 
map~ politycznq Europy. Po upadku imperium sowieckiego nowa fala 
risorgimento obj~la Europ~ Wschodni q. 

Zasadniczy wplyw na genez~ panstw narodowych w Europie Srod
kowo-Wschodniej, Poludniowo-Wschodniej i Wschodniej wywarl nac
jonalizm kulturowy. Zgodnie z etniczno-kulturowymi kryteriami Czesi 
i Siowacy, Siowianie Zachodni i Poludniowi, Baltowie i Finowie byli 
juz narodami , jeszcze zanim uzyskali mozliwose utworzenia wlasnych 
panstw narodowych - tak jak niegdys Wlosi i Niemcy . 

• POL in"Tuklywny anykul Emsw Wolfganga Bbckenfdrde. Nariollen und Nar;OIwl.l·Wl/ rell . 
Die Qrdnullg Euror".I· 11m Scheideweg. w : Hoffmann . Kramer (red.). or. cir.. s. 77-87. 
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W jt;;zyku niemieckim slowo "nar6d" (Nation) CZt;;sto oznacza 
~wiadomy poJitycznie Iud (Volk) , kt6ry wprawdzie formuje panstwo, 
ale nie musi bye z nim tozsamy 7 Do narodu niemieckiego nalezy 
kai.dy, kto m6wi jt;;zykiem niemieckim i wywodzi sit;; z krt;;gu kultury 
niemieckiej. W Niemczech 0 obywatelstwie panstwowym decyduje 
drzewo genealogiczne, a nie miejsce urodzenia. We Francji natomiast 
zasadniczq role odgrywa ziemia. Kazdy, kto urodzil sie na francuskiej 
ziemi, jest Francuzem. Zgodnie z niemieckim, etniczno-kulturowym 
pojeciem, do narodu niemieckiego nalezy r6wniez ten, kto zyje poza 
granicami panstwa niemieckiego - niezbedne jest jedynie, by pochodzil 
od Niemc6w. Kto nie nalezy do narodu niemieckiego, ten pozostaje obcy. 

W przeciwienstwie do tego rozumienia narodu na zachodzie Europy 
i w Stanach Zjednoczonych rozwint;;to sit;; polityczne pojecie narodu , 
kt6re eksponuje subiektywny aspekt narodowosci. W tym przypadku 
zasadniczym kryterium jest fakt, ze dany nar6d ma sw6j wlasny rzqd, 
korzysta z praw czlowieka i domaga sie podstawowych praw politycz
nych. Wolnose jest tu r6wnie wazna jak jednosc. Elementem, kt6ry 
jednoczy ludzi, jest ich wola zamieszkiwania we wsp61nym panstwie. 
Nar6d konstytuuje sie dzit;;ki wsp61nemu panstwu, wsp61nej woli poli
tycznej, wsp61nemu "plebiscite de taus les jours" (Ernest Renan). 
Otwiera to mozliwosc zdefiniowania panstwa narodowego w katego
riach terytorialnych. Do danego narodu nalezy kazdy, kto zyje na 
terytorium tego, a nie innego panstwa. 

Fakt ten oznacza, i.e Unii Europejskiej potrzeba politycznie nace
chowanej tozsamosci. Jej podstawe moze stanowic tylko Europa, kt6ra 
definiuje sie w kategoriach politycznych, a nie etniczno-kulturowych, 
Europa, kt6ra za fundament narodu uwaza wolicjonalnq wsp61note 
glosujqcych, a nie pierwotnq wsp61note pochodzenia. 

6. C hoc 0 f i c j a I n y j t;; z y k pan s two w y m a is tot n e z n a
czenie dla zbiorowej tozsamosci zachodnioeuropejs
kich panstw narodowych, to jednak w zyciu codzien
nym wielu narod6w zachowala sie dwujezycznosc czy 
wi e I oj e z y c z nos C. 

Nawet wsr6d klasycznych narod6w europejskich jednojt;;zycznosc 
stanowi rzadsze zjawisko, niz chce toprzyznac oficjal na ideologia 
panstwowa. Jezyk og61nonarodowy panuje na forum pubJicznym i w 01'

ganach przedstawicielskich, natomiast wielojezycznosc ksztaltuje dzie
dzine zycia codziennego. Nawet we Francji w pewnej mierze za
chowaty sie jezyki lokal ne, takie jak korsykanski czy bretonski. 

Szwajcaria nie stanowi tu szczeg61nego przypadku, za jaki zwykto 

1 Thcodor Schieder. Nuliorl(l/ixmus ulld NOlion(l/s/(I([I. Sludiell zwn luuiOlwlell Proh/em im 
I//odem"" EumpII. red. Otto Dann/Hans-Ulrich Wehler. GOllingen 1991, s. 88. 
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siy jq uwazae. Na tIe innych panstw europejskich wyr6Znia siy jednak 
o tyle, ze wielojyzycznosc Szwajcar6w umocowala siy konstytucyjnie 
juz w XIX wieku. W 1938 roku Konfederacja Szwajcarska, przyznajqc 
retoromaiiskiemu status jyzyka oficjalnego, nadala rangy jyzyka og6lno
narodowego nawet jyzykowi pozbawionemu standardowej postaci, co 
oznacza, ze na decyzjy ty nie miala wplywu ani liczebnose uzytkow
nik6w retoromaiiskiego, ani jego kulturowy prestiz. Szwajcarska ustawa 
zasadnicza zawiera - co znamienne dJa naszej konstytucji zwiqzkowej 
- jedynie bardzo og61ne postanowienia w sprawie jyzyka, Konstytucja 
zwiqzkowa nie ustala zasady wolnosci jyzykowej, poniewaz ojcowie 
szwajcarskiej ustawy zasadniczej obawiali siy, ze mogloby siy to stae 
h6dlem konflikt6w. W zyciu codziennym problemy jyzykowe wyma
gajq przede wszystkim - co podkresla filozof Elmar Holenstein - tole
rancyjnej kultury politycznej,X Ustawowe regulacje przynoszq niewielki 
pozytek, jesli brak kulturowej tolerancji, Sam legalizm nie wystarcza. 

W swiecie wielonarodowych paiistw Europy, kt6ry powstal po 
pierwszej wojnie swiatowej , poszczeg61ne kraje przyjyly ustawy mniej
szosciowe,kt6re mialy na celu ochrony jyzyka mniejszych grup etnicz
nych. Mozna tu wymienie Finlandiy, kt6ra, osiqgnqwszy w 1917 roku 
niezawislose, za jyzyki og61nonarodowe i urzydowe uznala fiiiski 
i szwedzki 9 Od 1919 roku teksty us taw llkazywaly siy w obujyzykach, 
choc ponad 95% ludnosci kraju m6wilo jyzykiem fiiiskim, Zr6del tak 
wielkodusznej reglllacji szukac nalezy w fakcie , ze jeszcze na poczqtku 
XIX wieku Finlandia nalezala do Kr61estwa Szwecji . Po wojnie rosyj
sko-szwedzkiej w latach 1808-J809 Finlandia przeszla pod panowanie 
Rosji. Mimo stopniowego wyksztalcania siy fiiiskjej swiadomosci naro
dowej jyzyk szwedzki zachowywal przez dlugi czas SWq kUltllrow q 
hegemoni y. W XIX wieku fiI1skie elity poslugiwaly si y szwedzkim jako 
jyzykiem Jjterackim, Ustawa jyzykowa z rokll 1922 dokonala adminis
tracyjnego podzialu Finlandii na obszary jednojyzyczne i dwujyzyczne. 
Za dWlljyzyczne uwazano gminy, w kt6rych mniejszose jyzykowa 
liczyla 10% og6lu mieszkaI1c6w bqdz, w przypadku nizszego odsetka, 
obejmowala przynajmniej 5000 os6b. W 1991 roku Finlandia uznala 
ponadto jyzyk lapon sk i za jyzyk urzydowy prowincji Laponia. 

7. Klllturowa r6znorodnose z reguty nie zagraza 
wewnytrznej spoistosci panstwa, jezeli gran ice poJi
tyczne nie pokrywajq siy z granic umi kulturowymi, 

, Odnosnie do tego por. Elrnar Holenstein. Ilirakulrurelle Bezie lzlll/xell - IIwlrikulturelle 
Verhiilrllis.l"e. 1m Ausgan;; VOII J(lfJ([Jl-Bericlllen ill der westdeulschen Presse, w : lenic . Mt:nscll
Ih:he.\' Selh,\'!ver,rlii,ulll;x. /chhewujJlsein, illl erJubjektive Veral/lworlung, inferk ultllrelle Ver.r£{in
ciiX1ll1K, Fraoklurt a, M, 1985, s, 104-180, 

, Harald Ha"rm"nn, Die Spmchenll'eil Ellrol'{I,I'. CeJchicille Ullci Zukullji cier Spracill/atilmm 
l wiJchen AlllIIlIik unci Ural, Frankflll1 a. M.lNew York 1993, s. 101 - 104. 
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Gdzie w danym panstwie dwie moene wsp61noty j~zykowe zajmujq 
osobne terytoria, tam pojawia si~ korporatywizm j~zykowy. Cz~sto 
wywiera on na panstwo wplyw dezintegrujC!ey. W Belgii i Czeeho
slowaeji kwestia j~zykowa nadwC!tlila fundamenty panstwa federalnego. 

Szwajcaria potrafila uniknqc ..belgizaeji" dzi~ki temu - mi~dzy 

innymi - ze w szwajearskim panstwie zwiqzkowym granice polityczne 
i administracyjne nie pokrywajC! si~ z granicami kulturowymi, to znaczy 
j~zykowymi i wyznaniowymi. Post~pujqea eentralizaeja zycia spolecz
nego zmniejsza jednak rol~ kanton6w, tak iz r6wniez w Szwajcarii 
granice mi~dzy regionami j~zykowymi zyskujq na znaczeniu dzi~ki 

srodkom masowego przekazu i na belgijski spos6b umacniajq w prak
tyee zycia codziennego korporatywizm j~zykowy. 

W wyniku interweneji wojsk tureckich Cypr rozpadl si~ na dwa 
odr~bne j~zykowo i religijnie panstwa: na Cypr grecki i Cypr turecki . 
Cypryjski przyklad dowodzi, ze graniee etniczne zagrazajq jednosci 
politycznej przede wszystkim tam, gdzie przeciwienstwa religijne na
kladajC! si~ na przeeiwienstwa kulturowe i (Jub) gospodareze. 

Tego rodzaju przeobrazen nie unikn~la nawet Szwajcaria. Granice 
nowego kantonu Jura, kt6ry powstal w latach siedemdziesiqtyeh po 
kilku referendaeh, pokrywajq si~ z granieami mi~dzywyznaniowymi. 
Do nowego, francuskoj~zyeznego kantonu przylqczyly si~ katolickie 
okr~gi i gminy, podczas gdy protestanckie - choc franeuskoj~zyczne 
- pozostaly przy niemieckoj~zyeznym kantonie Berno. Katolicki 
(i niemieckoj~zyczny) okr~g Laufental kilka lat p6iniej r6wniez od
lqezyl si~ od niemieckoj~zyeznego i zamieszkalego przez protestanckq 
wi~kszosc Berna, by w 1989 roku przylqczyc si~ do kantonu Bazy
lea-Wies. Na p61nocnym zaehodzie Szwajcarii zatlil si~ konflikt, kt6ry 
przez pewien czas wykazywal pewne paralele z kontliktem p61nocnoir
landzkim, obecnie jednak, dzi~ki rozwaznym regulacjom, jest na naj
Jepszej drodze do polubownego rozwiqzania. 

Gdy etnizaeja oznacza zbieznosc granic kulturowyeh i granic poli
tyeznyeh, w wielonarodowyeh organizmach panstwowych z reguly 
doehodzi do zachwiania jednosci politycznej. Fundamentem pokojo
wych stosunk6w reJigijnych i j~zykowych w panstwie szwajcarskim jest 
fakt, ze graniee polityczno-administraeyjne, jezykowe i wyznaniowe 
wzajemnie sie ze sobq krzyzujq. Olatego w Szwajearii zyjq zar6wno 
niemieckoj~zyczni, jak i francuskojezyczni katolicy, zar6wno niemiec
koj~zyczni, jak i franeuskoj~zyczni protestanci, kt6rzy w dodatku 
zamieszkujq w r6znych kantonach. Kazdy nalezy do jakiejs mniejszo
sci, kt6ra rna w innych mniejszoSciach potenejalnego sojusznika. 
Szwajcaria jest konglomeratem plynnych mniejszosci. Nie oznacza 
to bynajmniej, ze nie wystepujq w niej zadne konflikty jezykowe czy 
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wyznaniowe. Ale jak dotqd usmierzato je wsp6tdziatanie mniej
szosci. 

8. Choe wielokulturowose I wielonarodowose pod 
wieloma wzgl~damj oznaczajq to sarno, to jednak Sq 
dwoma r6znymi zjawiskami. 

Tez~ powYZSZq najlepiej mozna unaocznie poprzez por6wnanie 
sytuacji w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Stany Zjednoczone Sq 
uni q narod6w, ras i reJigii, kt6re majq takie same prawa polityczne, ale 
przy tym nie zajmujq jakiegos wydzielonego obszaru. Grupy j~zykowe, 
religijne i etniczne Sq w USA wzajemnie przemieszane. 

Zupetnie inaczej wyglqda to w Europie, kt6ra sktada si~ z odr~b
nych panstw, powstalych w trakcie jej wielowiekowych dziej6w. Euro
pa jednoczy panstwa, a nie tyl ko narodowosci. Dlatego Europa jest 
wprawdzie wielokulturowa, ale tez i wielonarodowa. Wi~kszose naro
d6w europejskich zajmuje swe rodzime terytoria, zdobyte dzi~ki pod
bojom i secesjom, wojnom i traktatom pokojowym. Ludy zwykle 
staraty sj~ rozbudowae SWq etni~ czy narodowose w panstwo narodowe, 
poniewaz traktowaty swe terytorium jako podstaw~ pot~gj politycznej. 
Tym sposobem w XIX i XX wieku gran ice kulturowe, to znaczy 
j~zykowo--etniczne, pokryty si~ z granicami politycznymi. 

W panstwach 0 strukturze federalistycznej wielokulturowosc w zad
nym razie nie pociqga za sobq ujemnych skutk6w. Reguk t~ naruszyty 
Belgia i Czechostowacja, co doprowacJzito cJo powaznych kontlikt6w 
j~zykowych, a na koniec do rozpadu Czechoslowacji na Czechy i Slo
wacj~ oraz do podziatu Belgii na dwa terytoria j~zykowe. 

W Czechoslowacji w 1920 roku j~zyki czeski i stowacki staly si~ 

urz~dowymi j~zykami panstwowymi. Niezadowalajqcy byl status j~zy
ka niemieckiego, kt6ry jako j~zyk dawnych wiedenskich wladc6w nie 
uzyskal pozycji r6wnoprawnej. Tym jednak, co w okresie mi~cJzy

wojennym paralizowato panstwo, a pod koniec XX wieku doprowadzilo 
do jego rozpadu, byl model jednorodnego panstwa central istycznego. 
W unifikujqcym panstwie centralistycznym namely wykazujq tendencj~ 
odsrodkowq. Ale wystarczy im dac federalistycznq konstytucj~, a zaraz 
zmieniq SWq tendencj~ na dosrodkowq. Juz w XIX wieku stwierdzil to 
austriacki liberal Adolf Fischhof."1 Panstwo moze bye federalistyczne, 
nie b~dqc panstwem wielonarodowym. Jesli jednak jest panstwem 
wielonarodowym, to musi bye panstwem federalistycznym. 

9. W nowoczesnych spoleczenstwach wyst~puje 

siee wielorakich relacji, lojalnosci i interes6w in
dywidualnej i zbiorowej natury. 

10 Adolf Fischhof. Osrerreich wzd die BiirgsclwJien seines Bes/andes. Wien 1869. s. III. 
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Wielokulturowe spoteczenstwa tylko wtedy b~dq mog!y przetrwac 
jako panstwowe organizmy polityczne, gdy uda si~ im rozdzielic 
tozsamosc kuJturowq i tozsamosc po/itycznq. Gdy tozsamosci si~ 
mnozq, etnizacja polityczna traci na znaczeniu. 

Wsp61nota polityczna moze co prawda - jak wywodzq Michael 
Walzer i JUrgen Habermas - wymagac od swych obywateli 10jainoSci 
politycznej, ale w zadnym razie nie asymilacji kulturowej." Panstwo 
stwarza jedynie ramy polityczne, w kt6rych spo!eczenstwo cywilne 
rozwija swe wlasne reguly. Na fundamencie neutralnosci kulturowej 
panstwa moze si~ uformowac spokczenstwo cywilne, kt6re tolerancj~ 
kulturowq uwaza za jednq z cn6t. Wlasnie w ten spos6b w Szwajcarii 
i Stanach Zjednoczonych wyksztakito sk poczucie wsp6lnoty. Obywa
teli cechuje dwojaka lojalnosc : poJityczna i kulturowa. 

R6wniez w Europie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych 
i w Szwajcarii, kultura musi pozostac bez konkretyzujqcej nazwy. 
Obywatele - by uzyc sformulowania, kt6re pochodzi od Horacego 
M. Kallena - pozostajq "obywatelami z Iqcznikiem w nazwie": 
Niemco-Szwajcarami, Wlocho-Szwajcarami , Afro-Amerykanami 
i Anglo-Amerykanami, W~gro-Europejczykami czy Austro-Europej
czykami.12 

Jest rzeCZq oczywistq, ze podw6jna tozsamosc generuje napi~cia , bo 
ciqgle musi si~ pojawiac sp6r, kt6ra ze stron sprz~gni~tych Iqcznikiem 
jest wazniejsza. W panstwie wielonarodowym lojalnosc polityczna 
nigdy nie jest zwiqzana z konkretnq barwq sk6ry, z konkretnq religiq 
czy z konkretnym j~zykiem, dJatego pozostaje ona przede wszystkim 
lojalnosciq obywatela wzgl~dem panstwa. OkoJicznosc ta wyjasnia, 
dlaczego Amerykanie i Szwajcarzy tak wysoko sobie ceni q sw6j 
republikanizm i SWq konstytucj~, SWq histori~ i SWq flag~. 

Trzeba jednak unikac b!~dnych wyobrazen: w wieku XX r6wniez 
w panstwach wielonarodowych wsp61ny dla wszystkich system gos
podarczy, transportowy, komunikacyjny i wychowawczy doprowadzil 
do powstania wsp61nej kultury codziennej. Gdy Szwajcar podr6zuje za 
granic~, z reguly czuje si~ Szwajcarem, choc we wtasnym kraju 

11 Id~ tu za illteresujijcyrni wywodami Michaela Walzera. Ziv ile Ce.rel/se/Illfl ""J {{//lerikmil' 
s"he Demokralie. [lerlin 1992: Jiirgcna Habcnnasa. SI(/{lIs"iir.~asc/lIIJI II"J 1I ~lIillllllle IJelilil ii/. 
Uherle!:lIIl!:en ,~ j/r eumpiiiscilell ZlIkllll/i. w: Nicole DewandrelJaeques Lenoble (red.). Pmjekl 
Europa, Poxillmi()tla/e fuelltiNil: Grlmd/age liir ein e euro{Jiiisc/ze DeIHokrllfie!. Berlin 1994. 

" Horace Meyer Kallen by! zdecydowan ym przec iwllikiem lampanii amerykanizacji 
j w miejsce amerykal'iskiej polityki .. //lei/iIi M-pol" optowal za demokratyczmt zasadij wspo lisl
nienia r6inorakich grup etnicznych. Urodzil sie w Nielllczech w 1882 roku i jako dziecko 
wyjcchal do Stanow ZjednoczOllych. Naleia! do najwybitniejszych intelektualiSl6w drugiego 
pololenia iydowskiej imigracji POCZ41kow XX wieku. W 1924 roku ukaza!a si~ jego apologia 
r6wnosci gospodarezej j polityeznej oruz odrcbnoici kulturowej. Por. Horace Meyer Kallen , 
e"lflIre IIl1d Delllocl"lln ill lite Vllile" SillIes. New Yorl 1924 . Zob. r6wniez: OltO Kill/scheucr. 
Eili/eilUng. w: Michael" Walzer, Zivile Cesellschll/i 1I1l" "nlerik(llli.l"che Delllokrtllie, [lerli" 1992. 
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podkrdla swoj kantonalny czy jt;zykowy, a niekiedy nawet sw6j 
religijny rodow6d. Ambiwalencja ta wskazuje, ze "obywatele z lqcz
nikiem w nazwie" dostosowujq sit; do swego otoczenia iniczym 
kameleon przybierajq rozmaite barwy. Mimo odmiennosci jt;zyk6w, 
zar6wno w Szwajcarii, jak i w Stanach Zjednoczonych wyksztalcil sit; 
typ kulturowego Helweto-Szwajcara i Amerykano-Amerykanina. 

1m bardziej proces nacjonalizacji pans twa wykracza poza dziedzint; 
gospodarki i polityki, by dosit;gnqc sfery ducha, tym mocniejsza staje 
sit; reakcja obronna mniejszosci kulturowych, ktore zaczynajq podkres
lac sw6j mniejszosciowy status i eksponowac SWq kulturowq odrt;bnosc, 
co moze sit; przeradzac w rebelit; politycznq. Presja polityczno-gos
podarcza wywierana przez Szwajcarit; niemieckojt;zycznq powoduje, ze 
w ostatnich latach Szwajcarzy francuskojt;zyczni mocniej akcentujq 
SWq kulturowq swoistosc i dla jej obrony wymyslili Romandit; jako 
sztucznq jednostkt; terytorialnq. 

10. Europa pod znakiem imigracji . 
Spoleczenstwo imigracyjne stalo sie regulq, choc uporczywie utrzy

13muje sit; inniemanie, ze ma ono charakter wyjqtkU . 1ak slusznie 
stwierdzajq Daniel Cohn-Bendit i Thomas Schmid, obcy stracili SWq 
obcosc i stali sit; zwyklymi czlonkami spoleczenstwa. Zmusilo to 
autochtonow do krytycznej retleksji nad etnocentrycznym absolutyz
mem wlasnych wartosci i wlasnej kultury. Wedlug Georga Simmla 
obcy nie jest wt;drowcem, kt6ry dzis przybywa, by jutro odjechac, lecz 
kims, kto dzis przybywa, by jutro pozostac .1 4 

Europejskie panstwo narodowe podlega procesom postt;pujqcej ero
zji, kt6re od dolu i od gory naruszajq rolt; narodowosci. Z drugiej 
strony, w odpowiedzi na proces zachodnioeuropejskiej integracji, roz
pad Zwia.zku Radzieckiego i ogromnq imigracjt; narodowosc ponownie 
zyskuje na znaczeniu. Poczynajqc od lat szescdziesiqtych, wit;kszosc 
panstw europejskich stala sit; barwniejsza pod etnicznym i kulturowym 
wzglt;dem . Proces ten kontrastuje z procesem homogenizacji, kt6ry 
wczesniej przeszly panstwa narodowe. 

Wzrostowi heterogenicznosci panstw narodowych, uwarunkowanej 
przez procesy migracji , towarzyszy spadek suwerennosci , do kt6rego 
prowadzi zjawisko globalizacji. Obie tendencje doprowadzily w Euro
pie Zachodniej do ozywionych dyskusji nad politykq wobec uchodic6w 
i cudzoziemcow, nad stosunkiem do Europy, a takze nad procedurq 
przyznawania obywatelstwa. Unia Europejska stara sit; co prawda urze-

I' Por. D"nie! Cohn-Bendil. Thom"s Schmid. HeillUit aulnloll. Du.\' Wl/~"i.\' der multikulturel
len Delllokmtie. H"mburg 1992, s. 14 i 3 18. 

14 Georg Sirnmel. Exkurs tiber den Frelluien. w: G. Simrnel, S()zioioKie. Ullter,\'lIclnlllgen iih er 
die Formen deT Ver~e.l'ell.\'chl/liulIg , Ce.l'un/wlI.'·8I1be, l. 2. Frunkfun ". M. 1992 , s. 764-771. 
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czywistnic zasad{! swobodnego wyboru miejsca pracy, ale nie naruszyta 
umocowanego w prawie mi{!dzynarodowym prawa panstw narodowych 
do wytqcznego decydowania 0 przynaleinosci panstwowej.15 

Patrzqc na ostabienie suwerennosci, uwarunkowane przez zaleinosc 
mi{!dzynarodowq poszczeg61nych panstw, na coraz bardziej g{!stq siec 
transportu i komunikacji, na ruchy migracyjne, trudno nie dostrzec 
fundamentalnej roli obywatelstwa. Tysiqce ludzi wprawdzie stale za
mieszkuje w kraju swej aktywnosci zarobkowej, ale nie ma praw 
obywatelskich. W nast{!pstwie tej anomalii wielu z nich posiada wpraw
dzie mniej czy bardziej pewny status mieszkancow, gwarantujqcy im 
okreslone prawa ekonomiczne i socjalne, ale nie moie si{! uwaiac za 
petnoprawnych obywateli, poniewai nie przystugujq im polityczne 
prawa obywatelskie. Ani poszczeg61ne panstwa, ani Unia Europejska 
nie b{!dq mogty na dtuiszq met{! pozostac przy tej praktyce p6t
obywatelstwa. 

To zasadnicza r6inica, czy imigranci natrafiajq na etnicznq, j{!zyko
Wq bqdi religijnq wsp6lnot{! opartq na fundamentach terytorialnych, czy 
tei na wsp6lnot{! pozbawionq takich fundament6w. W Europie imig
ranci wsz{!dzie natrafiajq na terytoria, kt6rych autochtoni broniq jako 
swego stanu posiadania. W Ameryce P6tnocnej natomiast sprawa jest 
znacznie prostsza, poniewai imigranci napotykajq tam jedynie na 
odtamy narodowosciowe, etnie czy wsp61noty religijne, kt6re nie 
zhomogenizowaty panstw. Gdzie kultura i etnia nie stanowiq gt6wnych 
element6w definicji panstwa, tam czynniki socjopsychologiczne po
zwalajq imigrantom na szybszq asymilacj{! z nOWq kulturq, nawet jesli 
nie otrzymujq oni od raw amerykanskiego obywatelstwa. 

Masowe w{!dr6wki migrant6w ekonomicznych i uchodic6w spra
wiajq, ie Europa zaczyna bardziej przypominac Stany Zjednoczone 
i powoli przeobraia si{! w prawdziwe spokczenstwo wielokulturowe. 
Integracja gospodarcza zamawje granice polityczne. Nowe spoteczen
stwo wielokulturowe potrzebuje modus vivendi, kt6ry umoiliwi wielosc 
posr6d jednosci. 

U konca XX wieku ani segregacji , ani banicji nie moina uznac za 
godne rozwiqzanie problem6w etniczno-narodowych . Segregacja za
ktada, ie dwie grupy etniczne, religijne czy kulturowe dzieli zbyt 
wielka r6inica, kt6rq naleiy podtrzymac dzi{!ki ich organizacyjnemu 
rozdzieleniu. Otwarcie czy skrycie koncepcja ta nawiqwje do idei 
apartheidu, kt6ra przyjmuje, ie obcych nalezy wykluczyc ze wsp6lnoty. 
To samo myslenie stoi za strategi q separacji. R6wniez totalna asymila-

I.' Podobne wywody moim znalei c u Rogersa Brubakera, kt6remu zawdzieczam wiele 
inspiracji : Rogers Brubaker, S/(I(/i.l'-Biirger. Fr,,"krcich IIl1d Delll.l'ch/lIIlll illl hi.l'lIIri.l'cheli Ver.~· 
{eich, Hamburg 1994. 
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cja jest nie do przyj~cia dJa mniejszosci, bo zaktada zasadnicze 
zniesienie rMnic mi~dzy poszczeg61nymi mniejszoSciami. 

Jak podkresla austriacki politolog Joseph Marko, tylko autonomia 
i integracja umoiliwiajq instytucjonalnie - na gruncie wzajemnej 
r6wnosci - pluralistyczny stosunek do r6i.nic kulturowych. I~ Wielokul
turowosc jest mozliwa dopiero wtedy, gdy kazdq z kultur uwaza si~ za 
uprawnionq. W praktyce zycia panstwowego akceptacja r6znic oznacza 
koniecznosc pewnej autonomii. Napi~cie mi~dzy autonomi q i integracjq 
utrzymuje si~, aby mniejszosc nie mogta si~ ani totalnie zasymilowac, 
ani ukradkiem zamknqc we wtasnym getcie. 

Trudne zadanie, kt6re ma przed sobq Unia Europejska, polega na 
podtrzymywaniu tozsamosci kulturowej rodzimych narod6w europej
skich i ich terytori6w, a zarazem na umozliwianiu ludziom mobilnosci 
spotecznej w nowoczesnym spoleczenstwie. Model szwajcarski m6gtby 
si~ okazac godny nasladownictwa. Europa w pewnym sensie musi 
zdecydowac, kt6rq drogq chce p6jsc: drogq batkanizacji czy drogq 
heJwetyzacji? 

Los historyczny chciat, by Sarajewo dwukrotnie - na poczqtku i pod 
koniec naszego stulecia - stato si~ przestrogq. Zab6jstwo habsburskiego 
nast~pcy tronu Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku wtrqcito 
Europ~ w czteroletni q nacjonalistycznq wojn~ domowq. Na powojen
nych zgliszczach powstat swiat panstw, kt6ry zn6w miat lec w gruzach 
z powodu rozbuchanego nacjonalizmu. Podczas wojny w Jugostawii 
Sarajewo ponownie znalazlo si~ w centrum polityki mi~dzynarodowej 
jako negatywny symbol etnonacjonalistycznego szalenstwa. 

Na Batkanach i w wielu innych regionach doszlo do brutalnej 
radykalizacji etnonarodowego projektu, kt6ry wywart znaczny wptyw 
na architektur~ swiata panstw europejskich . Modernizujqce si~ panstwa 
Europy, lezqce w r6znych strefach czasu historycznego, w odmienny 
spos6b przechodzq proces etnizacji polityki i spoleczenstwa. 

Sarajewo jest wsz~dzie. 

t#Um. Grzegorz Sowinski 

Powyzszy tekst stanowi rozdzial ksiqzki Das Fmw/ von Sarajevo. Erhnonarionaiis
mus in Europa, Verlag Neue Zurcher Zeitung, Zurich 1996 (polskie wydanie ukaze 
si~ tym roku w Wydawnictwie ZNAK). 

URS ALTERMATT, ur. 1942, profesor historii najnowszej uniwersytetu we Frybur
gu Szwajcarskim i fellow Uniwersytetu Harvarda. Autor m.in. Der Weg der Schwei
zer KClChoiiken ilJ.~ Ghello (1974), KalOlicyzm (/ Nowoczesny Swiat (1995). 

16 Joseph Marko. Au!ot1oJHie ul1d Integratioll . Rechtsinstitute de,\' NmiOluLiiriilenrecl/ts im 
jilllklillll(l/ell Vergleicll, Wien-Koln-Graz 1995, s. 25-36. 
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(ANEKS DO TEKSTU: Z UMIAREM 0 UMIARKOWANIU) 

Jan Kielbasa 

Umiarkowanie (starozytna sofrosyne, w wersji taeifiskiej - lem
peranlia) - przez eate wieki uwazane za jednq z enot kardynalnyeh 
- nie eieszy si~ dzis nadzwyezajnq atenejq: pogardJiwie odnoszq si~ do 
niego ideologiczni radykatowie i rewolucjonisci wszelkich orientacji 
(politycznie umiarkowanych zwyczajowo traktujqc jak "bagno"), ale 
nie szanujq go r6wniez dobroduszni, tolerancyjni wyznawcy humanis
tycznej "nowej wiary", czyli postoswieceniowej, postpsychoanalitycz
nej i - w pewnym nieprzypadkowym sensie - kontrkulturowej wiary 
w nieograniczone mozJiwosci i jednoznaeznie pozytywne konsekwen
cje "autentycznosci", "samourzeezywistnienia" i "by
cia sob q". W tym wyznaniu wiary, ktore obficie, choc niekonieeznie 
zasadnie, powotuje si~ na autorytet wspotczesnej nauki (zwtaszcza na 
badania psychoJog6w: obserwacje, testy, wyniki terapii etc .) , nie mieSci 
si(: szukanie i zachowywanie wtasciwej miary, samo
kontrola i powsciqgliwosc. Co wi(:cej, wszystkie te postawy 
- uznane za res try k c y j n e - traktu je si~ jak i n d y wid u a I n e bqdi 
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k 0 I e k t y W n epa t 0 log i e, r6zne postaei we W net r z neg 0 lub z e
w net r z neg 0 z n i e w 0 len i a. Generalnie, moeno krytyezny, nie
przyehylny stosunek do umiarkowania miee mUSZq wszysey ei, kt6rzy 
w swyeh poglqdaeh, emoejaeh i zaehowaniaeh zmierzajq nie ku me
diu m, leez ku jakiemus ext rem u m. Dotyezy to r6wniez tyeh, kt6rzy 
bez reszty an g a z uj q s i e w jakqs sprawe i gorliwie, bezkompromiso
wo jej sluzq (co nie musi oznaezae bezkrytyeznego fanatyzmu, ehoe 
zapewne istnieje ryzyko, ze "oddanie sprawie" ulegnie takiej defor
maeji). Z punktu widzenia "zaangazowanyeh" ezlowiek umiarkowany 
nigdy nie jest dostateeznie gorliwy i zdeterminowany. Podejrzane zdaje 
sie nawet to, ze - wystrzegajqe sie wszelkiej przesady - zaehowuje 
emoejonalny dystans wobee tego, co moze bye dla niego ir6dlem mniej 
ezy bardziej subtelnyeh przyjemnosei i satysfakeji. Ograniezona zdol
nose do reakeji zywiolowyeh, tak entuzjastyeznyeh, jak i repuIsyjnyeh 
ezy nienawistnyeh, moglaby bowiem uzasadniae surowy sqd, zgodnie 
z kt6rym ezlowiek umiarkowany zawsze juz bedzie "n i go r q e y, n i 
zimny", a jedynie "Ietni", "polowiezny", prawie obojet
n y. n ij a k i. Poehwaly umiarkowania nie wygloszq zatem ani milo s
niey stan6w ekstremalnyeh: wielkieh namktnosei i tzw. moe
nego zyeia (wielkosei w heroizmie i wielkosei w zbrodni), ani ludzie 
po prostu stanowelO w cos z a a n g a z 0 wan i, ehoe ieh uezueia mogq 
bye bardziej ambiwalentne. Warto sie zastanowie nad tym, ezy swiad
ezy to 0 terainiejszym niezrozumieniu tej enoty, ezy 0 jej anaehroniez
nosei. 

Na radykalnq krytyke umiarkowania i podwazenie ealego rozumo
wania, kt6re te enote promowalo, nie trzeba bylo jednak ezekae az do 
ezas6w nam wsp6lczesnych. Juz nieublagany polemista Sokratesa 
z Platonskiego dialogu Gorgiasz - Kallikles - zakwestionowat etyeznq 
i intelektualnq wartose sofrosyne. Uezynil to, jak sie zdaje, nie tylko ze 
wzgledu na argumenty ezysto utylitarne, ehoe niewqtpliwie wlasnie te 
argumenty, wskazujqee na hipotetyeznq bezuzytecznose, prze
e i w sku t e c z nos e c z y w r e c z s z k 0 d I i w 0 s e umiarkowania 
byly decydujqce i w przyszlosci mialy sie okazae bodaj najbardziej 
"nosne". Kallikles twierdzi jednak cos wiecej : umiarkowanie jest nie 
tyle nawet cnotq bezuzytecznq (dla pozycji, prestizu i kariery jednostki 
oraz dla sily panstwa), ile n i e p raw d z i w q, u d a wan q i w m 6
wi 0 n q. Rzeczywista jest jedynie Iud z k a s I abo s e, niemoznose 
spelnienia swoich pragnien, kt6ra ukrywa sie pod maskq po z 0 r neg 0 

wyrzeezenia. po z 0 r n e j powseiqgliwosci , po z 0 r neg 0 umiaru. Po
lOry upiekszajq i uszlaehetniajq zatem faktyczny stan rzeezy, ale 
pozostajq przeciez pozorami. Dlatego umiarkowanie byloby en 0 t q 
n i e aut en t y c z n q, produktem samouludy i zaklamania, wytworem 
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- jak powie p6iniej Nietzsche, nieprzypadkowo kojarzony z bohaterem 
Platonskiego dialogu - resentymentu slabych i gorszych, a licznych . 
Kallikles powiada wprost: 

Ci , kt6rzy nie mogq zaspokoic swych namictnosc i, wychwalajq soJros),lle i sprawied
liwosc z powodu wlasnej niedolcinosc i. ( ... ) Jesli moina uzywac wszclkich d6br bez 
przeszkody z niczYlej strony, czyi daje sic samemu sobie na wladcc prawo tlurnu, 
jcgo slowa i nagany? ( .. . ) A prawda, Sokratcs ie. ( .. . ) jest taka: rozpusta ( "ako /asia" ), 

swawola i swoboda, jeSli Sq uprzywilejowane, sn cnotn i szczCSciem, wszystko innc 
to pozory' 

To ostatnie zdanie mogloby bye zarysem pozytywnego programu 
Kalliklesa, lqczqcego motywacje hedonistycznq z "hubrystycznq" (we
dlug wyrazenia J. KozieleclUego 2). Podobnie mozna potraktowae twier
dzenie, iz "zye dobrze to pozwolic pragnieniom, by byly jak najwieksze 
i nie oslabiac ich; gdy Sq ogromne, nalezy je zaspokajae dzieki mestwu 
i mqdrosci i zawsze spelniae, czego sie pragnie"3. Inne postepowanie 
byloby bowiem nie roztropnosci q, lecz glupotq, i nie ir6dlem szczescia, 
lecz zniewoleniem. w sumie: czyms najgorszym i najbardziej hanieb
nym.4 Intelektualna i etyczna dyskwalifikacja umiarkowania jest do 
prawdy w swej brutalnosci porazajqca, ale jeszcze wieksze wrazenie 
zdaje sie robie ten fragment wywodu Kalliklesa, w kt6rym cnocie 
umiarkowania odmawia sie autentycznosci. tzn. realnego istnienia 
w charakterze cnoty, nie zas tylko jej pozoru. Kallikles zdaje sie 
m6wic: nie ma czegos takiego jak sofrosyne; to tyl ko k 0 n wen c j a 
kaze tak nazywac i wychwalae zachowani a dyktowane slabosciq i wsty
dem, podobnie jak kaze nazywac rozwiqzlosci q i potepiae Zachowania 
przeciwne. Gdyby nawet umiarkowanie mialo jakqs realnq substancje, 
tzn . bylo czyms naprawde, a nie tylko pozorem czegos, to i tak byloby 
tylko p s e u doc not q, ze wzgledu na czysto negatywnq charakterys
tyke tej hipotetycznej substancji czy tez tresci. Mamy tu bowiem do 
czynienia z mysleniem i dzialaniem "zaprzecznym" , kt6re 
o g ran i c z a, 0 s lab i a, ham u j e, w y c 0 f u j e s i e i z a bra n i a. 
Dlatego daremnie Sokrates pr6buje przekonae swego antagoniste, zeby 
"przedlozyl zycie uporzqdkowane, zawsze zadowolone z tego, co 
posiada, i nie pragnqce nic wiecej, nad zycie nieopanowane i nienasy
cone"s . Nawet obrazowe por6wnanie, kt6re czlowieka umiarkowanego 
kaze traktowac jak kogos, kto gromadzi swoje dobra w beczkach 
czystych i szczelnych, czlowieka nieumiarkowanego zas przedstawia 

Platon. G(l rg iasl, 492 A-C. 

, Por. 0 cZ/(iwiekll lVi e/ow\'ltIillrtJlVl'III. Warszawa 1988. zwlaszcza s. 55-7 1. 

, Gor~ill.l'z . 491 E - 492 A. . 

, Por. lamie , 491 E - 492 13. 

~ Tamie, 493 C. 
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jako tego, kto na pr6zno sie trudzi, uzupetniajqc wciqz zapasy w becz
kach, poniewaz jego beczki Sq uszkodzone i przeciekajq6, nie jest 
w stanie zmienie poglqdow Ka1Jiklesa. On przeciez w ciqglym dqzeniu 
do przyjemnosci i nieograniczonym rozkoszowaniu sie nimi, czy tez 
- by pozostae na gruncie Platonskiej metafory - w nie konczqcym sie 
napelnianiu przeciekajqcych wciqz beczek, widzi jedynq "realnq", nie 
wm6wionq i nie zaklamanq wartose. Caia reszta - zwiaszcza pseudo
cnota zwana sofrosyne - to nic innego jak pozor i zaslona dymna dla 
natur siabych i nieudanych, niezdolnych zye "swobodnie i szeroko". 

Wiele wiekow p6iniej podobne argumenty przeciw umiarkowaniu, 
tyle tylko, ze wypowiadane ze zgorzkniaiq, zjadliwq ironiq dworskiego 
besserwissera, znaleie mozna w maksymach, ktorych autor - La 
Rochefoucauld - postawil sobie ten sam cel co platonski Kallikles: 
zdemaskowae prawdziwe lub rzekome ziudzenia moralnosci, ryzykujqc 
popadniecie w amoralizm czy tez nihilizm etyczny. Stqd bierze sie na 
przyklad opinia, ze umiarkowanie "to prozne przechwalanie sie silq 
swego ducha"7, albo inna, gloszqca, ze "umiarkowanie jest ospalosciq 
i lenistwem duszy , jak ambicja jej rzutkosciq i zapaiem". Najmocniej
szy s1\.d, sugeruj1\.cy pozornose interesuj1\.cej nas cnoty, wypowiada La 
Rochefoucauld wtedy, gdy sprowadza jq do uzytecznej socjo
t e c h n i k i: "Uczyniono z umiarkowania cnote, by ograniczye ambicje 
ludzi wielkich, a pocieszye srednich co do ich malego powodzenia 
i malej wartoSci. " CM z tego , ze umiarkowanie jest uzyteczne, skoro 
jest to pozamoralna czy wrecz amoralna uzytecznose klamstw i zludzen 
niekoniecznie poboznych! 

Dopiero jednak Nietzsche z prawdziwq pasjq zaatakowai etyke 
wyrzeczenia i umiaru. stawiajqc jej w pierwszej kolejnosci - tak zresztq 
jak Kallikles - zarzut negatywizmu i nieautentycznosci. 
Podejrzenie pada na cnote umiarkowania i tym razem gi6wnie dlatego, 
iz karze mowie "n ie" . Nietzsche pisze tak: "Wstretne mi S1\. wszystkie 
owe moralnoSci. ktore mowi1\.: Nie czyn tego! Wyrzeknij sie! Prze
zwyciez sie! ( ... ) Nie chce z otwartymi oczyma dqzye ku swemu 
zubozeniu, nie znosze zadnych cnot zaprzecznych i odmawiania so
bie. "H Ta namietna krytyka ogolna rna rownie namietnq postae szcze
goioWil. skierowanq gl6wnie przeciwko etyce stoickiej, dla ktorej 
charakterystyczne jest preferowanie tego, co Nietzsche nazywa "c no
t q zap r z e c z n 1\."; w tej interpretacji umiarkowanie jawi sie jako cos 
n i e nat u r a I neg 0 i n i e Iud z k i ego, nieprzychylnego najbardziej 

, Por. lamie. 493 D - 494 A. 
7 La Rochefoucauld, RrmVIIZllni{f i UIV{fMi mowlne. 18. Krak6w 1992, s. 18; dwa naslepne 

cylaly: lamie. 293 (s. 62) i 308 (s. 64). 
, F. Nietzsche. Wiedw wdo.l'n{f, Warszawa 1991. s. 249. 
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elementarnym odruchom, pragnieniom i potrzebom czlowieka. Istotnie, 
Nietzsche 0 stoicyzmie w og6le, a 0 stoickiej predylekcji dla sofrosyne 
w szczeg6lnosci jest jak najgorszego zdania: powiada, ze to "tyranizo
wanie samego siebie", "fanatyzm moralny", "okres postu i przymusu"Y 
alba "osobliwa choroba - ustawiczna drazliwosc na wszystkie naturalne 
poruszenia i sklonnosci, cos w rodzaju swierzbu" .'n Nietzsche got6w 
bylby przyznac, ze czlowiek praktykujqcy cnot~ umiarkowania - zwla
szcza w radykalnej wersji stoickiej - moze i jest na sw6j spos6b wielki, 
ale wielkosc to nieznosna i dla samego zainteresowanego, i dla innych, 
bo n i e w z bog a c a, a z u b a z a, i n i era d u j e, a w p ~ d z a 
w mel a n c hoi i~, nade wszystko zas - j est c z y S ton ega t y w n a, 
wlasnie "z apr z e c z n a". Przeciet. 6w czlowiek "nie smie si~ jut. 
powierzye zadnemu pop~dowi, t.adnemu wolnemu wzlotowi skrzydel, 
lecz stoi ustawicznie w postawie obronnej, uzbrojony przeciw samemu 
sob ie, z okiem ostrym i nieufnym, wieczny str6z swego grodu, kt6rym 
uczynil samego siebie"". Uzbroie si~ przeciw samemu so
b ie, u c z y n i e s i ~ war 0 w n y m g rod e m i bye j ego w i e c z
n y m s t r 6 t. em - to nie Sq formuly specjalnie zach~cajqce, zdolne 
przekonae do praktykowania cnoty umiarkowania wedle receptury 
stoickiej. Ale tez Nietzsche nie zajmuje si~ jej propagowaniem, a wr~cz 
przeciwnie, robi wszystko, by jq podwazye i skompromitowac. Dlatego 
mozna znaleie u niego wypowiedzi jeszcze mocniejsze, wprost pamf
letowe: "Stoik ewiczy si~ w polykaniu kamieni i robactwa, odlamk6w 
szkla i skorpion6w i w nieodczuwaniu wstr~tu."'" Albo zwroty tak 
malownicze jak "stoicka twarda sk6ra z jezowymi kolcami" 13. Jak widac, 
etyka stoicka, a wraz z ni q i stoicka apologia cnoty umiarkowania, 
wystawiona jest na podw6jnie trudnq pr6b~: musi wytrzymac zar6wno 
gwahownq, oskarzycielskq retoryk~, jak i jawnie zlosliwq ironi~. Zapew
ne ataki Nietzschego Sq przesadne, jednostronne i krzywdzqce: latwo 
dostrzec, ile w nich t.6ki. Ale nie mot.na przy tym nie dostrzegae tego, 
co jest dla niego "kamieniem obrazy", przeciwko czemu kieruje si~ jego 
bunt: jak tu juz wspomniano, wszystko to dzieje si~ za sprawq do
mniemanego negatywizmu cnoty zwanej soFosyne, tzn. obecnosci tego 
niepozornego slowa "n i e", kt6re w dzialaniu objawia si~ w ten spos6b, 
iz cos 0 g ran i c z a, od czegos pow S t r z y m u j e, czegos z a bra n i a. 
Nietzsche zdaje si~ nie brae pod uwag~, t.e to jedno skromne "nie" 
mot.e bye niekiedy heroiczne, a przynajmniej bardziej tw6rcze i etycz
nie dodatnie niz zbyt latwa, konformistyczna afirmacja. Tam, gdzie 

, Tenze, Pozo dohrem i zlem, Wurszuwu 1990. s. 15 i 123-124. 

10 WiedZlI rado.ma, wyd. eyt., s. 249-250. 

II Tumi,e, s. 250. 

12 Tumze. 
IJ Tumi.e, s. 251 
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taka ewentualnosc moglaby sie pojawic, uruchamia natychmiast caly 
"mechanizm podejrzliwosci", by sobie i innym dowiesc, ze zawsze jest 
jakies mniej chwalebne "drugie dno", kt6re dyskwalifikuje kaidq, 
nawet najbardziej na pozor szlachetnq postae umiarkowania. 

Trzeba jednak przyznae, ii odrzucajqc etyke postulujqcq umiar 
i powsciqgliwose, Nietzsche przedstawia alternatywny program etycz
ny, ktory - w jego zamysle - rna bye afirmatywny i dynamiczny, nie 
zas negatywny i paraliiujqCy (okreslenie "statyczny" byloby tutaj zbyt 
slabe). Inna rzecz, czy ow program jest dostatecznie jasny, konkretny 
i sp6jny, czy tei raczej jest zbiorem luinych i og6lnikowych, choe 
patetycznie brzmiqcych hasel . Pisze bowiem Nietzsche tak: "Sprzyjam 
wszystkim owym moralnosciom, kt6re mnie pobudzajq, by cos czynie 
i powtarzae, i od rana do wieczora i w nocy snie 0 tym, i 0 niczym nie 
myslec, jak tylko, by to dobrze zrobie, tak dobrze, jak ja to tylko 
moge t" 14 Nawet jednak jesli mamy tu do czynienia z deklaracjq intencji 
i mglistym projektem raczej niil i z systematycznq probq skonstruowa
nia alternatywnej "etyki bez umiarkowania", to i tak czytelna 
staje si\! negatywna przeslanka calego wnioskowania , tzn . widae wyrai
nie, przeciwko czemu Nietzscheanski projekt byl formulowany (fak
tycznie w jezyku emocji bardziej nii w j\!zyku racji). Propozycja 
Nietzschego skierowana jest ewidentnie przeci wko e t y k 0 m rea k 
t y w n y mire s try k c y j n y m, kt6re najpierw widzq zagroienie, 
a poiniej dopiero pozytywne dzialanie jako odpowiedi na tamten 
pierwotny negatywny bodziec . W tym kontekscie cnota umiarkowania 
bylaby tylko restrykcyjnq reakcjq na jakis pierwotny 
bez-miar czy nad-miar w ludzkim zachowaniu, bylaby kielz
nan i e m n i eo k i e 1 z nan ego, tzn. wprowadzaniem r a c j i i P r a
wa tam, gdzie pierwotnie byl ins t y n k t i i Y w i 0 I. Tymczasem 
Nietzsche chce afirmowae to, co nie-zaprzeczone, nie-ogra
n i c z 0 n e, n i e - pow sci q g n i \! t e, a wlasnie s p 0 n tan i c z n e. Po
jawia si\! w zwiqzku z tym kontrowersja, czy cnoty w og6le, a cnota 
umiarkowania w szczeg6lnosci, mogq sie realizowae rowniei - jesli nie 
gl6wnie-w negatywnych aktach zapobiegania, ograni
c zan i a, w y r z e k ani a s i e etc., czy tez mozna prawomocnie m6wie 
o cnotach wylqcznie w kontekscie dzialan po z Y t Y w nyc his po n
tan i c z nyc h, nie uwzgledniajqcych tego, przeciw czemu (jesli w og6
Ie przeciw czemus) Sq skierowane, przed czym broniq, czemu zapobie
gajq etc. W interpretacji Nietzschego wyb6r jest radykalny: albo cnota 
bedzie ekspansjq, transgresjq, manifestacjq tworczej sily podmiotu, albo 
- pojmowana jako pohamowanie sie bqdi inwolucja, wewnetrzne 

" Tamie. s. 249. 
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kurczenie sie, wycofywanie sie podmiotu - stanie sie tylko atrapq, 
pseudocnotq. W tym ostatnim przypadku sofrosyne - z definicji narzu
cajqca m i are i g ran ice niekt6rym instynktom, pragnieniom i dzia
Ianiom tak, by stalo sie jasne, t:e rna k s i mum c z ego s (np. przyjem
nosci) to niekoniecznie 0 p tim urn e t y c z n e, tzn. najwieksze 
osiqgalne dla podmiotu dobro - musialaby zostae oceniona jako c not a 
nieautentyczna, a zatem moralnie wqtpliwa ("zie spojrze
nie" , "nieczyste sumienie"), na dodatek zas p s y c hoi 0 g i c z n i e 
k 0 s z tow n a. 15 Nietzsche, mocniej jeszcze nit: Platonski Kallikles, 
akcentuje rzekomo aut 0 des t r uk c y j n y charakter umiarkowania: 
ono nie tylko nic nie daje i niczego nie rozwija, ale wrecz cos zabiera, 
czegos pozbawia, w czyms degraduje; dlatego usprawiedliwione zdajq 
mu sie takie charakterystyki umiarkowania, jak " h i p not y c z n e 
odretwienie", "wiwisekcja sumienia", "samoudrecze
n i e". Z niewielkq tylko przesadq mozna zatem powiedziee, iz wedle 
Nietzschego umiarkowanie jest wlasciwosciq ludzi nie tyle etycznie 
dzielnych, iIe psychicznie niezr6wnowazonych, a m6wiqc wprost 
- neurotyk6w i masochist6w. 

Stqd juz tylko jeden krok do tej interpretacji umiarkowania (a moze 
bardziej panowania nad sobq), kt6rq upowszechnili i uczynili modnq 
reprezentanci tzw. psychologii humanistycznej i niekt6rych nurt6w 
psychoanalizy. Wspomniana interpretacja, nie tak drastyczna jak kon
cepcja Nietzschego (ale tez moze bardziej powierzchowna), wychodzi 
ze znanego nam juz zalozenia, ze d z i a I ani e s p 0 n tan i c z n e 
i po z Y t Y w n e lepiej, prawdziwiej odzwierciedla naturv ludzkit i rna 
wivkszq wartose nit: dzialanie reaktywne i "zaprzeczne". 
A zatem wszystko, co tiumi spontanicznose i ogranicza swobodny 
rozw6j wszelkich zdolnosci i mozliwosci czIowieka, co nie pozwala im 
siv ujawnie lub ich w pelni wykorzystae, co utrudnia "s a m 0 u r z e
c z y w is t n i en i e", "b y c i e aut e n t y c z n y m" czy tez "b y c i e 
sob it" (wszystko to slowa-klucze w tym nurcie myslenia), okazuje siv 
w najlepszym razie zbyteczne bqdi nieskuteczne, czvsciej 
wr~cz s z k 0 d I i we, a ostatecznie - po z 0 r n e, f a I s z y we, takZe 
jako propozycja aksjologiczna (pseudowartose). To aksjologiczne zafal
szowanie rna - wedle zwolennik6w takiego ujvcia - ukrye zasadniczo 
pat 0 log i c z n y charakter fenomen6w takich jak umiarkowanie. 
Szczeg61nie podejrzana jest tutaj idea panowania nad sob q, 
zakIadajqca dualistycznq wizj~ natury ludzkiej, wedle kt6
rej na akceptacje i rozw6j zasIugujq niekt6re tylko elementy tej natury, 
inne natomiast winny bye albo "oswojone" i wyrainie podporzqd

" Por. F. Niellschc. Z /iellw/ogii mom/Ilo.ici, Warszawa 1990, s. 64, 107-108. 
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kowane tym pierwszym, albo wrecz radykalnie stlumione i unicest
wione (przypomina sie w tym miejscu bezkompromisowa opinia Cyce
rona 0 koniecznosci calkowitego "wytepienia" namietnosci). Zwolen
nicy teorii petnego samourzeczywistnienia i "bycia sobq" uwazajq, ze 
tylko takie arbitralne rozdwojenie natury ludzkiej 
(z wyraznq predylekcjq dla jej aspekt6w racjonalnych i awersjq wobec 
wszystkiego, co w niej nie-racjonalne, choc niekoniecznie od razu 
antyracjonalne), propagowane w klasycznych etykach umiaru (tak 
w wersji arystotelesowskiej, jak i stoickiej), mogto uzasadniac postulat 
panowania nad sobq, czy raczej panowania czegos we mnie nad czyms 
innym r6wniez we mnie obecnym czy ze mnie sie wywodzqcym. Ale 
- jak sie glosi - cala ta konstrukcja jest z gruntu btedna, anachroniczna 
i nerwicogenna. Charakterystyczne, ze piszqc 0 niej, Erich Fromm 
uzywa podobnej frazeologii co Nietzsche: 

Idealistyczni filozofowie wierzyli, ze samourzeczywistnienie osiqgalne jest jedynie 
przez intelektualny wglf(d w samego siebie. Nulegali. aby osobowosc ludzkf( roz
szczepic na dwoje, tak iiby natura ludzka zostala stlumiona i by strzec jej mial ludzki 
rozum. Jednak w wyniku tego rozszczepienia nie tylko uezuciowe zyeie ezlowieka, 
leel r6wniei jego zdolnosci intelektualne doznaly okaleczenia. R 0 z urns taw s z y 
sie straznikiem majqcym pilnowac swojego wietnia - nature , 
sam s t a lsi e wi e zn i e m, i tak obie strony ludzkiej osobowoSci: rozum i uczucie . 
ulegly okaleczeniu. ( ... J Tylko wtedy, gdy czlowiek n i e t I u m i istotnych c~sci 

swojego "ja", kiedy staje sie sam dla siebie przejrzysty i r6ine dziedziny jego zycia 
osif(gajf( w nim integra c je u samych podstaw, aktywnosc spontaniczna 
staje sie moiliwa. '0 

Wano zwr6cic uwage, ze powtarzaj<\c w przyblizeniu te argumenta
cje, Abraham Maslow, czolowy bodaj reprezentant "psychologii huma
nistycznej", wyraznie kieruje jej polemiczne ostrze w strone Arys
totelesa: 

Moiemy zgodzic sie z Arystotelesem, gdy zaklada, ie godziwe zycie polega na iyciu 
w zgodzie 7. prawdziwq naturq czlowieka, ale musimy dodac, ie Arystoteles nie znal 
w wystarczajqcym stopniu prawdziwej natury czlowieka. (.. .J Nad Arystotelesem 
mamy te jeszcze przewage, ze sama psychologia dynamiczna poucza nas, ie samore
alizacji nie da sie osiqgnqc wylqcznie drogq rozumowq. Pamiewmy, ie AI)'stoteles 
wyznawal hierarchie zdolno:ki ludzkich, wsr6d kt6rych rozum zajmowal naczelne 
miejsce. A za tym nieuchronnie idzie poglqd, ie rozum walczy i pozostaje w sprzecz
nosci z emocjonalnq i instynktoidalnq naturq czlowieka. ( ... J Moglibysmy powiedziec, 
ie cziowiek zdrowy stanowi zintegrowanq calosc. To osoba neuro
tyczna jest w sprzecznosci ze sobq,jej rozum walczy z emocjami." 

W innym zas miejscu swoje wezwanie do zaufania impulsom (jako 
gwarancji zdrowia) Maslow uzasadnia tym, iz "zadawnione przeciw

,. E. Fromm , Ucieczka lid WII/II(lici. Wa"zawa j 993. s. 240--241. 

" A. Maslow, MlJlrw(f(ja i (I.\'ohowo.,'{. Warszawa 1990. s. 357-359. 
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stawienie serca i glowy, rozumu i instynktu, poznania i woli zanika 
u ludzi zdrowych " IX. Biorqc pod uwagr: to, jak wielki nacisk kladzie 
Maslow - podobnie zresztq jak Fromm - na in t e g r a c j r: 0 sob 0 w o
sci jako warunek " normalnosci " czy tel. zdrowia psychicznego (nie 
dopuszczajqc, zdaje sir:, mysli 0 "dezintegracji pozytywnej"), 
motna sir: domyslic, jak w tej perspektywie zakwalifikowany by zostal 
przypadek Pascala, kt6ry w slynnym fragmencie konstatuje: 

Wojn a domowa w czlowieku mi~dzy rozumem a nami~tnosc iami. Gdyby mia! tylko 
rowm bez namietnosci .. Gdyby mia! tylko nami~tnosci bez rozumu. . Ale maj'lc 
jedno i drugic. nie moie istniee bez wojny. ile ie nie moze bye w zgodzic z jcdnym. 
nic wydaj'lc zarazem wojny drugiemu: tak wiee jest wei'li. w rozdwojcniu i sprzeez
nOSci ze sobrt. "J 

Oczywiscie, w innym r6wnie znanym fragmencie Pascal - podobnie jak 
zwolennicy pelnego samourzeczywistnienia - kwestionuje moiliwosc 
unicestwienia kt6rejkolwiek ze "stron" tego sporu rozgrywajqcego sir: 
w czlowieku: 

Ta wojna domown rozumu przeeiw numietnoseiom sprawia, ii. ci . ktorzy cheidi 
pokoju. podziclili sie na dwie sek ty . Jcdni zamierzyli wyrzec sic namietnoSci i stae 
sie bogami: drudzy - wyrzee sie rozumu i stae sie bydletami . Ale ani jedni, ani 
drudzy nie zdolali tego OSirtgn'lC 211 

A zatem takie wedle Pascala r6ine aspekly natury ludzkiej mUSZq ze 
sobq w s p 6 J i s t n i e C, ale - inaczej nii by to chcieli Maslow czy 
Fromm - n i e j est tow S P 61 i s t n i e n i e be z k 0 n f I i k tow e, 
calkowicie harmonijne; przeciwnie, dJa Pascala czlowieczenst
wo realizuje sir: wlasnie w tym wewnr:lrznym napir:ciu i kon
fJikcie, kl6ry nazywa "wojnq domowq w czlowieku", a do
konuje sir: to mir:dzy innymi przez praklykowanie cnoty umiarkowania 
i panowania nad sobq w obliczu b61u, a zwlaszcza rozkoszyll, co jego 
antagonisci uznaliby niewqtpliwie za patologir:. 

Wracajqc do Maslowa i jego "psychologii humanistycznej" (czy tei 
- jak podaje sam autor - "dynamicznej"), wypada zauwaiyc, i:e nasze 
domniemanie co do oceny przypadku Pascala znajduje potwierdzenie 
w licznych deklaracjach podwaiajqcych sens i wartosc 
wszelkich wymagan i trudnych postulat6w tradycyj
nych etyk, zakladajqcych wlasnie wzglr:dnq nieusu
walnosc i trwalosc konflikt6w wewnvtrznych w czlo
wi e k u i z tego tytulu domagajqcych sir: mir:dzy innymi tej sily 
charakteru, tej dyspozycji do szukania i zachowywania wlasciwej miary 

1M Tami.e, s. 249. 

'" B. Pascal. Mr.i-Ii (w ukl adzie J. Chevaliera). 316, War.'lawa 1989, s. 157-158. 

'OJ Tami.e. 317, ·s. 158. 

" Por. lamie. 267, s. 141. 
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w dziedzinie naturalnych impuls6w i pragnien bqdi do ich powscjqga
nia i opanowywania (0 ile Sq oceniane jako moralnie naganne, destruk
cyjne dla samego naszego czlowieczenstwa, czy choeby tylko przesad
ne, nazbyt intensywne), kt6rq Grecy nazywali sofrosyne 
i - odpowiednio - enkrateia. Zdaniem Maslowa jest to jedno wielkie 
nieporozumienie, a umiarkowanie i panowanie nad sobq calkowicie 
nalezq do zjawiska "t a k z wan e j m 0 r a In 0 sci", kt6ra "jesl w duzej 
mierze e p i fen 0 men e m n i e a k c e p tow ani a r z e c z y w i s t 0 sci 
I u b n i e z asp 0 k 0 j en i a,,22. W podobny spos6b - zwit;ile, stanowczo 
i krytycznie - wypowiada sit; Maslow 0 tym, co szczeg6lnie w tej "tak 
zwanej moralnosci" jest mu obce, bo przeciwne jego postulatowi 
samourzeczywistnienia: 

Psychopatologia w znacznym stopniu wynika z zaprzeczenia, fwstracji lub znie
ksztalcenia podstawowej natury czlowieka. (. .. ) Co jest zle lub nieprawidlowe? 
Wszyslko, co udaremnia, blokuje podstawow'l. natur~ czlowieka lub jej przeczy, Co 
jest psychopatologiczne? Wszystko, co zaburza, udaremnia lub wypacza przebieg 
samorealizacji U 

Tymczasem klasyczna etyka umiaru, przyjmujqc falszywq, bo niezin
tegrowanq, dualislycZnq koncepcjt; natury ludzkiej, przeszkadza w ta
kim pelnym, nieskrt;powanym "byciu sobq", stwarza niepotrzebne 
i bezpodstawne problemy i zamiast bezwarunkowej, spontanicznej 
akceptacji siebie samego i swiata "produkuje" kompleksy, zahamowa
nia i frustracje. Dlatego - z punktu widzenia Maslowa - jest patologiq. 
W jego natomiast swiecie idealnym, tzn. w swiecie pelnego urzeczywi
stnienia wszystkich ludzkich potencji, do kt6rego zdajq sit; zblizae 
umiej~tnie prowadzone grupy terapeutyczne, rna bye zupelnie inaczej: 

Wszyscy samorealizujqcy si,< ludzie S'l wzgl~dnic spontaniczni 
w zachowaniu i znacznie bardzicj spontaniezni w swym zyciu 
wewn(:trznym. w my§lach , impulsach itd. ( ... ) leh latwo§c przenikania 
do rzeczywistosci, ich zbliienie do postawy akceptacji i spontanicznoki, podobnej 
do tej, jak<\ przejawiaj'l. dzieci ezy zwierzcta, zaklada WYZSlq swiadomosc wlasnych 
impul s6w. pragnien. opinii oraz subieklywnych reakcji w og61e." 

Niewykluczone, ze stanowisko Maslowa jest dose powierzchowne 
i uproszczone, a jego program moze bye zach~tq do nieodpowiedzial
nego, infantylnego egocentryzmu. Ale dla zwolennik6w etyki umiaru 
b~dzie niewqtpliwie zawsze wyzwaniem zarzut nieautentycznosci pre
ferowanej przez nich cnOly i jej oieadekwatnosci do natury ludzkiej: 
trzeba b~dzie wykazae, ze czlowiek umiarkowany moze bye sobq w nie 
mniejszym stopniu jak ten, co niczego si~ nie wyrzeka i nad niczym 

" A, Maslow, dz, eye, s, 247, 

, .. Tamie, s, ~56-357, 


" Tamie, s, 222, 224, 
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w sobie - przynajmniej deklaratywnie - nie chce panowac; CO wi~cej, 

czlowiek umarkowany b~dzie sobq w tym samym CO najmniej stopniu, 
ale moze i bardziej niz jego antagonista, bo b~dzie to lepsze "bycie 
sobq" albo "bycie lepszym sobq" (tym, co we mnie lepsze). Stale 
jednak nalezy pami~tac, ze realizacja tej cnoty nie moze sparalizowac 
naszego s p 0 n tan i c z neg 0 d z i a I ani a, ze ref I e k s y j n a sam 0 

k 0 n t ro I a nie moze si~ przeksztakic ani w ty ra n i ~ na d sa my m 
sob q, ani w "zewnqtrzsterowny" oportunizm. Godny bo
wi em uwagi wydaje si~ poglqd Fromma, zgodnie z kt6rym 

jedynie wartosci zrodzone z naszej aktywnoki spontanicznej przydaj'l si! naszemu 
"ja" i tym samym tworZl) podstuw~ jego integralnosci. Niezoolnosc dzialania 
spontanicznego, wyrazania tego, co si~ naprawd~ czuje i mysli, i wynikaj'lca stqd 
kon iecznosc ukazywania innym i sobie swego falszywego "ja" - oto ir6dla poczucia 
nizszosci i slabosci . Czy jesteSmy tego swiadomi. czy nie, n i c Z ego s i ~ bar
dziej nie wstyd z imy, anizeli lego , ze nie jesteSmy sobq; nic 
natomiaSI nie daje nam wi~kszego szcz~scia i wi~kszego [lowodu do dumy niz 
myslec, cwe i m6wic to, co 00 nas samych pochodzi." 

Tenze Fromm naprowadza nas na inny jeszcze wqtek, pojawiajqcy 
si~ cz~sto w krytyce cnoty umiarkowania: powiada si~ mianowicie, ze 
jest ona "antyemocjonalistyczna", ze kojarzona bywa z reguly 
z postaw<l, dla kt6rej charakterystyczna jest at r 0 f i a u c z u cia (przy 
r6wnoczesnej hipertrofii intelektualnej). Fromm pisze 0 tym tak: 

W naszym spo!eczenstwic na og6! nie pochwala si~ uczuc. Chociaz niewqtpliwie 
tw6rcze myslenie - podobnie jak kaida inna tw6rcza dzialalnosc - wiqze si~ 

nie[lodzielnie z uczuciem , ideal em sla!o si~ myslec i zye bez wzruszen. Uczuciowosc 
stala si~ synonimem niezr6wnowazenia albo choroby. Akceptujl)c ten wz6r, jed no
stka stracila ogromnie na sile.'(, 

Podobnq diagnoz~ postawil i do podobnych wniosk6w doszedl 
mysliciel zgola innej proweniencji: Dietrich von Hildebrand. Rzecz 
ciekawa, iz tak jak Maslow , Hildebrand czyni odpowiedzialnym za ten 
stan rzeczy ... Arystotelesa : 

Najbardziej lekcewaiqcy , choc nie w [le!ni konsekwentny, stosunek do serca zawiera 
filozofia Arystotelesa. ( ... ) W lradycji arystotelesowskiej utrwali!a si~ zdecydowanie 
negatywna ocena serca. Wedlug Arystolc!esa bowiem rozum i wola stanowiq 
duchowq warstw~ czlowieka, natomiast uczucia ( ... ) maj'l jakoby nalezec do jego 
warslw nieduchowych , czyli przezyc, kt6re cz!owiek dzieli ze zwierz~tami.2J 

Stqd plynie juz wniosek og61ny : "Niedocenianie roli uczuc i serca 
jest w naszej tradycji filozoficznej zjawiskiem typowym. Najcz~sciej 
calq sfer~ uczuc utozsamia si~ z »nami~tnosciami«, wskazujqc na ich 

" E. Fromm. dz. cyt. . s. 244. 
1(' TiJmie, s. 229. 
" D. von Hildebrand . Serce. Poznal' 1985. s. 30. 
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irracjonalny, nieduchowy charakter. "n Tego rodzaju zabieg, redukujq
cy cale bogactwo uczuciowosci do elementarnych, fizjologicznych 
pobudzen i tzw . niskich instynkt6w, mialby bye odpowiedzialny r6w
niez za bl~dy etyki stoickiej, w tym i za falszywe rozumienie cnoty 
umiarkowania. Hildebrand bowiem, podobnie jak Nietzsche, jest bez
litosnym krytykiem stoicyzmu gl6wnie ze wzgl~du na to, ze "ostatecz
ne slowo mqdro§Ci" widzi on w stlumieniu uczue, w radykalnym "n i e" 
powiedzianym calej sferze emocjonalnej. Tymczasem 

atrofia uczuc pociqga za sob<\ fatnlne skutki, bo neutrnlizacjt;: i kalectwo osobowosci. 
Nie zyjq naprnwdt;: ludzie, kt6rzy nie potrnfiq kochac ani cieszyc sit;:, kt6rzy nie 
znajduj'llez dla rzeczy, nad kt6rymi trzeba plakac, kt6rzy nie znajq, co to prnwdziwa 
tesknota, u kt6rych nawet procesom poznawczym brak glc:;bi i autentycznej Iqcznosc i 
z przedmiotem. C .. ) Gdy zrozumiemy okropnos~ uczucioweJ impotencji i uswiado
mimy sobie pelny wymiar znaczenia uczu~ . (... ) wtedy zobaczymy, ie wewnc:;trzne 
bogactwo i pelnia czlowieka za!eiq w duiym slopniu od jego moiliwosci uczucio
wych , a przede wszystkim od pkoSci jego iycia uczuciowego.1'

J 

Hildebrand zdaje sobie spraw~, ze i podejrzliwose wobec uczucio
wosci ma swoje uzasadnienie: jest przeciez mozliwa r6wniez hip e r 
t r 0 f j a s e rca, pr6ba uzurpowania sobie przez sfer~ emocjonal nq tej 
roli i pozycji , kt6ra z natury przypada rozumowi czy woli. JeSli takie czy 
inne uczucie albo uczuciowose w og6le zawlaszczy nie nalezny sobie 
obszar, wtrqcajqc si~ do czynnosci poznawczych lub do procesu pode
jmowania decyzji, wynika z tego ty!ko wewn~trzny balagan w czlowieku. 
Ale nie wynika z tego wcale, by usprawiedliwiony byl poglqd, i:i: cnota 
umiarkowania "profilaktycznie" niejako winna zneutralizowae calq sfere 
emocjonalnq: przerost postawy spekulatywno-obserwacyjnej (h i per
t ro f i a in tel e k t u) czy postawy nastawionej na imperatywne dziala
nie wylClcznie z obowiqzku (h i pertrofia wol i) nie jest w niczym 
lepszy od tego balaganu, kt6ry powoduje naduiycie uczuciowosci. 
Realizujqc cnot~ umiarkowania, trzeba zatem pami~tae, ze - jak powiada 
Hildebrand - "uczuciowosci nigdy nie jest za wiele, dop6ki serce, wola 
i rozum wsp6lpracujq ze sobq. (. .. ) Zaden stopien mitosci nie moze bye 
zlem, podobnie jak nie jest zlem wielka sita woli lub ducha. ")0 

Widae wi~c, ze klopoty z umiarkowaniem, a jeszcze bardziej ze 
spokrewnionq z nim dyspozycjq zwanq panowaniem nad sobq, za
czynajq si~ niekoniecznie wraz z samym ich pojawieniem si~, jak 
chcieliby radykalni ich krytycy, ale raczej dopiero wtedy, gdy owe 
cnoty miary same t r a c q m i a r~, przybierajqc postae p r z e sad n q 

zaborczq, a w konsekwencji nieraz karykaturalnq. Zauwazyl 

l' Tamie, s. 31. 

'" Ta III ie, s. 82, 84. 

'0 Tamie. s. 80. 
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to Roman Ingarden, kt6ry - nie kwestionujqc przeciez ani realnoSci, ani 
wartosci wspomnianych dyspozycji etycznych - wypowiedzial w tej 
sprawie taki oto surowy sqd: 

Czasem pozytywna ocena opanowywania siebie ezy opanowania siebie, g6rowania 
nad rozmaitymi ezynnikami w naszym zyeiu ezy naszej osobowosei, jest lak 
przesadna, ie przeradza si~ w pewien postulat zwykle pokrywany s!owem .,aseeza". 
S!owo to moie wskazywac na pewne sposoby zaehowania sie, kt6re de faCIo S<l 
ostateeznie pewnego rodzaju samookaleezeniem, jakims wynalurzeniem, samouniee
stwieniem pewnyeh stron wlasnego i:yeia i w!asnej osobowosei. Gdy domagamy si~ 
ewentualnie nadrz~dnosei niekt6ryeh czynnik6w nad innymi czynnikami w obr~bie 
OSODY, to istnieje niebezpieezenstwo , aby tendeneja rz<\dnosei i prawofZ<ldnosei 
wewn~trznej nie przerastala w jak<ls karykalure moraln,lJI 

Niezaleznie od tego, czy zgadzamy si~ z krzywdzqcq, bye moze, 
choe raczej ostrozn<t, obwarowanq rozmaitymi zastrzezeniami inter
pretacj<t ascezy, trudno nie przyznac Ingardenowi racji, gdy wskazuje 
na niebezpieczenstwo transformacji umiarkowania i panowania nad 
sobq w ich karykatur~: faktycznie, her 0 i c z n a c not a moze latwo 
zeslizgiwac si~ w smiesznq malostkowosc albo cos w rodzaju 
wyezynowej i widowiskowej (bo wystawianej na pokaz) ak
rob a e j i. lednak ani "zakompleksiony" skrupu lant ani domorosly 
"fakir" nie wydajq si~ adekwatnq realizaejq wzorea ezlowieka umiar
kowanego. Trudniejszy przypadek analizuje w jednym ze swoich esejow 
Henryk Elzenberg: ezlowiek naprawd~ etyeznie dzielny okazuje si~ 

niezdolny do skuteeznego dzialania, bo zdaje si~ go paralizowac ... sama 
cnota (w tym i umiarkowanie). Sqdz~ jednak, ze Elzenberg trafnie 
rozpoznaje rzeezywiste przyezyny slabosei swego bohatera: to nie enota 
paralizuje jego dzialanie i ostateeznie sprowadza nan kl~sk~, ale pewien 
defekt osobowosciowy - wqtla uczuciowosc, niska pobudliwosc emoe
jonalna, brak energii zyeiowej32 A zatem ten klopot z umiarkowaniem 
nie jest naprawd~ klopotem ani tel. klopot6w nie powoduje, choc 
niewqtpliwie przedstawiona sytuacja jest dowodem na to, iz wspomniana 
enota nie na wszystko jest reeeptq: nie moze bye, na przyklad, protezq 
zast~pujqcq pewne ceehy temperamentalne ezy eharakterologiezne. 

o umiarkowaniu mozna pi sac w tonaeji wzniostej i patetyeznej, ale 
r6wniez bardzo trzeiwo, ogl~dnie , wr~ez przyziemnie: jeden i drugi styl 
wypowiedzi wydaje mi si~ najzupelniej usprawiedliwiony i do obu 
w zakonezeniu si~ odwolam. Najpierw sprobuj~ przypomniec skromne, 
zdroworozsqdkowe, zabarwione niekiedy ironiq "przykazania" l6zefa 

.11 R. Ingilrden , Wrk/lldr z elrki, Wilrsz~w" 1989, s. 2:; I . 

." Por. H. Elzenberg , Urulll.;·, en/i prz.eklelisllI'o CI/IIlr (w:) Z filo zoj'ii kulllllT. I. I, Krilk<lw 
1991. s. 15\1-169: w lym sil lll ym lomie godny uWilgi - z punklu widzeniil nilszego lcmilLU - jesl 
leks[ EITkll w\·rzecl.cl/ill (s. 203-224). zuwierilj'ley wnikliw'l unilliz~ raeji ezy lei. u Zils~d nicli dlil 
renomenu wyrzekuniu si~. 
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Bochenskiego z Podr~cznika mqdro§Ci tego swiata: otM autor zwycza
jowo kaie nam odr6iniac u m i a r w my sI i 0 dum i a r u w c z y 
n i eJJ

, po czym powiada, ie zasada zachowania umiaru w poglqdach 
wyraia siv w dw6ch dyrektywach bardziej szczeg610wych: "U n i k aj 
twierdzen calkiem og6lnych" i "B,!di ostroiny w swo
i c h s q d a c h". Pierwsza dyrektywa kaie zwracac uwagv na z a k res 
wypowiadanych twierdzen (by nie byly nazbyt og6lne, bo dla twierdzen 
lego rodzaju z reguly nie mamy dowodu), druga uczula na s top i e n 
pew nos c i tychie twierdzen (by za pewniki nie brae opinii tylko 
prawdopodobnych, nade wszyslko zas - malo prawdopodobnych). 
R6wnie skromnie prezenlujq siv szczeg610we dyreklywy wyraiajqce 
zasadv zachowania umiaru w czynie, tzn. w korzystaniu z d6br i przy
jemnoscl: "Umiej zaiywac malych przyjemnosci", 
"Przedkladaj wiele malych przyjemnosci nad niewie
lew i elk i c h" i "N i e p 0 r y w a j s i v n a r z e c z y, k t 6 rep r z e 
kracz a jq Iwoje moiliwosci". Bochenski nazywa tv ostatniq 
dyrektywv "zasadq antyromantycznq" . W gruncie rzeczy moina by tak 
okreslic wszystkie podane tu zasady: nieefeklowne, niepatetyczne, 
a przeciei niepodobna zaprzeczyc, ie w swojej prostocie i zgrzebnosci 
trafne, chwytajqce cos z prawdy 0 umiarkowaniu. Tadeusz Zychiewicz 
pisal 0 tej cnocie, ie jest "niepozorna moie ai do nudy". Ale 

przez brnk umiarkowania roztropnose staje si~ asekuranctwem, odwaga zas - durnym 
i niepotrzebnym zuchwalstwem. ( ... ) Czlowiek, kt6ry swiata nie widzi poza sprawied
Jiwosci q, zapomina 0 mitosierdziu i wpada w oschlosc. ( ... ) Niedobry jest nieumiar
kowany, niezyczliwy krytycyzm. kt6ry tylko zle widzi i wszys tko na zle tlumaczy 
i wszystkic bl~dy wytyka z dziwnq satysfakcjq.14 

Skoro tak , to usprawiedliwiony jest r6wniei inny, zgola nie mi
nimalistyczny stosunek do umiarkowania. Wiele z lego, co lu zoslalo 
napisane przy okazji analizy zarzut6w stawianych etyce umiaru (nega
tywizm, nieadekwatnosc etc.), mialo przeciei dowodzic, ie na tytulowe 
pytanie odpowiadamy: n ie, u m i ark 0 wan i e n i e j e sIt YI k 0 

o g ran i c zen i e m, ma swojq wlasn,!, po z Y t Y w n q i a k t y w n q 
nat u r v, choc takie w tej ograniczajqcej roli (pod pewnymi warun
kami, rzecz jasna) godne jest szacunku. Mam wraienie, ie malo kto 
uchwycil prawdv 0 cnocie w og6le, a 0 umiarkowaniu w szczeg6lnosci, 
r6wnie trafnie jak Denis de Rougemont, gdy w dramatycznej sytuacji 
historycznej pisal : 

enota prze s tala by e nudna , gdy znikli ci wszyscy cnotliwi, a z nimi dawne 
spory , kt6rym nic bylo konca. ( ... ) Pokolenia powidciopisarzy przekonywaly nas. ze 

" PO I'. J. Bochenski. p(l(lr~clll ik "'lldro.'ci lego .iwill l{l . Krilk6w 1992 , s. 38: kolejne 
.,pI7ykazania" zawane s~ na s. 38-41. 

" T Zychiewicz, eM'" i niecnm,'. Krak6w t991 . . <. 66-67. 
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czlowiek .. moralny" to nic innego jak hipokryta. slabeusz. kto~ pelen zahamowan 
lub zwykly nudziarz. Ale wojnn pokazuje nam co innego. S k 0 rod em 0 k r a c j a 
wstydzi si~ swoich cnot. na jak'l silC moie liczyc? (... ) Nieszczescie 
przywraca nam powage. Uczy nas przeciwstawiac zlu dobro. a nie p61-z10 drobnych 
wykr~t6w.3' 

Cnola, takZe enota umiarkowania, przestata bye nudna. IJet mqdro
sei znajdujemy dzis w tym na poz6r retoryeznym pytaniu: "Skoro 
demokraeja wstydzi sie swoieh en6t, na jak& site mote Jiezyc?" Cos 
podobnego, zdaje sie, uehwyeit i w zbJitonej, ironiezno-patetyeznej 
tonaeji zapisat Zbigniew Herbert w wierszu Pan Cogito 0 cnocie, 
kt6rego fragmentami zamykam ten tekst.](' 

Nic dziwnego 
ie nie jest oblubieniq 
prawdziwych meiczyw 
general6w 
atletow wladzy 
despot6w 
przez wieki idzie za nimi 
ta placzliwa stara panna 
w okropnym kapeluszu Armii Zbawienia 
napomina 
wyciqga z lamusa 
portret Sokratesa 
krzyiyk ulepiony z chleba 
sture slowa 

a wok61 huczy wspaniale zycie 
rumiane jak rzeinia 0 poranku 

(.. . ) m6j B07£ 
zeby ona byla troche mlodsza 
troche ladniejsza 
szla z duchem czasu 

(... ) ale od niej wionie 
zapach naftaliny 
sznuruje usta 
powtarza wielkie Nie 
nieznosna w swoim uporze 
smieszna jak strach na wr6ble 
jak sen anarchisty 
jak zywoly swietych. 

JAN KIELBASA, ur. 1959. dr filozofii, wykladowca w Instylucie Filozofii UJ. 

'.1 D. de Rougemont, Udz.ictl din"'a . War.;zawu 1992. s. 195-197. 
:\(, Z. Herbert , Pun CogifO () Clwc;e, (w:) RflJwrI t. ohlqionego mias/ll i illlle "denze, Wroclaw 

1992, s. 36-38. 
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PIERWSZE STRONY BIBLII 


/

Anna Swiderk6wna 

Przeci(:tny chrzescijanin czyta zazwyczaj pierwsze strony Biblii jako 
opowiesc pi(:kn'l, Jecz niezmiernie odleglq od jego wlasnego zycia. lezeli 
nawet pami(:tamy, jak wielki wplyw wywar/y one na naSZq cywilizacj(:, na 
mysl filozoficzn'l i teologiczn'l, sztuk(: i literatur(:, jesli dzi§ juz nie 
pr6bujemy odnajdywac w nich dokladnego opisu pocz'ltk6w dziej6w ziemi 
i czlowieka, doceniaj'lc zarazem ich ogromn'l wartosc historyczn'l, to i tak 
najcz(:sciej nie dostrzegamy, co by mialy nam jeszcze teraz do powiedze
nia, jak'l rol(: moglyby spelniac w naszym dniu powszednim. 

Nie wszyscy przy tym wiemy i nie wszystkich z nas to obchodzi, ze 
pierwsze rozdzialy' Biblii przynoszq nam nie jeden, lecz dwa calkiem 
odr(:bne teksty 0 pradziejach swiata i ludzkosci. A w dodatku kazdy z tych 
tekst6w powstal w innej epoce i w innych warunkach, ich autor6w zas 
dzielilo od siebie zapewne co najmniej okolo 300 lat, tyle mniej wi(:cej, ile 
dzieli nas od czas6w panowania lana Kazimierza, a moze nawet Zygmunta 
III Wazy. Oba zostaly jednak wczesnie polqczone w jedn'l calosc, najpoz
niej okolo 400 roku przed Chrystusem, kiedy to nadano ostateczny ksztalt 
Pi(:cioksi(:gowi Mojzeszowemu, rozpoczynaj'lc go monumentalnym prolo
giem hymnu na czesc jedynego Stw6rcy wszechswiata (Rdz 1, 1-2, 4a). 
Hymn ten zostal napisany przez nie znanego nam z imienia kaplana 
zapewne gdzies pod koniec VI wieku, podczas gdy nast(:puj'lca po nim 
opowiesc 0 stworzeniu pierwszych ludzi i ich upadku (Rdz 2. 4b-3, 24) 
powstala moze nawet u schylku X lub w IX wieku przed Chrystusem. Ale 
tak JUz jest, ze kolejnosc pism w Biblii z rzadka tylko zgadza si(: 
z kolejnosci'l ich powstawania. 

Tak czy inaczej, mamy tu do czynienia z tekstami bardzo starymi. Czy 
rzeczywiscie warto je dzis jeszcze czytac dla cel6w innych niz badania 

Przypominam tu przy okazji. ie podzial Pismu Swi~tego nu rozdzialy i wersety, choc nuder 
poiyteczny. jest bardzo p6iny (rozdziuly - XIII wiek, wersety - XVI wiek po Chrystusie) 
i niedo,konuly. 
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historyezne ezy Iiteraekie? Czy ezlowiek kOI1ca XX wieku moze w nieh 
znaleic takZe dla siebie praktyeznq naukt;:? 

"Na poezqtku B6g stworzyl niebo i ziemit;:. " Jest to pierwsze zdanie 
owego kaplanskiego hymnu, a zarazem niejako jego tytul, bo wszystko 
zostalo juz w nim zawarte. "Niebo i ziemia" znaezy tyle co wszeehswiat, 
gdyz Hebrajezyey innego okreslenia na wszeehswiat nie mieli. Jest to nie 
"poezqtek ezegos", leez po prostu "Poczqtek". Wszystko zaczyna si~ od 
Boga. B6g nie jest tu jednak jakims Absolutem, wydedukowanym przez 
mys! filozof6w, nie jest tez zwyci~skim Moearzem mitologieznych po
emat6w babilonskich. Jest On Tym, kt6ry dziala, Jedynym, kt6ry dziala. 
A dzialanie to jest niezmiernie proste: B6g rzekl i stalo si~. Wszystko 
otrzymuje od Niego swe istnienie. Jest to zresztq B6g bardzo szczeg6lny, 
czego my, uparci monoteiSci, na og61 wcale nie dostrzegamy. Slyszymy 
Jego stw6rcze slowo, lecz 0 Nim samym niczego si~ nie dowiadujemy. Nie 
rna On zadnych rodzic6w ani prarodzic6w, zadnej genealogii, nie rna 
matzonki, ani nawet dworu. I tym odr6znia si~ w spos6b zadziwiajqcy od 
wszystkich innych bog6w calego otaczajqeego swiata. Takiego Boga do
tyehczas nigdzie w naszym krt;:gu kulturowym nie by!o. 

Przeszkadza nam dzisiaj w tym tekseie nieraz owe siedem dni stwarza
nia swiata. Tymczasem siedem by to liczbq symboliczn'l oznaczajqcq petni~, 
doskonalosc. OtM po kaZdym dniu stworzenia powtarza si~ stwierdzenie, 
i.e B6g widzial, iz to, co uczynil, bylo dobre. Siowa te powraeajq niby 
optymistyczny refren. A sz6sty dzien podsumowuje wszystko tryumfalnym 
"bardzo dobre". Juz jednak rabini zydowscy interpretowali t~ si6demkt;: 
jeszcze winny spos6b. Chodzi tu wedlug nich takZe i 0 to, ze stw6reze 
dzialanie Boga pokrywa si~ z pelniq czasu, ze tylko one lItrzymuje swiat 
i nas w istnieniu . I tak nalezy zapewne rozumiec slowa Jezusa zapisane 
w Ewangelii sw. Jana: "Ojeiee m6j dziala az do tej ehwili i Ja dzialam" 
(J 5,17). 

W kolejnych strofach hymnu, odpowiadajqcyeh kolejnym dniom stwo
rzenia, pojawiajq si~ coraz nowe byty, lecz zawsze z jednej strony jest 
nieprzeliczony zast~p najrozniejszych stworzen, od gwiazd, nieba i ziemi, 
az po bydlo, ryby i ptactwo skrzydlate, z drllgiej zas - tylko Bog 
w niepoj~tej, straszliwej samotnoSci swej Jedynosci i Wszeehmocy. A prze
ciez - wbrew filozofieznej koncepcji Absolutu - Bog ten jest od samego 
poezqtku "Bogiem d I a", a przede wszystkim " Bogiem dla ezlowieka". 

Autor starszej opowieSci, opowiesei prozaicznej 0 stworzenill czlowieka 
i jego lIpadku, przedstawia Boga wed!lIg naszego odezueia nazbyt ant
ropomorficznie. M6wi 0 Nim, ze "przeehadzal si~ po ogrodzie, w porze, 
kiedy byl powiew wiatru", i.e juz po wygnanill ludzi z rajll "sporzqdzi! dla 
m~zezyzny i dla jego zony odzienie ze sk6r i przyodzia! ieh ", p6i.niej zas, 
gdy zaezyna! sit;: potop, sam zamkn'll ark~ za Noem i jego rodzinq (Rdl. 3,8 
i 21; 7,16). Otoz w el.asie, gdy teksty te powstawaty, nie istnia!o jeszeze 
pojt;:Cie osoby, totez pragncw lIkal.ac Boga osobowego, autor nie mia! 
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innego wyjscia, niz upodobnic Go do czlowieka. Ale w obrazach tych 
zawar! jeszcze cos znacznie wit;:cej : Jego bliskosc i czulll troskt;:, jakll otacza 
ludzi takie po ich upadku. Nie ulega zadnej wlltpliwosci: B6g Biblii jest 
zawsze Bogiem dla czlowieka. Nie na darmo powie ustami proroka Ozeasza 
(VIII w. przed Chr.): "A przeciei Ja uczylem chodzic Efraima [w tym 
przypadku to sarno co »Izraela«], na swe ramiona ich bralem; 0 n i z as 
n i e r 0 z u m i e J i, z e t r 0 S z c z y I ems it;:o n i c h" (Oz 11,3). A czy my 
dzisiaj zawsze to rozumiemy? .. 

Wedlug tej starszej opowieSci "B6g ulepil czlowieka z prochu ziemi 
i tchnlll w jego nozdrza tchnienie iycia" (Rdz 2,7). Tak wit;:c jest w nas cos 
z ziemi i cos z Boga. Wiedzial 0 tym r6wniez swiat poganski, tyle ze tam 
6w element boski jest na og61 zly, demoniczny. W Biblii czlowiek jest 
dobry z natury i dopiero jego wlasny wyb6r pchnie go na drogt;: zla 
i nieszczt;:scia. Ale to nie wszystko. Jest on taki.e stworzony do wsp6lnoty, 
bo - jak m6wi to B6g nieco dalej - "Nie jest dobrze, zeby czlowiek2 byl 
sam" (Rdz 2,18). Autor zas hymnu kaplanskiego, kt6ry zadowala sit;: 
stwierdzeniem, ie to B6g stworzyl czlowieka, a nie pr6buje jui wcale 
odpowiedziec na pytanie, w jaki spos6b to sit;: stalo, oswiadcza uroczyscie: 
"Stworzyl wit;:c B6g czlowieka na sw6j obraz, na obraz Boga go stworzyl, 
stworzyl go mt;:iczyznll i kobietll" (Rdz L 27). A bardziej doslownie, bliiej 
tekstu oryginalnego: "stworzyl go mt;:skim i zenskim". Trzeba przy tym 
zauwaiyc, ie w jt;:zyku hebrajskim "czlowiek" ('adam, a z rodzajnikiem 
ha 'adam) to podobnie jak i po polsku zar6wno jeden czlowiek, jak i "rodzaj 
ludzki". W przytoczonym tu tekscie chodzi 0 stworzenie wlasnie "rodzaju 
ludzkiego" , kt6ry jest jednoczesnie "mt;:ski i zenski", mt;:iczyznq i kobietq. 
Pelnym obrazem Boga nie jest sam mt;:zczyzna ani sarna kobieta, dopiero 
mt;:iczyzna i kobieta razem, ta najmniejsza podstawowa wsp6lnota, jakll 
tworZll. DJaczego? Moiemy sit;: tylko domysJae, ii dlatego przede wszyst
kim, le kalde z nich dwojga jest stworzone d I a drugiego, stworzone do 
wzajemnego przyjmowania i dawania, aby w nim wlasnie stae sit;: w pewien 
spos6b "obrazem" Boga. "Obraz" 6w rna jednak takle inne jeszcze 
znaczenie, do kt6rego za chwilt;: powr6cimy. 

Nie da sit;: wszakle zaprzeczyc, le w VI wieku przed Chrystusem, kiedy 
te slowa napisano, kobieta bynajmniej nie byla r6wna mt;:iczyznie. Nie byla 
mu r6wna i w6wczas, gdy powstawala owa starsza opowiese 0 Poczlltkach 
czlowieka, jakll znajdujemy w 2 i 3 rozdziale Ksit;:gi Rodzaju. Przeczytajmy 
jednak uwainie tekst m6willcy 0 stworzeniu kobiety (Rdz 2. 21-23) . Chyba 
zadne inne wersety Biblii nie sta/y sit;: zr6d/em tylu zart6w, mniej lub 
bardziej niewybrednych dowcip6w, rysuneczk6w, karykatur itp. Grzt;:z
niemy tu w niezrozumia/ej dla nas warstwie slownej tekstu, nie do
strzegajllc w og61e jego sensu. Mozna by sqdzic. i.e B6g wystvpuje w roli 
chirurga, kt6ry najpierw daje pacjentowi narkozv, by nastvpnie wycillc mu 

, W BT znajdzi emy lu slowo "meiczyzna· ·. bo, jak wynika z dalszego ciijgu opowiesci , 
pierwszy zosta! stworzony meiczyzna, w lekscie hebrajskim jesl lU jednak slowo .. cz!owiek". 
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zebro. W koncu robi jednak COS, czego najlepszy nawet chirurg dokonae nie 
potrafi: z jednego zebra "buduje" calq kobiete. 

Otoz 6w "gleboki sen", w jaki zostaje pogrqzony mezczyzna (sen taki 
spotykamy i gdzie indziej w Biblii), oznacza przede wszystkim, Ze to, co sie 
stanie za chwile, dzieje sie calkowicie poza swiadomosci q czlowieka. Kiedy 
sie obudzi, ujrzy przed sobq kobiete, nie majqc pojecia, skqd sie ona wziela. 
Wie jednak od razu, ze wlasnie w niej znajduje swoje dopelnienie. Wola wive 
z ogromnq radosci q: "Ta dopiero jest kosci q z moich kosci i cialem z mego 
ciala!" Jest to stwierdzenie najblizszego pokrewienstwa i r6wnosci . W podo
bny spos6b przem6wiq do kroJa Dawida zgromadzeni w Hebronie przed
stawiciele wszystkich pokoJen lzraeJa: "Oto mysmy kosci twoje i cialo' " (2 
Sm 5,1). I ta wlaSnie prawda zawarta jest w obrazie budowania kobiety 
z kosci wyjetej z ciala mezczyzny. Nie bardzo wprawdzie wiadomo, dlaczego 
musialo to bye zebro. Wielu badaczy upatruje w tym okruch prastarej 
tradycji, siegajqcej moze nawet trzeeiego tysiqclecia, w jezyku bowiem 
Sumer6w slowo ti oznacza zar6wno zebro, jak i zycie. 

Mezczyzna wita kobiete nie tylko jako "odpowiedniq dla siebie pomoc" 
(Rdz 2,18-20), te, kt6ra pozwala mu w pelni zrealizowae siebie, leez takl..e 
jako takiego samego jak on czlowieka. Autor biblijny jest najwyrazniej 
zdania, ze w zamysle Boga Stw6rcy kobieta i mezczyzna Sq sobie r6wni . 
Nier6wnose, jakq obserwuje w swoim swiecie, przedstawia jako skutek 
blednego wyboru i grzeehu pierwszych ludzi. Ow grzech sprawil r6wniez, iz 
praca, kt6rej potrzeba lezy w naturze czlowieka (por. Rdz 2,15), stala sie 
trudna i uciqzliwa (Rdz 2, J 6-19), doprowadzi on wreszcie nawet i do tego , 
ze brat podniesie reke na brata (Rdz 4, J -16). 

Czlowiek, raz wypowiedziawszy posluszenstwu swemu Bogu, zaczyna 
lekae sie wszystkiego - i swego Stw6rcy, i drugiego czlowieka. Wiez, ktora 
Iqczyla pierwszych Judzi, zostaje zerwana wraz z wiezi q, kt6ra Iqczyla ich 
z Bogiem. Mezczyzna w bardzo dobrze many nam spos6b broni sie, 
szukaj'lc winnych wok61 siebie. Na pytanie Boga: "Czy zjadles z drzewa, 
z kt6rego zakazalem ci jese?" odpowiada: "Niewiasta, ktorq posta wiles 
przy mnie, dala mi owoc z tego drzewa i zjadlem" (Rdz 3, 8-12). A zatem: 
to nie ja jestem winien, to ona, a wlasciwie nawet to Ty, bo przeciez 
"postawiles j'l przy mnie'" lIe razy i my calkiem podobnie sZlikamy 
usprawiedliwienia dla siebie ... 

Tak oto te prastare teksty pomagajq nam rozwazye nasz wlasny 
stosunek do Boga i do drugiego czlowieka, jak r6wniez znaczenie wsp6lno
ty w naszym zyciu . Na tym jednak nie koniec. Czlowiek, stworzony do 
pracy. przejmuje odpowiedzialnose za to, co Bog mu powierzyl. Pan 
"umiescil go w ogrodzie Eden, aby go uprawial i doglqdal" (Rdz 2, 15), 
a dwa te czasowniki hebrajskie mozna odniese do kazdej pracy, takze 
umyslowej (podobnie jak lacinska cultum oznaczala pierwotnie uprawe 
ziemi). Zawarte jest w nich zadanie i odpowiedzialnose zarazem. Potem 
w tej samej opowieSci Bog przyprowadza do mezczyzny stworzone przez 
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siebie zwierzeta, a ten nadaje wszystkim nazwy (Rdz 2,20), co w tamtym 
swiecie oznaczalo przejecie wladzy i odpowiedzialnosci za to, nad czym sie 
wladze sprawuje. 

Prawdziwe panowanie nalezy bowiem tylko do Jedynego. A przeciez 
r6wniez w owym p6Zniejszym, wspanialym tekscie kaplanskim czytamy 
wszechmocne slowa Boga: "Uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podob
nego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrz
nym, nad bydlem. nad ziemiq i nad wszystkimi zwierzetami pelzajqcymi po 
ziemi." Dalej to przykazanie wladzy nad swiatem polqczone jest z blogo
slawienstwem: "Bqdicie plodni i rozmnazaJcie sie, abyscie zaludnili ziemie 
i uczynili jq sobie poddanq, abyscie panowali nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzetami pelzajqcymi po 
ziemi" (Rdz I, 26, 28). Opuszczony tu werset 27 powraca raz jeszcze 
z naciskiem do stworzenia czlowieka "na obraz Boga". Jesli wczesniej 
pr6bowalismy interpretowac ten "obraz" teologicznie, tu czas wr6cic do 
calosci kontekstu. "Obrazem" kr61a dla jego poddanych byl najczesciej 
mianowany przezen zarzqdca prowincji. Sprawowal on wladze w jego 
imieniu i musial zdawac sprawe ze swoich rzqd6w, gdyz cale panstwo 
w istocie rzeczy bylo wlasnosciq kr6la. Podobnie i B6g nie abdykuje, 
przekazujqc panowanie nad swiatem stworzonym przez siebie ludziom. 
Majq oni rzqdzie tym swiatem w Jego imieniu i dla Niego. Jest to ich 
zadanie i zarazem ich odpowiedzialnosc. A nasze pokolenie przekonalo sie 
juz w spos6b nader bolesny, jakie mogq bye skutki, jeSli 0 tej odpowiedzial
nosci zapomnimy. 

Malo jest chyba tekst6w r6wnie aktualnych jak te zapisane przed 
dwudziestu kilku, a moze niemal trzydziestu wiekami, kt6rych przeklad 
zajmuje w naszych Bibliach zaledwie cztery niecale strony. A trzeba 
uprzedzic Czytelnika, ze nie cale ich bogactwo zostalo tutaj ukazane. 3 

ANNA SWIDERKOWNA, ur. 1925, prof. dr hab. historyk, papirolog, popularyzator
ka wiedzy 0 kulturze starozytnej, tlumaczka poezji greckiej i lacinskiej. Ostatnio 
wydala: ROV1l11WY 0 Biblii (wyd. III - 1996), Rozmriw () Biblii ciqg dalszy (1996). 

\ Szersze om6wienie, z nieco innego punklU widzeniu, w ROlJnOW{lch () Bih/ii, PWN 1994, 
1995. 1996. 
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Bohdan Pociej 


1m wit;cej rozmyslam 0 muzyce europejskiej w jej tysittcletnim rozwoju 
(kt6ry zaczyna sit; na dobre wraz z odkryciem jej polifonicznego wymiaru 
- na przetomie tysiqcleci) , tym bardziej uderza mnie jej "dialektyczna" 
dwoistosc, dychotomia, dualizm . Zdaje mi sit; ona wrt;cz rozpit;ta - spola
ryzowana - miedzy przeciwnymi biegunami (stqd tez moze, z owego 
napit;cia, jej tak intensywny rozw6j), poddawana przeciwstawnym sitom 
ksztahowania. W kolejnych szkicach chcialbym rozwazyc te najbardziej 
znamienne opozycje. Na poczqtek dajt; intuicjt; i intelekt. Zacznijmy od 
intuicji. 

Mary slownik termin6w i poke jilozojicznych (Warszawa 1983) wymie
nia szesc r6i.nych znaczen tego pojt;cia 0 lacinskiej etymologii (intuitio, 
intuitus - przyglqdanie sit;). Wszystkie one - poznawcze (empiryczne 
i intelektualne), metafizyczne, estetyczne, psychologiczne - u Kartezjusza, 
Kanta, Bergsona, Crocego - zesrodkowujq sit; wok61 znaczenia najwainiej
szego: intuicji jako "bezposredniego poznania istoty rzeczy", " poznania, 
w kt6rym podmiot jak gdyby wchodzi do wnt;trza rzeczy, ujmujqc wprost 
jej naturt;" . 

Korzenie tak pojmowanej intuicji sit;gajq wielkich odkryc Platona. To 
on, rozwijajqc prekursorskq mysl Parmenidesa (intuicja Bytu l ), doprowadzil 
do pelnej teorii tt; wladzt; duchowq czlowieka, akcentuj'lc jej mistyczny 
rdzen: zdolnosc bezposredniego doznania i osiqgania boskosci, Absolutu . 
Odtqd swiadomosc intuicji towarzyszy stale dziejom filozofii , osiqgajqc 
apogeum intuicjonizmu u Bergsona: 

absolut mote bye dany tylko w intuicji , podczas gdy wszystko inne mote bye 
przedmiotem analizy. Intuicjq zwiemy ten rodzaj wsp610dczuwania. za pomOCq 
kt6rego przenikamy wewnqtrz jakiegos przedmiotu, aby utozsami6 siC z tym, co ma 
on w sobie jedynego, a wi~c niewyratalnego. ( ... ) Istnieje co najmniej jedna 
rzeczywistoSc, kt6rq ujmujemy wszyscy od wewnqtrz, za pomocq intuicji, a nie 
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zwyklej analizy. Jest niq nasza wlasna osobowosc w swym przeplywaniu przez czas . 
Jest ni q nasze Ja, kl6re trwa (Wsr(!p do mera(izyki, przeklad Kazimierza Bleszyn
skiego). 

Intuicja a intelekt. Mozna powiedziec, ze czlowiek, jako podmiot 
poznania, sklada siy wprost z intuicji i intelektu. Pierwsza z wladz d,!zy do 
syntezy , druga do analizy. Obie wzajemnie sie dopelniaj'!. Rozr6znienie tak 
wyrazne, a zarazem podkreslajqce scisly zwiqzek obu wladz, zawdziyczamy 
r6wniez Bergsonowi. 

Intuicja jest wrodzona - dana - czlowiekowi jako istocie duchowej. 
Metafizyczna intuicja zorientowana na doznanie bytu jako bytu jest klu
czem do Absolutu: otwiera droge, przygotowuje grunt dla dociekan intelek
tu, kt6ry zawsze postepuje za ni q. A bydqc jedynq mozliwosci q dostypu do 
Bytu absolutnego, do istoty istnienia (rdzen mistycznyl), intuicja stanowi 
zarazem pierwszy klucz do s z t u k i. Te dwie jej funkcje, metafizycz
no-poznawcza i estetyczna, Iqcz'! sie ze sobq scisle, jako ze piykno 
prawdziwe Jest zawsze przejawem Absolutu . 

Sztuka objawia sie w intuicji i z intuicji metatizycznej powstaje. Intuicja 
jest niezbydnym warunkiem istnienia sztuki; r6zny jest tylko udzial intuicji 
w obrebie poszczeg61nych sztllk , wedlug ich tradycyjnego podzialu: poetyc
kie, maiarskie, muzyczne. W m u z y c e rola intuicji zdaje sie najwiyksza, 
Jej dzialanie najglebsze i szczeg6lne, co tym bardziej frapuje. ze caly proces 
kompozytorski (komponowanie - warsztat, technika) jest juz pracq anality
cznego umysill . Moi.na by wrycz utozsamiac intuicjy z muzycznosciq 
i m6wic, ze muzyka jest urzeczywistnianq intuicjq, a intuicja potencjalnq 
muzykq. Do takich stwierdzen sklania sarna natura muzyki i muzycznosci: 
substancja muzyki niematerialna, jej struktura lotna i plynna, jej mowa nie 
krypowana koniecznosciq pojyC; mllzyka pojmowana jako psycho-fizyczne, 
cielesno-duchowe przenikniecie i muzyka jako metafizyczna iluminacja. 

Utw6r muzyczny r6znych epok i styJ6w powstawal - i powstaje - z in
tuicji - czyli z przeczucia i wizji ca/osci (formy) - intuicji przed-czasowej 
i pre-formalnej . Taka intuicja artystyczna i tw6rcza olSniewa mozliwosci q 
wypelnien. niemal toisama z natchnieniem: tajemniczq iskrq zapalaj<lcq 
motor inwencji. We wstepnej - intuicyjnej - fazie procesu kompozytor
skiego pojawiajq siy r6wnoczeSnie: zarys calosci i zas6b wyjsciowych 
pomysl6w formotw6rczych, ziaren formy (motywy. tematy , harmonie. 
barwy, strllktury i przedmioty dzwiekowe). W rozblyskach intuicji objawia 
sie idea dziela. Potem przychodzi juz praca intelektu. 

Taki jest pierwszy kompozytorski aspekt intuicji. Jej aspekt drugi 
- i sens - tyczy nas. sluchaczy. Wartosc utworu muzycznego musi nam sie 
objawic w akcie ponad-analitycznej intuicji. Mniej wazne - czy juz 
w pierwszym sluchaniu. czy w kt6ryms z kolejnych. Wazne jest tylko. aby 
takiej intuicji doznac. aby przezyc muzyky w iluminacji jej sensu. Bowiem 
bez tego klucza intuicji nie pojmiemy nic, droga do zrozumienia muzyki 
pozostanie dla nas zamkniyta . 
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In tel e k t - pojawia si~ jako konieczne dope/nienie intuicji . Intuicja to 
czysta bezposredniosc poznania, danie rzeczywistosci (bytu) wprost. In
telekt to zaposredniczenie - posrednictwo poj~cia mi~dzy mnq jako po
znajqcym podmiotem a tym, co poznac pragn~: przedmiotem poznania. 
Intelekt "przeczy" intuicji, a zarazem zwiqzany jest z niq tak scisle jak 
cia/o z dusz<\. Zwi'lzek 6w i wsp6/dzialanie obu "w/adz" jest niezb~dnym 
warunkiem zaistnienia pelnej osoby ludzkiej. Intuicja bez intelektu by/aby 
jedynie swiat/em rozjasniaj,!cym pustk~, daremnym doznaniem bez na
st~pstw, bezsensown'! iluminacj,!. Intelekt bez intuicji i nie poprzedzony ni q 
by/by podobny uprawie ziemi ja/owej . 

Wskazmy na slowa bJiskoznaczne intelektu (termin lacinski: infelleclUs 
- pojmowanie, rozumienie): rozum, inteligencja, umysl. W odr6znieniu od 
intuicji, kt6rej istota jest bezczasowa, dla kt6rej czas jest nieistotny, a bycie 
w czasie zawieszone, intelekt jest Scisle zwi'lzany z czasem, jego uplywem 
i dzia/aniem, z procesem jako form,! organizacji czasu, z czasem zor
ganizowanym . Intelekt to umys/ czynny, rozum dzialaj'lcy . 

Intuicja pobudza intelekt, uruchamia intelektualne motory. I musi ona 
si~ stale z intelektem przenikac, inspirowae go i wspierac. Inspirowany 
intuicj'! umys/ rozpoczyna sw,! prac~ . Polega ona - formalnie - na 
urzeczywistnianiu potencjalnej energii myslowej w form~ poj~cia. Prz~dzi
wo mysli wiqze si~ w tkaniny poj~ciowe, uk/ada w desenie zdan senso w
nych. Gdyby jednak praca intelektu ogranicza/a si~ tylko do wiqzania 
misternie g~stej siatki poj~, w celu (wed/ug okreslenia Henryka Elzenber
ga) "narzucania jej na rzeczywistosc" - by/aby to praca ja/owa, schematy
czna, bez gl~bszego znaczenia, ograniczona do nazywania i powierzchow
nej systematyzacji . Praca intelektu musi natomiast dokonywae . si~ w dw6ch 
wymiarach : w poziomie i pionie, powierzchniowo i w gl,!b oraz w g6r~. 
W wymiarze poziomym wzrasta bogactwo poj~c, rozszerza si~ horyzont 
mysli, rodzq si~ nowe s/owa, poj~cia owocuj,!, mysl mysli sam 'I siebie. 
W wymiarze pionowym mysl dotyka rzeczywistosci - tego, co naprawd~ 
jest, bytu - wnikajqc w ni'l, z zamiarem przenikni~cia do rdzenia. AI
bowiem dotrzee do istoty rzeczy, sedna rzeczywistosci, i ukazac t~ istot~ , 

rzecz sam'l w sobie w poj~ciu, jest odwiecznym i ni gdy w pe/ni nie 
zaspokojonym pragnieniem ludzkiego umys/u . Moze z tego w/asnie prag
nienia i z uswiadomienia sobie owej niemozliwosci rodzi si~ ta wazna 
czynnosc zast~pcza przynalezna wprost naturze czynnego intelektu: zdol
nose i wladza analityczna. Intelekt-umys/ rozwaza, docieka, bada, rozklada 
na elementy, aby poprzez to odslonic wn~trze. I tutaj uderza analogia 
mi~dzy opisanym wyzej charakterem intelektu-umys/u czynnego a struk
tur'l utworu muzycznego w jego ksztalcie modelowym, w jego ontologii. 
Utw6r muzyczny w kulturze Zachodu - od czasu, gdy staje si~ pe/nq 
kompozycj'l 0 wymiarze r6wniez wertykalnym, struktur'l kilkuglosow'l, 
polifoniczn'l (czyli od epoki organum w XII i XIII wieku) - pojmowac 
mozna jako swoisty ("ideacyjny") zapis pracy intelektu. Intelekt dziala 
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w materii diwi~k6w niby w przed-poj~ciowej materii mysli: wiqze je 
w ksztalty - postaci diwi~kowe, jednostki senSll rozpoznawalne, tozsame. 
Jest to we wst~pnej fazie procesu komponowania podobne doprowadzaniu 
"masy" myslowej, plynnej jeszcze i niezr6znicowanej, do petnej jasnosci 
- w artykulacji poj~c. Owe niby-poj~cia muzyczne - motywy, ksztalty, 
figury diwi~kowe - tlumaczq si~ (tj. przejawiajq sens) w ramach okres
lonego utworu muzycznego i szerzej - w zakresie j~zyka czy systemu 
diwi~kowego panujqcego w danej epoce. 

Ruch poj~c organizowanych, "przymuszanych" wolq sensu w prze
strzeni my s I i jest analogiczny do ruchu motywow - ksztaltow, postaci, 
figur diwi~kowych - w przestrzeni m u z y k i. Motywy-pojecia rozwijaj'l 
si~ w zdania Sensowne, zdania wiqzq si~ w dluzsze okresy; motywy-poj~cia 
mnozq swe odmiany; postaci mysli muzycznych krqzq, nawracajq, po
wtarzane uporczywie, coraz dobitniej; sila znaczeniowa motyw6w-poj~c 
narasta b'ldz slabnie, mysJ wyostrza si~, ujednoznacznia, to zn6w roz
chwiewa si~ w wieloznacznosci ... Wszystko to dzieje si~ na osi czasu, 
w procesie myslowym, kt6rego analogonem jest utwor muzyczny - po
wstajqcy lub odtwarzany, konkretyzowany w diwi~kach. 

A w utworze 0 pelnych wymiarach pohfoniczno-harmonicznych (na 
przyktad: motety XVI wieku czy fugi Bacha) ruch mysli-motyw6w odbywa 
sie takie na osi pionowej: wzwyz i w glqb. Motywy-poj~cia pojawiaj'l si~ 
na r6znych poziomach, pi~trach , plaszczyznach mysli . Mysl muzyczna 
drqzy materi~ diwi~kowq (kierunek w glqb), na podobienstwo mysli 
pojeciowej penetrujqcej obszary materialnej rzeczywistosci. Bqdi tez, po
budzana intuicj'l, wznosi si~ w rejony rzeczywistosci duchowej, w sferc:; 
idei. Poziomy-plaszczyzny myslenia zazebiajq si~. Mysli r6zne, zarazem 
zwiqzane pokrewienstwem w zasadach kontrapunktu , rozwijajq sic:; r6wno
legle, przeciwstawiaj'l si~ sobie w przestrzeni muzycznej; rozwija sie dialog 
mysli, ujawnia polifoniczna dialektyka procesu myslowego. Myslowo-mu
zyczna przestrzen pulsuje - rozrzedza si~ i g~stnieje. Mysl zasadnicza 
upraszcza sie i rozjasnia, to zn6w komplikuje i - pozornie - zaciemnia. 
M6wimy wtedy, ze muzyka - jak poszczeg61ne fugi z ostatniego dziela 
Bacha (Die Kunst der Fuge) - jest maksymalnie nasycana, roznorako 
i r6znopoziomowo, r6znopostaciowq, choc z jednej postaci-ziarna sic:; 
wywodzqq mysl'l muzyczn'l. 

BOHDAN POCIEJ , ur. 1933, muzykolog, krylyk muzyczny. Wydal m.in.: Klawesy
ni.ki franc:usc)' (1969). Bach - mu zyka i wielko.({ (1972), Idea - diwil:k - forlila 
([972), Lu/os/awski a warllJ.({ mt/zyk; (1976), Szkic:e z l',Ji.nego romantYIJnu (1978), 
Mahler (1993) 
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EUROPA!ALEJAKA? 


Denis de Rougemont, LIST OTWARTY DO EUROPEJCZYKOW, 
przetozyla Aleksandra Ol~dzka-Frybesowa, 

Ohcyna Wydawnicza VOLUMEN, b.d.w. 

Denis de Rougemont, OEUVRES COMPLETES, 
III: ECRITS SUR L'EUROPE, 

vol. I: 1948-1961, vol. 2: 1962-1986, La Difference, Paris 1994 

Zapytany pod koniec iycia 0 ir6dla i racje jego oddania dla "idei" 
europejskiej, Denis de Rougemont wskazal najpierw na swe pochodzenie: on tei 
mial "Europ~ w rodzinie". Urodzony w Neuchatel , od dziecka s!yszal 0 ciot
kach z Drezna i Bawarii, 0 dalekich kuzynach z Bretanii, Prus. Austrii i Wloch. 
o wuju Edwardzie. grafologu z Paryia . 0 wuju Arturze. jcdnym z dyrektor6w 
10ndynskiego Lloydsa. 0 wuju Franku, kosmpolicie iyjll,cym w Kairze , 0 wuju 
Filipie , malarzu nadwornym ze Szwccji . W dawnym ksi~stwie Neuchatel . kt6re 
w 1848 roku zostalo kantonem szwajcarskim, taka sytuacja rodzinna nie byla 
czyms wyj&tkowym. Przeciwnie, byla raczej regul'l. 

Podstawowll, r a c j q dla proeuropejskiej postawy Denisa de Rougemont bylo 
nalomiast przeSwiadczenie 0 tym, ie dobiegla konca historyczna rola panstwa 
narodowego. L 't/at-nation to tw6r, kt6ry z jednej strony jest zbyt maly. 
a z drugiej - zbyt duiy . Zbyt maly. bo nie jest w stanie. pomimo uroczyscie 
zglaszanych pretensji , ani obronic swej suwerennosci, ani zapewnic podleglym 
obywatelom bezpieczenstwa. Umie w tym wzgl~dzie stwarzac jedynie pozory. 
o tyOl, jak niebezpieczna i kosztowna jest ta gra pozor6w, przekonali si~ 

Europejczycy podczas obu wojen swiatowych. Panstwo narodowe jest z drugiej 
strony zbyt duie: SWll, jednolita.. zbiurokratyzowanll" scentralizowan& wladzll, 
przytlacza, kr~puje, dezorganizuje autentyczne iycie spo!eczne i kulturalne, 
choc i tu stwarza pozory - "organizuje", "zarzqdza", " pobudza" i "wspiera'·. 

Reakcj'l na te dwa rodzaje niedostatk6w panstwa narodowego S'l dwa szeregi 
przeciwstawnych - wydawa!oby si~ - zjawisk. Z jednej strony wystl;;puj'l ruchy 
" konwergencyjne" , dazenia zjednoczeniowe. kt6re w Europie doprowadzily do 
powstania Rady Europy i Wsp6lnego Rynku . Z drugiej strony w Bretanii, 
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Flandrii . Kraju Bask6w. Jurze Szwajcarskiej w imic;: obrony wlasnej kultury, 
obyczaj6w. jc;:zyka czy po prostu interesow ekonomicznych podnosi sic;: z'Idanie 
autonomii czy niepodlegloSci. Wsp61nym elementem tych zjawisk jest zakwes
tionowanie samej zasady paiistwa narodowego - twierdzi de Rougemont. 

Czyi: jednak ci , co pragnq zjednoczenia Europy, mogq pr6cz wlasnyeh 
marzeii wskazac jakis solidniejszy fundament , kt6ry wytrzyma napor sprzecz
nych interes6w ekonomicznyeh i t(:sknot wyroslych pod wplywem narodowej 
mistyki~ Wedlug de Rougemonta jest nim wspolna Europejczykom kultura. 

Pierwszq Cz(:sc Listu olwarlego do Europejezyk6w wypelniajq wi(:c proby 
blizszego okreslenia tego fundamentu jednosci europejskiej . Zrazu wydaje sic;:, 
ze przedsiewzic;:cie 10 rna znamiona paradoksu. Nic lepiej nie charakteryzuje 
przeciei Europejczykow jak to, ie zapamic;:tale podnoszq dziel'lce ieh r6inice. 
W tej roinorodnoSci . starannie strzeionej i kultywowanej, latwo jednak dostrzec 
elementy glebszej wspolnoty. Podkrdla wiec de Rougemont, ie jui sarna ta 
mysJ: jednosc powstaje ze zlozenia przeciwstawnych czy wrecz "sprzecznyeh" 
skladnik6w, wsp61tworzy podloze kultury europejskiej. Wystepuje bowiem 
i w filozofii starozytnych Grek6w, gdy Heraklit kontlikt nazywa ojcem wszyst
kich rzeczy, pojawia sie w sporach dotyezqcych Trojcy Swic;:tej, powraca 
w chrzeScijaiiskiej mistyce i klasycznej filozofii niemieckiej. 0 glc;:bszej jed no
sci kultury europejskiej swiadczy wiele: trwanie przez wieki pewnych wqtk6w 
("odysei" od Homera po Joyce'a), pewnych sposob6w komunikowania sie 
(takich jak esej, mowa czy traktat) czy pewnych gatunk6w tw6rczoSci artystycz
nej (tragedii. komedii. portretu , koncertu). Poswiadcza j'l pokrewieiistwo jc;:zy
k6w. "Literackie jc;:zyki Europy wykazujq mi(:dzy sobq Scisle zwiqzki (z jednym 
wyjqtkiem: grupy j(:zyk6w ugrofiiiskich) ze wzgl(:du r.a '.Vsp61ne irodloslowy 
indoeuropejskie, greekie i laeinskie oraz wzajemne zapoiyezenia. Zupetnie 
inaczej jest w wypadku lndii, a tym bardziej Chin - na tyeh terenach tak zwane 
»wielkie j(:zyki« (czternascie w obu wypadkach) r6i:niq sie miedzy sob~1 

gruntownie, to jest nie posiadaj'l wsp61nych korzeni czy przeszlosci" (List ... , 
s. 65). Tym, co I'lezy Europejczyk6w, Sq wreszcie cale wieki refleksji nad 
wsp61notq europejskq, dokladnie Vingt- huil sieeles d 'Europe ("DwadzieScia 
osiem wiekow Europy"), jak glosi tytul przygotowanej przez de Rougemonta 
antologii "tekstow europejskich" od Hezjoda do dokument6w zaloiyeielskich 
Rady Europy i Europejskiej Wspolnoty Gospodarczej (z pewnosci q i te prac(: 
de Rougemonta wano by przyswoic czytelnikowi polskiemu). 

W Eerils sur {'Europe , w tym tahe w Liseie otwarlym do Europejezyk6 w, 
Denis de Rougemont nie poprzestaje na prz.ywoJaniu wsp61nej wszystkim 
Europejczykom kultury. na przypomnieniu Jej wqtk6w greckich, iydowskich, 
chrzeScijanskich. arabskieh, celtyckich, germaiiskich, slowiaiiskich. Zarysowujc 
tei wlasnq formu1e zjednoczenia europejskiego. SkJada sic;: na ni q kilka elemen
tow. Pierwszym jest federalizm, drugim - regionalizm . De Rougemont pragnqt 
bowiem. by zjednoczona Europa byla fedcracjq region6w. W organach federal
nych wyrazaJaby sic;: europejska jednosc, w regionalnym charakterze skladnik6w 
federacji - europejska r6i:norodnose. Regionalizm mial dla de Rougemonta 
waczenie nie tylko "techniczno-ustrojowe". Region dzieki swej ludzkiej skali 
mial bye miejscem realizacji prawdziwej woJnoSci, tj . takiej, kt6ra nie cofa sie 
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przed odpowiedzialnosci'l. Tylko tak poj~q wolnose da si~ pogodzi e z godnos
ci q ludzkiej osoby. sqdzil de Rougemont jut w latach trzydziestych. gdy we 
wsp6lpracy z Mounierem formulowal filozoficzne podstawy personalizmu. To 
wlasnie personalizm domagajacy si~ zaangaiowanego podejmowania prob
lem6w, kt6re przed jednostkq stawia blizsze i dalsze otoczenie spoleczne, 
stanowi ostateezne ir6dlo i zwienczenie ,.idei" europejskiej de Rougemonta. 

Po II wojnie swiatowej de Rougemont byl przede wszystkim "zaangai:owa
nym " Europejczykiem . Byl mi~dzy innymi jednym z protagonist6w Kongresu 
Rueh6w Europejskieh w Hadze (w J 948), kt6rego konsekwencjq bylo powola
nie Rady Europy . Byl jednym z tyeh. kt6rzy wierzyli. ie Judy europejskie 
w obliew nieszcz~se sprowadzonych na nie przez wojn~ , rychlo zechcq za 
posrednictwem stan6w generalnych Europy nadae sobie federacyjn q konstytu
cj~. zdefiniowae fundamenty jednoJitej poJityki zagranicznej i miJitarncj, stwo
rzye wsp61ny rzqd. Powolanie Rady Europy mialo zapoezqtkowae te przemiany. 

Jak wi adorno, to nie ambitne projekty zarysowane podczas Kongresu 
w Hadze ani tei podj~te kiJka lat p6iniej pr6by powolania Europejskiej 
Wsp6Jnoty Politycznej zainicjowaly proces integracji europejskiej. Rzeczywisty 
poczqtek byl 0 wiele skromniejszy. Byla nim Europejska Wsp61nota W~gJa 
i Stali. Kolejne etapy wyznaczala Europejska Wsp61nota Gospodarcza, Europej
ska Wsp61nota Energii Atomowej , Europa dziewi~ciu , dwunastu, pi~tnastu 

czlonk6w. Do tego procesu, wszcz~tego przez Jeana Monneta i Roberta 
Schumana, de Rougemont odnosil si~ na og61 krytycznie. Mial mu za zle 
jednostronnosc, pomijanie kulturalnego aspektu "europejskoSci ". To, ie Iinia 
Hagi i Rady Europy nie zbiegla si~ z liniq Planu Schumana i Europejskiej 
Wsp61noty Gospodarczej, nazywa de Rougemont w napisanej pod koniec zycia 
prawdziwej diatrybie 35 aIlS d 'allentes de(:ues mC/is d'es(Joir invaincu: Ie 
Conseil d'£urope (,,35 lat nie spelnionych oczekiwan ale niezlomnej nadziei 
- Rada Europy") "najwi<;:kszq pomylkq epoki", "skandalem". "un cafouillage 
polilique" . 

Wydajc si~ jednak, ie w swej krytyce stopniowego wytwarzania - jak to 
formulowal Plan Schuman a - "solidarnoSci faktyczncj" Europejczyk6w de 
Rougemont nie calkiem jest sprawiedliwy. Jei:eli nie zreaJizowaly si~ propozy
cje federalist6w, to mi<;:dzy innymi dlatego, ie federalistyczna alternatywa nigdy 
nie zostala tak precyzyjnie i szczeg610wo wypracowana jak zamiary Monneta 
i Schumana. U samego de Rougemonta nie znajdzie si~ na przyklad szczeg610
wej wizji tego, czym rna bye region . Przytaczany wielekroe przyklad Regio 
Basiliensis nie moze takiej wizji zastqpie. Jeszcze mniej konkret6w moina 
znalde na temat sposob6w przejscia od panstw narodowych do Europy 
region6w. ezy panstwo narodowe dobrowolnie abdykuje, niepostrzeienie ob
umrze, zachowa jedn ak jakieS szczqtkowe znaczenie, czy tei wkomponuje si~ 
moze w federalnq struktur<;: jako szczebel posredni pomi<;:dzy regionami a calo
Sci q Europy? 

Inne zastrzezenie moze budzie nieprzejednany antyamerykanizm de Rougc
monta. W jego " pismach 0 Europie" Ameryka pojawia si~ na og61 wtedy, gdy 
chce on przestrzec Europejczyk6w: jcsli si<;: nie zjednoczycie, to zostaniecie 
skolonizowani, bo albo ulegniecie sile pieniadza. kt6ra zagraza warn zza 

134 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

Oceanu, alba nagiej sile, kt6rq grozi warn imperium radzieckie. Ani slowa 
uznania chociazby dla roli, jakq Ameryka odegrala w powojennej rekonstrukcji 
Europy, gdy "sila pieniqdza" przejawila sie w postaci Planu Marshalla. Kontrast 
jest znow uderzaj<l.cy: w swych pamit:tnikach Monnet - jako jeden z glownych 
wykonawc6w Planu Marshalla - roJt: tt: dostrzega i docenia. 

Przykrq konsekwencjq ujmowania sytuacji Europy przez pryzmat koncepcji 
symetrycznego zagro:i:enia ze strony USA i ZSRR jest tak:i:e to, ie de Rouge
mont malo rna do powiedzenia Europejczykom z Europy Srodkowej i Wschod
niej. Choc na pocz<l.tku LiSlu zwraca sit: do Albanczykow, Baltow, Polak6w, 
Czechoslowak6w (his), nie zaprz<l.ta jego uwagi kwestia, jak owi Europejczycy 
przedostanq sit: do sfederowanej Europy regionow z imperium radzieckiego, 
ktore rna trw ale i niezmiennie zagra:i:ac Europie. 

W ciqgu cwiercwiecza, jakie min~lo od publikacji Lislu, na szczt:scie nie 
potwierdz.ily sit: obawy de Rougemonta. Zadne z zagraiaj<l.cych Europie im
periow nie zapanowalo nad ni q. Przeciwnie, jedno zd<liylo sit: rozpasc. Nie 
ziscily si~ tei jego nadzieje. Ideal europejskieJ federacji regionow jest nadal 
daleki od urzeczywistnienia. Pojawily sie natomiast zjawiska, kt6rych nie 
przewidywal. Tendencje nacjonalistyczne i antymodernizacyjne narastajq w ca- \ 
lej Europie . 

Czy warto wi~c czytac de Rougemonta? Marcin Kr61 , autor wst(:pu do 
polskiego przekladu, odpowiada: "Albo ktos zwraca uwag~ wyl<l.cznie na realia 
polityczne i w6wczas oka:i:e si~, :i:e Denisa de Rougemonta wizja Europy jest 
dzisiaj jeszcze bardziej odlegla, ni:i: byla w 1970 roku, albo przede wszystkim 
na wartosci duchowe i w6wczas idea Denisa de Rougemonta wydaje si(: dzisiaj 
nie tylko jeszcze bardziej potrzebna, ale i bard7.iej akwalna" Nieco inna 
odpowiedz: warto czytac de Rougemonta, gdy poszukuje sie celnych sfor
mulowan "idei" europejskiej. Gdy procz "idei" szuka si~ tei: sposob6w 
przekuwania jej w rzeczywistosc , poza "pismami 0 Europie " de Rougemonta 
warto czytac na przyklad pamietniki Monneta. 

Czeslaw Por~bski 

CZESLAW POREBSKI , ur. 1945, dr hab., wykladowca filozofii Akademii Ekono
micznej w Krakowie. WydaJ m.in. Umowa spo/eczna w .fwielle leorii decyzji (J 986), 
Na przyklad Szwajcarzy ... (1994), Polish Value Theory (1996). 
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JAKIEJ 

FILOZOFII POLITYCZNEJ 


POLACY POTRZEBUJA 


Marcin Krol, LIBERALIZM STRACHU 

CZY LIBERALlZM ODWACI, 


Znuk - Fundacju Bu\orego, Kruk6w 1996, ss. 207 

# 

Za kai.dym razem , kiedy Marcin Kr61 rna wyglosie w TV opinie na jakis 
aktualny temat. wiem z g6ry, te sformuluje sqd, po pierwsze, niebanalny i, po 
drugie, gleboko osobisty. Wiem - innymi slowy - te zechce mi powiedziee od 
siebie cos wai.nego (dlatego zamieniam sie w sluch, co w kontakcie z telewizyj
nymi gadajqcymi glowami zdarza mi sie nieczesto). Nic wiec dziwnego, ze 
podobne oczekiwania obudzila we mnie jego ostatnia ksiqzka. Tym bardziej, i.e 
dramatyezny tytul wydaje sie stawiae czytelnika przed jakims istotnym wybo
rem (zasluguje wiec chyba na pytajnik?), a jui pierwsze zdanie zapowiada, i.e 
mowa bedzie 0 kwestiach podstawowych: "Sq rzeczy, kt6re nie budzq mojej 
wqtpJiw05ci, bez kt6rych nie umialbym iye i dla kt6rych jestem got6w oddac 
bardzo wiele". 

W czym problem? Autor formuluje go w spos6b nastepujqcy: "Poczucie 
swobody, poczucie bezpieczenstwa w zakresie wykorzystywania mojej wolnoSci 
stanowi q wartoSci tak zasadnicze, i.e na nie nie warto ich zamieniac. Dlatego 
liberalizm wymaga obrony , obrony lakze przed liberalami, kt6rzy chcieliby 
pozbawie go rozmachu, rozleglych perspektyw i tej wielkosci, jakq nadali mu 
wielcy filozofowie polityczni, od lohna Locke' a po Isaiaha Berlina." Na ezym 
rna polegae owo zawetenie, ezy zgola podwazenie autentyeznego liberalizmu? 
Na tym mianowicie, i.e wymiar poziomy ("prawo do wolnosci i do godnOSci") 
coraz bardziej zagraza wymiarowi pionowemu (to wszystko, co nie rna "ezyslo 
biologicznego charakteru, a poJega na tym, . i.e por6wnujemy jedne dziela, 
wartosei, widoki, obyczaje z innymi i jedne stawiamy wyzej, a drugie niiej "). 

lako alarmuj'lca diagnoza nie wydaje sie to zbyt jasne. Wszak zjawisko, 
o kt6rym mowa (owa "demokratyzacja " zycia spolecznego i kwestionowanle 
" naturalnych" hierarehii) , zaehodzi od paru stu1eci (dla niekt6rych jut od 
Renesansu, ezy Ii od p61 tysiqclecia) i weale nie wydaje sie, by wlasnie ostatnio 
zaszlo cos przelomowego (tzn. trzeba by tak q teze postawic i jej bronie, co 
byloby ogromnym przedsiewzieciem). Moi.e wiec zasadniczo ehodzi 0 inter
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pretacj~ W~ZSZq, 0 wyrugowanie wymiaru pionowego z teorii - a nie z rzeczy
wistoSci ...Mysl liberalna niew<\tpliwie miala u swoich pods taw silne pogl<\dy 
aksjologiczne i epistemologiczne, jednak dzisiaj pr6ino by ich szukac. Co takiego 
si~ stalo? Moina (... ) powiedziec, ie jest to wynikiem zwyci~stwa wymiaru 
poziomego lej mysli nad pionowym, lub tei demokracji nad liberalizmem, czy 
wreszcie polityki nad kulturq, a w tym tilozoti<\. .. Brzmi to, po pierwsze, 
nadzwyczaj abstrakcyjnie i, po drugie, zn6w wymagaloby przytoczenia ogrom
nego materialu dowodowego (kt6ry z pewnosci q nie b~dzie jednoznaczy: wszak 
i Hobbesa, i Locke'a zalicza si~ do niwelator6w teorii liberalizmu). 

Wyjdzmy wil;c moie od tytulowej antytezy ... Liberalizm strachu" to termin 
zapoiyczony od niedawno zmartej Judith Shklar (autorki m.in. ksiqzki Ordinary 
Vices . .. Powszednie przywary ", kt6ra ukaie si~ niebawem po polsku w ramach 
tej samej serii co ksiqzka Kr6Ia). Shklar chodzi 0 to, ze polityka nie powinna 
zmierzac do zadnego celu pozytywnego, do realizacji wartosci (nawet gdyby 
owym summum bOllum mial bye jeuynie moralny pluralizm). Polityka rna sluzyc 
wylqcznie climinacji namacalnego zla (summum Ina/urn). Okruciefistwo i strach 
S<,! bowiem tym, czego wszyscy unikamy - w tej kwestii panuje powszechny 
konsens. "W tym wlasnie rozumieniu liberalizm strachu rna od samego POCZqt
ku intencje uniwersalne, a nawet kosmopolilyczne." 

Termin Shklar jest por~czny, gdyz pozwala okreslic stanowisko alternatyw
ne atrakcyjnym mianem "Iiberalizmu odwagi" - autor posluzyl sil; tu swiado
mie terminologiq perswazyjnq. W profesjonalnym iargonie moina jednak latwo 
znaleic inne nazwy dla tej antytezy. Spr6buj~ jq tu przedstawic nieco bJizej , 
bysmy na tym tie mogli ocenic intencje autora. 

"Liberalizm strachu" to inaczej liberalizm atomistyczny lub deontologiczny 
(mozna tei; mowic - z perspektywy epistemologicznej - 0 nastawieniu mini
malistycznym bqdi neutralistycznym). Najog61niej rzecz biorqc , w tym domi
nujqcym dzis nurcie liberalizmu chodzi 0 to, by oprzec teori~ (a w konsekwencji 
- zasady polityki) na najmniej spornych, najbardziej obiektywnych zasadach 
i w ten sposob wykroczyc poza kontlikt wartosci. OWq bezspornosc i 6w 
obiektywizm interpretuje si~ rozmaicie (powiedzmy og6lnie: w duchu zdrowo
rozsqdkowym, scjentystycznym lub proceduralnym). Ola Shklar owym bezspor
nym fundamentem jest namacalne zlo. Ola atomist6w (tych wszystkich, dJa 
kl6rych spoleczefistwo ma wartosc jedynie instrumentalnq) - moina do nich 
zaliczyc, z rozmaitymi zastrzezeniami, Hobbesa, Locke'a, utylitarystow - opokq 
teorii jest indywidualna satysfakcja, interes jednostki. Ola kantystow (np. 
Hayek, Nozick, Rawls) podstaw'l teorii jest neutral nose, bezstronnosc propono
wanych regu! wsp6Idzia!ania. 

Stanowisko alternatywne moina z kolei nazwac Iiberalizmem teleologicz
nym bqdi holistycznym. Przedstawiciele tego nurtu zarzucajq konkurencji, ie 
d'lienie do wykroczenia poza kontlikt wartosci jest chimerq. Poszukiwanie 
jakiegos poustawowego, neutralnego wzgl~dem wartoSci, niekont1iktogennego 
poziomu czlowieczenstwa ( .. najniiszego wsp61nego mianownika") to - w ich 
diagnozie - bezzasadne przeniesienie do humanistyki nowoiytnego podejscia 
naukowego (kt6re zasadza si~ na odrzuceniu arystotelizmu, rezygnacji z tele
ologii w wyjasnianiu: zamiast poszukiwac celow w naturze, nauka poszukuje 
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przyczyn). Swiat ludzki jest bowiem swiatem celowym - jest obszarem realiza
cji wartosci, jest miejscem dqzenia do dobra - a czlowieczefistwo jest kategori q 
moralnq (a nie obiektywnq czy formalnq). 

Zarysowany spor lOany jest w literaturze pod naZWq "debata miedzy 
liberalami a komunitarianami" (toczy si~ ona od lat dwudziestu). Os rozwazafi 
Krola stanowi teza (zgodna z komunitariafiskq krytykq liberalizmu), iz ow 
"najnizszy wspolny mianownik" (ponizej sfery wsp6lnych sensow, wartosci, 
pozytywnych celow) jest standardem dalece niewystarczajqcym w zyciu pub
licznym (a poszukiwanie takiego mianownika czyni filozofi~ polityclOq zaj~
ciem jalowym). Trzeba go wiec koniecznie uzupelnic 0 wymiar pionowy 
- 0 horyzonty sensu, kt6re konstytuujq rzeczywiste wspolnoty - jesli teoria 
liberalizmu rna brzmiec przekonujqco. 

Potrzeba nam wi~c - postuluje w duchu komunitariafiskim autor - "libera
lizmu odwagi": ideologii swiadomej wlasnej sily i wlasnych celow (a nie 
czegos, co udaje metaideologi~). 

Ksiqzki Marcina Krola nie mozna jednak w zadnym wypadku sprowadzac 
do tego teoretycznego wqtku (zarysowanego w pierwszej cz~sci pracy). W takim 
przypadku trudno byloby bowiem zrozumiec, primo, dramatycznosc tytulu 
i wstepu, oraz, secundo, cel rozwazafi autora. W kwestii drugiej: Liberalizm 
slracizu czy IiberaliZI1l odwagi nle stanowi wszak prezentacji liberalno-komuni
tariafiskiej debaty. Krol powoluje sie wprawdzie na najnowszq literatur~ i stresz
cza niektore stanowiska, ale nie chodzi mu przeciez 0 zapoznanie czytelnika 
polskiego z tq filozoficznq dyskusjq. Zasadniczo rozdziela pochwaly i nagany, 
wyraia swoj stosunek - a polski czytelnik nie jest w stanie ocenic sily jego 
argumentacji, gdyz owej debaty po prostu nie zna (albo zna jedynie z jedno
stronnej relacji zawartej w Cnolaciz liberalnyciz Stephena Macedo). Podstawowa 
ksiqzka "liberalow" - Teoria sprawiedliwosci - zostala wprawdzie przetluma
czona, ale niewiele u nas wiadomo 0 lawinie publikacji w duchu wczesnego 
i poinego Rawlsa. Nie znamy tez na razie komunitariafiskiej odpowiedzi: 
ksiqzek Sandela, Walzera i Taylora. Moze wiec Krol chcial przemowic do 
specjalistow od filozofii politycznej? To jeszcze bardziej wqtpliwe, zwazywszy 
na osobisty ton i swobodny tok wypowiedzi. Chyba dlatego wlasnie Wojciech 
Sadurski, wybitny teoretyk liberalizmu (w recenzji zamieszczonej w Rzeczypos
polile)), mogl po entuzjastycznych pochwalach ksiqzki Krola po prostu zanego
wac jej centralnq, teoretycznq tez~. Sadurski stwierdzil mianowicie (w duchu 
poinego Rawlsa), ze "Iiberalizm strachu" jest jedynie nieideologicznym sposo
bern osiqgania konsensu i znakomicie wsp6lgra z silnym, ideologicznym 
"liberalizmem odwagi". Sadurski mogl tak napisac tylko dlatego, i.e autor 
ksiqzki akurat nie przedstawi! blizej tego wqlku debaty (ktory funkcjonuje pod 
haslem: "Czy mozna uprawiac filozofie politycznq bez metafizyki?"). 

Osobisly ton ksiqzki Krola, jak sqdze, staje si~ zrozumialy dopiero w kon
tekscie polskiej rzeczywistosci (wszak do tego czytelnika ksiqi.ka zostala 
skierowana). Zasadniczo autorowi chodzi chyba 0 to, ze "Iibcralizm strachu" 
nie lyle rna pewne wady jako teoria (bo to jest temat osobny i ogromny), co 
wypacza optyke uczestnikow i.ycia pUblicznego, rodzi iluzje i falszywe oczeki
wania (np. jdli idzie 0 role KOScioia czy 0 sens polityki). Frapujqce uwagi 
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w tym duchu s ~ rozsiane w calej ksi~ice. ale niestely nie tworzq sp6jnego, 
wyrainego w~tku. Niestety, gdyi - jak mniemam - z tego wlasnie powodu 
ciekawa ksi~zka Marcina Kr61a nie wzbudzila u nas zainteresowania, na jakie 
zasluguje. 

Andrzej Pawelec 

ANDRZEJ PAWELEC, ur. 1964, dr filozofii , eseista, tlumacz. 

POLAKMALY 

ALBO 


HIPEREUROPEJCZYK 


Andrzej Bobkowski, SZKICE PIORKIEM, 
"CiS", Warszawa 1995, SS. 552 

Temat 

Dziennik Andrzeja Bobkowskiego ma swoj~ trzeci'l premierl;. Rzec by 
moina - w kazdej Pol sce now~, Pierwsz'l w 1957 w paryskiej "Kulturze", czyli 
w Polsce emigracyjnej ; drug~ w latach osiemdziesi'ltych w Pol sce podziemnej, 
a nawet w PRL-u, bo przecie p610ficjalnie , na stoliku przed uniwersytetem, 
widywalem dwa grube , drobno zadrukowane tomiki ; wreszcie w Pol sce trzeciej , 
kt6ra nazywamy r6inie. kaidy wedJe swego doswiadczenia, ale zawsze z przed
rostkiem " post-" . Chociaz wi'lzanie dziej6w literatury z dziej ami upadaj'lcych, 
marionelkowych rZ'ld6w jest , slusznie krylykowanq, acz nadzwyczaj trwalq, 
manienj rodzimej krytyki, to jednak Bobkowskiego trzy starty na Parnas 
zbiegajq sil; z polskimi startami w lepszq przyszlosc tak precyzyjnie, ie az 
znaCZqCO, Sam Autor zreszt'l zdaje sil; usprawiedliwiac takie traktowanie swego 
dziela - wszak obral za temat namyslu PolskI; , Polak6w j polskosc w zetknil;ciu 
z Zachodem. 

Zapiski obejmuj'l lata 1940--44, kt6re Pisarz spl;dzil w " wolnej strefie" na 
poludniu i w okupowanym Paryiu. Jest to w istocie portret wojennej Francji 
- zaczyna sil; bowiem w dniu wkroczenia Niemc6w, a konczy w dniu 
wyzwolenia stolicy przez Sprzymierzonych, Bobkowski wyjechal z kraju w ma
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rcu 1939 i nigdy don nie powr6cil. Po zakonczeniu wojny przebywal tei jeszcze 
jakis czas we Francji, ai do momentu, gdy zdecydowal sie osiedlic w Gwate
mali. Ramowa, preeyzyjna, swiadomie literacka konstrukcja Szkicow... sugeruje. 
ie mamy do czynienia z dzielem raczej historycznym nii osobistym. Zawarte 
w nim obserwaeje dotycz<\ gl6wnie: ekonomii, historii, polityki i obyczaj6w, 
nawet opisy calkiem intymnych, zmyslowych doznar'i S<\ pretekstem do [or
mulowania filozofieznych sentencji w rodzaju: "Zycie jest najwainiejsze." 

Przyznaje, ie jest to z mojej strony zlosliwosc, ale nie pozbawiona chyba 
"usprawiedliwiaj<\cych" mnie ir6del. Ot6i moje pierwsze wraienie po powt6r
nym przeczytaniu ksiqiki to.. zaw6d. Co sie stalo? Z pewnosci<\ to ja sie 
zmienilem, nie dzielo. Pisz<\c przeto dzisiaj 0 Bobkowskirn, musze pisac troche 
o sobie. Nie bedq to jednak calkiem pry watne zwierzenia Potraktuje Autora 
(typowego inteligenta 0 liberalno--kosmpolitycznej orientacji) i siebie Uesz
cze-nie-typowego inteligenta z pokolenia u progu dojrzalosci) jako bohater6w 
pewnego dialogu. Rzecz bedzie 0 autoportretach czyli 0 formie Polaka. 

Czytalem Szkice ... po raz pierwszy w czasach studenckich , w powielaczo
wym, sentymentalnym dzis wydaniu i bylem wtedy zachwycony. Dlaczeg07 

Byly to czasy hiper-kolektywne, gdy trzeba bylo bye z kims przeciw komus 
innemu, gdy sie "podzielalo poglqdy", gdysmy mieli "wsp6lne zapatrywania". 
gdy "nasi" strajkowali . " oni" kolaborowali. a "solidarnosC" byla bezpieczniej
sza7 latwiejsza7 nii "samotnosc". Wtedy slowo liberalizm oznaczalo swobode 
decyzji. a nie prawo korzysci, zas wolnose nie mylila sie nam jeszcze 
z dowolnosci<\. Moim cichym rn.arzeniem w owym czasie, a pewnie tez wielu 
moich r6wieSnik6w . bylo... niezaangaiowanie. Ktos taki jak Bobkowski - nie
zalezny, samodzielny . blyskotliwy, europejski i w dodatku sybaryta - im
ponowal mi niezmiernie, bo stanowi! kontrast dla "towarzyskiej " presji, soc
jalistycznej beznadziejnosci , patetycznej, "wyzwolenczej" tandety i potwornej 
PRL-owskiej brzydoty, kt6ra podsycala tylko mlodziefiezy gl6d smak6w. 
kolor6w. zapach6w. O . Jakie zazdroScilem mu tej slodkiej Francji, kt6r<\ 
przemierzal rowerem, Jakie bliskie memu sercu bylo psioczenie na polsk<l 
gnusnosc i europejskie zepsueie. Potrzebowalem tego, jak potrzebuje sie grze
chu. Bo ezy naprawde dobre duchy mialy we mnie mieszkanie? 

Dzis, z nowym paszportem w kieszeni, po "zazyeiu" slodkiej Francji , zly 
jestem na te Europe moze nawet bardziej. Bardziej. ale inaezej. Bo dzis to jest 
(prosze sie nie smiac l ) moja Europa. Ani do niej d<\ze, ani j<\ doganiam, 
zobaczylem, ie z niej jestem, i tak mi ona lezy na sereu , jakbym sie urodzil 
w Paryzu, Londynie ezy Brukseli . Nie imponuje mi juz latwe desin leressemelll 

i ucieczka do "raju prywatnosci ". Choc pokusa zostaje, budzi sie czasem przy 
"WiadomoSciaeh" . Dzis wiee mysle sobie tak: ustawiaj<\e sie z boku , ezy to ze 
strachu ezy z zadufania, skazujemy sie na marginalizaeje, godzimy sie na 
"Europe bez nas". Odtrqcenie, bunt , krytyka z poezqtku S'l ir6dlem swiezoSei. 
ale gdy tylko stan ten sie przedluia. ze ir6dla zaezyna tryskac z6lc, pogarda. 
pyeha - wobee Polski; resentyment i rozgoryczenie - wobee Europy. Bobkow
ski ma wszelkie dane po temu. by SWq przenikliwosc przetworzyc w troske: 
poehodzenic. wykszta!cenie. talent. i nie robi tego az do konea. 0 czym 
swiadcz<l chocby jego listy z Gwatemali. Zapewne usprawiedliwia go poniekqd 
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fakt, ie nie ma kraju , 0 kt6ry mi a/by sie troszezyc. Ale ezy Europa tei nagle 
sta/a sie ealkiem eudza? Dzielo Bobkowskiego w kontekseie Polski emigraeyj
nej i w kontekseie Polski podziemnej speln ilo jednak nader waine zadanie. 
Zapytajmy, jakim faktem kulturowym jest w kontekscie ,.Polski post-"? 
W kontekscie naszej przyszlej wsp61--europejskosei? 

Ot, choeby: ezy "wybrae wolnose" w Ameryce Poludniowej nie oznaezalo 
"poddac sic"? Postawc tak'l chetnie okresla sie jako "arystokratycznq", sugeruj'le 
jakoby szlacheckose najwyzszej miary polegala na krytycznej separacji. A prze
ciei "szlacheckose zobowi'lzuje". Do czego? Czy aby nie do odpowiedzialnosci 
wlaSnie? Do ingerencji, do decyzji , do .. . ryzyka po prostu, kt6rego podjecie jest 
wszak synonimem odwagi. tej rycerskiej cnoty? Postawa taka nie zawsze jednak 
wynika z obawy ezy wygodnietwa, bywajq straszniejsze przyezyny. 

Jan Blonski, w wydanej przed laty ksi'lieczce 0 znamiennym tytule Kilka 
myJ'li, co nie nowe, pisze tak : "Oryginalnosci'l totalizmu jest bowiem to, ie nie 
moie on spoczqe, dop6ki nie odniesie moralnego, nie tylko fizycznego zwycies
twa nad ofiar'l. Musi sprawie, aby zgodzila sie wewnetrznie na nowy, nikczem
ny swiat. Kat nie chce, aby pojela jego wartosci. Takowych przecie ani nie 
posiada. ani nie rozumie. Ofiara powinna raczej uznae brak wartosci. Jest on 
bowiem oczywistym dowodem na koniecznose ulegania sile.( ... ) Pozostaji\ tylko 
stosunki sily. Zrodzq one - predzej czy p6iniej - rozs'ldne stwierdzenie, ze nic 
nie da sic zrobic." Cytat wybralem przekornie. Bo moi.na by te diagnozc wloiyc 
w usta autora Szkicdw pidrkiem jako oeene postepowania Franeuz6w w okupo
wanym kraju . Bobkowski czesto wszak daje wyraz swemu oburzeniu kolabora
cjq i lojalizmem zdemoralizowanych, wyzbytyeh wartosci, a nawet wstydu 
mieszkane6w Paryia. Ale czy m6wi nam , co tei da sic zrobic w tej zmurszalej 
Europie i w tej otcpiaiej Polsce? Przeeiez alternatyw'l, kt6rq podsuwa na kaidej 
stronie, jest. .. zmyslowosc, prywatnosc pojeta jako przyjemnosc. Ja nie iartujc 
- jeSc, pic, kochac sie i sport uprawiae to dla Autora panaceum na zlo tego 
swiata. Przyznam, ie mi to wygJada raczej na srodek przeciwb610wy. Postawa 
Bobkowskiego wydaje sie wiec podszyta hedonizmem, a w znieeheceniu do 
Europy jest chyba sporo ialu, pretensji, poczucia odtrqcenia. Widae to chocby 
w stosunku do robotnika Tadzia, kt6ry - literacko $wietnie wymyslony - sluiy 
Panu B. za Sancho Panse, a protekejonalny stosunek do chlopea (sam Bobkow
ski jest jeszeze mlodziencem l ) ujawnia ukryte gleboko belferstwo , wynioslosc 
i, tani'l raezej, ehec imponowania prostaczkowi. Zebyi. to jeszcze te pouczanki 
byly oryginalne. Ale definicje kultury i cywilizacji, polityczne diagnozy , 
historiozoficzne teorie brzmia dzisiaj naiwnie , banalnie. Ujawnia sie w nich 
poczucie zmeczenia kulturq, kt6ra jawi mu sic jako nadcta, obludna, nieiycio
wa. Nie jest to jednak przesyt erudyty, lecz niechec uczniaka. Chlonie jedyoie 
to, co latwe, przyjemne i ladne - obyczaje, strojt: , kuchnie. Francje mlodego 
wina, a nie Francje starego Pascala, Europe zelektryfikowanych kemping6w, nie 
Europe katedr. Slowem : kulture blii.sza cialu. Ta niedojrzalosc nastoletnia stala 
sie dzis POStaw'l powszechnie adorowanq, a Bobkowski zdaje sie polskim 
prekursorem owego kultu chlopiectwa. Za te komunaly, kt6rych wczesniej nie 
dostrzeglem, tei mam ial do Pisarza, tym bardziej, ie sam swa niechec do 
komunal6w deklaruje. 
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Bobkowski nie byl typowym literatem, smiem tei twierdzic , i.e nie byl 
znawcq literatury ani nawet szczeg61nie utalentowanym pisarzem. Je,go jvzyk 
tylko z pozoru jest jvdrny i soczysty, w istocie najczvSciej posluguje siv 
okresleniami w rodzaju: "swietne", "doskonale", uzywa prawie wylqcznie zdan 
kr6tkich i wsp6lrzvdnych, kt6re wypelnia malo oryginalnq metaforykq, utartymi 
zwrotami, stosunkowo ubogim, sportowo-gazetowym slownictwem. Raczej 
oznajmia i notuje, raczej doznaje, nii przeiywa. Poza nielicznymi wyjqtkami, 
kt6re w poslowiu cytuje Jan Zielinski, nie potrafi plastycznie "odmalowaC" ani 
dramatycznie "przedstawiC". Sq to w istocie notatki , ale czytanie pieciuset stron 
notatek powoduje, i:e narracja staje sie monotonna pomimo niewqtpliwej pasji 
piszqcego. Wspaniala podr6z przez poludniowq Francjv zlewa siv w jedno 
doznanie - zachwyt. Ale nie jest to wyraz zachwytu, lecz relacja 0 nim. Autor 
informuje, co jadl i ile - smaku w tym jednak nie rna. Charakterystyczna jest 
tei wyjqtkowa predylekcja do "niezmys!owych konkret6w": dlugosc trasy, stan 
drogi, lista zakup6w. Calose wivc sprawia wrazenie udawanego bogactwa. 
symulowanej jvdrnosci. Jego narracja chce bye czyms w rodzaju osobistego 
reportaiu, ale wiele notatek jest wymuszonych , jakby sporzqdzonych bez celu 
i bez prLyczyny . 0 tym, ze jest to cecha talentu, swiadczq ostatecznie drobiazgi 
gwatemalskie i, zaledwie poprawny, dramat. Czasem przypomina mi ten 
dziennik wynurzenia synalka Mlodziak6w. kt6ry w pogardzie majqc zaeofanq 
ojczyznv, postanawia zostae nowoczesnym, europejskim literatem. Czasem 
zn6w Paska, kt6remu braklo imaginacji . 

Dlatego tei: s<\.dzv, i.e nie mamy do ezynienia z arcydzielem ani intelektual
nym, ani literackim. jak to sugeruje wydawca . Ale po co nam tyle areydzieP 
Szkice pi6rkiem to sprawnie napisany dziennik, historyczny dokument dziej6w 
okupaeji Paryza oraz portret pewnego typu polskiego inteligenta. To ostatnie 
uwazam za szczeg61nie cenne, a to z dw6ch powod6w. Po pierwsze dlatego, i.e 
malo w polskiej swiadomoSci literackiej tego rodzaju obrazk6w "innej" wojny 
i "innego" PoJaka. Po drugie zas dlatego, ze typ reprezentowany przez 
Bobkowskiego jest dzis chyba dominuj<\.ey w "klasie sredniej" "Polski post-". 
Proponujv zatem zdj<\.c dzielo z Parnasu i zaniese do szkoty, bo jako lektura 
bardzo by siv przydalo wsp6!czesnemu maturzyScie. Moze edukaeja taka 
pozwolilaby mu wezesnie poznac, ze na dzieje jego narodu sktadajq sie historie 
Wiernych i Zbuntowanych, Solidarnyeh i Samotnych. Moze by sie nie musi aly 
dziatki nasze miotac mivdzy narodow<\. zacm<\. a europejskim zaslepieniem? 
Stawac przed wyborem: prymitywizm czy zepsucie? 

Wariacje 

Ej, chyba siv jednak nie uda, ehybasmy na to skazani. Pod datq 2.11.1940 
notuje Autor spotkanie z Francuzkq przy grobie Chopina. "".zapytata, ezy 
jestesmy Potakami. Potem powiedziala, ze to ladnie z naszej strony. ie tak 
pamivtamy, ze ona co rok przychodzi tu i ze bardzo kocha Polak6w. »Tak 
dzielny i szlaehetny nar6d jak wy nie moi:e zginqc i nie zginie.« Oaj ei Boze 
zdrowie. Nie moge jui tego slue haC. To tak jak »macie tu . dziadku, grosika i jak 
warn czego potrzeba, to sobie kupeie«. Po ezym zamyka siv drzwi, siada 
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w fotelu i czyta ksiaik~, jedzac czekoladki." 0, wlasnie - czy to oni nas tak 
traktuj<\ , czy my sie tak dajemy traktowae? Szukae belki w cudzym oku 
- grzech , trzeba nam raczej stanae przed lustrem i we wlasnym oku ja dojrzee. 
Gl6wny blad tkwi chyba w tym wyci&ganiu n;;ki, w tym uniieniu i tej zgodzie 
na dziadostwo. Znamy bowiem dwa wyjScia z dziadostwa. Moina sie po 
sarmacku wepchae z butami do salonu i zadomowie alba honorowo odm6wie 
jalmuiny i romantycznie umrzee z glodu. Dziad, kt6ry bierze jaJmuin~, godzi 
si~ bye dziadem. Oba sposoby praktykowano juz w naszej historii - nieskutecz
nie. Czemu? 

Moze wpierw by zapytae, dlaczego udaje si~ innym? Przeciez Francja byla 
zdegenerowana juz w salonach Prousta, a nawet na dworze Ludwika XIV, 
Francja si~ konczy od stuleci ... j trwa. Bo tei Francuz, Niemiec, Anglik jest dzis 
uniwersalista. internacjonalnym Europejczykiem tylko dlatego, ze te europej
skose utozsam ia z francuska kultura, niemieck<\ nauk<\ i angielsk q obyczajowos
ci<\. Dla Paryzanina. nawet zdeptanego wojskowym butem, paryska moda, 
paryski styl S<\ powszechnie obowi<\zuj<\ce, 5<\ wrecz synonimem tego, co 
uniwersalne - nic zatem dziwnego, ze kto chce bye europejski, musi bye 
paryski. Bobkowski doskonale uchwycil ten fenomen, a na dodatek odkryl, nie 
znan<\ w Polsce , strone europejskiej polityki lat czterdziestych - plan wsp61noty 
europejskiej pod wodzq Niemiec. R6i.nica pomiedzy terrorem w okupowanej 
Polsce, a niewygod q w okupowanym Paryzu zasadzala si~ bye mole na tym, ze 
my nie mielismy do tej wsp61noty nalezee, ie ostatecznie wszystko od pocz<\tku 
(1939?) mialo sie odbye bez nas. No, bo kto to taki, ten Polak? 

Pytanie takie jest niemal motywem przewodnim dziennika Bobkowskiego. 
Nieustannie konfrontuje Polaka z Francuzem, mierzy polskose Europq. Powiada 
przy tym. ze urodzie sie Polakiem to dla niego przypadek bez znaczenia i, chyba 
jednak, bez konsekwencji. Polskosc, owszem - sprawia mu czasem przyjem
nose. bo odr6znia od uleglych i tch6rzliwych mieszkanc6w Paryza alba pozwala 
rozkoszowae sie "smakiem" Sienkiewiczowskiej prozy. W zasadzie jednak woli 
uchodzie za Europejczyka. Bo tez dla Polaka bye Europejczykiem oznacza bye 
za takiego uznanym. Traktuje on swojq polskose jak bezwartoSciowy balast, 
sqdzqc, i.e skoro tylko 6w balast odrzuci, to juz go samo poniesie z Cie mno
grodu do Wersalu. Autor zresztq zapewne obiema rekami podpisalby si~ pod 
europejskosciq Polski, w kt6rej si~ wychowal. Tak jak podpisuj<\ si~ pod ni<\ 
polscy intelektualisci, oburzeni naszym .. powrotem do Europy", w kt6rej jakoby 
"bylismy zawszc". Kiedy to slysz~, nasuwaj<\ mi sie drazliwe pytania: dlaczego 
Niemcy nic zniszczyli Paryza, a zniszczyli Warszawe? Dlaczego nie dokonali 
eksterminacji narodu, kt6ry byl ich faktycznym rywalem w walce 0 panowanie 
nad Europ<\, a chcieli wymordowae nar6d, kt6ry takich ambicji nie przejawial? 
Moi.e jui. wtedy Europa byla wsp61na dla Francuz6w i Niemc6w, Brytyjczyk6w 
i Wloch6w, a cala reszta to .. europejskie kolonie? Nie jest bezpiecznie tak 
myslee. Bo jeszcze moze sie okazae, ze to nie komuna winna, nie radzieckie 
czolgi - i.e nie ma na kogo zwalic. Kiedyz to my ostatnio bylismy w Europie? 
A skoro zawsze bylismy Europ<\, to dlaczego nikt nas nie traktowal jak 
Europejczyk6w? Bobkowskiego denerwuj<\ Francuzi poklepujqcy Polaka po 
ramieniu . Sam jednak zachowuje sie identycznie, bo Francja (czytaj: Europa) 
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jest dla niego testem na europejskosc w Polaku. Tak oto Europa jest zawsze 
czyms spoza polskosci. 

Francuzi s& znacznie bardziej smieszni , gdy s&dz&, ie Alianci "zwyci~iajq 

dzi~ki francuskim doradcom", nii Polacy, kt6rzy "wygrali bitwe 0 Anglie": 
Francuzi s& naprawde smieszni, kiedy kilku chlopc6w strzela w powietrze 
i nazywa to "wyzwalaniem Paryia", jednak w Warszawie naprawd~ nie bylo sie 
z czego smiac. Szowinizm, ksenofobia, przecenianie narodowych zaslug to nie 
jest cecha ani wylqcznie, ani nawet typowo polska. Naszym wlasnym wynalaz
kiem jest natomiast... obludna skromnosc. W eseju Polnk jaki jest, kaidy wid,.i 
Jan Blonski powlarza jedn& z "mysli, co nie nowe": "zaienowanie i niechec do 
wtasnej tradycji narodowcj jest szczeg6lnie znamiennq cech q polskiej kultury" . 

Utoisamienie polskosci z europejskosciq nie przychodzi do gtowy ani 
narodowcom, ani eurofilom. Ostatecznie tak nas traktujq, jak sami siebie 
traktujemy . Dla polskiego inteligenla istniej& grzechy polskie i grzechy europej
skie i nigdy nie przyjdzie mu do gtowy. ie mogtyby isrniec europejskie grzechy 
Polak6w. Czyibysmy wszystkie cnoty mieli z importu? Bobkowski gniewa sie 
na Europ~ za francusk& chwiejnosc i niemieck& but~, ale na Polske gniewa sie 
za polskosc. A ja sobie mysle, czy byloby mi poczytane za towarzyskq gaf~, 
gdybym w paryskim salonie zapyl<ll: w jakim stopniu Pol acy odpowiadaj& za 
Europe? Bo inteligent polski nie ponosi za nic winy, nie czuje sie przelo 
w obowi&zku niczego naprawiac . W okupowanym Paryiu nie ma nic latwiej
szego nii euro-krytykanctwo. Nigdy jednak len Europejczyk nie zdobywa si~ 
na to, by wsp61tworzyc alba chocby wsp61-ratowac, kultur~ , kt6rej spadkobier
q sie czuje. Skromnosc to czy brak wyobraini ? 

Postawe takq okrdlitbym jako ideowy konsumpcjonizm. Rozialony chto
piee, gdy zawiod q szyderstwa, tupie nog& i oswiadcza : " Albo dostane to, co 
chce, albo nie bawie sie z wami w Europe'" Widze go. jak odchodzi 
w "prywatnosC", w ,.Iudzkq codziennosc", w sportowe " upojenie cialelll" 
- w to radosne niezaangaiowanie wiecznego dziecinstwa. JeSli wiec polski 
inteJektualista nie czuje si~ Europejczykiem jako Polak, to b~dzie w lej Europie 
gosciem, kl6rego zaletq jedynq jest to, ie opanowal sztuk~ zachowania sie 
wedlug zwyczaj6w gospodarzy. Bedzie wiecznym konsumentelll , chwalonym za 
ilosc przetlumaczonych ksi&iek, wykorzystanych licencji , za erudycje w przy
pisach do antologii europejskiej mysli . A wi(:c: dobry uezen , grzeczny gosc , 
niegrymasny klient to role, jakie nam wyznaczono? Mam nadzieje, ie sie 
Tadzio tymi naukami Pana B. nie przej&1 zanadto. 

Typowym chlopcem do bicia jest oczywiScie nasz narodowy mesjanizm. Jak 
przyslalo na rasowego inteligenla z Warszawy, nazywa te swoje "poprawnosc" 
indywidualizmem. A przecie takie krytykanclwo bylo w ialach 30. kawiarnianq 
norm&, cos jak dzisiaj antyklerykalizm. Bobkowskiego boli kryzys tych warto
sci, kl6re uwaia za fundament naszej cywilizacji. AliSci zachowuje sie jak 
turysla rozczarowany zabytkami, znanymi z album6w. Zachowuje sie, jakby nie 
byl stqd, jakby to nie byla jego sprawa. Pr6buje zrozumiec - przypominam sobie 
pierwsz& lekture Szkicow... Jakie swietnie sie wtedy czulem w mojej inteligen
ckiej pr6inosci, powtarzaj&c antysarmackie tyrady z mlodzienczym poclUcielll 
swobody. Slodko umie kusic arogancki diablik pogardy . 
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Polak zatem to nie Europejezyk . Polak moie bye tylko mniej lub bardziej 
europejski. Ale warunek - musi bye jak najmniej polski. Tym bardziej ma 
szansc stae sie Europejezykiem. im mniej bedzie Polakiem. Musi stae sie 
Malym, by m6g1 z niego wyrosnac Hipereuropejezyk. Ale eM to za stwor 
pokraezny? Gdzie on mieszka? Jakim m6wi jczykiem? Czy prozq Balzaka, czy 
wierszem Eliota, ezy moie od razu tereynq w jakims prowinejonalnym dialekeie 
toskanskim? Nie jest to pytanie bezzasadne dla wspo/czesnyeh Niemc6w ani 
nawel Hiszpanow. Spory 0 wspolnq Europe. ktore sic tOCZq nie w naszej prasie. 
dotyeza wlasnie tego, ezy bcdzie ona miala wiccej "wspolnego" z niemieck& 
nauk<\, franeusk& kultur<) czy brylyjskq filozofia. Kiedy Pan B .. czyli europejski 
inteligent. tlumaezy Tadziowi . prostemu robotnikowi z Polski . ie kultura to jest 
elektryeznose i kosze na smieci, to zn6w przeciwstawia sportowym namiotom 
francuskim polskie strzechy. Moina i tak myslee 0 Europie. sam tak myslatem , 
kiedy otwieralem paczki od przyjaciol Stamtqd Czy jednak takie mystenie 
przyda nam sie dzisiaj? Ot6i bojc sic. ie moie nam nawet zaszkodzic. Jest 
bowiem posroo licznych wad polskiego inteligenta i taka: strach przed wielkos
ciq. Jest to choroba tak stlamszonych i zaszczutych. ie latwo zatrzymujq sie 
w pol drogi i skwaptiwie deklaruja: tu wlasnie cheietismy dojse . Tak siC 
usluinie wpraszamy, ie pewnie nas w koncu wpUSZCZq. Tylko co my tam 
bcdziemy robic? 

Boje sic tej chwili, gdy siC skonczy "Polska post-". gdy si&dziemy 
najedzeni w betgijskim fotelu. grzejqc w dloni kieliszek z francuskim konia
kiem. Spojrzymy przed siebie: w bezgraniczn'l pustkc? W jqdro ciemnosci? 
Wtedy zn6w nam ktos wybierze przyszlosc na podobienstwo swoje. 

Skad ta nasza slabose? Zn6w siC powolam na Blonskiego. kl6ry upatruje 
zr6del kteski? pecha? w tym. ie: "Po.lak nie rna modelu. Po prostu nie wie, kim 
chcialby bye ... " Bobkowski jest doskonalym przykladem tego zagubienia. Ani 
nie chce zrozumiee sarmaekiej adrcbnosci. ani uczye siC na blcdach krytykowa
nej. europejskiej degrengolady. Jak sie tak ciagle ucieka od wniosk6w, to potem. 
gdzies w Gwatemali (czy to aby nie nad Wisla?), przyjdzie uczye dzieci naszej 
narodowej mantry , ktora zaczyna siC ad pytania: Kto ty jestes? 

Artur Grabowski 

ARTUR GRABOWSKI. ur. 1967, doktorant IFP UJ, poeta, krytyk literacki . auto!' 
dramat6w. Pubtikowal m. in. w "Pamietniku Literackim" ...bruLionle". Wydal tomik 
wierszy Z did{lsk(lliriw (J986-1989), 1991. 
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IDEE - ICH BOGOWIE 

I DEMONY 


Richard M. Weaver, IDEE MAJ1\ KONSEKWENCJE, 

Hum. Barbara Bubula, 


WyduwniclWO Profesjonulnej Szkoly Biznesu, Kruk6w 1996 

Ta ksiqzka przykuwa uwage czytelnika obietnicq, iz poprowadzi go ku 
odpowiedziom, jakich poszukuje on gorqczkowo w obliczu nieuchronnej kata
strofy nowoczesnego swiata. Do koiica lektury nie jestesmy jednak pewni, czy 
recepta Weavera nie okaze sic: przepisem na kolejny konserwatywny zakalec. 
Taka jest bowiem przypadlose konserwatywnych tekst6w napisanych pod 
dyktando emocji i za sprawq glebokiego oburzenia kondycjq wsp6iczesnosci. 

Weaver umiejetnie potrafi zatagodzie nasze poczqtkowe obawy. Spos6b, 
w jaki pisze, ujmuje czytelnika, gt6wnie dzieki erudycji i nieklamanej umiejet
nosci swobodnego poruszania sie na r6znych obszarach retleksji. Umyka nam 
chwila, w kt6rej znikajq granice miedzy litearaturq, filozofiq, politykq i pub
licystykq. Mozna wn;cz odniesc wrazenie, ze wiecej jest tutaj blyskotliwej 
intuicji niz naprawde systematycznego wywodu. Carlyle, Shakespeare, Nie
tzsche. Rauschning, Platon, Hawthorne i Spinoza spotykajq sie 'vol tej ksiqzce 
przy jednym stoic i prowadzq niezobowiqzujqcq rozmowc z takq lekkosciq, na 
jakq stae tylko mysl amerykaiiskq - wolnq od cie.iaru filozoficznej tradycji i nie 
naznaczonq jeszcze przez wplywy Leo Straussa i Erica Voegelina. Zauwaimy 
te. znacZqCq r6i:nice: kiedy w Ameryce Weaver uprawia swojq eklektycznq 
krytyke cywilizacji. w tym samym czasie, w Europie, Carl Schmitt z aptekarskq 
dokladnosci q szlifuje kaide pojecie filozofii politycznej, po czym ustawia jc na 
p6ice na wlasciwym miejscu, z precyzjq prawdziwego znawcy. 

To, co z punktu widzenia europejskiej tradycji wydaje sie. brakiem porzqdku 
i systematycznosci, mozna jeszcze uznae za specyfike amerykanskiej filozofii 
politycznej. Rzeczywiscie w wiekszosci skladajq sie na ni q teksty traktuJqce 
poje.cia i koncepcje ze swobodq, kt6ra musi wprawie w zaklopotanie kaidego 
filozofa. Jednak emocja i oburzenie stanowi q jUi okolicznosc , kt6rej ze wzgle.du 
na konserwatyzm Weavera nie spos6b przeoczye. Czym bowiem jest emoc
jonalny konserwatyzm? Jakie konsekwencje wynikajq z faktu, ii konserwatyzm 
czerpie ir6dla z oburzenia? Co to w og61e oznacza - oburzony konserwatysta, 
kt6ry kieruje sie emocjami? Po jakie srodki siega? Pamietajmy przy tym, ie 
Weaver napisal swojq ksiqike. w reakcji na wydarzenia drugiej wojny swiato
wej, kt6ra dostarczyla licznych powod6w do oburzenia. Z drugiej jednak strony 
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emocje wywolane kryzysem zachodniej cywilizacji poprowadzily Spenglera do 
wynurzen, kt6rych dzisiaj przewaznie nie spos6b juz czytac na serio, a Floriana 
Znanieckiego sklonily do rozwazan nad sposobem wyksztalcenia "nowego 
czlowieka". Sprawa nie jest wiec prosta. 

"Jest to kolejna ksi&tka 0 rozpadzie Zachodu " - takimi slowami rozpoczyna 
Weaver. I, jak nalezy rozumiec, rozpad cywi lizacji zachodniej opisany zostanie 
z konserwatywnego punktu widzenia. Skoro jednak, wbrew dek laracjom samego 
autora, ksiqzka ta nie jest rilozoficzna, a pewne sprzeczne tradycje filozoficzne 
wrecz sie w niej przecinajC\, przez co krytyka nowoczesnej cywilizacji traci 
jasnose swej konserwatywnej podstawy, to odwolajmy sie lepiej do pewnej 
symbolicznej postaci Platonskiego dialogu. Dzieki temu bye moze wyrazniejsze 
sie stan& intencje samego Weavera, kt6ry przeciez niejednokrotnie w swej 
ksiC\zce powoluje sie wlasnie na Platona. 

Na samym poczC\tku Platonskiego Paris/wa na kr6tkC\ chwile pojawia sie 
postac Kefalosa, ojca Polemarcha, w domu kt6rego rozgrywa sie dialog. Kefalos 
jest bardzo stary i wiekszose dnia przesiaduje w domu , "z wiencem na glowie, 
w fotelu " , z poduszkq pod glowq, otoczony szacunkiem rodziny. Jest porzqd
nym, lagodnym czlowiekiem, kt6ry nigdy nie zapomina 0 powinnosciach 
religijnych, kieruje sie dobrym obyczajem i we wszystkim zachowuje umiar. 
Cale tycie dbal 0 odziedziczony majC\tek , choe nigdy nie byl nazbyt przywiq
zany do d6br materialnych. Rozmowa z tak zacnym czlowickiem, kt6ry moze 
uchodzie za archetyp konserwatysty, musi bye prawdziwq przyjemnosciq; 
i rzeczywiscie, na poczqtku Sokrates cieszy sie z okazji, it moze porozmawiac 
z kims tak roztropnym i m&drym, Wydaje sie wiec, ze jut w pierwszej ksiedze 
Paris/wa bedziemy swiadkami wyjqtkowego intelektualnego spotkania - z jed
nej strony zacny starzec, kt6ry przetyl tycie tak mqdrze , te na progu smierci 
m6wi ze spokojem, iz jest z niego kontent; z drugiej zas wielki filozof 
poszukujqcy w tyciu prawdy. Tymczasem niespodziewanie rozmowa Sokratesa 
z Kefalosem zostaje przerwana. Kiedy Sokrates zwyklym dla siebie trybem 
zaczyna zadawae pytania, czym jest sprawiedliwose, Kefalos traci nagle zainte
resowanie rOzmOWq i pod pretekstem obowiC\zk6w "slutby bozej" po prostu 
wychodzi, pozostawiajqc Sokratesa z mlodymi sluchaczami. 

To nagle zerwanie rozmowy miedzy zacnym konserwatystC\ a filozofem nie 
jest, jak sqdze, przypadkowe. W istocie Kefalos i Sokrates nie majq sobie 
niczego do powiedzenia, bowiem ich stanowiska nie dajq sie wzgledem siebie 
uzgodnic . Dla Kefalosa filozoficzne pytania Sokratesa S<\ "nieprzyzwoite" 
i kierujq swoje ostrze przeciwko spolecznemu porzqdkowi - konserwatysta wie, 
ze ma do czynienia z anarchistC\. Natomiast Sokrates widzi w poczciwym 
i naiwnym Kefalosie pocz<\tek zepsucia, kt6re z calq brutalnoSci<\ objawia sie 
dopiero w nastepnym pokoleniu pod postaci& bezwzglednego, pozbawionego 
zasad i chciwego wladzy Kaliklesa czy Trasymacha. 

Wniosek , kt6ry z tego wyplywa dla Weavera - wnikliwego czytelnika 
dialog6w Platonskich - jest raki, ze niekorzystny moment przesilenia kryzysu 
nastepuje jut wtedy, kiedy pod ciezarem doswiadczen poczciwy konserwatysta 
bardziej wierzy w fortune nit w poszukiwanie dobra i sprawiedliwoSci . Wpraw
dzie jego przywiC\zanie do obyczaj6w, przeszlosci, obrzed6w religijnych jest 
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wci'lz szczere i zywe, jednak - pozbawione swego metarizyeznego ugrun
towania - wartosci te wiszq na w'ltlej nitee Judzkiej przyzwoitosci. Z biegiem 
czasu przyzwoitose przeradza sic,: w hipokryzjc,: i przyzwyczajenie, ai w koncu 
przyehodzi pokolenie, kt6re bezbronnej jut. eywilizaeji rwea w twarz wyzwanie 
i sic,:ga po nagq przemoc. 

Krytyka nowoezesnego spoleezeiislwa kapitalislyeznego , dokonana przez 
Weavera w ksiqt.ee Idee majq konsekwencje, opiera si~ wir;:e na platonskim 
schemaeie opisywania procesu destrukeji wir;:z6w lqezqcyeh porzqdek spo!eczny 
z porzqdkiem metafizyeznym. Komunizm i faszyzm Sq wedlug Weavera po
twornym zwienezeniem tego procesu, kt6ry rozpoezyna si~ wszakze dosc 
niewinnie - od poczciwego konserwatyzmu. Z pewnym zdumieniem przy
gl'ldamy si~, jak ojciec wsp6lczesnego, amerykanskiego konserwatyzmu rzuca 
gromy na mieszczanskq cywilizacj~. Oburza go zycie bez uduchowienia, kt6re 
stalo sir;: udzialem milion6w przeci~tnych obywateli: dom, rodzina, praca 
w biurze, nieszkodliwe hobby, baseball lub w~dkarstwo, raz w tygodniu kazanie 
z ambony oraz modlilwa przed posilkiem i przede wszystkim niechc,:c do 
abstrakcyjnych idei. Jest to sty I zyeia, kt6ry, aby trwac niezmqcony , musi 
wyrzucie za margines Sqd Ostateezny, Apokalips~, dziejowose , metari7,yk~ 

- wszystko to, co wykracza poza tu i teraz. Silq rzeczy spoleczenstwo, kt6re 
kieruje si~ lakll zasad'l zycia, odnajdzie wlasne uzasadnienie tylko w przekona
niu, ie lepiej jest iye spokojnie i "na powierzchni " nit. w eiqglej gor'lezce 
poszukiwan jakiejs ukrytej prawdy, 1ak wiadomo, nie jest to argument nazbyl 
moeny, zwlaszcza w tak zwanych godzinach proby. Zacni obywatele, szukaj'lcy 
spokoju, nie stajq sic,: zwykle bohaterami, natomiast ezr;:sto w ienujqcych 
okolicznoSciaeh ulegajq przemocy. Nowoczesna eywilizaeja ubrana w szaty 
Kefalosa potrafi czasami bye przyzwoita, przede wszystkim jednak jest zdaniem 
Weavera bezbronna i strachliwa. 

Chociai trudno odmowie tej ocenie slusznoSci, to jednoczesnie nasuwa si~ 
pytanie, ezy w ten spos6b Weaver nie wylewa dziecka z kqpielq. Krytyka 
wsp6lczesnosci jest ealkowita - oszolomione nadmiarem dziennikarskich infor
macji i oslepione migotliwym swiatlem kinematografu masy oddajq czese 
bozkowi wolnego ezasu i bezrefleksyjnej pracy. OczywiScie taka spolecznosc 
Gleichschalltmgu nie jest Weaverowi do niczego przyclatna. Moze jedynie 
posluiye jako odstraszaj<\cy przyklad rozklaclu, wzmacniajqey motyw fun
damentalnej odnowy. A plan Weavera jest wyj<\tkowo ambitny: trzeba miano
wicie na nowo wbie klin mi~dzy materi~ a metafizyk~; samoclzielnie wkopac 
slupy wyznaezajqee granic~ miCdzy swiatem niezmiennyeh wartosei a swiatem 
faktyeznyeh zdarzeI1 i na dodatek jeszcze przerzueic nad ni q kilka solidnych 
most6w - jak wiara, odwaga, milose i to, co mozna by nazwae metafizyeznq 
intuiej<\ ezlowleka. Odzyskana metafizyka nie moze przeeiez pozostae niema. 
Idee mUSZq miee konsekwencje, mUSZq kszlaltowae nasze zyeie. Trzeba wice 
powroeie do t.arliwej religijnosci , do zatraconej sily slowa, do odwaznego 
zmagania sie z wlasnq egzystencj<\, tak aby wyjsc poza krqg materialnego swiata 
i szukac sensu zycia. 

To zadanie jest zbyt heroiezne jak d la wsp6lczesnego czlowieka. Czy wi~c 
mozna sic,: dziwic, ie w lym momencie Kefalos t.yczy dobrej zabawy i odehodzi 
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do swych "religijnych obowi qzk6w"? Jemu na pewno nie spodobaloby sie 
zachowanie Santayany, kt6ry na glos wiosny "porzucil sale wykladowq Harvar
du ", a r6wniei Sherwooda Andersona, "kt6ry zostawil bez pOiegnania fabryke 
farb w Ohio", uznalby za czlowieka nieodpowiedzialnego. 

Jak sie wydaje. ponowne wbicie klina miedzy materie a metafizyke naleiy 
rozumiee jako pr6be przywr6cenia pewnego marzenia 0 swiecie rzeczy trwa
Iych, kt6re zgodnie z tym, co Weaver pisze na poczqtku ksiqzki, jest ukorono
waniem swiadomej refleksji kazdego czlowieka uczestniczqcego w kulturze. 
Dlatego przywr6cenie metafizycznego marzenia i ponowne nadanie rzeczom ich 
metafizycznego sensu jest zadaniem w podw6jnym sensie heroicznym. Jest 
bohaterskie, bowiem wymaga od ludzi zerwania z calym przyjemnym, miesz
czanskim materializmem. Jest jednoczesnie mitotw6rcze, poniewai stawia sobie 
za cel wykreowanie mitu zdolnego uniese znaczenie swiata. W tym drugim 
zaloieniu kryje sie godna uwagi ostroznose Weavera, kt6ra nakazuje mu m6wie 
raczej 0 intuicji metafizycznej, 0 metafizycznym snie i marzeniu, a nie 
o wiedzy. W tym sensie akt wyznaczania nowej gran icy okazuje sie wszakie 
bardziej zajeciem dla poety nii fi lozofa. 

Ta ostatnia konkluzja nasuwa mi pewne podejrzenie, ie chociai sam Weaver 
najchetniej przebywalby w towarzystwie greckich bohater6w i filozof6w (ewen
tualnie przy okrqglym stole kr61a Artura) . to w konsekwencji wlasnego konser
walyzmu znalazl sie miedzy bladym i schorowanym Novalisem oraz belkotliwym 
Adamem MiilJerem. Jest to wielkie zaskoczenie, bowiem romantycy nie bez racji 
odgrywajq w jego ksiqice role schwarzcharakter6w. A jednak nie jest przypad
kiem, ie emocjonalny konserwatyzm, kt6ry sile dla swych heroicznych wizji 
czerpie z calkowitej krytyki wsp6Icze~nosci , w efekcie grz~inie najczesciej 
w romantycznym sentymentalizmie i moralizmie. Na poczqlku mialo bye odwai
ne wbijanie klina miedzy materie a metafizyke. I jui drgne1a w nas struna 
uspionego bohaterstwa, gdy nagle okazalo sie, ie w rzeczywistoSci chodzi jedynie 
o stary arsenal wyswiechtanych hasel: wsp6lnota, nieanonimowa wlasnosc, 
szacunek dla hisLOrii, wiezy lokalne, uSlny przekaz wiedzy - sielanka. 

Romantyzm, przynajmniej w swej politycznej formie w Europie - a wiec 
w kr6tkim okresie miedzy 1815 a 1830 - okazal sie dla mysli konserwatywnej 
wyjqtkowo szkodliwy i demoralizujqcy. Polilyczna idea romantyzmu, szczeg61
nie popularna w krajach niemieckich i Cesarstwie Austriackim. opierala sie na 
przekonaniu , ie wydarzenia dajq sie cofnqe. Ta wiara pozwalala sqdzie , ie 
moina odtworzye swiat sprzed Rewolucji Francuskiej - wiecej nawet, moi na 
go udoskonalic, ksztaltujqc na wz6r Jegendarnej wsp61noty chrzescijanskiej 
sredniowiecza. Ta wiara nie tylko odrywala politycznq mysl romantyzmu od 
rzeczywistosci w stopniu graniczqcym chwilami ze smiesznoSciq - sam Weaver 
jcst tego dobrym przykladem, skoro bezdusznemu fabrykanLOwj z Chicago lub 
Nowego Jorku z powagq przeciwstawia rycerza z Kamelotu. Przede wszystkim 
romantyzm przepoil mysl konserwatywnq egzaltowanq niecheciq wobec za
stanego swiata, kt6ra zywila sie coraz to nowymi i coraz bardziej fantastycz
nymi emocjami, przez co niejeden konserwatysta tracit nie tylko miare swiata, 
ale i samego czlowieka. Najlepszym dowodcm utraty tej miary byly wszystkie 
propozycje radykalnego przebudowania swiata oparte na resentymencie. 
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W kazdym razie, a jest to r6wniez przypadek Weavera, pragnienie naprawy 
§wiata - bohaterskie w swoich motywach i sentymentalne w konsekwencjach 

. - prowadzi do tak wielkich oczekiwan wobec czlowieka, iz zapomnieniu ulega 
fakt podstawowy z punktu widzenia konserwatysty, jakim jest grzech pierwo
rodny. Kiedy Weaver pisze 0 potrzebie religijnosci, doprawdy trudno uwolnic 
si~ od wrazenia, ze ma na mysli jakid wystylizowane chrzescijanstwo bez 
apokaliptycznej perspektywy. Ten typ religijno§ci jest tak basniowy, jak z per
spektywy lat czterdziestych basniowy wydawal si~ swiat amerykanskiego 
Poludnia, gdzie ludzie byli prawi, mieli szacunek dla starszych i dla tradycji, 
zachowali odwag~ i pobozno§c swych przodk6w. To znaCZqce, ze Weaver, 
opisujqc r6zne drogi odnowy cywilizacji, nic nie wspomina 0 instytucji i nic 
zasadniczego nie m6wi 0 prawie. Odnowa ma wi~c dokonac si~ gdzid na dole, 
jakby sama z siebie. Wystarczy wi~c pozwoli6 ludziom piel~gnowa6 swoja 
wlasnosc, uwolnic ich od oglupiajqcego szumu informacji oraz wpoic im 
podstawowe zasady poboznosci, a dobro czlowieka samo wydob~dzie si~ na 
swiatlo dzienne. Skqd wiadomo jednak, ie czlowiek. kt6ry porzuci pozory 
bezpiecznego zycia, rodzin~, monotonnq praq: w biurze i nieszkodliwe rozry
wki, wyruszy od razu na poszukiwanie prawdy i stanie si~ lepszy? Weaver 
zdradza wi~c niczym nie uzasadniony optymizm, jeSli chodzi 0 ludzkq nature, 
skoro nie odczuwa potrzeby instytucjonalizacji i prawa. Struktura spoleczna, 
o kt6rej pisze z przej~ciem w pierwszej cz~sci ksiqzki , okazuje sic strukturq 
wartosci pewnej blizej nie sprecyzowanej kulturowej wsp61noty greckiego 
etosu, sredniowiecznej poboinosci i odwagi ojc6w zaloiycieli . Wszystko to jest 
wszakZe utrzymywane przy zyciu dzieki pozytywnej sile woli szlachelnych 
jednostek. Ale dlaczego szlachetnych - tego siC jUi nie dowiemy. A przeciet 
idee nie tylko majq swoje konsekwencje. Przede wszystkim majq swoich bog6w 
i demony. Zwlaszcza Ie ostatnie niejednego jut zwiodly z drogi poszukiwania 
prawdy. 

Marek A. Cichocki 

MAREK A. CICHOCKI, ur. 1966. doktorant Szkoly Nauk Spolecznych. pracuje 
w Centrum Stosunk6w Mi~dzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Czlonek 
zespolu "Res Publiki Nowej ". Mieszka w Warszawie. 
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MIEDZY 

AUTORYTARYZMEM 


A DEMOKRACJA 


Victor M. Perez-Diaz, POWROT SPOLECZENSTW A 

OBYWATELSKIEGO W HISZPANII, 


Wydawnictwo ZNAK i Fundacja im. Stefana Batorego, Krak6w 1996, ,s. 357 

"Jak por6wnac jablko z kangurem ?" - tak streScii swoje dylemary Philippe 
Schmitter, jeden z ojc6w zaloiycieli komparatystycznego uj~cia zagadnienia 
przejScia od autorytaryzmu do demokracji . Jego slowa przychodz~ na mysl 
w czasie lektury ksiaiki 0 Hiszpanii , kraju , kt6remu ten proces udal si!;; chyba 
w najwiekszym stopniu i kt6ry stal sie dla wielu politolog6w modelowym 
przykladem zjawiska transform acji ustrojowej, a takie miar<\ dla por6wnan 
z krajami Ameryki Lacinsbej czy Europ), SrodkolVo-Wschodniej. Praca Vic
tora M. Pereza-Diaza jest jedni\ z klasycznych interpretacji h6del hiszpan
skiego sukcesu w budowie demokracji, radzi sobie przy tym z dylematem 
Schmittera, formuluj<\c wiele interesuj<\cych teoretycznych spostrzeien na temat 
przejScia od autorytaryzmu do demokracji. Spostrzeienia te moga bye pomocne 
w rozumieniu zmian zachodzacych w naszej czeSci Europy w ciagu ostatnich 
kilkunastu lat. 

GI6wna teza ksiqiki Pereza-Diaza zawarla jest w samym tytule: istot<\ 
hiszpanskiego przejscia do dcmokracji, podstawowym czynnikiem, kt6ry spo
wodowal zalamanie starego rezimu i zapewnil sukces nowemu ustrojowj, by/o 
odrodzenie spoleczenstwa obywatelskiego. To tradycje spoleczenstwa obywatcl
skiego, rozumianego jako sfera powstaj<\cych oddolnie instytucji nieza\Cinych 
od panstwa, oswoily Hiszpan6w z policentrycznymi formami ladu spolecznego, 
takimi jak rynki, debaty publiczne i negocjacje mi~dzy pracownikami i praco
dawcami. Przenikanie tradycji liberalnodemokratycznych do sfery politycznej 
powodowalo korozje autorytaryzmu i pozwolilo na wyksztalcenie si~ rozumie
nia polityki jako czynnika integracji spolecznej, zasadniczo r6inego od absolut
nego pojmowania polityki, kt6re doprowadzilo do wojny domowej z jej 600 
tysiacami ofiar Smiertclnych. 

Tak mocne podkreslenie roli spoleczenstwa obywatelskiego jest wynikiem 
szerszego zaloienia metodologicznego poczynionego przez Pereza-Diaza. Id,lC 
za Polanyim, Oakeshottem i Hayekiem autor stwierdza, ie decyzje aktor6w 
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seeny polityeznej Sq w przewaiajqeej mierze zdeterminowane przez spoleezne 
tradyeje, kl6re ksztaltujq systemy wartoSci i postrzeganie politycznej rzeczywis
toSci. Pierwszoplanowe w analizach innych politolog6w czynniki rozpadu 
frankizmu, takie jak kryzys sukcesyjny po smierci dyktatora, naciski miedzy
narodowe, sprawnose elit politycznych w procesie przetarg6w czy "koniecz
nose" modernizacji zycia spolecznego po unowoczeSnieniu gospodarki, nie 
odegra!yby zdaniem Pereza-Diaza swej roli , gdyby nie zostaly odczytane jako 
fragmenty scenariusza pisanego przez odradzajqcq sie tradycje liberalnodemo
kratycznq. Podobnie, nawet najbardziej doskonaly lad instytucjonalny zaplano
wany w trakcie jednych z niezliczonych negocjacji nic ulrzyma!by sic bez 
swoistej "cichej wiedzy", 0 kt6rej pisa! Michael Polanyi, zespolu zinter
nalizowanych, czesto nieuswiadamianyeh norm zachowania w spo!eczenstwie 
demokratycznym. 

NajwartoSciowsza czese ksiqiki Pereza-Diaza przedstawia proces odradza
nia sie spo!eczenstwa obywatelskiego w Hiszpanii poprzez pryzmat dwu 
instytucj i, zasadniczych d la sukcesu przejScia od autorytaryzmu do demokracj i: 
Koscio!a i zwi qzk6w zawodowych. 

Konnikt Kosciola i radykalnych liberal6w, a potem r6wniez socjalistow, 
trwa! w Hiszpanii ze zmiennym natezeniem przez caly wiek dziewielnasty, 
prowadzqc do giebokich podzial6w w spoleczenstwie i powstania walczqcyeh 
ze sobq "dwoch Hiszpanii". Jego kulminacjq by!o opowiedzenie sie episkopatu 
po stronic generaia Franco, z jednej strony, i masakra duchowienstwa dokonana 
przez republikanow z drugiej (zamordowano ponad 7000 ksie;;iy, w niekt6rych 
diecezjach liczba ofiar siegala 80% kleru). Zwycie;;stwo frankizmu Kosci6! 
potraktowa! jako wyjqtkowq szanse reewangelizacji narodu hiszpanskiego 
w oparciu 0 sprawdzone wzory potrydenckiej reformy , nawet jezeli cenq 
mialoby bye bezwarunkowe wsparcie dla reiimu genera!a. Franco. Plan ow 
w dui.ej mierze sie powiodl: dominujqca rola KOScioia w edukilcji, prawne 
usankcjonowanie ehrzescijanskich norm moralnych czy dotacja panstwowa 
w wysokosci ministcrialnego budzetu sprawi/y, ie atcizm i antyklerykalizm jako 
sily spoleczne zanikly, a liczba powolan wydatnie sie zwiekszyla. 

Zdaniem Pereza-Diaza oznaki kweslionowania takiego Slalus quo , majqce 
miejsce od lat piecdziesiqrych, odrzucenie przez czest hierarchii tego, co 
nazywa "ideologiq narodowego katolicyzmu", miaiy bardzo istotne znaczenie 
dla powstawania niezaleznych instytucji spoleczenstwa obywatelskiego i poda
nia w wqtpliwosc legitymizacji retimu . Dzialo sie to g!6wnie za spraWq 
mlodego pokolenia duchowienstwa, nie nios'lcego na sobie brzemienia wojoy 
domowej, wyksztalconego na lekturze zachodnich teolog6w, ktare w drugiej 
po!owie lat sZeScdziesiqtych otrzymalo ogromne wsparcie moraIne za sprawq 
Soboru Watykanskiego II. Od czasu Vaticanum II zmiana oblicza hiszpanskiego 
Kosciola nastepowala bardzo szybko: z koncem lat szescdziesiqtych specjalne 
wiezicnie dla kleru zapelnilo sie ksie;;zmi - organizatorami demonstracji robot
niczych i studenckich, w 1971 roku episkopat oglosil list z prosbq 0 przebacze
nie za sprzeniewierzenie sie nakazowi poszukiwania pokoju i udzia! w wojnie 
domowej, wreszcie czolowy architekl nowej linii wsrod biskupow, Enrique 
y Tarancon, zostal wybrany przewodnicz'lcym konferencji episkopatu . 
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W tym samym czasie nastepowata gwaltowna zmiana duchowego oblicza 
Hiszpan6w. Szerokie otwarcie na Europe , jakie miato miejsce w drugiej potowie 
lat pif;cdziesiqtych, spowodowato gospodarczq koniunkture. wzrost stopy zycio
wej. naplyw turyst6w, a zarazem wzrost postaw konsumistycznych i odwr6t od 
tradycyjnej moratnoSci. Tym procesom KOSci61 nie potrafii zaradzic , sam 
borykajqc sie z wewnetrznymi podzialami. spadkiem powolan i tendencjq do 
"spotecznego" wyktadu Ewangelii w duchu teologii wyzwolenia. Wszystkie te 
zmiany sprawity, ze model KOSciota potrydenckiego, nawracajqcego nar6d 
w bliskiej wsp61pracy z autorytarnym panstwem, stat sie anachroniczny, zas 
KOSci6t znalazt sif; wsr6d najistotniejszych oredownik6w panstwa niewyznanio
wego i politycznego pluralizmu. 

1ak porzucenie przez KOSci6t tradycji narodowego katolicyzmu zakwes
tionowato wizje generata Franco jako obroncy wiary, tak odrzucenie ideologii 
watki klasowej przez zwiqzki zawodowe pozwolito rozpOCZqC dialog miedzy 
pracownikami a pracodawcami i zakwestionowac legitymizacje rezimu jako 
obroncy wtasnoSci przeciw komunistycznym wichrzycielom . Wspomniany 
boom gospodarczy lat pif;cdziesiqtych i sZeScdziesiqtych sprawit, ze dzieki 
wzrostowi zamoznosci opadt radykalizm zqdan robotniczych. Z drugiej strony 
reformatorsko nastawione rzqdy frankistowskie promowaty negocjacje na szcze
blu zaktad6w pracy, zalegalizowaty strajki 0 charakterze ekonomicznym, tote
rowaty formalnie nielegalne organizacje zwiqzkowe. W efekcie zadania od
rzucenia systemu kapitatistycznego i budowy socjalizmu z ludzka twarza mogty 
liczyc na coraz mniejsze poparcie. Perez-Diaz, w oparciu 0 badania empiryczne 
przeprowadzone wsr6d robotnik6w juz po przej~ciu wladzy przez pierwszy 
pofrankislOwski rzad Adolfo Suareza (1976), dowodzi, ze najwazniejsze dla 
robotnik6w staly sie warunki pracy i wynagrodzenia w przedsiebiorstwie. Mialo 
to swoje konsekwencje polityczne: wplywy uzyskiwaly zwiqzki i partie pol i
tyczne, kt6re obiecywaly stabilizacje zyciowq, a nie radykalne zmiany ustroju 
gospodarczego (socjalisci kosztem komunistow), popularnoscia cieszyly sie 
liczne pakty zawierane miedzy zwiazkami a pracodawcami, slowem nowo 
powstajqcy system demokratyczny mogl liczyc na wsparcie robotnikow, bedq
cych dotqd bazq ruch6w radykalnych. 

Perez-Diaz szerzej zajmuje sie instytucjq pakt6w spolecznych zawieranych 
co kilka miesi~cy od roku 1978, a dotycz<\cych rMnych aspekt6w stosunk6w 
pracownik - pracodawca: od zgody na zahamowanie wzrostu plac w zamian za 
utrzymanie niskiej intlacji po status pracownika w przedsiebiorstwie. Autor 
stwierdza, ze 0 ile ekonomiczny efekt hiszpanskiego neokorporacjonizmu jest 
bardzo watpJiwy. to rola paktow dla stabilizacji politycznej jest trudna do 
przecenienia. Podobnie rzecz sie ma z daleko posunietq decentralizacja adminis
tracji publicznej. Stala si~ ona przedmiotem partyjnej walki 0 lupy prowadzonej 
na koszt podatnika, ale pozwolila przynajmniej czeSciowo rozwiqzac problem 
se paratyzm6w lokatnych w Kraju Bask6w i Katalonii. 

Caloksztalt opisywanych w Powrocie spoleczelistwa obywatelskiego w Hisz
fiClilii zmian w mysleniu Kosciola, zwiqzk6w zawodowych i klasy politycznej 
doprowadzi! wiec do zaniku tradycyjnego podzialu na dwie Hiszpanie i - jak 
konstatuje Perez-Diaz - wytworzyl nowa dominujaq tradycje Hiszpanii nowo
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czesnej , Hiszpanii jako cZI<Sci Europy, tradycjl<, kt6ra byla kluczem dla stabiliz
cji instytucji demokratycznych. 

Analiza Pereza-Diaza zostawia jednak pewien niedosyt. Przede wszystkim 
niezwykle interesujqcy wqtek teoretyczny - decydujqca rola tradycji spoleczens
twa obywatelskiego, kt6re powodujq korozjl< politycznego autorytaryzmu - nie 
jest rozwijany i ginie w masie empirycznych danych, kl6rym zawsze przeciw
stawic mozna kontrobserwacje. Jesllo istotne nie tylko dlatego, ze zastosowanie 
propozycji Pereza-Diaza do analizy transformacji w naszej cZ~Sci Europy 
mogloby przyniesc interesujqce rezultaty . Takze w wypadku Hiszpanii koncept 
autora moze bye zakwestionowany, gdyz - jak sam przyznaje - liberalizacja 
retimu frankistowskiego rozpocz~la si~ juz w polowie lat pic;cdziesiqtych, gdy 
odsunic;ci od wladzy zostali zeloci z Falangi, a czolowe stanowiska zajc;li 
pragmatycy wychowani w tradycjach organizacji katolickich, zwlaszcza Opus 
Dei. Ten fakt jest podstawq interpretacji hiszpanskiej demokratyzacji jako 
przetargu elit odbywajqcego sil< w warunkach niepewnosci, kt6re powodujq, te 
rzqdzqcy nie do konca kontrolujq proces oddawania wladzy, opozycja nie wie, 
jak wiele moze zqdac , wszystkie zas strony obawiajq si~ zachowania spoleczen
stwa. Chociat argument Powrolu spoieczeris(Wa obywalefskiego w Hiszpanii, ze 
o niepewnoSci nie mote bye mowy, skoro wszystkie strony gry postrzegajq 
rzeczywistosc w ramach spoiecznych tradycji, brzmi przekonujqco, to jednak 
stwierdzenie takie domaga sil< rozwinil<cia na poziomie motliwym do empirycz
nej weryfikacji. Niestety, momentami mozna odnieSc wrazenie, te autor zado
wala sic; SWq intuicjq badawczq, popierajqc jq wylilcznie duzq iloSci q danych 
empirycznych, kt6rych przekucie w argument za tezq ksiqiki zostawia czytel
nikowi. 

Wreszcie kwestia mote blaha, ale szczeg61nie raZqca w pracy, bildi co bqdz , 
naukowej. Autor nie ukrywa, te jest wyznawcq idealu republikanskiej po/is 
i wszystko, co jest mu przeciwne, traktuje jako sprzyjajqce autorytaryzmowi . 
Czasem przybiera to jednak formy groteskowe, gdy w duchu freudyzmu ({ fa 
"Har/equine", m6wi qc 0 koscielnym programie nawr6cenia narodu, autor 
zupelnie serio pisze: "Trzecim, najistotniejszym [elementem], bylo formowanie 
takiej struktury psychicznej , kt6ra Iqczylaby wrogosc wobec swiata ( ... ) z pod
porzqdkowaniem ksic;zom, bo tlumienie seksualnych impuls6w budzilo pewnq 
agresj~ wobec ciala, pokus, postawy przyzwalajqcej, swiatowego tycia i samego 
swiata. (... ) Tlumienie seksualnOSci sprawialo, te [cz~sc elit] przetywala na 
przemian stany laski i grzechu, ekstazy i depresj i i dlatego potrzcbowala 
delikatnej interwencji katolickiego ksic;dza" (s. 158 ). Nie inaczej rzecz si~ rna, 
gdy Perez-Diaz przechodzi do porzqdku dziennego nad rolq tradycji Opus Dei 
(zajmujqcego poczesne miejsce w liberalnej demonologii) w rozwoju spokczen
stwa obywatelskiego, odchodzeniu od frankizmu i demontatu systemu scisJej 
wsp61pracy Kosciola i panstwa. 

Polski czytelnik ksiqzki Victora M. Pereza-Diaza z trudem mote opedzic 
sir;; od oczywistych, przynajmniej na poz6r, analogii mi ~dzy drogil. ktorq 
przeszla Hiszpania w latach 1976-1978, a naszymi doswiadczeniami w budowie 
demokratycznego panstwa. Gdy autor pisze 0 "konsensualnym" przemodelowa
niu swiadomoki historycznej narodu przejawiajqcej si~ chocby w sqsiadujilcych 
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ze sob<\ uJicach nosz&cych nazwy frankislOwskich general6w i obronc6w 
republiki. gdy pisze 0 zagrozeniu. Jakie moze niesc dla swiezej demokracji 
lradycja " retorycznej dwuznacznosci " polityk6w godz&cych logiczne sprzecz
nosci, rozrokie biurokracji i szarej strefy w gospodarce. to opis ten r6wnie 
dobrze pasuje do Rzeczypospolitej AD 1997. 

Na ile jest to potwierdzenie lezy 0 ui.ytecznoki komparatystyki. a na ile 
efekt swiadomej polityki polskich elit cz~sto daj&cych na przelomie roku 1989 
i 1990 wyraz swojej fascynacji drog& hiszpansk& - trudno dzis ocenie. Czytaj<\c 
Pereza-Diaza. warto jednak zwr6cie uwage. i.e chociaz juz Maurycy Mochnacki 
widzial pokrewienstwo miedzy naszymi narodami (umilowanie wolnosci . pery
feryjne polozenie. przywi&zanie do katolicyzmu). to odmiennose warunk6w 
i tradycji. Jakie wyksztalcily si~ w Polsce lat osiemdziesi&tych i Hiszpanii lal 
siedemdziesi&tych, jest uderzaj&ca. Chociaz Perez-Diaz bez szczeg61nych dy
wagacji lerminologicznych nazywa rei.im frankistowski faszyzmem, to bez 
w&tpienia totalitarne tendencje czesci obozu rz&dz&cego zawsze pozoslawaly na 
marginesie polityki generala, st&d nawet jeSli traumatyczne doswiadczenie 
wojny domowej decydowalo 0 mysleniu wielu Hiszpan6w, to nigdy wartosci 
takie, jak rodzina czy wlasnose. nie by/y kwestionowane. Juz w latach szes(;
dziesi&tych Hiszpanie od Europy Zachodniej odr6inial brak demokracji , ale 
wolnosc w zilaczeniu iSlnienia sfery wolnej od ingerencji panstwa i ograniczo
nego, chociai. lylko zwyczajowo, rz&du by/a tym. co pozwoli/o na odrodzenie 
spoleczenstwa obywalelskiego. Hiszpanie p6inego generala Franco. zwlaszcza 
z jej cudem gospodarczym lat sZeScdziesi&tych, doprawdy trudno por6wnac 
z Polsk& generala Jaruzelskiego. 

Niemniej jednak ksi&i:ka Pereza-Diaza moze bye niezwyk/e inspiruj&ca 
w mysleniu 0 polskich zmianach lat osiemdziesi&tych i dziewieedziesiqtych. 
Szczeg6lnie ciekawe byloby zastosowanie konceptu tradycji spoleczenstwa 
obywatelskiego. kt6re powodujq koroz~ systemu politycznego, do analizy 
zalamania polityki stanu wojennego i pMniejszej liberalizacji. Podobnie inle
resuj&ce byloby zapytac 0 definicje tradycji "Solidarnosci" i jej wplyw na 
demokratyczny przelom roku 1989. Chociaz wi~c niebezpieczne byloby przy
jmowac. ze w Powrocie spo!eczenslwa obywalelskiego w HiszpCll1ii znajdziemy 
proste podpowiedzi dla zrozumienia polskich problem6w, to warto studiowac 
przyklad Hiszpanii i ksi<\zka Pereza-Diaza jest w tym dobr& pomocq. Warto 
badaj&c jablka znae i kangury, choc trzeba pami~tae. i.e r6ini& si~ one mi~dzy 
sob<\. 

Artur Wolek 

ARTUR WOLEK, ur. 1971 absolwent Uniwersytetu Jagiellor\skiego i Central 
European University (Budapeszt), doktorant w lnstytucie Nauk Politycznych UJ , 
studiuje w Oksfordzie, publikowal w "Tygodniku Powszechnym", "Universitasie" 
i "Znaku". 
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PRZYPOMNIANE 

DZIEDZICTWO 


ZYDOWSKIE GMINY WYZNANIOWE, 

CMENTARZE ZYDOWSKIE, seria: Studia z dziejow kuItury 


iydowskiej w Polsce, t. 1-2, pod red. Jerzego Woronczaka, 

Towarzyslwo przyjac i6i Poionistyki Wroclawskiej , Wroclaw i 995 

Jeszcze dziesi~c lat temu trudno by/o na polskim rynku ksi~garskim znaleic 
prac~ 0 tematyce lydowskiej, kt6rej periodyzacja nie zawiera/aby si~ w latach 
1939-1945. Dzisiaj stan ten ulegl diametralnej zmianie. Po wielkim zaintereso
waniu, niemal modzie na judaizm w Polsce w latach 80. i na poczqtku 90., 
przyszed/ obecnie czas na rzetelne i systematyczne studia nad dziejami Zyd6w 
w Polsce, oparte na wnikliwych badaniach ir6d/owych, znajomosci j~zyk6w 
iydowskich, zydowskiej religii i kultury. Dzi~ki szerokiemu otwarciu Polski na 
swiat w ostatniej dekadzie ludzie nauki i kultury mogq bez skr~powania stawiac 
trudne pytania dotyczqce obecnosci, toi.samoSci i dzia/alnosci Zyd6w na zie
miach polskich. Doczekalismy si~ takie pogt~bionych studi6w nad wzajemnymi 
relacjami narod6w polskiego i zydowskiego. 

Nie moiemy wi~c narzekac na brak ksiqzek z zakresu szeroko poj~tej 

judaistyki. Niekt6rzy twierdzq nawet, i.e jest ich za duzo. Choc dobrze wiemy, 
i.e przez wiele lat po wojnie by/ to temat pomijany , zaniedbany , niebezpieczny; 
slowem - lemat tabu. Dlatego jak najszybciej nalezy nadrobic braki i zapelnic 
biate plamy w opisie historii Zyd6w na ziemiach polskich, POCZqwszy od 
czas6w najdawniejszych ai. do dnia dzisiejszego. Obecnie jest niezmiernie 
trudno uswiadomic sobie, jak bardzo nar6d zydowski byt ..wrosni~ty" w polskie 
miasta. wsie , ulice, poniewaZ dzis w Polsce Zyd6w praktycznie juz nie ma 
(okoto 5-8 tysiqca os6b w skali ca/ego kraju. w stosunku do okoto 3,5 miliona 
przed 1939 rokiem). Jednak nie podlega chyba dyskusji fakt dui.ego od 
dzia/ywania obu narod6w na siebie. wzajemnego przenikania si\! ich kultur, 
cz~sto w spos6b tw6rczy. 

Eksterminacja :Zyd6w w czasie II wojny swialowej dotkn~/a w duzej mierze 
srodowisko hiSloryk6w zydowskich , kl6rzy dzieki swojemu pochodzeniu, zna
jomosci j~zyk6w i kultury zydowskiej byli najbardziej predestynowani do 
badania judaik6w. W okresie powojennym odtwarzaniem historii Zyd6w musie
Ii zajqc si~ badacze, kt6rzy wszyslkiego UCZq si~ prawie od nowa, a mentalnosci 
dawnych Zyd6w mogq si~ jedynie domyslac. Patronuje im kilka plac6wek 
naukowych i uniwersyteckich na czele z Zydowskim Instytutem Historycznym 
7. siedzibq w Warszawie , Uniwersytetami Jagiellonskim , Warszawskim (wraz 
z filiq w Bia/ymstoku) , Wroclawskim i Poznanskim, Archiwum Pat'istwowym 
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w Rzeszowie. Poludniowo- Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyslu, 
Polskq Akademiq Nauk oraz wieloma muzeami i innymi instytucjami roz
sianymi po calym niemal kraju. 

W wiekszoki z tych osrodk6w dzialajq pracownicy nauki zajmujqcy sie 
prawie wyhlcznie dziejami Zyd6w w Polsce. Plonem ich badan Sq m.in. 
monografie dziejowe. a takte artykuly zamieszczane w pracach zbiorowych , 
materialach z licznych ostatnio sesji naukowych 0 tematyce zydowskiej, czy 
w mniej lub bardziej naukowych periodykach. r trzeba tu dodac, te zapal 
badawczy historyk6w. a takie naukowc6w innych specjalnosci, jak na przyklad 
polonist6w, historyk6w sztuki. biblist6w, filolog6w czy teolog6w, nie wynika 
jedynie z idee fixe, kt6ra nagle a niespodziewanie rozkwitla w ich umyslach, 
lecz z racji spolecznego zainteresowania problematykq tydowskq. Wspanialy 
artykul profesora lana Blonskiego pod znamiennym tytulem Biedni Polacy 
patrzC! na gelto . kt6ry ukazal sie w "Tygodniku Powszechnym" 10 lat temu (nr 
2/1987) i wywolal niemalq burze wsr6d intelektualist6w, kaiqc im zastanowic 
sie nad wsp61wina Polak6w w czasie holocaustu. konczy sit:; dwoma zdaniami. 
kt6re chcialbym tu przytoczyc: "Skatenie, zbezczeszczenie polskiej ziemi mialo 
miejsce i dalej ciaty na nas obowiqzek oczyszczenia. Chociaz - na tym 
cmentarzu - sprowadza sie juz tylko do jednego: do obowiazku zobaczenia 
naszej przcszloSci w prawdzie." 

Przez dziesiqtki lat powojennych wlasciwie tylko pracownicy Zydowskiego 
Instytutu Historycznego zajmowali sie w spos6b naukowy tematyka tydowskq. 
Z koniecznosci oscylowala ona gl6wnie wok61 lat 1939-1945 , choc bywaly 
wyjqtki. "Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce" at do 
dzisiaj jest jedynym czasopismem naukowym podejmujqcym na swych lamach 
wy1acznie problematyke zwiazana z historia Zyd6w. Od roku 1983 towarzyszy 
mu wydawany w Warszawie "Kalendarz Zydowski", rocznik popularnonauko
wy. upowszechni ajqcy kulture i historie Zyd6w, zresztq nie tylko polskich. 

Przelomem w rozwoju badan nad historia Zyd6w w Polsce byla niewqt
pliwie konferencja naukowa Autol1omia Zyd6w w Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
inaugurujaca powstanie Miedzywydzialowego Zakladu Historii i Kultury Zy
d6w w Polsce przy Uniwersytecie lagiellonskim, kt6ra odbyla sie w Krakowie 
we wrzesniu 1986 roku pod przewodnictwem 6wczesnego reklOra Ul, profesora 
l6zefa A. Gierowskiego. To pierwsze powojenne tak liczne spotkanie uczonych 
z Francji . Izraela. Polski, Stanow Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii uwidocz
nilo r6znorodnosc problem6w badawczych i kontrowersji, Jakie rodzq studia nad 
histori q Zyd6w w daw nej Polsce. Szkoda tylko, i.e materialy z tej konferencji 
musialy tak dlugo czekac na publikacje (Zydzi w dawnej Rzeczypospolilej , 
Wroclaw-Warszawa 1991 ). 

Historycy z r6i.nych osrodk6w naukowych w Polsce , kt6rzy przybyli na 
konferencjt:; do Krakowa, przyczynili sit:; w dui.ym stopniu do propagowania 
dalszych studi6w nad histori'l Zyd6w, szczeg61nie zas nad ich i.yciem w malych 
spolecznosciach, na poziomie gminy. W kilku placowkach naukowych jedno
czesnie powstaly prace dobitnie 0 tym swiadcz'lce, choc czesto jeszcze 0 cha
rakterze przyczynkarskim. (Swiadomie pomijam w tym wybi6rczym zestawie
niu opracowania odnoszace sie do okresu II wojny swiatowej. 0 holocauscie 
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moina bylo pisac w PRL 0 wiele swobodniej .) W tym poczqtkowym stadium 
odrodzenia historiografii poswieconej Zydom chcialbym zwr6cic szczeg61nq 
uwage na prace zbiorowe, kt6re odzwierciedlajq okreslone tendencje dalszego 
rozwoju badan tego typu. 

Rok po konferencji krakowskiej odbyla sie kolejna duia sesja miedzy
narodowa, tym razem w Bialymstoku. Poswiecono jq 500-1ec;u osadnicLWa 
iydowskiego na Podlasiu. Malerialy z niej wydano w "Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Bialymstoku" ("Studia Podlaskie", t. 2, 
1989). Tym razem przewaialy tematy odnoszqce sie do najnowszej historii 
Zyd6w w ujeciu dose szczeg6lowym. Swiadomosc obecnoSci kultury iydow
skiej na ziemiach poi skich dzieki temu opracowaniu znacznie sie rozszerzyla. 
Zmagania Polak6w z histori q Zyd6w wsparli ponownie wybitni historycy 
z zagraniey, specjalisci z zakresu judaistyki. Z kolei w roku 1988 w Krakowie 
ukazal sie pietnasty , monograficzny zeszyt rocznika "Krzysztofory" wydawa
nego pod auspicjami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, poswiecony 
w calosci dziejom Zyd6w w tym mie~§Cie. Na ten zeszyt skladajq sie artykuly 
wybitnych miejscowych historyk6w dotyczqce historii spolecznosci zydowskiej 
od sredniowiecza ai po 1945 rok, a taki.e opisy zabytk6w architektury i sZluki 
iydowskiej w Krakowie. Szkice te zawierajq przede wszystkim wyniki niedaw
no podjetych badan, kt6rych publikacja zbiegla sie, w zamierzony przez 
redakcje spos6b, z 30. rocznicq utworzenia w Starej Synagodze na Kazimierzu 
muzeum poswieconego tematyce iydowskiej. Zeszyt ten, choc nie stanowi 
kompedium wiedzy 0 zydowskim Kazimierzu, potwierdzil na pewno zywe 
zainteresowanie t'l tematykq w srodowisku krakowskim. 

W badania nad dziejami Zyd6w wl'lczyl sie aktywnie takie osrodek 
wroclawski. Od 1988 roku odbywajq sie tam regularnie co pare lat sesje 
naukowe poswiecone tej problematyce ze szczeg61nym uwzglednieniem los6w 
starozakonnych na Slqsku. Materialy z sesji ukazywaly sie poczqtkowo w nu
merach monograticznych czasopism "SI'lski Kwartalnik Historyczny Sob6tka" 
(1/1989 , 211991) i "Acta Universitatis Wratislaviensis" (Nr 1182: 1991, " Histo
ria" , t. 84) , mniej wiecej od 1994 roku jut w formie osobnych wydawnictw 
ksi'likowych (np. Z historii ludnosci iydowskiej w Polsce i l1a Slqsku, pod red. 
Krystyna Matwijowskiego, Wroclaw 1994). Artykuly w nich zawarte opierajq 
sie na coraz bardziej szczeg610wych analizach zr6dlowych i swiadcz'l 0 bardzo 
szerokim spektrum zainteresowan badaczy. 

leszcze z pocz'ltkiem lat 80. kulture iydowsk'l zaczely upowszechniac na 
szerSZq skale miesieczniki niezmiemie w6wczas popularne, jak "Znak" czy 
"Literatura na swiecie". W ramy bardziej naukowe folk lor zydowski uje1a 
"Polska Sztuka Ludowa" (1989 nr 1/2) wydaw<'\na przez zesp61 z [nstytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk. Mysl p05wiecenia zeszytu specjalnego tej wlasnie 
kulturze zrodzila sie w warszawskim srodowisku etnograf6w i historyk6w sztuki 
duzo wczesniej. lednak w6wczas atmosfera polityczna nie sprLyjala bardziej 
poglebionym studiom z tego 7..akresu . r tak na przyklad jedna z etnografek 
z lnstytutu Sztuki Olga Mulkiewicz musiala wraz ze swoim mei.em, historykiem 
lakubem Goldbergiem (czesto obecnie odwiedzaj'lcym nasz kraj przy okazji 
r6inych sympozj6w) opuScic w 1968 roku Polske i zamieszkac w lzraelu. Na 
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monograticzny numer "Polskiej Szluki Ludowej" ztoiyty sie niezwykle inle
resuj<\ce anykuty trakluj<\ce 0 muzyce i lancu iydowskim, sztuce ludowej, 
drewnianych synagogach i cmenlarzach. Znalazlo sie lam lei miejsce na piLed
stawienie obrazu Zyd6w w oczach ich wiejskich sqsiad6w i w strukturze mit6w. 

Historii Zyd6w w Polsce poludniowej dOlyczy inna wana odnotowania 
praca zbiorowa pod redakcjq Feliksa Kiryka - Zydzi w MalopoLsee. Sli/dia 
z dziej6w osadnielwa i zyeia spoleeznego (Przemysl 1991). Wydal jq Polu
dniowo-Wschodni Instytut Naukowy, kl6ry powslal niedawno. bo w 1990 roku. 
Temalyka artykul6w jest bardzo zr6inicowana, a chronologia siega od XIII 
wieku do roku 1946. Przewaiajq w lej pracy sludia nad dziejami poszczeg61
nych gmin iydowskich (Krak6w, Kielce, Przemysl itd). Nie brakuje lei tekst6w 
z dziedziny kultury, prawa, polityki i biografistyki. Calosc Iworzy w sumie 
studium niezwykle inleresujqce nie tylko dJa zawodowego hisloryka. 

W powyiszym zbiorze dose pobieinie potraktowano natomiasl dzieje Zy
d6w na potudniowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej . A szkoda, 
bo tereny u zbiegu r6inych kultur Sq widowniq czesto niezwyktych zdarzen, 
zawirowan historycznych i postaw tw6rczych. Mamy za to prace, kt6re odnoszi\ 
sie terytorialnie do poludniowo-zachodnich i zachodnich kranc6w Polski. 
Pierwsza z nich ukazala s ie pod niezwykle intrygujqcym tytulem Ze sobq - obok 
siebie - przeeiwko sobie. PoLaey. Zydzi, Ai/striaey i Niemey w XIX i na poezqtktt 
XX wiektt (Krak6w 1995) i jest et'ektem miedzynarodowej sesji historyczno
-literackiej zorganizowanej w Warszawie w dniach 11-14 listopada 1993 roku 
przez Goethe-Institut Warschau i Austriacki Instytut Kultury w Warszawie. 
Autorzy referat6w wygloszonych na tej sesji zastanawiajq sie nad tOisamosci q 
Zyd6w w zmieniajqcej si~ aurze politycznej kraj6w ich diaspory. Dzieki tej 
ksiqice moina chyba lepiej zrozumiec ogromny dramat Zyd6w jako narodu 
odrzuconego przez swoje nie tak przeciei nowe ojczyzny: Austrie i Niemcy . 
Zostali oni zloieni na ofiare dla pozornie lepszego bytu rdzennej ludnoSci, 
pomimo to, ie wczesniej ramie w ramie walczyli i gineli na polach bitew 0 jej 
niezawislosc, wsp6ltworzyJi jej ku/ture , gospodarke czy polityke. Obszaru na 
styku kultur polskiej, niemieckiej i iydowskiej dotyczy r6wniei nastepna praca 
zbiorowa Zydzi w WieLkopoLsce na przeslrzeni dziej6w (Poznan 1995) napisana 
pod redakcj'l Jerzego Topolskiego i Krzysztofa Modelskiego. Stanowi ona 
w znacznym stopniu pion miedzynarodowej konferencji naukowej zorganizowa
nej w 1992 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu . Trese wiekszosci artykul6w z tego zbioru zdaje sie potwierdzac 
teze , ie Zydzi byli integralnq czeSciq calego spoleczenstwa polskiego. Odnosi 
sie to przede wszystkim do dzialalnosci Zyd6w w sferze spoleczno-gospodar
czej, w kt6rej przejawiali przeciei najwiekszq aktywnosc; wlasnie ta prob
lematyka zostala we wspomnianym studium przedstawiona najobszerniej. 

Nie spos6b wymienic wszystkich prac. kt6re ukazaly sie w minionych 
latach. Warto jednak dodac, ze opublikowano takie, nie mniej cenne, obszerne 
monografie. prace zbiorowe oraz anykuly traktujqce na przyklad 0 iydowskim 
teatrze. muzyce, jezykach, literaturze, 0 Sejmie Czterech Ziem, posqdzeniach 
Zyd6w 0 rzekome mordy rytualne itp. Potencjalnych zainteresowanych odsylam 
i zachecam do lektury bieiqcej BibLiograjii hislOrii poLskiej za poszczeg61ne 
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lata, gdzie tematyka zydowska jest bardzo obszernie zaprezentowana, a takze 
do materia!6w do bibliografii pt. Judaikn wydalle w Polsce (kt6re obejmujq 
prace od 1990 roku). 

Po tym kr6tkim zestawieniu pozostaje w kOl1cU zajC\c sie om6wieniem prac, 
kt6re ukaza!y sie stosunkowo niedawno jako pierwsze tomy serii " BibJiotheca 
ludaica". Ca!osci przedsiewziecia patronuje Towarzystwo Przyjaci6! Po!onis
tyki Wroc!awskiej. Dotychczas ukaza!y sie dwa tomy pod wsp6Jnym tytu!em 
Studio z dziej6w kultury iydowskiej w Polsce. Tom pierwszy poswiecony jest 
Zydowskim gminol11 wymolliowym. drugi zas ClIlelltarzom zydowskim. 

Na pierwszy tom sk!adajq sie zasadniczo artyku!y omawiajqce dzieje duzych 
i ma!ych gmin zydowskich g!ownie z teren6w Polski p6!nocnej i centralnej. 
Sposr6d prac zajmuj'lcych sie scisJe sam,! kullUr'l polskich Zydow (co jest 
w koncu za!ozeniem serii) na szczeg6ln'l uwage zas!uguje studium Ma!gorzaty 
Koska poswiecone obyczajom zydowskim w Kr61estwie Polskim w XIX wieku. 
Dowiadujemy sir; z niego m.in . 0 rzadko spotykanym. a praktykowanym od 
dawna u Zydow zwyczaju zwanym chalice (tzo . wyzucie) . Chodzi 0 obrzed 
rozwodu religijnego. Otoz bezpotomna wdowa nie mog!a wyjse powt6rnie za 
mqz, jesli w obecnosci pieciu osob z rabinem na czele nie uzyska!a na to zgody 
od brata zmadego meia Trzeba bowiem wiedziec. i.e pod!ug innego zwyczaju . 
tzw. lewiratu , najstarszy brat zmar!ego mia! obowiqzek oienie sie z wdowq b'ldi 
uwolnic j'l od tego w zamian za jakqs gratyfikacje. Prawo do oienku z wdowq 
po bracie ograniczono, przynajmniej w Kr61estwie Polskim. dopiero w 1824 
roku . Ciekawe co sie dzialo, kiedy zmady mqz nie mia! brata'l Czy prawo 
lewiratu przechodzi!o na dalszych krewnych'l Interesujqce by!oby tei dowie
dziee sie, do jakich naduzye i dramat6w dochodzi!o jeszcze w czasach, kiedy 
zwyczaju chalice w pe!ni przestrzegano i aprobowano go. Czy wdowa faktycz
nie by!a ca!kowicie podleg!a bratu meza? 

Obyczajowose iydowska czesto zadziwia!a i nadal zadziwia gojow (nit:
-Zyd6w) swoim rytua!em. Godna podziwu jest skrupulatnosc, z jak'l Zydzi 
wype!niali przepisy swojego prawa: nakazy i zakazy. Nie mniejszy podziw 
budzi takze to, jak owe prawo obchodzili lub potrafili przystosowac do swoich 
potrzeb. Sedno tkwi w interpretacji danego przepisu prawnego, kt6ry na 
przestrzeni dziejow by! przez uczonych wyznawc6w judaizmu odczytywany 
w r6iny spos6b. Oto na przyk!ad pod!ug rylUa/u w czasie swiqt zydowskich 
starozakonni mieli ograniczonq przepisem religijnym moiliwosc poruszania sir; . 
noszenia ciezar6w, wykonywania wszelkich prac itd . W domu jednak dopusz
czano wiecej swobody. W dawnych wiekach pojecie domu Zydzi traktowali 
bardzo szeroko. Przyjmowali na przyk!ad. ie dwor otoczony murem lub nawet 
ca!y gr6d by!y jednym domem. co pozwala!o im na swobodne przemieszczanie 
sie w czasie swiqt. Problem w wype!nianiu danego nakazu mieli niejednokrotnie 
ubodzy Zydzi, ktorzy nie mogli sobie pozwolic na zatrudnienie chrzeScijanskiej 
s!uiby. kt6ra wyreczy!aby ich w wielu czynnosciach u!atwiaj,!cych iycie , 
a objetych zakazem wykonywania w dzien swiqteczny. Biedniejsza czese 
spo!eczTlOsci iydowskiej mia!a bowiem czesto wsp61ne kuchnie , usytuowane 
gdzieS na przeciwlegtym podw6rku, w oko/icy. Gdyby zakaz noszenia cieikich 
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przedmiot6w byl traktowany rygorystycznie , musieliby si~ chyba obywac 
zupelnie bez jedzenia i bez wyg6d. Najwi~kszy klopot miala gmina iydowska 
usytuowana w mieScie bez mur6w lub ogrodzenia. Ale jui ulice zamkni~te 
z czterech stron Zydzi traktowali jako dom. W zwi'lzku z czym u ich wylotu 
stawiali symboliczne bramy z drqg6w pol'lczonych sznurkiem. W tak oznaczo
nych miejscach Zydzi mogli swobodnie nosic ci~iary w swi~ta . nie obawiaj'lc 
si~ oskarienia 0 lamanie prawa i 0 grzech smiertelny. Przeciw tym praktykom 
wyst~powali natomiast oburzeni mieszczanie-chrzeScijanie. twierdzqc , ie slupy 
i sznury szpecq miasto. 0 tym wszystkim i innych zwyczajach, jak na przyklad 
golenie gl6w kobietom po zamqip6jsciu, moiemy si~ dowiedziec z wyiej 
wspomnianego tekstu . 

Wart odnotowania jest r6wniez artykul traktujqcy 0 migracjach zydowskich 
mi~dzy terenami polskimi a czesko-morawskimi na przestrzeni dziej6w. Szkoda 
tylko. i.e jego autor, Jifi Fiedler z Pragi. zaledwie dotknql tylko wybranego 
problemu. wyliczaJqc w punktach poszczeg61ne etapy tych w~dr6wek, a Laki.e 
zamieszczaj ,w tu takie kr6tkie wzmianki 0 losach wybranych rabin6w czy 
uczonych. Temat ten jest niezwykle frapujC\cy i czeka wci'li na gruntowniejsze 
zbadanie. Zyd6w moina przeciei smialo zaliczyc do najbardziej mobilnych 
narod6w swiata. Wyznawcy judaizmu nader cz~sto zmieniali w diasporze swoje 
miejsce zamieszkania. Oobrze byloby wi~c poznac na przykladzie poszczeg61
nych os6b, rodzin albo nawet calych gmin iydowskich kierunki, przyczyny 
i skutki ich migracji. Ten temat badawczy jest trudny w realizacji, poniewai 
wymaga imudnej kwerendy w kilkunastu archiwach w r6inych krajach i prze
jrzenia dziesiqtk6w metr6w dokument6w. bez nadziei na uwienczenie po
szukiwan sukcesem. 

Na 15 opracowan z omawianego tomu ai 8 jui wczesniej wydrukowano 
w innych pracach zbiorowych, i to nie tak dawno, bo w latach 1992-1996 (co 
zreszt'l uczciwie zaznaczono w przypisach) . Ootyczy to w szczeg6lnosci prac 
malo zwi'lzanych z wiod'lC<l tematykq serii, bo opisuj'lcych dzieje gmin iydow
skich i przejawy antysemityzmu na ziemiach polskich. Wydaje si~, ie tytul 
Zydowskie gminy wymoniowe powstal dopiero na koncu pracy redakcyjnej . 

W drugim tomie Studi6w wszystkie 21 artykul6w poswiccono natomiast 
konsekwentnie iydowskim obrz~dom grzebalnym, kirkutom i konserwacji na
grobk6w. W t~ tematyk~ wspaniale wprowadza artykul Franciszka M. Rosin
skiego Stosunek luae/a do zmarlyell wedlug Starego Testamentu . Przedstawiono 
w nim, w jaki spos6b Izraelici grzebali zmarJych. i wyjasniono, dlaczego nie 
znany jest u nich kult zmarJych, a kontakty z duchami czy nekromancja 
zakazane. Religia Zyd6w (monoteizm) pOCZqwszy od staroiytnosci w spos6b 
zasadniczy r6inila si~ od religii lud6w osciennych. wyznajqcych wielob6stwo 
i kult zmarJych. Aby nie ujmowac nic z czci naleinej Jahwe i dla odr6inienia 
od innych narod6w , przyw6dcy Izraela zakazali kultu wszelkich zmarJych, 
a nawet modlitw na cmentarzu. Ooszlo do tego. te miejsce poch6wku i wszys
tko, co bylo zwiqzane ze zmarlq osobq, stalo si~ dla Zyd6w nieczyste. Nad 
r6inicami w pojmowaniu roli kirkutu mi~dzy kulturq chrzescijanskq a iydowskq 
zastanawia si~ z kolei Jacek Kolbuszewski (Semiolyczne pejzaie cmen1arm). 
Autor stara si~ tego dokonac w oparciu 0 pi~kny , choc malo znany wiersz 
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Elzbiety Bosniackiej z Rulikowskich (1837-1904), kt6ry powsta! po odwiedzi
nach starego cmentarza zydowskiego w Pradze w 1863 roku. 

Wiekszosc kolejnych artykul6w dotyczy treSci inskrypcji nagrobnych z cmen
tarzy zydowskich rozsianych po catej Polsce. (Godne uwagi jest tutaj podkreslenie 
znajomosci jezyk6w hebrajskiego i jidysz - koniecznych przy pracach z tego 
zakresu, kt6rymi wlada jut coraz wiecej badaczy z Polski, co jeszcze do niedawna 
bylo wielka. rzadkosci'l..) Okazuje sie, ze epitafia mialy swoje state fragmenty; 
podaje je za Leszkiem Hondo, Cmentarz zydowski - charakterystyka iJebrajskich 
inskrypcji: formula pogrzebowa, wstep, epitety pochwalne obrazuja.ce cnoty 
zmarlego, imie, data smierci (czasami takie pogrzebu), zakonczenie. Z kolei 
z tekstu Marcina Wodzinskiego Macewy drewniane z Miejsca dowiadujemy sie, 
ze wprawdzie ubogim Zydom stawiano nagrobki z mniej trwalego materialu niz 
piaskowiec czy marmur, ale stylistyka napis6w na macewach drewnianych nie 
odbiegala zasadniczo od tych wyrytych w piaskowcu. Prawdopodobnie w Polsce 
nie zachowaly sie jednak drewniane nagrobki. 

Warto jeszcze wspomniec 0 duzym zainteresowaniu ostatnio w Polsce 
ochrona. i konserwacja. cmentarzy zydowskich, z kt6rych duza czese (przed II 
wojna. swiatowa. istni alo tutaj ponad 1000) ulegla calkowitemu zniszczeniu lub 
dewastacji. W zachowaniu dziedzictwa kulturowego Zyd6w w Polsce wielkie 
zaslugi maja. lokalne komitety, prywatne osoby (pasjonaci) i w koncu powstala 
w 1985 roku Fundacja Rodziny Nissenbaum6w. Opieka nad zabytkami zydow
skimi wymaga niestety wielkich naklad6w finansowych, dlatego niepropor
cjonalnie male sa. wyniki prac wymienionych instytucji i os6b przy niewystar
czaja.cej pomocy panstwa. Bardzo na czasie wydaje sie podjeta przez krakow
skich historyk6w inicjatywa mozliwie rychlego przeprowadzenia dokladnej 
inwentaryzacji cmentarzy zydowskich w Polsce, wraz z dokumentacja. foto
graficzna., jeszcze przed calkowitym ich zniszczeniem. W celu usprawnienia 
prac inwentaryzacyjnych powstal specjalny program komputerowy, kt6ry przed
stawili Krzysztof i Pawel Pilarczyk w anykule KOl1Jputerowa illwelllaryzacja 
llagrobk6w z cmelllarzy zydowskich w ral1lGch "Progral1lu JudaiC{[ " (Krakow 
1989-1992 ). Propozycja .~talldardu opisu, wYl1logi progral1lowe i sprzetowe. 
Au[Orzy tej pracy postuluja. utworzenie specjalnej grupy badawczej, zlozonej 
z kartografa. historyka sztuki . hebraisty, fotografa. informatyka i historyka
-archiwisty, kt6ra mialaby za zadanie sporz'ldzic mozliwie caloSciowy rejestr 
zachowanych zabytk6w sepulkralnych w oparciu 0 bardzo szczeg610wy for
mularz. Zebrane informacje wpisywano by nastepnie do bazy komputerowej. 
W ten spos6b m6glby powstac bank danych zawierajqcy kompletne wiadomosci 
dotycz'lce rozmieszczenia, zawartosci i stanu cmentarzy zydowskich w Polsce. 
kt6ry sluzytby z kolei do odtworzenia ewentualnych ubytk6w , sporz'Idzani a 
slatystyk i przeprowadzania wszelkich innych badan . 

Podsumowujqc oba pierwsze tomy Studi6w z dziej6w kultury zydowskiej 
w Polsce, trzeba podkreslic duz'l wartosc merytoryczna. zawartych w nich 
artykut6w. Szczeg61nie drugi tom poswiecony cmentarzom zydowskim w zna
cz'lcy spos6b poszerza nasz'l wiedze 0 zwyczajach sepulkralnych Zyd6w 
i bedzie na pewno publikacj'l poszukiwan'l przez znawc6w tematu na rynku 
ks iegarski m. 
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Na koniec trzeba zaznaczyc, ie ochrona zabytk6w, i w og61e calego 
dziedzictwa kulturowego Zyd6w, spotyka sie ostatnio z coraz wiekszym zro
zumieniem w Polsce. W tym kierunku aktywizujq sie nawet wladze lokalne 
wielu miejscowosci, w kt6rych zachowaly sie slady obecnosci narodu iydows
kiego. Widoczna jest tei tendencja do zjednoczenia wysilk6w ludzi nauki 
w sprawie studi6w nad poszczeg61nymi aspektami z dziedziny judaistyki. 
Potwierdzeniem tego jest m. in. powstanie w J996 roku Polskiego Towarzystwa 
Studi6w Zydowskich z siedzibq w Krakowie, kt6re zaloiylo 55 uczonych 
reprezentujqcych r6ine dziedziny i r6ine osrodki. Podstawowym celem Towa
rzystwa jest podlug statutu prowadzenie, promocja i popularyzacja badan 
naukowych nad histori q i kulturq Zyd6w, ze szczeg61nym uwzglednieniem 
dziej6w Zyd6w w Polsce. Miejmy nadziej<;:, ze dzialalnosc tego Towarzystwa 
doprowadzi do usystematyzowania bad an judaistycznych, ulatwi korzystanie 
z bogatej kultury iydowskiej i pozwoli z wi(:kszym zrozumieniem (lub nawet 
wyrozumialosciq) patrzec na naSZq wsp61nq polsko-iydowskq przeszlosc. 

STEFAN GASIOROWSKI, ur. 1966, historyk, asystent w Mi(:dzywydzialowym 
Zakladzic Historii i Kultury Zyd6w w Polsce UJ i InstYllicie Historii PAN w Krako
wie. Publikowal m.in. w ..Studiach HislOrycznych", ,.Naszej Przeszlosci", "Biulety
nie Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce". 

List z Kopenhagi 

JEHUDA AMICHAJ 


Prawdziwym bohaterem ofiarowania lzaaka byl baranek. 

On nie wiedzial 0 knowaniach, 

On jak gdyby zaofiarowal sie umrzec za [zaaka. 

la chc(: spiewac 0 nim, piesn ku jego pami(:ci: 

o wijqcej sie sierSci i jego ludzkich oczach, 
o rogach, kt6re byly tak ciche na jego zywej glowie, 

A po zarini(:Ciu zrobili z nich trqby 

By opiewac wojny, 

Lub wyslawiac grubianskie radosci. 


Autorem fragmentu przytoczonego poematu - kt6ry moim zdaniem powi
nien w calosci znaleic sie w poszerzonym wydaniu Starego Testamentu - jest 
izraelski poeta. lehuda Amichaj. Wiersz przetlumaczony przez Avive Shavit 
-Wladkowskq ukazal sie w 24. numerze "Zeszyt6w Literackich" w roku 1988. 
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Znam w sumie tylko dziewiec wierszy Amichaja - w tym osiem w tluma
czeniu na dunski - ale od trzech z g6rq lat czesto z nimi obcuje. Amichaj rna 
w Polsce bratniq poetyckq dusze - Zbigniewa Herberta. W tomie Rc/porl 
z ob1eionego Mias/a znajduje sie wiersz zatytulowany F%grajia, w kt6rym 
polski poeta utoisamia sie z lzaakiem i Abrahamem: jako dziecko jest Izaakiem, 
jako dojrzaly meiczyzna sklada z siebie~ziecka ofiare. Tematycznie i w inten
cji wiersze Polaka i Izraelczyka r6ini q sie od siebie. Ale ir6dlo inspiracji 
obydwu jest podobne - apologetyczno-lirycznc w pierwszym przypadku, kry
tyczne w drugim - odczytanie pozornie okrutnego mitu. Pozornic - bo chodzilo 
w nim przeciei 0 odciecie sie od poganskiej tradycji skladania ofiar z ludzi. 
W zakonczeniu wiersza Herberta czytamy: 

Wiec musze przelac twojq krew m6j maly 
abys pozostal niewinny w letniej blyskawicy 
jui na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie 
piekny jak ocalala w weglu katedra paproci. 

lnterpretacja Herberta opiera sie na powt6rzeniu gestu, do kt6rego w micie 
nie doszlo; jest zakleciem, ratowaniem dzieciecej niewinnoSci przed okrucien
stwem ~wiata. Interpretacja Amichaja jest prztyczkiem wymierzonym w mit: 
kaida przelana krew jest wedlug niego krwi q przelanq w akcie okrucienstwa 
i bezmyslnoSci. 

Jehuda Amichaj, r6widnik Herberta, urodzil sie w Wiirzburgu w roku 1924. 
Nosi! nazwisko Pfeuffer, zmieni! je w Palestynie, do kt6rej w roku 1935 
wyemigrowal z calq, licznq rodzinq. Opowiada z dumq. ii jego kuzyni od lat 
uprawiajq ziemie w kibucach w dolinie Jordanu. On sam wyglqda jak zazywny 
wiesniak: duia, okrqgla twarz 0 rysach bardziej slowiansko-ch!opskich nit 
semickich i rece jak lopaty. Jego mila, pclna spokoju tona pochodzi z Polski. 
Amichajowie mieszkajq w lerozolimic w sqsiedztwie arabskicj dzielnicy; obok 
Amosa Oza Amichaj jest bodaj jedynym izraelskim pisarzem, kt6ry cicszy sie 
szacunkiem Palestynczyk6w. Najprawdopodobniej dlatego. it nie bije sie w picr
si i nie podlizuje sie im, jak czyniq to niekt6rzy jego koledzy po pi6rze. Uczestnik 
czterech wojcn arabsko-izraelskich, odplaca Palcstynczykom pieknym za nado
bne: podobnie jak oni nie wstydzi sie swojego nacjonalizmu. 

W maju 1991 roku odwiedzil wraz z tonq Kopenhage i na spotkaniu 
w duns kim PEN-Clubie m6wil 0 bliskiej - jego zdaniem - perspektywie 
pokojowych rokowan i gospodarczej wsp61pracy miedzy Palestynq a Izraelem. 
Kiedy ktos z obccnych postawil znak r6wnosci miedzy zachowaniem sie Zyd6w 
i Arab6w w wojnie roku 1948. Amichaj odparowal: "To tak jakby powiedziec. 
ze we wrzeSniu 1939 wybuchla druga wojna swiatowa i zapomniec dodac, i.e 
wywolaly jq hitlerowskie Niemcy." 

Amichaj kocha .Ierozolime. Na dziewiec wierszy trzy poswiecone Sq tej 
trudnej milosci, bo milosc do wieioznacznych symboli nigdy nie jest latwa. Sq 
to Bomba IV Jerozolimie, Jeili ci~ zapomne, Jerozolimo i Mias/o - sioslra 
Sodomy. W ostatnim por6wnuje Jerozolime nie tylko do Sodomy, lecz takte do 
Pompei. Ale do Pompei, kt6ra nie zgodzi/a sie na zaglade. 

Amichaj nie wierzy w Boga i pisze 0 tym w swoich wierszach. Ale wierzy 
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w obecnosc Boga w lerozolimie, por6wnujqc miasto do rany, kt6q chirurdzy 
po operacji zapomnieli zaszye. I wierzy w milose , ale w milo§e rozwai.nq. 
W wierszu Rady powiada: 

Kochaj t~, kt6ra jest w poblii,u, 
nie t~, kt6ra jest daleko. 
Te, kt6ra jak dobrze zbudowany dom, powstala z oko!icznych 

kamieni, 
kt6re znosily mr6z i piekly sie w SlOilcU ... 
Wei te ze zlotym krqikiem wok6l ciemnej irenicy, 
te, kt6ra posiada jako takq wiedze 0 twojej smierci. 
Kochaj nawet w czasie zaglady .. 

Inne teksty m6wi q 0 codzienno§ci wojny. W wierszu zatytulowanym Na 
[roje tub czworo w [ym samym pokoju czytamy: 

Na troje lub czworo w tym samym pokoju 
jest zawsze jeden kt6ry stoi przy oknie. 
Pewnie widzi zlo kielkujqce w cierniach 
i ogniska na wzg6rzu. 
I jak meiczyzn kt6rzy wyszli cali z domu 
oddaje sie pod wiecz6r jako drobnq monete. 

Poezja Amichaja jest konkretna, grubo ciosana, spokojna w rytmie i precy
zyjna w obrazach. lej mctaforycznosc wyrasta z tywego ciala tego kraju, kt6ry 
caly jest metaforq, a pragnie tylko bye normalnym, prozaicznym paiistwem. 
W roku 1985, dziekujqc za przyznanq mu nagrooe miaSla Jerozolimy, kt6rq 
otrzymujq wylqcznie pisarze nieizraelscy, Milan Kundera powiedzial: "Zydzi, 
kt6rych Europa tak tragicznie zdradzila, pozostali wierni europejskicmu kosmo
polityzmowi. Izrael, ich mala, wreszcie odnaleziona ojczyzna, jawi mi sie jako 
prawdziwe serce Europy: dziwaczne sercc, umieszczone poza cialem." 

W roku 1991 nagrod~ Jerozolimy otrzymal Zbigniew Herbert. To wla§nie 
wkr6tce potem Amichaj z ionq odwiedzili Kopenhage. M6wili 0 polskim poecie 
z podziwem, troskq i czulosciq, jakby byl ich dzieckiem. W niespelna rok 
p6iniej przeczytalam w zbiorze Herberta Rovigo wiersz Do Yehudy Amiclwja: 

80 ty jestes kr61 a ja tylko ksiqie 
bez ziemi z ludem kt6ry mi ufa blqdz~ po nocy 
bczsenny 

A ty jestd kr61 i patrzysz na mnie z przyjaini q 
i obawq - jak dlugo moge tulac sie 
po swiecie 

- Dlugo Yehudo Do kOllca 

Nawet gesty mamy inne - gest laski gest pogardy 
gest zrozumienia 
- 0 nic ciebie nie prosze opr6cz zrozumienia 
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Zasypiam przy ognisku z pi~scill pod glowll 
gdy noc si~ dopala psy wyjll i po gorach chodzq 
slraie 

Janina Katz 

JANINA KATZ- HEWETSON, ur. 1939, absolwenlka polonislyki i socjologii UJ, 
tlumaczka, publicyslka, pisarka (dunska). Od 1969 mieszka w Danii. 

List z Ameryki 

COLLEGE I UNIWERSYTET 


"Czy Twoj syn studiuje na uniwersytecie?", pyla moja ciotka w kraju. 
"Jeszcze nie" , odpowiadam, "skonczyl wlasnie college." 
"To znaczy skonczyl SZko1~ sredniq. A matur~ ma?", pada nast~pne pylanie, 

zadane juz z pewnq ukrytll sugesliq, ie dwudziestodwuletni mlodzieniec nie 
b~dqcy na uniwersytecie nie zapowiada sie na rodzinnego Einsleina. Probe 
wyjasnienia, ze w Stanach Zjednoczonych nie zdaje sie malury i na czym polega 
dwuslopniowosc amerykanskiej szkoly wyzszej, ciotka moja kwituje mach
ni~ciem r~kq i komenlarzem: "Jednym slowem nie sludiuje. To czemu nie 
poszedl do wojska? Za moich czasow m6wilo si~ »nie malura, lecz chec szczera 
zrobi z niego oficera«." 

Staram sie wyjasnic, ze roznica pomi~dzy collegel1l a uniwersyletem za
sluguje na uwag~. Obie inslyrucje Sll komponenlami systemu wyzszej, a nie 
sredniej edukacji i obie majq prawo nadawania slopni naukowych. Siowo 
college pochodzi od laciiiskiego collegium oznaczajqcego grupc nie mniej niz 
trzech osob zjednoczonych razem przez wykonywanie pewnych wsp61nych 
funkcji. Tradycyjnie college byl komponentem korporacji jednoczqcej profeso
row i sludentow, nazywanej uniwersylelem, "universitas magis/rorum et scho
larium" . Narodzil sie on z profesorskiej praklyki mieszkania razem wsrod 
akademickiej spOfecznosci raczej niz w osobnych domach. W lym sensie nadal , 
przykladowo. angielski uniwersytet w Cambridge sklada si~ z Christ's College , 
Corpus Christi College. King's College, Trinity Coll.ege, Queen 's College, SI 
John's College, Pembroke i wielu innych . Tendencja do kojarzenia college'u ze 
szkolami srednimi zrodzila si~ w wyniku slalego uzywania tego terminu 
w nazwach najbardziej znanych angielskich publicznych szkol z inlernatami. 
takich jak Winchester College czy Eton College. Nazwa college zoslala w Iym 
wypadku utrzymana dla podkreslenia specjalnego preslizu owych szkol. 
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Z czasem, szczeg61nie w Stanach Zjednoczonych, wiele college 'ow usamo
dzielnilo sit;!, jak na przyklad Smith College, St. Mary's College czy Hillsdale 
College. Wiele innych jest jednak nadal cZt;!Sci q uniwersytet6w, tak jak wany 
Barnard College z Columbia University czy Maryland University Agricultural 
College. 

Amerykanski system szkolnictwa wyz.szego jest dwupoziomowy. Student, 
kt6ry chce ukonczyc studia wyisze, czyli graduate, musi wpierw przejsc przez 
poziom podstawowej edukacji w college 'u, czyli przez tak zwany stopien 
"undergraduate". Ten pierwszy etap studi6w, trwajqcy cztery lata, ma charakter 
og61noksztalcqcy i ma przygotowac kandydata do wyboru specjalizacji, czyli 
zespolu kurs6w zapewniajqcych przygotowanie zawodowe. Kaidy rok akademi
cki jest podzielony na dwa lub trzy okresy zakonczone sesjq egzaminacyjnq. 
Zazwyczaj w trakcie trzeciego roku student wybiera pierwszq koncentracjt;! 
kurs6w, czyli tak zwany "major", kt6ry decyduje, czy ukonczy on college ze 
stopniem bakalarza nauk Scis!ych i przyrodniczych (B.S. - Baccalaureate of 
Science) lub bakalarza nauk humanistycznych (B.A. - Baccalaureate of Arts). 
Wiekszosc student6w college 'u sp~dza owe cztery lata mieszkajqc w domach 
akademickich zbudowanych w kampusie, czyli na terenie szkoly wydzielonym 
z miasta dla korporacji uniwersyteckiej . 

Po ukonczeniu college 'u absolwent sklada podanie 0 przyj~cie na uniwer
sytet, kt6ry prowadzi wyzszy stopien specjalistycznej edukacji . Podobnic jak 
w przypadku college 'u kandydaci nie zdaj'l iadnego formalnego egzaminu 
wstepnego, zdaj'l natomiast szereg og61nych test6w, maj'lcych wykazac stopie!') 
ich Intelektualnego treningu , a wiec zdo!nosc logicznego myslenia. kOjarzenia 
faktow, syntetyzowania danych. Testy majq tei udowodnic posiadanie wystar
czajqcych wiadomosci do podjecia studi6w 0 charakterze profesjonalnym. 
Prowadzone Sq one przez niekt6re uniwersytety, a ich wyniki rozsylane S'l do 
wszystkich zainteresowanych stron, czyli do wyiszych szk61 rozgl'ldajqcych sie 
za najlepszymi kandydatami i do przyszlych studenl6w slaraj'lcych si~ wybrac 
najbardziej im odpowiadajqG<\ uczelni~. Kombinacja stopni z college'u i z testu, 
listy rekomendacyjnc profesor6w oraz sama treSc i Corma podania studcnta 
uzasadniaj'lcego swe zainteresowanie kierunkiem studi6w Sq zasadniczymi 
komponentami decyzji 0 przyjeciu kandydata. Czasami dodatkowym elementem 
bed'l sportowe osiqgniecia studenta, kt6ry ma potencjalne mozliwosci, by stac 
sit;! gwiazd'l w uniwersyteckim zespole futbolowym lub baseballowym i w zwi q
zku z tym ir6dlem powaznych zysk6w dla uniwersytetu. Czasami 0 przyjeciu 
zadecyduje donacja rodzic6w na rzecz uniwersytetu, innym razem przynalez
nose rasowa kandydata. Z kolei student rozwaia wyposaienie szkoly , reputacjt;! 
fakultetu, wysokosc czesnego (tuition), moiliwosc uzyskania slypendium lub 
poiyczek na studia. Caly wiec proces przejscia z college 'u na uniwersytct jest 
biznesem, w kt6rym oboje parlnerzy, przysz!y student i uczelnia, majq por6w
nywalne pozycje przetargowe. 

Uniwersytecki etap wyiszej edukacji, "graduate level", tr\Va dwa do trzech 
lat. W tym czasie wi~kszosc student6w opuszcza kampus, decydujqc sie na 
bardziej samodzielne zycie w wynajt;!tych mieszkaniach. Koniec studi6w przy
nosi absolwentom tytuly magistra nauk humanistycznych (M.A. - Master of 
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Arts) lub nauk Scislyeh (M.S. - Master of Science) i moi.liwose zakwalifikowa
nia si~ na studia podyplomowe (postgraduate) dajqce dyplomy doktorskie lub 
swiadeetwa speejalizaeji zawodowyeh . 

.,A wiee gdzie Ty praeujesz. na uniwersytecie ezy w college 'u?", pyta moja 
eiotka. 

.,Na uniwersytecie", wyjasniam dodajqc, :i.e studia prawnieze w Stanaeh 
Zjednoczonyeh oferowane Sq jedynie na poziomie uniwersyleekim i dla absol
went6w college'u. 

"To dlaczego Tw6j kolega pracuje w Boston College, a jest profesorem 
prawa?", drqi.y uparcie temat moja rozm6wczyni. Wyjasniam cierpliwie, i.e 
w tym wypadku, dose wyjqtkowo, Boston College jest naZWq uniwersytetu, 
kt6ry zostal rozbudowany wok61 slawnego college'u, lecz m6j komentarz nie 
wydaje si~ jej zadowalac. 

"Czyli college i uniwersytet znaczy to samo?". m6wi ealkowieie zdezorien
towana slarsza pani. "Nie zawracaj mi glowy" , konkluduje w odpowiedzi na 
moje zaprzeczenie . "daj syna lepiej do szewca, bo mi sic wydaje. ie tam. w teJ 
Ameryce nie macie w og61e zadnego systemu edukaeji." 

Rett R. Ludwikowski 

RETT R. LUDWIKOWSKI, profesor prawa The Catholic University of America 
w Waszyngtonie, dyrektor Instytutu Prawa Mi~zynarodowego i Por6w nawczego 
w Columbus School of Law. Wydal m.in. G/riwl1e l1urty {Jo/skiej my.fli {Jo/ilycmej, 
KnnserwatYZI11 w K((i/esnvie Po/skim , Murzyliski radykalizm IV USA, John StuCirt Mill 
(wraz z 1. Wolenskim), Szkice na temat ga/icyjskich ruch,iw i myf/ i po/il)'czn)'ch, 
Kryzys kOl17un;zl11u ; ZI1aczenie, i rridla ; fazy. 

Kwartalniki, miesieczniki, tygodniki ... 

MUZEUM 

NAS WSZYSTKICH 


Moja "przygoda muzealna" zacz~la sic bardzo wczesnie . Nauezony szacun
ku dla tego, co dawne, i objawiajqcy przyrodzone zdolnoSci do systematyzowa
nia . jako siedmiolatek stworzylem wlasne muzeum (nazywalo si~ to - "wystaw
ka "), z biletami, a jakie, gromadzqce wszystkie "starocie" , jakie tylko dalo sie 
w domll znaleie. Ojciec zrobil mi zdjecie przy ekspozycJi. nagrat tei. moje 
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obja~nienia. W muzeum obok rzeczy maj<\cych niewqtpliw<\ wartosc historycznq 
(jak uratowane przez ojca swiqtki wykonane przez wedrownego rzeibia
rza-samouka Michala z Rybnej) znajdowalo sie wiele przypadkowych przed
miot6w (np. przedwojenny slowniczek polsko-angielski) i kilka "okaz6w" 
sfingowanych (jak odpustowy korkowiec prezentowany jako bron partyzant6w). 
Z czasem kolekcje poszerzyty widok6wki z r6inych stron swiata. Nie pami~
tam, jaka narracja spajala ten osobliwy zbi6r (moze odnajde tasme), ale jedno 
nie ulega w<\tpliwoSci - posada w prawdziwym muzeum wydawala mi si~ wtedy 
zwienczeniem zyciowych plan6w. 

Jeszcze przez dlugie lata odzywaly si~ we mnie echa tamtej nami~tnosci. 
I1ekroc przybywalismy do jakiegos miasta, zawsze staralismy si~ zwiedzic jego 
muzeum. Miasto bez muzeum wydawalo mi si~ tworem niepelnym, poslednim. 
Zachowalem w pamieci caly szereg obraz6w, kt6rych jednak nie potrafi~ 
przypisac konkretnym miejscom: powtarzajq si~ motywy: zakurzone wn~trza 
gablot, niebiesko- lub zielonoszare Sciany, zsuwaj<\ce si~ z n6g filcowe pantofle, 
duzo zdj~c, a malo przedmiot6w, czy przeciwnie - liczne eksponaty stloczone 
na niewielkiej powierzchni . Ptaki z oczami z guzik6w, ul-niediwiedi, kule 
armatnie ulozone w stozki.. Szedlem, czasem prowadzony za r~k~, czasem 
sam-sob ie, nic nie wiedz<\c 0 tym (choc moze instynktownie cos z tego 
przeczuwaj<\c), ze st<\pam po ,,» laboratorium«, w kt6rym fabrykuje si~ prawo
mocny obraz swiata", i ze atakowany jestem przez "r6zne strategie przekazu, 
za kt6rymi stoj<\ okreSlone koncepcje wiedzy". 

Z czasem muzeum - tak jak wszystko wok61- stracilo "niewinnosC", a wraz 
z ni q takze autorytet. Czemu tak sie stalo, nietrudno zgadnqc. Nie omijam 
naszych muzeow, ale tez rzadko cos mnie tam ciqgnie; wewnqtrz jest na og61 
"ubogo, ale ch~dogo", piJnujqce panie przygJqdajq mi sie oboj~tnie, przedmioty 
milczq, czekajq, az przejd~. Totez z pewnq rezerWq przystqpilem do lektury 
bloku muzeologicznego w kwartalniku "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" (nr 
1- 211996), od kilku lat heroicznie (bo jakby "na zas") poswi~cajqcym wiele 
uwagi tej problematyce. Cytowane w poprzednim akapicie stwierdzenia po
chodzq Z otwierajqcego ow blok obszernego szkicu Anny Wieczorkiewicz 
o funkcji i retoryce wypowiedzi l1luzealnej. 

"Gromadzenie r6znych obiekt6w - zwlaszcza niezwyklych i rzadkich", 
pisze wspomniana autorka, "to szczeg61ny rodzaj zajmowania si~ swiatem, 
a dokladniej m6wi qc, lagodzenia obcosci i niepewnosci, jak<\ odczuwamy do 
tego, co r6ini si~ od naszego macierzystego srodowiska, i zaspokajania naszych 
potrzeb poznawczych. Zbieractwo moina potraktowac jako szczeg61ny opis 
swiata - inny niz ten dokonywany za pomoq j~zyka, ale istniejqcy w zwiqzku 
z nim. ( ... ) to, co bywa gromadzone i uzywane do reprezentowania wi~kszych 
calosci, jest uwarunkowane kontekstem spoleczno-kulturowym. (Czego innego 
szuka si~ w wieku osiemnastym, czego innego w dobie panowania ewolucjoniz
mu, a czego innego szuka artysta zafascynowany sztuk q prymitywnq.) Okazy 
gromadzone w ramach poszczeg61nych kolekcji CZ(;sto odsylajq do r6znych 
uklad6w poj~ciowych. Wychodz<\c z tego zalozenia. zbiory traktowac mozna 
jako swoiste hipostazy historycznie i kulturowo uwarunkowanego porzlldku 
mentalnego. Poprzez nie tworzony jest dyskurs 0 swiecie i definiowane relacje 
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pomiedzy tym, co w danych warunkach spoleczno-kulturowych uznaje sie za 
istotne elementy owego swiata." Kaide muzeum rna wiec swoje "zaloienia" 
i swoje "metody perswazji ". Muzeum tradycyjne eksponuje przede wszystkim 
to, co zoslalo "umocowane" naukowo. "Prawda" jest tu wynikiem pewnych 
kompromis6w , ale zawieranych na Seisle okrdlonych warunkach. Eksponat jest 
podporz'ldkowany opisowi, a scislej - wiedzy historycznej na dany temat. 
Porz1\dek zwiedzania jest w zasadzie z g6ry okreslony, muzeum wystepuje 
w roli "wlasciciela" i przedmiotu, i interpretacji. ,,»Z pozycji wlasciciela 
rzeczy«", pisze Justyna Laskowska (No we tendencje w muzealnictwie, "Kon
teksty" jw.), cytuj1\C inn1\ autorke, ,,»jedyn1\ formul1\ Sq niepodwaialne twier
dzenia. Pytania bywaj1\ tylko retoryczne. Moiliwy okazuje sie tylko monolog 
w imieniu rzeczy. Nawet jesli skrywa sie pod mask1\ rozmowy, jest zamkniety 
na obecnosc.« Czyi. te slowa zywcem nie przypominaj1\ stylu tradycyjnego 
»oprowadzania« po muzeum?" 

Sledzenie napiec powstaj1\cych w takiej sytuacji miedzy opisem a przed
miotem moie bye zajeciem pasjonujqcym. Napiecia te Sq tym silniejsze, im 
bardziej angazuj1\cy emocjonalnie jest 6w przedmiot. Anna Wieczorkiewicz 
opisuje sytuacje (nie tak rzadkie), kiedy eksponatami muzealnymi stajll sie 
szcz1\tki zmar/ych. "Smierc, a m6wiqc dokladniej zmar/y cz!owiek, jego nie
kompletne szcz1\tki ito, czym otaczano nieboszczyka, ( ... ) moie zostae pokaza
ne w r6inych stylistykach, czy raczej w r6inych trybach. Punkt wyjscia jest 
jeden i z grubsza mOina by go okreslie tak: kosci przodk6w winny do nas 
przem6wie. W muzeum tematyka grob6w i smierci jest 0 tyle oczywista, ie 
wiele znalezisk pochodzi z miejsc poch6wku. ( ... ) Wprawdzie za tematem 
smierci jako takiej nasza wsp6!czesna kultura nie przepada c. .. ), ale w muzeum 
(zwlaszcza w muzeum historii kultury) nie spos6b unikn1\c tego motywu - tu 
bowiem chroni sie swiadectwa rozkopanych grob6w." Szczlltki zmar!ych wzbu
dzajll na og61 wiecej zainteresowania nii pozostale przedmioty. Sllld troska 
o "charakter", 0 odpowiedni'l "oprawe" ich ekspozycji. Autorka opisuje sale 
jednego z zagranicznych muze6w, w kt6rej pokazywane 51\ mumie staroegipskie; 
ekspozycja ma charakter "szkatulkowy", poszczeg6lne elementy zostaly roz
dzielone. Podniesiono wieko trumny, rozwieszono bandaie. Okazuje sie jednak, 
ie eksponat by! niekompletny (zwloki S1\ 0 p61 wieku starsze od trumny, w kt6rej 
je umieszczono) i "w imie scis!oSei naukowej (to znaczy dostarczenia moiliwie 
kompletnej informacji) oraz dla osillgniecia pe!nej satysfakcji estetycznej (efekt 
»chinskiej szkatulki«) skompletowano »calosc«." Taka jest swoista dynamika 
retoryki muzealnej: polega na uzgadnianiu naukowego z estetycznym. 

Powie ktos: a gdziez tu napiecie? To wszak naturalne - jak w mysleniu 
- kojarzenie fakt6w! Rzecz jednak nie w tym, ie tego rodzaju "inscenizacje" 
Sll jakims "oszustwem", ,,!udzeniem" publicznosci - bo nie Sq. Napiecie 
powstaje w tym wypadku wskutek "uprzedmiotowienia" zwlok, wskutek - jak 
to okre§laj1\ radykalni krytycy tego typu praktyk - "antropologicznego kaniba
lizmu". Szczlltki przenosi sie do gabloty i manipuluje nimi bez spelniania 
jakichkolwiek obrZ1\dk6w, innych nii naukowe. Gr6b i zw!oki zostajq zdekon
struowane: kosci dostarczaj1\ informacji 0 chorobach i urazach, niekiedy 
- 0 przyczynie zgonu, strzepy odzieiy i biiuteria informuj1\ 0 pozycji spo!ecznej 
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zmariego, ksztalt czaszki pozwala okreSlie niekt6re cechy charakteru. "W ten 
spos6b toczlt si~ dwie opowiesci, niekiedy si~ przeplatajltc. Jednlt opowiadajlt 
teksty objasnien, druglt przekazujlt przedmioty. W zalozeniu tworz,! one calose; 
w rzeczywistoSci jedna z nich (ta operuj,!ca gl6wnie srodkami wizualnymi) rna 
wi~kszlt sil~ perswazji , co mozna stwierdzie obserwujltc zwiedzajltcych. ( ... ) 
Opisy bywaj'! czytane gl6wnie wtedy, gdy obiekt w jakis spos6b zainteresuje 
zwiedzaj'lcego. (Istotne S,! tu z pewnosci,! takZe wzgl~dy praktyczne - tekst jest 
dose dlugi. sala ciemna, eksponat6w wiele, a spos6b, w jaki zwiedza si~ 

muzeum, oie sprzyja lekturze. Ludzie przychodzlt tu po to, by ogl'ldae, a nie, 
by czytac.) " 

Mozliwosc " manipulacji " w tradycyjnym , .,modernistycznym" muzeum jest 
spora. Trzeba jednak podkrdlic, ie muzeum to, podobnie jak kazde inne, 
odzwierciedla tylko pewne (aktualne, dezaktualizujltce si~) tendencje kulturowe . 
Jezeli zyjemy w kulturze .,smierci na opak", to nic dziwnego, ze i do muzeum, 
chocby bylo rzeczywist<l nekropoli'l, nie wkracza si~ z zamiarem przezycia 
misterium morris. Mozna si~ 0 to przezycie upominac - temu sluiyc miala na 
przyklad akcja obrL~dowa Wojciecha Michery w Biskupinie, 0 kt6rej w oma
wianym numerze "Kontekst6w" pisz,! Justyna Laskowska oraz poiemizujltcy 
z ni'! Slawomir Sikora (Jak to si~ robi w Nowym lorku? Wystawy). W za
inscenizowanych przez Micher~ "ceremoniach ialobnych" chodzilo 0 "od
codziennienie" muzealnych artefakt6w i "wyrzucenie" widza z przypisanej mu 
tradycyjnie roli , 0 zmuszenie go do refleksji nad tym, co wynika z faktll , ii 
mllzea S'l miejscem spoczyoku doczesnych szcz'ltk6w ludzkich. ,.leW mozna 
si~ odwolac do muzeum jako swi'ltyni , to nalezaloby powiedziee, ie Michera 
chce, by, nawet jeSli nie potrafimy odprawiac tam jUi stosownych obrz~d6w , 

miejsce to zachowalo sw6j charakter rremendum et fascinans. I ieby ta swi~tose 
nie sprowadzila si~ jedynie do tabliczki-napisu: " Nie dotykae eksponatu« Gak 
wiadomo, dotykanie swi~tosci moie bye grozne)." 

W istocie bowiem - choc na og6t niedokladnie to sobie uswiadamiamy 
- muzeum przekazuje wiedz~ 0 dwu rzeczywistosciach: prezentowanej (odleglej 
w czasie lub przestrzeni , w ten czy inny spos6b obcej) i naszej, "tu i teraz", tej, 
kt6r'l "wnosimy" don jako widzowie. Jeieli wsp6lczesne mllzellm oslabia 
znaczenie przekazu werbalnego (zwlaszcza w formie napis6w), pierwszenstwo 
przyznaj'!c wrazeniom estetycznym, nie zas intelektualnej satysfakcji (zamiast 
systematycznego .,wykladu·' - mile dla oka "obiekty" ), to czyni tak nie tyle 
z obawy przed .,poznawczym imperiaJizmem", ile raczej z przyczyn praktycz
nych: stara si~ dostosowac do swojego nowego klienta. "Turysta", "widz", 
"konsument" dobrze cZllje si~ tam, gdzie "nie musi si~ w nic angatowae, 
dobiera wrazenia stosownie do swoich lIpodoban i nastroj6w " . "Muzeum", 
pisze Anna Wieczorkiewicz, "zostaje wci,!gni~te w mechanizm de-dyferencjacji 
kulturowej. Stara si~ ( ... ) przestac bye swilttyni,!, a przej'le nieco z obszar6w 
zabawy i nauki . St,!d tei w muzealnym krajobrazie pojawiaj'l si~ obszary 
jarmarku. sanktuaria nauki , galerie sztuki. Elementy charakterystyczne dla tych 
przestrzen i przenikaj'l si~, choc zwykle jeden z nich nadaje zasadniczy rys 
og61nej atmosferze danego fragmentu muzealnego krajobrazu. (Jest to taka 
formula. w kt6rej obecnie cz~sto funkcjonuje kultura wysoka.) Wchlanianie 
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treSci kulturowych jest latwe i przyjemne - sugeruje retoryka muzealnej 
przestrzeni i tekst6w ulotek, reklam i ogloszen ( ... ). Muzeum rna bye miejscem, 
w kt6rym po prostu »przebywa sie«, miejscem, w kt6rym wszyscy bedq czuli 
sie dobrze." 

Oczywiscie muzeum - nawet jeieli wybiera opcje "wizualnq" - nie musi 
bye wcale "Iatwe i przyjemne". Nie musi schlebiac oczekiwaniom "turysty", 
zeby wzbudzae zainteresowanie. Moze nadal stawiae mu wymagania (ryzykujqc 
wprawdzie, ze ten nie zechce "wsp6Ipracowae"). moze narzucae okreslonq 
wizje, prowokowae, ksztaltowac potrzeby i postawy. Taki charakter rna Muze
urn Etnograficzne w Neuchiitel w Szwajcarii, kt6re opisuje Magdalena Jaworska 
(Muzeum etnogra[tcZlle z dziesilicio/elnim wyprzedzeniem, "Konteksty" jw.). 
t..qczy ono stalq, w miare "tradycyjnq" ekspozycje z odnawianym co roku 
eksperymentem wystawienniczym. Wystawy czasowe niewiele majij wsp61nego 
z wijsko rozumian<\ etnografiij, wiecej - z filozofi q czlowieka i kultury. Majij 
tei charakter wybitnie artystyczny ("Artysci i etnolodzy wydajij sie, w obecnych 
warunkach, podzielac te same niepokoje i uprawiae ten sam rodzaj dzialalno
sci", napisal jeden z tw6rc6w zwiijzanych z muzeum), a zawierajq przy tym 
glebokie przeslanie (w postmodernistycznym rozumieniu tego slowa, czyli 
- nie-pouczenie, raczej konfrontacje i zakwestionowanie oczywistoSci. mniej 
lub bardziej dyskretnie moderowane) dotyczijce temat6w "goqcych". zywo na 
Zachodzie - a od niedawna i u nas - dyskutowanych, takich jak: cialo, b61, 
kobieta. r6inice. myslenie potoczne, relacje miedzy ludimi i zwierzetami. 
Dyrektor Muzeum w Neuchatel, Jacques Hainard, nazywa swojq metode 
"muzeologiq zerwania", poniewai. zrywa ona "z szablonami naszej kultury 
w celu zwr6cenia uwagi na pospolitose i powszedniosc, tak bogate w tresci . 
Muzeologia zerwania daje wszystkim tym, kt6rzy oglijdajq przedmioty, moi
Ii wosc wykorzystania swej wiedzy oraz jej relatywizacji ." Hainard, pozostaj'lcy 
pod wyrainym wplywem retleksji postmodernistycznej. wspomina tei. 0 ze
rwaniu "wiezi lijczacej widza z przedmiotem muzealnym. desakralizacjq jego 
stosunku do eksponatu na korzyse dystansu krytycznego i refleksyjnego". 
(Warlo wiedziee, ze Hainard wyznaje poglqd 0 skrajnej nieautonomicznOSci 
przedmiotu muzealnego: "Przedmiot nie wyraza absolutnie zadnej prawdy 
o niczym", twierdzi, jego znaczenie uzaleznione jest od woli najpierw muzeal
nika, a p6iniej widza. Jego metoda "rehabilituje" jednak przedmioty banalne 
i brzydkie: "kazdy przedmiot moie bye eksponatem muzealnym, bo kaidy wart 
jest zachowania".) "Nie znosze wystaw". wyznaje, "ugruntowujijcych nacjona
lizm. kt6re idealizujq podzialy swiadomoSciowe i regionalizmy. Lubie wystawy, 
kt6re relatywizujq przekonania i wiedz\!, kt6re UCZq widz6w skromnOSci, dajqc im 
do z.rozumienia, jak zloi.one Sij problemy." W istocie poszukuje wiec nie 
"konsumenta" . lecz "krytyka" - "interlokutora i uczestnika, zdolnego do wysilku 
intelektualnego, do czytania. do wlasnej interpretacji, a takze ewentualnej zmiany 
swojego swiatopoglijdu". Na wystawie z.atytulowanej R6inice w gablotach opat
rzonych rozmaitymi "humanistycznymi" haselkami w rodzaju "Wszyscy r6ini, 
ale r6wni ". "Nobel dla wszystkich" czy "Wszyscy piekni" zgromadzone zostaly 
przedmioty .,weryfikujqce" zapisane w europejskicj tradycji idealy egalitaryzmu 
i tolerancji Hainard "odnawia" muzeum gl6wnie poprzez zaangazowanie go 
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w problemy wsp6lczesnosci , poprzez wyjScie ku temu, co obchodzi lub powinno 
obchodzie zwiedzajacego jako czlowieka zyjacego w danym czasie i w danej 
kulturze. Muzeum ma bye przestrzenia dialogu (choc w tym dialogu "sily" nie 
sa rowne) i samorozpoznania, a nie instruktazu. 

Przyklad tego autorskiego muzeum pokazuje, ze inspiracje postmodernis
tyczne moga spelniac role "uzdrawiajaca" niedomagajace muzealnictwo i nie 
prowadza wcale do "duchowego zaleniwienia" (choc pozostaje kwestia do 
dyskusji , czy nie sklaniaja do zawezenia pola zainteresowan). Postmodernizm 
stal sie, pisze Justyna Laskowska, "swieiym oddechem dla starzejacych sie 
koncepcji, wylonil kilka niezauwaZalnych do tej pory problemow, jak np. 
oderwanie sie od europocentrycznego swiatopogladu i otwarcie na inne systemy 
znaczen ; potrzebe stworzenia atmosfery autorefleksji, zmobilizowania widza do 
aktywnego odbioru ekspozycji - a co za tym idzie, nawiazanie kontaktu ze 
zwiedzajacymi przez badanie ich opinii, a nawet wlaczanie ich do tworzenia 
koncepcji wystaw; wsp61praca muzealnik6w z tworcami kultur reprezentowa
nych przez obiekty muzealne." (Tu wlaczye musze intrygujaca informacje, 
kt6ra znalazlem w przypisie do cytowanego artykulu Slawomira Sikory, a kt6ra 
wiaze sie tez z tym, co pisalem powyzej 0 "antropologicznym kanibalizmie" ; 
otoz w broszurce wprowadzajacej do wystawy poswieconej Indianom P6lnocno
amerykanskim dyrekcja jednego z nowojorskich muze6w oswiadczyla: "Zwloki 
ludzkie, przedmioty pogrzebowe, artefakty religijne i obrzedowe, zbiorowa 
wlasnose plemienna, a takie wszelkie nabytki pozyskane nielegalnie beda 
zwr6cone na iadanie indywidualnych potomk6w albo grup plemiennych. kt6rzy 
potrafta przedstawic kulturowe powiazania i zasadnosc zadan wobec kwes
tionowanej wlasnosci ." No i jak tu nie kochac Ameryki?l) " Innym zywotnym 
problemem" , kontynuuje Laskowska, "jest wyrwanie sie z zakletego kregu 
interprelacyjnosci , np. przez uiycie jezyka poezji w miejsce tradycyjnych 
etykietek przy obieklach (... ). Postmodernizm otworzyl muzeom droge do 
eksperymentu . ( ... ) W eksperymencie nie ma co prawda nic zdroznego. tym 
bardziej, gdy jest on czyniony swiadomie, tzn. gdy tw6rcy eksperymentu 
kontroluja w nim siebie samych i uzyte przez sie narzedzia. (... ) Ale stala 
obecnosc w muzeach eksperymentu moie oczywiscie nuzyc, i zn6w lym 
bardziej, im bardziej ekspozycja staje sie tylko polem wyraZania potrzeb 
estetycznych lub co gorsza wbrew swej pierwotnej funkcji odd ala nas od ogladu 
innych kultur w nieopanowanej pogoni za samym soba." 

Muzeum bedzie zawsze instytucja "Iagodnej manipulacji" . ZresztCl bez 
prowadzenia za reke pewnie nie nauczylibysmy sie chodzic. Bedzie miejscem, 
gdzie oswajajac 0 b c e, bedziemy lepiej rozumiec s w oj e. (Ai zniknie podzial 
na swoje i obce?) Bedzie wiec "nie tylko instytucja kuituralna, ale r6wnoczesnie 
i de facto artefaktem swojej wlasnej kultury" (D. Cameron. cyt. M. Jaworska). 
Mozna powiedziec, ie "muzeum powraca do swojego irodlowego znaczenia, 
staje sie swiCltyniCl Muz, miejscem tworczosci (a nie tylko przechowywania 
tworczosci) , przynajmniej w tym znaczeniu , i.e »zmusza« do tw6rczego mys
tenia, a nie tylko przyswajania, biernego oglCldania" (S. Sikora) . 

Wojciech Bonowicz 
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Summary 


How is the concept of the nation to be defined? What roots does it derive 
from? Does national identity constitute an indispensable constituent of a modern 
man's individuality, or is it no more than a transitory , purely histor ica l form of 
community ties? Is agressive nationalism, after the collapse of communism, 
going to become a menace threatening democratic societies? Or ought it, 
perhaps, to be looked upon in terms of a remedy against the spiritual vacuum 
that would otherwise inevitably ail present-day democracies? These questions 
have been occupying the minds of thinkers and troubling the hearts of ordinary 
citizens. Topical as the problem appears to be, we have decided to make it the 
focus of the March issue of "Znak". 

An essay by Jerzy Szacki, in which the author delineates the spectrum of 
standpoints assumed in today's debates over nations and nationalism , serves as 
a starting point for the discussion. Andrzej Walicki aims at justifying a view 
which asserts the feasibility of liberal nationalism, i. e. one that agrees with 
democratic institutions and creates no danger to civil society. Jerzy Jedlicki 
subscribes to a contrary viewpoint , according to which nationalism and pat
riotism must be seen as mutually contradictory. Marcin Kr61 also joins in on the 
contention concerning relation between national and liberal systems of values. 
Like Walicki, Kr61 looks for points of convergence between the two. Antonina 
Kloskowska takes up the problem of the origin and role of nations, founding her 
argument on sociological inquiries which concentrate on the identity of "the 
border people". Results of the historical and sociological research have also 
helped Ryszard Radzik in his attempt to define the nation. It is up to us, stresses 
Henryk Samsonowicz, if the influence of national values, the durability of which 
is. to his mind, beyond doubt, will be positive or destructive. Urs Altematt's 
reflection on the possibility of a resurge of ethnic armed conflicts in Europe 
rounds off the body of issue. 

The second part begins with Jan Kielbasa 's text on the virtue of moderation. 
Anna Swiderk6wna analyzes the opening pages of the Bible. launching thereby 
a new series entitled The Bible and the Modem Man. Bohdan Pociej keeps 
tracing connections between music and philosophy, this time treating of the role 
that intuition and intellect have respectively to perform in making music. 
Towards the end readers will find , as usual , books reviews , letters from abroad, 
and a review of periodicals. 

The next number of "Znak" will spin around the question of the significance 
of John Paul II's pontificate for the Church, as well as some texts meaningful 
in the context of the Holy Father's oncoming visit to Poland. 
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Sommaire 


Qu'est--ce que la nation? Quelle en est la genese? L'appartenance ala nation 
constitue-t--elle I'element identitaire indispensable it I'homme contemporain ou 
n'est--elle qu'une ephemere forme historique du lien communautaire? Le 
nationalisme agressif represente-t-il, apres la chute du communisme, un danger 
pour les societes democratiques? Ou au contraire, la tradition nationale nous 
protege-t--elle du vide spirituel de la democratie? Questions qui ne cessent de 
preoccuper les penseurs ct de concerner les simples citoyens, aussi s'avere-t-il 
fort a propos que Znak se les pose it son tour dans son cahier de mars. 

La discussion a pour point de depart I'essai de Jerzy Szacki, lequel esquisse 
un panorama des problemes et des positions souleves au cours des de bats qui 
se deroulent aujourd'hui autour du theme de la nation et du nationalisme. 
Andrzej Walicki tente de justifier I'opinion selon laquelle est viable un 
nationalisme liberal, compatible avec les institutions democratiques et sans 
danger pour une societe civile. Par contre, Jerzy Jedlicki pen;oit I'antagonisme 
des concepts de nationalisme et de patriotisme, I'un par rapport it I'autre, tandis 
que Marcin Kr61 et Andrzej Walicki se joignent it la discussion sur Ie rapport 
entre les valeurs nationales et liberales, en cherchant des points de contact entre 
elles. S'agissant des problemes de I'origine et des fonctions de la nation, 
Antonina Kloskowska les aborde, en se fondant precisement sur les recherches 
sociologiques relatives it I'identite des populations frontalieres. Dans la meme 
ligne, Ryszard Radzik a recours aux resultats des etudes historico-sociolo
giques, pour proposer une reponsc a la question de savoir ce qu'est une nation. 
Quant aHenryk Samsonowicz, convaincu que la notion de nation s'inscrit dans 
la duree, il souligne notre responsabilite dans I'influence, constructive ou 
destructrice, des valeurs nationales. Les conjectures formu](~cs par un historien 
et sociologue suisse, Urs Altermatt, sur un retour possible des guerres ethniques 
en Europe, concluront cette premiere partie du cahier. 

La seconde partie comprend I' essai de Jan Kielbasa sur la vertu de 
moderation, Ie premier volet d'un cycle propose par Anna Swiderk6wna, intitule 
La Bible ef l'/wmme contemporain, qui est une analyse des premieres pages de 
l'Ecriture Sainte, la suite des reflexions de Bohdan Pociej sur la dimension 
philosophique de la musique, l'accent etant mis sur Ie role de l'intuition et de 
l'intellect dans la creativite d'un compositeur, et en dernier lieu, nos ruhriques 
habitue lIes sur les livres, les correspondances de l'etranger et la revue de la 
presse. 

Nous informons les lecteurs que notre cahier d' avril comportera une analyse 
de I'importance du pontificat de Jean-Paul II sur l'Eglise, et les retlexions 
suscitees par Ie pelerinage du pape en Pologne, prevu pour mai-Juin 1997. 
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